
 

 متهيـــــد
ة                            يْذهل رن العشرين وأصبحت الحقيق ة الق ائق نهاي رز حق ة التي آانت أحد اب ام المعجزة اإلعالمي  المرء أم
 . خول العالم األلف الثالثة للميالداألبرز مع د

م                      ا األه فإذا آانت هذه المعجزة تتجلى بأشكال وصور شتى تتماها مع الزمان والمكان لتزيل الحدود إال أن تجلياته
ى               وم أصحاب السطوة عل ذلك يق اهيم ، ل يم والمف ار والق دة لألفك بأفعالها التي تكمن في القدرة على الصياغة الجدي

الم  ن/  اإلع ه   وم رأ علي ذي ط وجي ال ور التكنول الل التط ات  /   خ عوب والمجتمع ع الش ى أداة لتطوي ه إل بتحويل
ل عن    المستضعفة ، حتى أصبح اإلعالم اآلن يشكل من القوة ما            وة السالح    ال يق ائله          .  ق دما يسخر وس يما عن  ال س

ا ، فإ    ة منه ية واألمني ى األخص السياس ا وعل ف أنواعه ات بمختل ة األزم ة لتغطي أثير  آاف ون دوره ذو ت ا أن يك م
ا الضارة                 ايجابي على الرأي العام في المجتمعات التي تعصف بها األزمات مما يخفف من حدتها ويقلل من نتائجه
ة أخرى                            ة أزمات جانبي ذه الحال ا في ه تج عنه ، أو يكون ذو تأثير سلبي األمر الذي يعقد األزمات ويفاقمها وقد ين

ى           ا السلبي عل ا تأثيره ة ، و      يكون له ة الصعد الحياتي ذ  آاف افئ مع       اإلنسان  ظهر  أنمن ر متك  وهو في صراع غي
ة ،         عناصر الوسط الطبيعي المحيط به       ال من أزمات وآوارث سواء من صنع اإلنسان نفسه أو من صنع الطبيع  ق

 : تعالىاهللا
 .  من سورة البلد ) 4( اآلية ))  في آبد اإلنسانلقد خلقنا  (( 

ع  ور المجتم ة لتط ر ، وتضارب     ونتيج ي البش ين بن ة ب ات االجتماعي ابك العالق ا ، وتش ا واجتماعي ري مادي  البش
ى  ا دامي ، من أجل الحصول عل ى الصدام ال اس لدرجة تصل إل ين الن ا ب افس فيم ى التن ؤدي إل ا ي لمصالح ، مم

ر صفو االستقرار       ب فردية أو جماعية تقود إلى اإل      مكاس ؤدي   ةوالطمأنين ضرار بمصالح اآلخرين ، وتعكي ا ي  مم
ة   إلى حدوث أزمات ذات صبغة بشرية في أسباب حدوثها ،       ذه الحال دمرا يتعاضد    فيكون اإلنسان في ه  عنصرا م

اعي                 إنزالمع عناصر الوسط الطبيعي في       ادي واالجتم ذي   األمر    المزيد من الضرر بكل من النسيج الم يحتم  ال
لمؤدية إلى خسائر متنوعة وتخريب المجتمع بشكل          لتصدي لتلك الحوادث المؤسفة ، وا     ا المجتمعات البشرية    على
ام  تم و، ع ك ي اجم  ذل ة لتخفيف الضرر الن ائل المتاح ة الوس ع  .بكاف ود عناصر المجتم ة جه تم بتضافر آاف ا ي آم

ه           أنواعهاالمصاب بالحادثة على مختلف      اس في ل شرائح الن ا   ، وذلك من خالل مؤسسات المجتمع التي تمث  ومنه
ة من                    ت اإلعالمية   في األولوية المؤسسا   ود فريق إدارة األزم ل عن جه ا ال يق ود بم وق آل الجه التي جهودها تف

 .حيث النتائج التي تفرزها تلك الجهود سلبية آانت أم ايجابية
ى وسائل اإلعالم بحيث               : الدراسةمشـكلة    نظرًا للتطور التكنولوجي الهائل الذي طرأ عل

ع         أصبح الكون عبارة عن قرية صغيرة يستطيع      الم من خالل شاشة ال تتعدى مساحتها رب  المرء فيها مشاهدة الع
 . المتر الواحد وبكبسة زر واحدة ويستقي منها آل األخبار والبرامج العالمية في مختلف المجاالت الحياتية 

ي جدي     » إدارة األزمات «التي شاعت ترجمتها إلى     . .هامعن معالجة األزمات أو التعامل      وبما أ  دان بحث م  هي مي د ل
وبر                 ة في أآت ة الصواريخ الكوبي ر أزم ى أث د عل ل الستينات وبالتحدي ينل حظه من االهتمام األآاديمي إال في أوائ

ال 1962 دما ق ارا« عن هيرة » ماآنام ه الش دفاع األمريكي األسبق عبارت ر ال د «وزي اك بع د هن م يع ال اآلنل  مج
 .» عن معالجة األزمات فقطوإنماللحديث عن اإلستراتيجية 

د يعمل                        ل ق ة وبالمقاب ه االيجابي و انحرف عن أهداف ا ل اقم األزمات فيم ى تف د يعمل عل ا أن اإلعالم ق وآما ذآرن
اإلعالم على التخفيف من حدة األزمات وما ينتج عنها إذا ما أحسن إيصال الرسالة اإلعالمية إلى المتلقي بحيث               

 .األزمات بشجاعة تتمكن من التأثير فيه مما يساهم إسهاما قويا في مواجهة 
و     ام والخاص ه اره الع ي إط ي ف أن موضوع اإلعالم األمن د ب ن وتقتضي الضرورة التأآي دة م يلة الوحي الوس

 ، وسائل اإلعالم التي يمكنها لعب الدور األآبر أثناء األزمات سواء آان هذا الدور ايجابيا أم سلبيا 
ًا،       موضوعًا حساسًا،       زمات لكون موضوع األ     :الدراسـة أمهية    وواسعًا، وشامًال، ودقيق

المجتمع   ة ب لة عميق ى ص ذابًا، وعل كالها  وج ف أش اة بمختل احي الحي ة من ث يالمس آاف ار .  بحي ائل واعتب وس
وي،        اإلعالم من ضرورات الفرد والمجتمع والدولة في آن واحد           أثير المباشر والق ا الت ا تشكل الظاهرة     وله  آم

ى            . قع النسيج االجتماعي المحيط به    األمنية إطارًا معرفيًا متكامًال يجسد وا      ذا من الضروري تسليط الضوء عل ل
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وسائل اإلعالم في     ةهذا الموضوع بجوانبه المعرفية واألمنية والسياسية واالجتماعية واإلعالمية، وإبراز أهمي         
 . معالجة وإدارة األزمات

ا في     بوسائل اإلعالم  ومدى تأثيره       إلى التعريف    الدراسةهدف  ت :  الدراسة أهداف ا ودوره
ا    نبين تأثير التطور التكنولوجي على وسائل اإلعالم        ومن ثم   التطور االجتماعي    ى  الدراسة هدف   ت آم تعريف   إل

ا           م   األزمات وأنواعها وخصائصها مراحل إدارته ى   الدراسة   خلص   تث ر لوسائل          إل دور الكبي ان واستنتاج ال تبي
اقم األزمات أو التخفيف من حدت              ل وتف ا السلبية     اإلعالم في تهوي ل من أثاره ى      ها والتقلي ه عل من خالل قدرت

 .تغيير اتجاهات الرأي العام أثناء األزمات 
ذي         الدراسة فرضت طبيعة     :الدراسةمنهج   ي ال نهج الوصفي التحليل اع الم ى الباحث إتب  عل

اهيم      ير مف ف وتفس ى وص وم عل ة ،ا      ( يق ة اإلعالمي الم ،السياس ة اإلع ام ،عولم رأي الع الم ،ال ات اإلع ألزم
ا    ) ،الكوارث ،إدارة األزمات ،فريق إدارة األزمة ،األزمة اإلعالمية واألزمة األمنية         ا وتحليله وصفا وافيا ودقيق

 .المتعلقة بموضوع البحث /األمنية ، واإلعالمية ، واإلعالمية األمنية / واستنباط بعض المفاهيم 
ذه الدر         الباحث   ستعان   ا: مراجع الدراسة  دد من ال       في سبيل إعداد ه ة، المراجع   اسة بع  عربي

 : ومنها
  الدوريات والمقاالت– أبحاث ومحاضرات في نفس المجال -  والمتخصصة عامةالعلمية  الكتب ال- 

رى  : الدراسة خطة ذ  تقسيم دراسته    الباحث     ي ى مقدمة       ه ه م يقس وثالث فصول رئيسية، وت        إل
رات ، ى فق ود الرئ  الفصول إل دد من البن رة ع ل فق ق عن آ ة ،وينبث ة دراسة الت واختتميسية والفرعي  بخاتم

 : آما يليك، وذلت المحتوياترسهأخيرا فو بقائمة المراجع، ت ذيلاتضمنت االستنتاجات والتوصيات، آم
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اويــواز الجبــم فــراهيـإب
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µ 
المرء أمام المعجزة اإلعالمية التي آانت أحد ابرز حقائق نهاية القرن العشرين              يْذهل

 . وأصبحت الحقيقة األبرز مع دخول العالم األلف الثالثة للميالد
ذه المعف اهإذا آانت ه ى بأشكال وصور شتى تتم ل جزة تتجل ان لتزي ان والمك ع الزم  م

ار                الحدود إال أن تجلياتها األهم بأفعالها التي تكمن في القدرة على الصياغة الجديدة لألفك
الم  ى اإلع طوة عل حاب الس وم أص ذلك يق اهيم ، ل يم والمف ور / والق الل التط ن خ وم

 بتحويله إلى أداة / التكنولوجي الذي طرأ عليه
دافهم  ق أه وة السالح لتحقي ل عن ق ا ال يق وة م ى أصبح اإلعالم اآلن يشكل من الق . حت

ى األخص        ا وعل ف أنواعه ات بمختل ة األزم ة لتغطي ائله آاف خر وس دما يس يما عن الس
ون دوره ذ    ا أن يك ا، فإم ة منه ية واألمني أثالسياس ي    اير و ت ام ف رأي الع ى ال ابي عل يج

ا الضارة،             المجتمعات التي  ل من نتائجه  تعصف بها األزمات مما يخفف من حدتها ويقل
ة                   ذه الحال أو يكون ذو تأثير سلبي األمر الذي يعقد األزمات ويفاقمها وقد ينتج عنها في ه

ة، و             ذ   أزمات جانبية أخرى يكون لها تأثيرها السلبي على آافة الصعد الحياتي  ظهر   أنمن
من أزمات     عناصر الوسط الطبيعي المحيط به        وهو في صراع غير متكافئ مع      اإلنسان

 : تعالى اهللاقال ،وآوارث سواء من صنع اإلنسان نفسه أو من صنع الطبيعة
 4 البلد÷َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِفي َآَبٍد×

ين بني          واجتماعياً ونتيجة لتطور المجتمع البشري مادياً     ة ب ، وتشابك العالقات االجتماعي
اس لدرجة             لمصااالبشر، وتضارب    ين الن ا ب افس فيم اً  لح، مما يؤدي إلى التن  تصل    أحيان

ى                    غير البريء إلى الصدام    ود إل ة تق ة أو جماعي ى مكاسب فردي ، من أجل الحصول عل
ة ضرار بمصالح اآلخرين، وتعكير صفو االستقرار       اإل ى حدوث        والطمأنين ؤدي إل ا ي  مم

ة     فيكون اإلنسان     أزمات ذات صبغة بشرية في أسباب حدوثها،             ذه الحال   عنصراً  في ه
زال  يتعاضد مع عناصر الوسط الطبيعي في        مؤذيًا بخالف طبيعته البشرية    د من     إن  المزي

ر الضرر  ذي األم ىال تم عل رية يح ات البش فة، ا المجتمع وادث المؤس ك الح لتصدي لتل
ة،    والمؤدية إلى خسائر متنوعة      هما يدعو البشرية إلى التعاضد في سبيل تحقيق الطمأنين

تم  ك وي اجم ذل ة لتخفيف الضرر الن ائل المتاح ة الوس ود  .بكاف ة جه تم بتضافر آاف ا ي آم
ى مختلف  ة عل ع المصاب بالحادث اعناصر المجتم ك من خالل مؤسسات أنواعه ، وذل

درات بشرية                     المجتمع ات وق ك من إمكاني ا تمل ة بم ا الوسائل اإلعالمي  آافة وخاصة منه
  .   وتقنية وحرفية

  : ةالدراس  وأسئلةمشـكلة 
ث أصبح    الم بحي ائل اإلع ى وس رأ عل ذي ط ل ال وجي الهائ رًا للتطور التكنول نظ
ة       الل شاش ن خ الم م اهدة الع ا مش رء فيه تطيع الم غيرة يس ة ص ن قري ارة ع ون عب  الك

ة زر   غيرة وبكبس ف      ص ي مختل ة ف رامج العالمي ار والب ل األخب ا آ تقي منه دة ويس واح
 . المجاالت الحياتية
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ن التطور ال الرغم م ة   وب ورة العلمي ار الث ي إط الم ف ائل اإلع ى وس رأ عل ذي ط ل ال هائ
ين                  ذلك اإلعالمي ة وآ رة التي شهدتها المؤسسات اإلعالمي التكنولوجية، والتغيرات الكبي
ى جانب التحديات                      ة إل واع  اإلعالمي ة األصناف واألن أنفسهم، مع التقدم المذهل في آاف

م خمة بحج رة وض ي آبي ي ه رة والت ة المعاص ة العالمي ات اإلقليمي داث واألزم  األح
والدولية يمكننا أن ندعو إلى اهتمام واسع بدور وسائل اإلعالم في إدارة األزمات وآيفية        

ة من خالل                    . إدارتها ى إدارة األزم درة اإلعالم عل وفي هذا السياق تبحث الدراسة في ق
 .رأي العامالتأثير على صناع القرار، وفريق إدارة األزمة والتأثير المباشر على ال

ة التي                     ذه العملي ات ه م مكون ا هي أه ًا؟، وم ذا اإلطار إعالمي فما هو الواقع الفعلي في ه
 .  تمثل محور الدراسة الحالية؟

  :الدراسةأمهية 
ة نظرًا                       ائل اإلعالم في إدارة األزم دور الممكن لوس ل ال ى تحلي تهدف الدراسة إل

ام،          لقدرتها الفائقة على التأثير المباشر على صنَّا       رأي الع ع القرار السياسي وتوجهات ال
ا          ر أقنيته ووصولها إلى آل بيت ومكان في المعمورة، واهتمام الجمهور المتعاظم بها عب

 :المتعددة، وهناك عدة محاور تجعل من هذه الدراسة قضية هامة
ـ] 1[ راد       ـ ى األف ة عل ه الهائل ة وتأثيرات اة العام ي الحي ر ف الم ودوره الكبي ة اإلع  أهمي

 .المجتمعات البشرية وتناوله لكل صغيرة وآبيرة في حياتناو
ـ] 2[ داث     ـ وارث واألح ات والك ي األزم ة ف الم وخاص ائل اإلع ور بوس ام الجمه  اهتم

 .الهامة
ذا               ــ] 3[ ة حول ه دوات اإلعالمي ؤتمرات والن  ندرة الدراسات العلمية وتضاؤل حجم الم

 .الموضوع
 .دنا وجامعاتنا لمثل هذه األبحاث الحاجة الماسة لمكتباتنا ومعاهــ] 4[

ة          لذا من الضروري تسليط الضوء على        ة واألمني ه المعرفي ذا الموضوع بجوانب ه
ة وإدارة   ي معالج الم ف ائل اإلع ة وس راز أهمي ة، وإب ة واإلعالمي ية واالجتماعي والسياس

 . األزمات
 :   الدراسةأهداف

ة وسائل اإلعالم في إدا                ان إمكاني ى بي رة األزمات سواء آانت       تهدف الدراسة إل
دف       ذا اله تلزمات ه ات ومس راز متطلب ة وإب ة أو أمني ادية أو اجتماعي ية أو اقتص سياس
ذه   ة ه ي معالج رى ف ات األخ ة والسياس ات اإلعالمي ل السياس ان تكام ن بي ًال ع فض
المواضيع الهامة والحساسة الرتباطها مباشرة بحياة اإلنسان وديمومة المجتمع وعرجت          

 .وضيح بعض الحقائق والمبادئ العلمية والعامة ذات الصلةالدراسة في ت
   :الدراسةمنهج 

وم                   ذي يق ي ال نهج الوصفي التحليل اع الم ى الباحث إتب ة الدراسة عل فرضت طبيع
اهيم  ير مف ف وتفس ى وص ين عل ع ب ة الجم ة العلمي ذه الدراس ت ه د تطلب دة، ولق عدي

م ب           راءة تل ى ق ًا إذ رآز         األسلوبين الوصفي والتحليلي بناًء عل الموضوع المطروح أساس
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ة    ة واألزم ين والعولم وم اإلعالم وسياسات اإلعالمي ان مفه ى بي لوب الوصفي عل األس
 .وتحديد طبيعتها

ا                اط به أما األسلوب التحليلي فقد رآز على إمكانية قيام وسائل اإلعالم بالدور المن
 .أحيانًا بإدارة األزمات على تنوعها واختالفها

 
 : ةمراجع الدراس

 : استعان الباحث في سبيل إعداد هذه الدراسة بعدد من المراجع العربية، ومنها
ة  -  ة والمتخصص ة العام ب العلمي ال   - الكت س المج ي نف رات ف اث ومحاض ـ أبح  ـ

ذا الموضوع                  الدوريات والمقاالت  ة حول ه درة الدراسات العلمي ى ن ه إل  ويقتضي التنوي
 .آأنه موضوعًا حديثًا قل التطرق إليه

  : الدراسةخطة
يم            ية، وتقس ول رئيس الث فص ة وث ى مقدم ذه إل ته ه يم دراس ث تقس رى الباح ي
ة، واختتمت                   ود الرئيسية والفرعي الفصول إلى فقرات، وينبثق عن آل فقرة عدد من البن

 : آما يليكالدراسة بخاتمة تضمنت فهرست المحتويات، وذل
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مفهوم اإلعالم و تطور : أوال  
 وسائله 

 
 :ــ مفهوم اإلعالم] 1[

الم  داث، واآلراء    اإلع ل األح ا نق ن خالله تم م ي ي الية الت ة االتص ك العملي و تل ه
وسيلة نقل وإبالغ فقط، فهو شكل من أشكال النشاط           ولم يعد اإلعالم    . واألفكار للجمهور 

 .فهو فكرة ونشاط ومشارآة. اإلنساني بجوانبه المادية والروحية
اهرة حول             . د ا في الق رأي      «: عزيزة عبده في آتاب نشر له اإلعالم السياسي وال
ام ن   » الع ات م ل المعلوم ى بنق ي تعن ة الت ة اإلعالمي ك العملي ه تل ى أن ر اإلعالم عل تعتب
ة   مر ة المختلف ائل اإلعالمي طة الوس ه بواس ل إلي ى مرس ل إل م  . س ده المعج ا يؤآ ذا م وه

ف   ار والتعري ـار، أي اإلخب ى إخب الم بمعن ة إع د وردت آلم وي فق ة . اللغ دأ بمعرف إذ تب
والى             المخبر اإلعالمي بمعلومات ذات أهمية، أي معلومات جديرة بالنشر والنقل حيث تت

ادرها ونقلها والتعامل معها وتحريرها ثم نشرها عبر    مراحلها وجمع المعلومات من مص    
وسيلة إعالمية، فاإلعالم عبارة عن وسيلة تعمل على تزويد الناس باألخبار والمعلومات            
والحقائق التي تساعدهم على تكوين رأي في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت،          

رًا موضوعيًا في ارجاحات ا   رأي تعبي ذا ال ر ه م بحيث يعب ة م اهير بمعنى أن الغاي لجم
ام،      ار، واألرق ائق، واألخب ات، والحق ث المعلوم ق ب ن طري اع ع ي اإلقن الم ه اإلع

 .)1(واإلحصائيات
ة   «: وفي آتابه الجامعي    تاذ في            » اإلعالم والدعاي ه الشيخ األس دآتور وجي وه ال ين

ي يتم من خاللها    آلية العلوم السياسية ــ جامعة دمشق، إلى أن اإلعالم هو تلك العملية الت            
ام   اس أم ادي لوضع الن داث بشكل موضوعي، وحي ي األح ات ف ار والمعلوم ل األخب نق
د               حقيقة الحديث المنقول، وتعريفهم به، فهو مرادف لنقل رسالة إخبارية، فكلمة إعالم تفي

 . )2(اإلخبار، آما تدل على معنى اإلطالع والتوصيل واإلتصال
تم   ة اتصالية ي ارة عن عملي ه عب ار، واآلراء  إن ائع واألخب ادل الوق ا تب ن خالله م

اهيري                     ة اإلعالم وهو االتصال الجم واألفكار بين البشر ليبرز تعبير آخر مرادف لكلم
ارًا                      ا تعمل إخب والذي يعتبر بحد ذاته عملية نشر أو بث أو إيصال رسالة ما في ظرف م

كلة       ية أو مش دث أو قض ول ح اعر ح ات أو مش ات وآراء أو اتجاه اهرة ومعلوم  أو ظ
ا        وم به اهير، يق غف الجم ر ش ن أن تثي ع أو يمك ي المجتم ة ف ات العام تتصل باالهتمام
أثير             ة واسعة بهدف الت ر جماهيري ى دوائ مرسل عبر وسيلة اتصال من أجل الوصول إل

 .  )3(في الرأي العام بغض النظر عما قد يعترضها من تشويه

                                                 
م، 2009جمال الجاسم المحمود، بعض من األنواع اإلعالمية، دمشق، . ، د47م ، ص 2004عزيزة عبده، اإلعالم السياسي والرأي العام، القاهرة، .  د )1(

 .123ص 
 .123، ص 2009، دمشق ..........جمال الجاسم المحمود، بعض . ، د48، ص 1993خ، اإلعالم والدعاية، دمشق وجيه الشي.  د )2(
ان  )3( ه، عم اهيري ونظريات ي االتصال الجم دخل ف ادي، م ان ش ود، بعض . د. 16، ص 2003 بره م المحم ال الجاس ، ص 2009، دمشق ................جم

 . 124 و 123
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ن     ة، م وم الدعاي ن مفه الم ع وم اإلع ف مفه ا يختل دف،  آم لوب واله ث األس  حي
ة     ل الدعاي لوب رج ا أس تم بالصدق والصراحة، بينم الم يجب أن ي ل اإلع لوب رج فأس
رة أو مذهب متقصدًا                   رويج لفك يعتمد على التأثير في غير اتجاهات الناس عن طريق الت

 .)4(اإليحاء واالستهواء أآثر مما يعتمد على الحقائق والوقت في العرض
زه عن    ويفترض باإلعالم أن ين    قل الوقائع، ويقدم المعلومات بصدقية، وهذا ما يمي

 .)5(الدعاية التي تعتمد على إثارة العواطف، وتحريكها بغية السيطرة على عقول الناس
ة       ا النظري ة، بينم الة إخباري ل رس رادف لنق ام م اه الع ي معن الم ف دو أن اإلع ويب

ة في نط                  الة اإلخباري ل الرس ا يتصل بنق ة،       اإلعالمية هي آل م ة للدول ة الثقاف اق الوظيف
اة الظروف    ع مراع ام م ه بشكل ع ذي تؤدي دور ال ى ال الة عل ذه الرس ار ه ويتوقف معي

 .)6(السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
ي               وتمثل العملية االتصالية آًال ال يتجزأ وال يمكن تحقيق أهدافها دون تواصل عقل

درات بشرية       . المي مقبول بين المرسل والمتلقي، وبناء خطاب إع      باإلضافة إلى تكوين ق
درة ة مقت ة وتقني رتبط  . وفني ات الم ق بعض المتطلب رتبط بتحقي ائل اإلعالم ي اح وس فنج

يلة   ة بالوس ل المتعلق ة، والعوام الة اإلعالمي ة الرس ي، وطبيع ل، والمتلق ع المرس بواق
 .)7(اإلعالمية

رى       وينظر دعاة االتجاه الرأسمالي إلى اإلعالم من خال          اده وي ل موضوعيته وحي
أصحابه أن الخالف بين اإلعالم والدعاية هو خالف جوهري يتناول الشكل والمضمون              
ه                اء تقديم فرجل اإلعالم آما يعتقد ممثلو هذا االتجاه يفترض فيه الموضوعية والحياد أثن

ارة، وتحر                ع حسبهم أسلوب اإلغراء واإلث يك  لرسالته اإلعالمية، بينما رجل الدعاية يتب
اس            ى أس ون عل ب أن يك ة يج الم والدعاي ين اإلع التمييز ب ذا ف اس، وهك ف الن عواط
يلة                    ة وس رون في الدعاي أخالقي، فهم يرون في اإلعالم آل ما هو خير وأخالقي، بينما ي
اه االشتراآي أن                      رى أصحاب االتج ا ي ر، بينم من وسائل الخداع وآل ما هو شر وخطي

رق في           . رًا مستحيالً الفصل بين اإلعالم والدعاية هو أم      وإن ما بينهما من فرق إنما هو ف
ة                   ين السياسة اإلعالمي األسلوب أوًال وفي الحافز السياسي ثانيًا ومن المستحيل الفصل ب

 . )8(في دولة ما واإليديولوجيا التي تتبناها هذه الدولة
ذا  الموهك ازًااإلع و  إيج رف   ه ا، ويع ا وانتقائه د جمعه ات بع ر المعلوم   نش

طال ائق        اص حيحة أو الحق ات الص ن المعلوم ن م در ممك أآبر ق اهير ب د الجم حًا بتزوي
ة من                        وين رأي صائب في واقع ى تك ار الصحيحة التي تساعدهم عل الواضحة أو األخب
ة         رًا موضوعيًا عن عقلي رأي تعبي ذا ال ر ه ائع أو مشكلة من المشكالت، بحيث يعب الوق

 .الجماهير واتجاهاتهم وميولهم
 : احل تطور وسائل اإلعالمــ مرــ] 2 [

                                                 
 .48 ــ 47، ص 2009،دمشق ....................جمال الجاسم المحمود، بعض . ، د48، ص 1993اإلعالم والدعاية، دمشق وجيه الشيخ، . د )4(
 .167، ص 2009،دمشق ...................جمال الجاسم المحمود، بعض . ، د48، ص 1993وجيه الشيخ، اإلعالم والدعاية، دمشق .  د )5(
 . المرجع السابق )6(
 .168رجع السابق، ص  الم )7(
 .50 ــ 49، ص 2009، دمشق ................جمال الجاسم المحمود، بعض . ، د48، ص 1993وجيه الشيخ، اإلعالم والدعاية، دمشق .  د )8(
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د                إن التطور الذي حدث في األعوام األخيرة لمفهوم اإلعالم واالتصال لم يكن ولي
ى تطور المجتمعات                  الصدفة، بل أملته مجموعة من العوامل الموضوعية والتي أدت إل

 :اإلنسانية ويأتي في مقدمة هذه العوامل
ــ  ود       : ل التطور الكمي والنوعي في وسائل االتصا      أوًال  إن نشأة اإلعالم بمعناه الحديث تق

ره              بوادره إلى القرن الخامس عشر، وبداية ظهور الطباعة، فكان لهذا االآتشاف أث
الذي مكن اإلنسان من الحفاظ على تراثه العلمي واألدبي، آما لعب دورًا مهمًا في                

والدة الصحافة باهتمام اخ ل أ المن ا، وهي ا وحفظه ة وسرعة نقله ا اتساع المعرف اته
د              المختلفة، وإن الثورة العلمية الحديثة في تكنولوجيا االتصال وتنظيم المعلومات ق

 . استطاعت أن تحدث تغييرًا جوهريًا في مفهوم اإلعالم
ــ  ة              ثانيًا   بروز دور ظاهرة الرأي العام وتعاظم تأثيره في األحداث على الساحتين المحلي

ر       وقد واآب هذه الظاهرة اهتمام ا   . والدولية ا عب دوا في سبيل توجيهه ام، وجه لحك
 .وسائل اإلعالم

ــ  اط                 ثالثًا  ًا أشد االرتب  ظهور دور األيديولوجيا، حيث أن للنشاط اإلعالمي دورًا مرتبط
 .بدخول العقائد السياسية لمجاالت التاريخ الحديث

ـ  ًا ـ ا        رابع وم النش دًا لمفه دًا جدي ت بع ي أعط ية الت ة والنفس وم االجتماعي ور العل ط  تط
و   اني، فه ة النشاط اإلنس دًا لعملي ًا وقائ انيًا مبرمج ًا إنس دا اإلعالم حق اإلعالمي فغ

 .)9(ثمرة من ثمار علوم إنسانية مترابطة
ى الحجر          نقش عل ل ال ك مث عرف العالم أساليب متعددة لممارسة االتصال واإلعالم، وذل

ين    واح الط ردي وأل ورق الب د وال ى الجل ة عل خ، ...والخشب والكتاب راع  ال م اخت ن ث وم
وب                أشكاًال وقوالب حجرية أو خشبية أو طينية ثابتة لطباعة نسخ متعددة من المادة المطل

ذه                   . نسخها م استخدامه في ه ورق وت وفي مرحلة الحقة ثم التوصل إلى نوع بدائي من ال
 .الطباعة الحجرية

اة   ع الحي ة بواق ة المرتبط ة الفكري ار الفاعلي ي إط ي ف اط اإلعالم دخل النش  وي
دالت التي              االجتماعية وحاجاتها األساسية، وقد تطور هذا النشاط بفضل التطورات والتب
ل           ذا العم ان ه د آ ة، ولق اة المختلف ادين الحي ي مي رية ف اة البش ع الحي ى واق رأت عل ط
ه                    ذي مر في ة العصر ال اإلعالمي غير المجتمعات البدائية عمًال عفويًا يتناسب مع طبيع

ن فصله عن األساطير والخرافات التي لعبت دورًا أساسيًا في          ويعبر عن روحه، وال يمك    
ة                        ى ظهور وسائل إعالم بدائي ا إل ا ذآرن د استدعت الحاجة آم حياة اإلنسان البدائي، وق

ا يفسر    . مثل األلواح الفخارية والرواية والقصص واألساطير الشعبية المتنوعة      ذا م وه
اتون في       . جدران المعابد لجوء الفراعنة المصريين إلى تدوين سيرتهم على         آما فعل اخن

ه                   .ق)1300(مصر عام    ع اإلل ى خل اس فعمل إل دة الن م عندما أراد إحداث تحول في عقي
 .   )10(وقد أبرز ذلك في حوادث مادية. أمون واستعاض عنه باإلله آتون
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ه ر من جوانب ة في الكثي ة الديني دعائي بالوظيف بط النشاط ال وفي الحضارة . وارت
برز اإلعالم من خالل دور الخطباء في حياة أثينا السياسية والمناخ الديمقراطي            اليونانية  

ة واستخدامه             الذي ساد في تلك الفترة حيث أدت المظاهر االنتخابية إلى والدة فن الخطاب
اع    أثير واإلقن ائل الت ن وس يلة م ه      , آوس ذي ابتدع دل ال ن الج ك ف ب ذل ى جان رز إل وب

ان وطرق الجدل وإذاعة التشكيك               السفسطائيون وحاولوا بموجبه ت    ون البي اس فن عليم الن
ًا       ت دورًا مهم ي لعب ات الت ن المؤلف د م ا صدرت العدي ائدة، آم ة الس يم األخالقي ي الق ف
رزت       ات وب ارض والمهرجان دوات، والمع دت الن ون، وعق ة ألفالط اب الجمهوري آكت

ة الروما      د اإلمبراطوري ي عه ة ف ة والقومي ة والخارجي دعاوي العملي د   ال د أوج ة، وق ني
الجهاز الرسمي المسمى وهو عبارة عن ضرب من         . م.ق) 131(القيصر الروماني عام    

ى                 ى الجيش وتلصق عل ضروب الصحف الرسمية توضع عند ملتقى الطرق وتوزع عل
و       اك نح ان هن ة، فك االت الجماهيري ة االحتف ة وإقام ز اإلداري ن  ) 175(المراآ ًا م يوم

 .    )11(براطور الرومانياألعياد في السنة يقدمها اإلم
والئم،                 ة ال االت وإقام وبرزت الدعاية في عهد اإلمبراطورية البيزنطية من خالل االحتف
ة عصر النهضة، فظهر                      ذ بداي ة المسيحية من وقد اتخذت الدعاية طابعًا رسميًا في الديان

وار عام           » الدعاية لإليمان «مجمع   ا غريغ أه الباب ذي أنش ديني  بهدف التبشير ال      1622ال
ب،              . فيما وراء البحار   يلة من وسائل الجذب والترغي ات آوس واستخدمت أساليب اإلعان

دعوة       اح ال ق نج د تحق دعاة وق رز ال الم ب ي اإلس ة وف ة الدعاي ي خدم ة ف ووضع التربي
ة         دت الدول ه واعتم ي دعوت ريم ف ول الك ه الرس ذي انتهج لوك ال ل الس المية بفض اإلس

 .ي األصقاع آافةالفاطمية على الدعاة المنتشرين ف
رن الخامس عشر طباعة                    وهكذا   ه في الق غ ذروت أتاح هذا التطور التقني الذي بل

ي للصحافة     كل الجنين ر الش ي تعتب ة والت ائل اإلخباري مى الرس ت تس ي آان رات الت النش
ان               ة واالقتصادية والتي آ ار العام درًا من األخب الحديثة، وآانت هذه الرسائل تتضمن ق

ذه          .  التجار ورجال الدولة وأمراء القصور      يتم تبادلها بين   ومع مرور الوقت أصبحت ه
دأ النظام اإلقطاعي بالتصدع        . األخبار تكتب آملحق مستقل في الرسالة      رة ب ذه الفت في ه

وازي       ام البرج ات النظ وى وعالق ح وق دأت مالم رى وب ة الكب دن التجاري رت الم وظه
ذه المراآز ا           ى في ه ًا حاجات     بالظهور وقد ظهرت الصحف األول ة لتخدم أساس لتجاري

ًا                . التجارة النامية  دة فرضت طرق اج جدي وى إنت ومن أجل إعادة صياغة الواقع ظهرت ق
ة، وتقلصت    فظهرت التجمعات البشرية الضخمة     ووأساليب حديثة    ضاقت السوق المحلي

وم            حدود اإلمارات اإلقطاعية وانبثقت حرآات اإلصالح الدينية والفكرية، وتطورت العل
ر     وال دأ عص ة، وب ات العقالني خت النزع ي، وترس ر العلم د التفكي ارف فتوط مع

 .االختراعات ليلبي حاجة البرجوازية الصاعدة
اة السياسية                  ة الصحافة في الحي ذه الظروف والتحوالت تعاظمت أهمي في ظل ه
ا لنشر  دت أهميته ع، وتزاي رد والمجتم اة الف ي حي ة ف ة واالقتصادية والفكري واالجتماعي

                                                 
 .22 ــ 21 المرجع السابق، ص  )11(
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ا ةاألفك اهيم البرجوازي يم والمف تلزماتها االنعطاف . ر والق ة ومس راع الطباع ان الخت وآ
حيث وفّر هذا التطور الشروط   . التاريخي الحاسم الثاني، بعد اللغة ، في تاريخ الصحافة      

ة في            . المادية للطباعة السريعة والمتعددة النسخ     وهذا ما يفسر ظهور أول صحيفة دوري
ام  ام ع ي ألما+ 1609=الع ام ف ي ع ـ وف ا ـ ام  + 1622=ني ي ع ـ وف ا ـ ي بريطاني ف

 .في أمريكا الشمالية+ 1690=في فرنسا وفي عام + 1631=
درة االتصالية د الق رن التاسع عشر من توطي أجهزة . وسارعت اختراعات الق آ

ذي مكن اإلنسان من تلقي                       ة، وظهور التلغراف ال ل الخطوط الحديدي النقل الرئيسية مث
ل       +.مورس=يقة الواحدة وفق إشارات     آلمة في الدق  + 20= ثم آان اختراع الهاتف من قب
ام = ندر غراه لالكس ت       + بي اهيري آان ال الجم الم االتص ي ع م ف ال األه ن االتص ولك

تخدام األسالك،    واء دون اس ي اله ة ف افات طويل ًال صوتيًا لمس ل نق ي تحم ات الت الموج
ع لال  اًال أوس اهير مج يح للجم الراديو تت ائل ب ار وأصبحت الرس تقبال فأصبحت األخب س

هولة  ر وس ل يس الم بك ي الع ل ف دى  . تنتق اريخ الحضارات أصبح ل ي ت ى ف رة األول فللم
الناس إمكانيات أآبر وتوالت االختراعات على تحسين قدرة الكاميرا في التقاط الصورة             

ديو تيب            ة في ديو   =البصرية المتحرآة وإنتاج الصورة المتحرآ از    + شريط الفي د جه وول
ون  التلفز و والتلفزي الظهور وتضم الصحف والرادي ذاتها ب ة ب ات قائم دأت آيان ون، وب ي

 .ةوتشكل ما نسميه اآلن  بالوسائل اإلعالمي

ذ خمسة آالف             تسارع اإليقاع بشدة في العصور األحدث فانتقل الجنس البشري من
ة ومع أن           ل    الصينيين سنة فقط إلى عصر الكتاب ا    وقبائ دايات األ      الماي د طوروا الب ى  ق ول

دماء،                      ين السومريين والمصريين الق ان ب ذا العصر آ ى ه للكتابة إّال أن االنتقال األهم إل
ام   ة ع ا عصر الطباع ل دخلن ت طوي د وق ة + 1455=وبع ي مدين ة=وف ز األلماني + متي

ورة           + غونتبنرغ =استطاع األلماني    ادن لصناعة الحروف التي أحدثت ث أن يسبك المع
. رة والحفاظ عليها وأخيرًا دخلنا عصر وسائل اإلعالم   في طريق تطوير اإلنسان للحضا    

و          ينما والرادي ون والس راف والتليف ل التلغ ة مث الم الكهربائي ائل اإلع رت وس وظه
ي عصر        ع ف كل واس م وبش ال األه ة االنتق ي مرحل دخول ف م ال م ت ن ث ون، وم والتلفزي

ـذا العصـر حـوّ         ي وه ـع البشري  الحاسوب  واإلعالم اإللكترون ا    ل المجتم ى م  بالفعل إل
 .أصبح يعرف بمجتمع اإلعالم

ى الوجود اإلنساني خالل                          أثير وسائل االتصال عل ذا الصدد مدى ت وإن ما يهمنا في ه
 .العصور المتتالية

ة في                لقد أدت التطورات التقنية الهائلة في العقود األخيرة إلى تغييرات بنيوية هائل
وطين      ى ت ا أدى إل اهيري، مم الم الجم ائل اإلع ؤثرة    وس ة الم ول اإلعالمي بعض الحق

زة            وأحدث تغييرات مهمة في أدوار اإلعالميين، والمؤسسات اإلعالمية، وظهرت األجه
ى وجه  ي عل ة في اإلعالم المرئ زة نوعي ق قف ت، مع تحقي ر اإلنترني ة عب ة الحديث التقني
ائيات           ار الفض ي وانتش ث الرقم ي الب ل ف ي الهائ ور التقن ر التط د عب وص، ولق الخص

د                 ومقا تقبال اإلعالمي واالتصالي وق هي اإلنترنيت على تنوع ملحوظ في مجاالت االس
ساهمت القنوات القضائية في ظهور مجال عالمي لالستقبال التلفزيوني الجديد من خالل            
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د التي                      ون الجدي اط االتصال التلفزي ة تجانس أنم اتساع مدى بثها وأيضًا من خالل عملي
ات    اليب المحط ة أس ى زعزع ة أدت إل ية البالي ال   .. األرض اط االتص تبدلت أنم د اس فق

اج                  راج، واإلنت دة في البرمجة، واإلف ة جدي الجديدة قوانين االتصال السابقة بمعايير مهني
 .)12(مستوحاة من النماذج الدولية

ة من حيث           ه االجتماعي إن التطورات التكنولوجية قد مكنت اإلعالم أن يأخذ مكانت
أثير ة والت د دفع. األهمي ة  وق ق الدراس ى تعمي ة إل ريعة والمتالحق ورات الس ذه التط ت ه

ذا المضمار ي ه ة. والبحث ف رة المنافس ة من وتي د ضاعفت الثقاف ود . ولق وسمحت بتع
دويل قواعد               الجماهير على صيغ ومعايير إنتاج جديدة، آما سهلت المعطيات التنافسية لت

 .  )13(العمال دون الربط بجنسية المستثمرين
 :عالم والنظرية االنتقاليةــ  اإل] 3[

انطالقًا من مفهوم النظرية االنتقالية ، التي ترى أن آل تحرك من عصر اتصالي               
تبعاد الكامل ، يالحظ أن                       اء واالس دأ االنته ى مب يس إل إلى آخر يستند إلى مبدأ التراآم ول

دًء من العالمات واإلشارات التي استخدمها اإلنسان األول وأت               =وسائل االتصال    ا  ب قنه
اهيري        ـال الجم ـائل االتص ـة ووس ة والطباع ة والكتاب ة واللغ ة المنظوم رورًا بالكلم م

ل حاالت    ال ت + األخـرى بقها          مث ا س زيح هي م ا  وال ت ة في زمن م ذاتها ومنتهي ة ب , قائم
ا  ا وإنم ات تستمر جميعه ة من عالق دة ومتحرآ ور أطر جدي ر ظه ازج عب تلط وتتم لتخ

اد            ! والتفاعلالتنافس والتكامل والتداخل     اد اعتق زة س م التلف فعندما ظهر وانتشر الراديو ث
تفيد      بأن اإلعالم المطبوع   دة في مختلف مراحل صناعة               يمكن أن يس ات الجدي من التقني

ا أيضًا من                    المنتج اإلعالمي المطبوع وأن يوظفها ليتمكن ليس فقط من االستمرار وإنم
 .ونيها اإلعالم المسموع والتلفزيالمنافسة عبر اآتشافه مميزات خاصة به يفتقر إل

ذ               ة من وتطورت وسائل اإلعالم المختلفة بشكل متقارب وضمن سلة واحدة متكامل
د عرف     . القدم ة   اإلنسان األشكال     ولق ذ وجوده   لالتصال  الجنيني ى سطح األرض  من . عل

وده        ى وج ًا عل رين حفاظ ع اآلخ ل م ى أن يتواص ة إل دائي بحاج ان الب ان اإلنس وآ
وجي، و ود البيول ذا الوج تمرار ه مانًا الس ال  . ض ذا االتص ق ه م تحقي ر، =وت المباش

واجهي، الشخصي  ع    + الم ق م ور وتتف و وتتط ذت تنم ددة أخ اليب متع د  تبأس دد وتعق ع
ة   رية الصغيرة والمتنوع ات البش ات التجمع ان ومتطلب ات اإلنس وع حاج ذا وتن ع ه ، وم

 . ل العملية االتصاليةالتطور تنامت حاجات البشرية وأصبحت أآثر تعقيدًا من خال
ال إذا ف ع،  االتص رد والمجتم اة الف ي حي ة موضوعية ف ه  إحاج ألة  ال أن اك مس هن

ارب أو التباعد              أساسية تتعلق بالعالقة الجدلية بين اإلعالم واالتصال، وما هي أوجه التق
 .لمسميينالممكن بين ا

ى ا  عل   هذا الجدل آان واقعًا في غضون السبعينات من القرن الماضي آردة ف            ة  عل لنظري
اعي              ،  الحسابية لإلعالم    وعي االجتم ة ال ويعد النشاط اإلعالمي جزءًا ال يتجزأ من حال

 .الذي يمثل انعكاسًا لواقع الوجود االجتماعي
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د                 و ة انتشار وسائل االتصال ق تبين الدراسات المتعلقة بوسائل االتصال الحديثة أن عملي
 يسير    بحيث  لمجال وبالتالي وضعه القانوني   ترافقت بتحوالت عميقة تعلقت بطبيعة هذا ا      

رق الحدود وتفلت           هذا االنتشار االتصالي في تناغم مع تزايد المبادالت الخطية التي تخت
ام                        دًا يستدعي اهتم ًا جدي دول، ويحدث االنفجار اإلعالمي واقع ة ال أآثر من رقاب أآثر ف

ددة ويطرح تساؤالت         ر مشاآل متع ة ويثي احثون   الدول والمجموعة الدولي يختصرها الب
 :بالمسائل التالية

  :مسألة التحكم ـــ] 1[
زو         ة للغ عبة نتيج ائل الص ن المس وجي م دم التكنول ي التق تحكم ف وم ال بح الي أص
معي         اع الس ال والقط ة واالتص ال المعلوماتي ي مج ات ف دات والبرمجي وي للمع الفوض

اوالت الر         ل المح وم آ دو الي الم، وتب دان الع ب بل ي أغل ري ف ع   والبص ى وض ة إل امي
ر                  ا غي ة، ولربم ر المالئم مخططات لتحقيق تنمية متناسقة ومتجانسة في هذا المجال الغي

دوى ت مواصفات    .ذات ج ة، ودخل ات إلعالمي دلت أدوار المؤسس د تب ك فلق ة ذل  ونتيج
جديدة للعمل اإلعالمي فأضفت المعايير أآثر جدية وحداثة ضمن دور متجدد لإلعالمي              

 .انية في استيعاب نتائج الثورة العلمية والتكنولوجيةالذي أصبح أآثر إمك
  :مسألة السيادة الوطنية  ـــ] 2 [

 بصفة متزايدة، وهي     مترابطةأصبحت   الشبكات الجديدة لالتصال الدولي   وبما أن   
 .بذلك تتجاوز الحدود وتتخطاها بسهولة وبذلك تفتح قضاء جديدًا لالتصال

إن ذا  ف ات ه دفق للمعطي ن خالل االت تدعيم دة يس بكات الجدي ي لش ادة نظر ف  إع
د    الم وق ر الع ل اإلعالم عب رة تنق ال دائ اع مج أثرت باتس ي ت ة الت يادة الوطني وم الس مفه

ة المختصة وهي تستدعي                ز  أيضًا   طرحت هذه المسألة على أنظار الهيئات الوطني تعزي
 .التشاور الدولي

داد الصيغ    ألة إع ا مس ي تطرحه اآل الت اع المش مح اتس د س بة وق ة المناس القانوني
دة    . لتطوير التقنيات الحديثة بفتح المجال واسعًا للبحث  ة الجدي وتندرج النصوص القانوني

ات ومعاهدات تراتيب وتوصيات وتوجيهات أو التي                      التي تم إصدارها في شكل اتفاقي
ار       ي إط وطني ف ي أو ال دولي أو اإلقليم توى ال ى المس درس عل داد وال دد اإلع ي بص ه

 . أو تنظيم سوق إعالمية في أوجه التطورمحاولة فتح
لكية      ل االتصاالت الس ي حق تقبال ف ث واالس ل الب زات وهياآ اثر التجهي وأدى تك
ذي يطرح  ر ال ي، األم دفق اإلعالم د ال ى تزاي لكية وقطاع السمعي والبصري إل والالس

عًا في    وتبدى اإلعالم أآثر تطورًا وشيو       .جملة من المسائل الجديدة ذات الطابع القانوني      
ة                    ة آوني ع ضمن قري ًا للجمي ًا ومتاح اًال حيوي عصر العولمة، فأصبح المجال العالمي مج

دوى      بحت دون ج ة، وأص ة الحكومي اءل دور الرقاب دة، فتض ائيات  . واح ود الفض بوج
ذي يتطلب            رز اإلعالم اإللكتروني ال الكثيرة والمتنوعة والمختلفة وانتشار اإلنترنيت ليب

 .  تراآمية وآوادر مؤهلة، وهذا ما سنشير إليه الحقًامساحات جديدة وخبرات 
 رات وأهمية اإلعالم في المجتمعاتضرو: ثانيًا 
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ار الصناعية                   ذهل ومع ظهور األقم في العودة إلى تطور تقنية التلفزيون بشكل م
ه   أصبح  العالم آله    وبما أن  تحكم بقنوات  من خالل  يصل إلينا عبر جهاز صغير تستطيع ال

على وسائل اإلعالم األخرى       وفي الوقت الذي أحدث فيه التلفزيون انقالبًا         .جهاز التحكم 
ات     ما زال محافظًا على مكانته األولى التي تميزه عن جميع وسائل االتصال               هو  حتى ب

 .الوسيلة األآثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم
 :همية وسائل اإلعالمأــ  ــ] 1[

اه     ة االنتب ورة العلمي ت الث د لفت الم      لق ائل اإلع ه وس ذي تلعب دور ال ة ال ى أهمي إل
ة،                    الثورة الرابع ا أصبح يعرف ب د أحدثت م الجماهيري في مجاالت الحياة المختلفة، فلق
ي          ر المتلق ي، فظه ور والمتلق وم الجمه د مفه ي تحدي ذري ف ر الج ى التغيي افة إل باإلض

اإل   ة، ف يلة اإلعالمي ة الوس ى ماهي ا انعكس عل ذا م ادي وه ه المتوسط والع عالم بمفهوم
ه             الحديث مرتبط بالتطورات العلمية والتكنولوجية التي أحدثت تغييرًا جوهريًا في مفهوم

 .)14(وتقدم نظرياته، وتنوع مجاالته
ى مدى               وتمثل الوسائل اإلعالمية أحد مكونات العملية االتصالية، وهذا يتوقف عل

ارها ا وحضورها وانتش ا . فعاليته ن بن د م ك الب ى ذل ز والوصول إل ء شخصيتها وتعزي
ا ا وخبراته ذ  . إمكانياته ة وتأخ ة ومختلف اهيري متنوع ائل االتصال الجم أثيرات وس إن ت

ام                 رأي الع وين ال ففي  . أبعادًا شتى سواء في المجال المعرفي أو السلوآي أو في مجال تك
المجال المعرفي حيث أن وسائل االتصال تبث آمًا هائًال من المعلومات واألخبار بشكل               

ه           يوم يما إذا آانت تناسب توجهات ي، س دى المتلق ًا ل ي وهي بمجملها تمثل رصيدًا معرفي
ه، وفي المجال السلوآي فهي تساهم في عرض                        افى مع معتقدات وترتبط بواقعه وال تتن
أنماط سلوآية عديدة والترويج لها، ويمكنها أن تدفع المتلقي نحو أهداف معينة من حيث                

 الرأي العام، حيث نقوم بسبر توجيهات الجمهور وتغيير         القبول أو الرفض، أو في مجال     
ال ومجموعات ضغط                بعض اتجاهاته فمن الطبيعي أن نرى أحزابًا سياسية ورجال أعم
ب         رين حس ى اآلخ أثير عل ا والت ة توجيهه ة بغي ائل إعالمي تالك وس عون الم ادة يس وق

 .   )15(مصالحهم
ى مقومات محددة            اهير عل ًال ال يتجزأ، فهي          وتبنى وسائل االتصال الجم ل آ  تمث

ق    كل وثي ا بش ا بينه ابكة فيم ة ومتش ا. مترابط ة   : أوله اج والغربل ادة اإلنت ل، وإع التموي
 . )16(والتوزيع والتغذية المرتدة والتشويش

ي   اق وتبن يع اآلف ي توس وس ف در ملم هم بق تطيع أن تس الم تس ائل اإلع إن وس
 .اسية إن أحسن استخدامهاالتعاطف وشد الجمهور نحو القضايا الجوهرية واألس

اعي               في أجواء الغزو الثقافي الذي ال ينسجم أحيانًا مع السياق التاريخي والثقافي واالجتم
ل عن                        فقد ول ال يق ى العق ون خصوصًا عل ًا والتلفزي أثير وسائل اإلعالم عموم  أصبح ت

ون معظم المو                    اول التلفزي ر، حيث يتن م يكن أآب اضيع  تأثير المدرسة والجامعة هذا إن ل
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لية ، حيث      التي تهم المشاهد منها الدينية والسياسية واألدبية والفلسفية واالجتماعية والتس
ة        الم العالمي زة اإلع ى أجه يطر عل ي تس ات الت ام   أن الجه ع االهتم ي موق حت ف . أض

يع        رامج ذات المواض ن الب ر م دد آبي اهدته لع ير مش ربط مص اهد ي ر أن المش واألخط
 . حسب رغباته وميولها رؤوس األموال العالمية والعربيةالمتعددة مع شبكات تديره

ى جانب                  ا إل من هنا تغدو معرآتنا الشاملة معرآة مصيرية في البلدان النامية تشارك فيه
ة   وى المختلف زاب والق ة واألح عبية المختلف ات الش ة القطاع ي الدول ددة ف لطات المتع  الس

ة والفكر   ة المادي ة حسب الطبيع درجات متفاوت ن ب ك، ولك يلة أو تل ذه الوس ة له ف ي  وتق
ة السنوية والخمسية               وسائل اإلعالم لتحرك هذه الفعاليات جميعها وتحشدها إلنتاج التنمي

 .والمراحل التي تمر بها
ه  ـف اإلع  ـق وظائ  ـة تتطاب  ـدان النامي  ـة البل  ـي حال ـوف في حال أحسن       «الم ومهام
ة يتوجه    هنا اإلعالم  ف،  ة ومهامها وأهدافها  ـة التنمي ـع طبيع ـ م »استخدامها الة وطني له رس

ينبغي  بها إلى آل أفراد المجتمع ال يبغي من ورائها الربح والكسب المادي السريع وإنما         
 .أيضًا األخذ بعين االعتبار احتياجات ومصالح المجتمع

درة                     ه الق دافها، ولدي ة وأه ى مشاآل التنمي اه عل ز االنتب إن اإلعالم قادر على ترآي
اخ          . آلمال الوطنية والشخصية على حد سواء     على  النهوض با    ق المن ى خل ادر عل وهو ق

الضروري للتحديث، وإيجاد المكونات الحيوية آاالبتكار وإثارة دوافع اإلنجاز، وإرساء           
ة صائبة              الطموحات التعليمية والمهنية، وتعليم المهارات األساسية، إذا ما استخدم بطريق

ق التكام ة لتحقي ا أداة فعال ة يصبح فيه ئة االجتماعي ه دور أساسي في التنش وطني فل ل ال
ه           راد وإشاغة الترفي د والتطور السياسي لألف والتعبئة السياسية لألفراد والتثقيف والتجني
ة                 وتوسيع باب الحوار والنقاش، وهنا البد من إبراز وظائف اإلعالم األساسية من وظيف

  .)17(معرفية، وإقناعية، وإندماجية، وترويحية
ا ال ة ل    أم دة األمريكي ات المتح ن الوالي ان م ر    . باحث و جروف ارتن وانج ون م ج

ددان دور أدوات   ا يح الم وأدواره فإنهم م اإلع داف نظ ول أه ا ح ي بحثهم ودري ف ش
ه ودور      اع والترفي ات واإلقن داد بالمعلوم ل باإلم دد ويتمث كل مح الم بش االتصال واإلع

ام ب                رأي الع اعي في ال اق جم اعي       تلقائي يبرز بتطوير اتف راث االجتم ل الت المجتمع ونق
م           ن ث ادي وم ل االقتص ق التفاع ن بتحقي ادي يكم د اقتص ا وبع االت حياتن يع مج وتوس

 .     )18(السياسي واالجتماعي
ه حول          : وال تغيب عن أذهاننا ما أآد اإلعالمي األمريكي مايكل هابت في بحث ل

 : ن متميزتينإن لإلعالم وظيفتي: بقوله» دور اإلعالم في العالم الثالث«
 .تحقيق التكامل بين آل الناس في داخل الدولة الحديثة •
 .جعل الناس يشارآون في مشروعات التنمية القومية •
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ه              ذا الخصوص بقول إن        : مشيرًا إلى موقف ويلبر شرام في ه دفق إعالمي ف م ت ا ت إذا م ف
ى          ر مت داف وتقري د األه أن تحدي رة بش ياء آثي ل أش ى فع ادرين عل يكونون ق اس س الن

 .)19(يتغيرون وآيف يتغيرون وما يريدون لمجتمعهم من تغيير
ة التي                  ا يفرض األيديولوجي اليب إدارته وإذا آان نمط ملكية وسائل اإلعالم، وأس
إن               تعمل الوسيلة اإلعالمية في إطارها ويحدد وظائفها والمهام التي تؤديها في المجتمع ف

ادر      ن مص درًا م ل مص ي يمث اعي والسياس اء االجتم ه   البن تقي من ي تس ات الت  المعلوم
ا ال يطرح من                     ا يطرح، وم ة م الصحافة الوقائع واألحداث وهو بالتالي يؤثر على نوعي

ة  امين إعالمي ر         . مض ة عب ة التنموي ي العملي ا ف الم دوره ائل اإلع ارس وس ث تم بحي
 :المراحل التالية

ي لهذه الخطط   مرحلة التخطيط للخطط التنموية وذلك بتحضير الرأي العام الشعب    ــ]  1[
 .ونشر الدراسات والبحوث والتجارب العالمية

 مرحلة البدء بالتنفيذ وهنا تمارس أجهزة اإلعالم المتعددة دورها في االستفادة من        ــ] 2[
 .جهود وطاقات المواطنين المختلفة لالنخراط في العملية التنموية

ة وتوجه        ــ] 3[ اد ومراحل     مرحلة الدخول ميدانيًا في برامج خاصة بالتنمي  وتوضح أبع
ة وتصحيح المسارات والمحاسبة في إي تقصير أو                   ى المراقب الخطط باإلضافة إل

ؤ ة       . تلك ى درج عدها إل تطيع أن يص ارآة ويس ي المش اس ف ذي الحم اإلعالم يغ ف
 . تدخلها في دورة حياة المواطن اليومية

ل األخ              ى نق ات    ومنذ زمن لم يقتصر دور اإلعالم أو االتصال الجماهيري عل ار والتعليق ب
ة   رامج الترفيهي ية والب د  السياس الم أح ل أصبح اإلع ابقات، ب ة والمس  أدوات أو المتنوع

ا   .التقدم في عمليات التنمية الوطنية والتغيير االجتماعي       ى دوره          وهن د عل د من التأآي ال ب
اإلعالم التنموي وهو  ا يسمى ب وم م رز مفه د ب ام فق افي والسياسي اله اعي والثق االجتم

ة              إعال م هادف وإنساني وشامل وواقعي يتطلب آوادر إعالمية مختصة الرتباطه بالتنمي
ة          رز    . آعملية ديناميكية، ومعقدة، وصعبة وشاملة، مستوحاة من الظروف الذاتي ه يب وعلي

ا                   ة به ى القضايا المتعلق ة واإلشارة إل دوره االجتماعي بتوسيع اآلفاق الفكرية تجاه التنمي
ودوره الثقافي الذي يدعم خطط التنمية ويتيح       . ماعية مناسبة لها  وترسيخ قيم وعادات اجت   

 . أما دوره السياسي فهو يستند على دعم مبدأ الحوار والمشارآة السياسية. المجال لها
ة      ة وطني ق ثقاف ل وف ي تتفاع م سياس ام حك ايش تحت نظ ي تتع ة الت ات المختلف إن الثقاف

ة     مهيمنة ويقوم اإلعالم بدور رئيسي في إزالة         الفروقات، واالختالفات بينها ويصيغ هوي
كيل            ة تش ك أن عملي ا، ذل تقرارها وأمنه ة واس يادة الدول ى س ًا عل ة حفاظ ة جامع ثقافي

ة المتعلق           ه   ـي وجمهرت  ـل الثقاف  ـة بالتكتي  ـاألوطان هي جزء من اإلجراءات العام ه وجعل
 .عنوانًا لجميع الجماهير ضمن الدولة، الوطن حول ثقافة موحدة

ا أ ي    آم ًا ف ب دورًا رئيس ال يلع ال واالتص ا اإلرس حري لتكنولوجي اط الس ن البس
ز     ى مرآ ائالتهم إل راد وع ًا األف زي، رابط توى الرم ى المس ة عل دة الوطني اعة الوح إش
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الم               ة آع الحياة الوطنية ومقدمًا لجمهوره صورة عن نفسه وعن الوطن آمجموعة معروف
فالبساط السحري   . الضيقة والروتينية شعبي عريض معروف أبعد من الحدود الجغرافية        

 أخرج جمهورًا ما من ضمن حدوده السياسية           ، وسائل اإلعالم المختلفة  والذي هو     ، هذا
ه الروتيني       والج ى               غرافية، ومن ضمن تقوقع ه إل د من حدوده واهتمامات ى أبع ي إل  المحل

ال    المجتمع الع الي ربط   اإلقليمية والعالمية، وربط اهتماماته وتطلعاته وقراراته ب مي وبالت
دم               ان إن تق المجتمعات ببعضها ضمن شبكة اتصاالت قصرت الزمان وقلصت حيز المك
تكنولوجيا اإلعالم يسهل نشأة وقيام وعي جديد، والتعرف على روابط عامة تبلورت في             
اآن                  ًا حول األم دم وعي اإلعالم االتصالي يق هويات وطنية، ومتخطية للحدود الوطنية، ف

  .)20(لم الشاسعة وبالتالي يؤدي إلى والدة وعي ثقافي ومعروفة ثقافية جديدة          البعيدة والعوا 
  .من هنا تتمثل أهمية وسائل اإلعالم

ن التغير الذي طرأ على حجم عملية االتصال، والدور المناط بها يتصل مباشرة              وحيث أ 
د  اط جدي تخدام أنم ة باس ا ذات عالق وير، وآله ث والتص اج والب دويل اإلنت ة ت ة بعملي

ذا        ية، له ا سبق،              ف لممارسة الهيمنة السياس ة عم دو مختلف ائله تب إن وظائف اإلعالم ووس
ادة       تهلكي الم ورة مس ات وبل واء والقناع ة األج ى تهيئ ية عل ورة أساس ز بص وترتك
ررات    ل مب ر بالمقاب ذا يفس دة، وه ة واح ية دولي ة سياس ى بيئ ون إل أنهم ينتم ة ب اإلعالمي

دول، أو البي  الم ال ات إع لط    توجيه ة التس ي مقاوم الت ف ذه الحم ل ه ات المعرضة لمث ئ
ياسيًا في ضمان     ـه، وس  ـي ثقافت ـي تبن ـًا ف ـور اجتماعي ـان المقه ـوق اإلنس ـن حق ـوالدفاع ع 

 .وهنا أيضا تكمن أهمية وضرورات اإلعالم.حريته، ووطنيًا بضمان استقالليته
 :ــ دور اإلعالم في التطوير االجتماعيــ] 2[

ب  ا أن المطل ث      بم ن حي هم م اس أنفس وير الن ر تط تم عب ور ي ي ألي تط  األساس
ة   ا أي تند عليه ي تس ة الت ائل اإلعالم هي حجر الزاوي إن وس اج ف ة واألداء واإلنت المعرف

دات     . عملية تطوير اجتماعي   فمنذ خاللها يمكن نشر اآلراء والمعلومات واألفكار والمعتق
ه وبواسطتها يمكن             اة           التي تخدم قضايا التطور وأهداف اليب الحي ى أس اس عل  إطالع الن

ريفهم بمشاآل التخلف في                العصرية وعادات وقيم المجتمعات األخرى األآثر تقدمًا وتع
اعي لإلعالم في                       دور االجتم رز ال ا يب بابه ونتائجه، وهن ه وأس المجتمع الذي ينتمون إلي

اج   و. عملية التنمية، باعتبارها حرآة تطوير وتحديث لجوانب المجتمع المختلفة         التي تحت
ر في                ل وتغيي ذا األمر إحداث تحوي ة ويتطلب ه ة ومنظم ة واعي إلى جهود بشرية إرادي

فاإلعالم في إطار     . مواقف الناس وتصرفاتهم وقناعاتهم إزاء بعض مسائل الحياة الهامة        
اس              د الن ة عن اق الفكري ق        . التطوير االجتماعي يمكنه أن يوسع اآلف ق خل ك عن طري وذل

م ت دة له ة حاجات جدي ه عملي رون من خالل د ي ع من منظور جدي ة الواق ى رؤي دفعهم إل
ر                   دة أآث اد وسائل جدي نهم اعتم إرواء هذه الحاجات بصورة أسرع وأآفأ، وهذا يتطلب م

وراً      ر تط ل أآث اليب عم لوآية وأس اط س اد أنم رية واعتم ائل   .. عص ن لوس ه يمك وعلي
يمكن لإلعالم من خالل دوره      و, اإلعالم أن توضح آافة الجوانب سلبية آانت أو إيجابية        
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ة التي تقتضيها               ة الهام ى بعض القضايا االجتماعي اس إل اه الن المتوقع اجتماعيًا لفت انتب
دم  يرة التق دعم مس ي ت ة الت ايا الجوهري ى القض ز عل الل الترآي ن خ ك م ة وذل التنمي

م حاجات   االجتماعي، ويمكنه أيضًا أن يسعى لتثبيت القيم والمعايير االجتماعية التي تالئ          
اج       ال اإلنت معة أبط ل وس ة العم ى قيم ال عل بيل المث ى س دليل عل ر الت ك عب ة وذل التنمي
ي دوره          الم ف ن لإلع ه يمك ت ذات ي الوق وطن، وف ب ال اعي وح اطف االجتم والتع
ى                      الحض عل ة آ ة التنمي م أيضًا عملي اط سلوآية تالئ اليب وأنم االجتماعي أن يروج ألس

ة ا  ة ومحارب اون وفرض النزاه ة  التع الم تنمي تطيع اإلع ا يس در آم أة المقت اد ومكاف لفس
الحس والذوق العام بما يسهم في عملية التقدم االجتماعي فهو يمكنه أن يساعد في تكوين               
ه أن يساهم في دعم                     ا يمكن ة، آم أذواق الناس وبناء الميول اإليجابية واالتجاهات المعني

ا ا وإقن اس بأهميته عار الن ة وإش والت االجتماعي ب التح الل تقري ن خ دتها م عهم بفائ
 .  )21(المسافات بين الناس وبجميع الثقافات المحلية وخلق حالة تعاطف بين األفراد

ه                    ة بين وافر عنصر الثق د من ت ولكي يستطيع اإلعالم القيام بهذه المهمة الجليلة الب
ة                      ة والخاصة من جه ه العام وره وظروف ه لجمه ة، وشرط معرفت وبين جمهوره من جه

اعي إال                  أخرى،  وال يغيب عن أذهان الباحثين في مجال دور اإلعالم في التطور االجتم
ع               أمول ودف أن يشيروا بوضوح إلى إمكانيته تهيئة المناخ المناسب للتغيير االجتماعي الم
ك من   ة وذل ي تقتضيها التنمي راءات الت ذ اإلج ي تنفي ارآة ف اهمة والمش ى المس اس إل الن

ا ي  ي بم دفق اإلعالم الل الت ى    خ تنادًا عل ة اس ة التنموي اد العملي رح وتوضيح أبع يح ش ت
ع         ين الجمي اش ب ى               . توسيع باب الحوار والنق ان أن يسعى اإلعالم إل ة بمك ذا من األهمي ل

ة والبحث في                     ة حاجات المتلقي بالسرعة الممكن ور، وتلبي بناء الثقة المطلوبة مع الجمه
اقًا بالمخاطب    ًا والتص ر قرب دة أآث وات اتصال جدي ن  قن د م راء المزي ب إج ذا يتطل وه

ة                 ه الراهن ة أحوال الجمهور وظروف األبحاث االجتماعية والدراسات االقتصادية لمعرف
ال        ى إرس ر عل الم ال يقتص ائل اإلع اط وس الم، فنش ي اإلع دة ف ة المرت اد التغذي واعتم

د                مها المعلومات واألخبار للمتلقي بل عليها آذلك أن تعمد لالستفادة من المعارف التي يق
رون الموزعون في المدن                  لها العاملون الميدانيون في مجال الصحافة واإلعالم والمخب

 .واألرياف وعند ذلك نتوجه هذه الوسائل إلى مخاطبة الناس وهي على بينة من أمرهم
ن     د م ع الب ي المجتم وير ف ر وتط أداة تغيي الم آ ي بحث دور اإلع دخول ف ل ال قب

ر              الوقوف على نتائج الدراسات العلم     أثير آبي ه ت ك ل ع، ألن ذل رد والمجتم ية والنفسية للف
ي   الم ف ائل اإلع ة وس ي فعالي ع  أداءف ة للمجتم ة والتطويري ا التغيري ور . وظيفته إن التط

املين      ذين الع لوآي وه ر س وجي، واآلخ ا بيول املين أولهم ى ع وم عل رد يق اني للف اإلنس
ى اآلخر            ا عل د آل منهم األفراد   . للطبيعة اإلنسانية يعتم ة        ف ًا من مرحل رون بيولوجي يتغي

يًا          . الطفولة إلى البلوغ وإلى المرحلة المتقدمة من العمر          رون نفس وفي الوقت نفسه يتغي
ذه المراحل           ة من ه اس            . في آل مرحل ة اتضح أن الن روق االجتماعي ة الف وحسب نظري

ر         . ليسوا في قوالب واحدة    در الكبي ابهين بالق عية فالمجتمعات الصنا   . آما أنهم ليسوا متش
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ف      ع الري ن مجتم ف ع ة يختل ع المدين ة، ومجتم ات الزراعي ن المجتمع ف ع ذه . تختل ه
ا أداة                       ع، فالصحافة باعتباره رد والمجتم أثيرات الصحافة في الف م ت ة في فه النتائج مهم
ا الصحافي الموجه                 درة خطابه تثقيف وتنوير وتعبئة، أي تحريض وإثارة تؤدي حسب ق

رائح االجتماعي    راد والش ى األف ف     إل ياغة مواق وين وص ي تك رًا ف ة دورًا آبي ة المختلف
ـم        ـد وتنظ ـه وتحش ـز وتوج ي ترآ ـؤالء، فه ـلوآية له ات س كيل منظوم ات وتش وقناع

ة يمكن       . وتدعـو وتقرب الفرد أو المجتمع من هذا األمر أو تبعده عنه           ق التعبئ وعن طري
ة  ة معين ع حول خطة تنموي اس في المجتم ائل اإلعالم الن ا أن تحشد وس من أجل فهمه

ا هو إّال              . واستيعابها والحماسة لتنفيذها   اعي م ويميل علماء النفس إلى أن التطور االجتم
ع والصحافة   ة، وأن دور المجتم ه الفطري ى طاقات يطر عل ان آيف يس م اإلنس ة تعل عملي
واًء        ع س ة المجتم و خدم ات نح ذه الطاق ه ه ي أن توج ن ف الم يكم ائل اإلع ل وس ومجم

ة         بالتكييف ومشارآ  رد بالقواعد المقبول ة الفرد في نشاط المجتمع أو بطريقة إمداد هذا الف
إن المسؤولين عن وسائل اإلعالم يقومون      : =ويرى بعض المفكرين  . للسلوك االجتماعي 

ا                داتنا أو اتجاهاتن يسًا ـتأس +. بخلق وتعديل وتوزيع الصور والمعلومات التي تحدد معتق
ول       ك نستطيع الق ا         أن وسائل اإل   : على ذل ة أصبح له ة والمسموعة والمرئي عالم المكتوب

د           ادات والتقالي ألة الع ى مس ى عل ا طغ ل إن تأثيره ة ب ا اليومي ي حياتن ر ف دور األآب ال
 .المتوازنة وأفرزت هذه الوسائل عادات وطقوس حياتية جديدة مكتسبة

ه اإلعالم           وبما أنه    ذي يلعب دور ال ة وخطورة ال ى أحد إدراك أهمي  لم يعد خافيًا عل
ة أو                   ة أو الثقافي ة أو الفكري في شتى مجاالت الحياة المعاصرة سواًء في الجوانب التربوي
وة ال       ال ق الم أو االتص وبة لإلع لطة المنس وة الس ت ق ث بات ة، حي ادية أو األمني االقتص

ازع رةف. تن ع  األس اه المجتم ال باتج ا األجي ق منه ي تنطل واة الت ر الن اتعتب د ، وحينم  تعتم
ة  اليب تربوي ذه   أس أن ه ن شك ب ا م ة رصينة، فم ى أسس اجتماعي ة عل معاصرة ومبني

اًال صالحة         تقدم للمجتمع أجي ا                 . األسرة س أثر بم د يت م يع ل الشباب ل لكن الحاصل أن جي
ة     د للتربي ـد المصدر الوحي ـم تع ا األب واألم ل ي عماده رة الت ار، واألس ه آراء الكب تملي

م   +التلفزة، واإلنترنيت خاصة   =إلعالم  فهناك مؤثرات جانبية قد يكون أهمها وسائل ا        ، ث
ا                  ر الظروف المحيطة باألسرة والمجتمع تطالعن يأتي بالمرتبة الثانية األقران، ومع تغيي

 : عدة أسئلة وهي
 .هل تغيرت القيم االجتماعية لدى الشباب؟ •
 .ما هي المعايير التي تحكم تصرفاتهم وسلوآياتهم؟ •
 . جيل الشباب اليوم؟وما هي القيم األخالقية التي يعتمدها •
ه بعض المحطات    • ذي تبث ي ال وث اإلعالم أثير التل ا ت م م ؤال األه ون الس د يك وق

أثير األزمات                       ا ت رامج، وم ذه الب ل له ل الجي ا مدى تقب ة؟ وم الغربية بقوالب عربي
 .االقتصادية واألمنية على مستوى المجتمع والعائلة على جيل الشباب؟

ة ع  رة واإلجاب ئلة آثي ًا األس ن الموضوع   طبع االت لك وث ومق دة بح ى ع اج إل ا يحت ليه
ة                يم، والمظاهر الغربي ة وراء انتشار الق  في يحتاج إلى وقفة مطولة عن األسباب الكامن
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ر           دور األآب يما في        بمجتمعاتنا العربية والتي لوسائل اإلعالم ال انتشارها وترسيخها الس
ر       غياب إعالم مضاد في وجه الموجة اإلعالمية التي تشوش عق           د تغيي ول الشباب وتتعم

ا         رض وجوده دأت تف ي ب ة الت ة االجتماعي ه العولم ا تملي ع م ق م ا يتراف لوآياتهم بم س
 .وتتدخل حتى في طريقة لباسنا وطعامنا

ا         ة ومنه دول النامي ة ألن ال ن األهمي ة م ى غاي ة عل ذه النتيج ى أن ه ص إل ونخل
 في مجرى التأثير العولمي، العربية لم تعد لديها وسائل التأثير الناجحة أو الناجعة 

  : والتخطيط اإلعالمي اإلعالم وسائلــ أهمية التخطيط في تنمية] 3[
ة، فهو             يرتبط التخطيط اإلعالمي بأهداف، وإمكانية، ومستوى آوادر المؤسسة اإلعالمي
ائل  يلة أو الوس ل الوس ن عم ودة م داف المنش ق األه ى تحقي يء إل ل ش ل آ دف قب يه

ة ة المتاح ل  و. اإلعالمي ل عام رة بفع ة األخي ي اآلون ي ف ة التخطيط العقالن ازدادت أهمي
ة،      ائل اإلعالمي ي بعض الوس ة الضخمة ف تثمارات المالي ة االس وي، وآمي ة الق المنافس
ة تتجه        ذه العوامل مجتمع وتطور الكادر اإلعالمي من حيث الحرفية والمهنية، وبفعل ه

ا      مختلف الوسائل اإلعالمية إلى التحول إلى مرافق ا        قتصادية منتجة، والتخلي عن طابعه
م وفي مختلف وجوانب ممارسة                      ى ممول بشكل دائ اإلداري الخاسر الذي هو بحاجة إل

 .المهنة
 :ويمكن أن نلمس حالتين من التخطيط

ة للقطاع                    • ى حدة سواء آانت مملوآ ة عل التخطيط الجزئي في آل مؤسسة إعالمي
 .العام أو الخاص

ى وجه              والتخطيط الكلي الذي يشمل آا     • ذا ينطبق عل ة، وه ة المؤسسات اإلعالمي ف
 .التحديد في الدول التي يكون فيها القطاع العام هو المسيطر

ى في تنشيط العمل اإلعالمي من                      ة األول ويعد التخطيط الجزئي هو األساس، وهو اللبن
ن          ب اإلداري م امش الجان يص ه ًا، وتقل أة مهني وير المنش وادر، وتط ل الك ث تأهي حي

ر، وب ًا         عناص أة مالي دم المنش ا يخ ي بم ويق اإلعالم واب التس يع أب ة، وتوس يروقراطي
 .واقتصادياًٍ ويخدم أفرادها

ة             ائر المادي ن الخس ان م در اإلمك يص ق ي التقل يط الكل اتق التخط ى ع ع عل ويق
اء أسس     ث بن ن حي ة م ة للدول داف الوطني ق األه ا وتحقي ة وتطويره آت اإلعالمي للمنش

اء    ة والقض دة الوطني ة       الوح ة التنمي ي عملي ارآة ف ة، والمش ـامات الداخلي ى االنقس عل
 . االقتصادية واالجتماعية، ومواجهة التحديات الخارجية

ة    ة اإلعالمي ي العملي دى ف د الم تراتيجي بعي ى التخطيط اإلس اد عل وينبغي االعتم
ذه         تمرارية ه ى اس اظ عل ا، والحف وة تأثيره ادة ق ة وزي درات المتاح ة الق ق فاعلي لتحقي

ين     ال جام ب ق واالنس ق التواف ة وتحقي و المالءم ل، فه دى الطوي ى الم أثير عل ة والت فاعلي
درات المتاحة                  يم الموجودة، والق ة والق ة الخارجي عمليات التنظيم الداخلية وظروف البيئ
ة ويتصف بالشمولية                     د المؤسسات اإلعالمي ة بي واألهداف المحددة، فهو أيضًا أداة فعال

دة الزم     ة واالستجابة السريعة لكل                والعمق وطول الم ى التكيف والمرون درة عل ة والق ني
 . جديد والسيطرة عليه وتحويله إلى عامل دافع مطور
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 :ويجب أن يتضمن التخطيط االستراتيجي
 .تحديد األهداف العامة وتطويرها باستمرار •
 .تحديد القضايا الهامة في إطار اإلستراتيجية العامة •
 .ت اإلعالميةالتحسين والتكامل بين المؤسسا •
 .تنمية القدرات البشرية •
 .وضع البدائل واالحتماالت الالزمة •
 .العمل المستمر على تطور اإلستراتيجية •
 .التقويم المستمر لطبيعة األداء •

ة       رارات الحالي والتخطيط اإلستراتيجي آما يعرفه دراآر عملية مستمرة لتنظيم وتنفيذ الق
وفير المع  ذلك وت ة ل ود الالزم يم الجه ذ  وتنظ ذا التنفي تقبل ه ة الخاصة بمس ات الكافي لوم

ات                 وقياس نتائجه من خالل نظام جيد ومستمر للمعلومات وهو يقدم مجموعة من اإلجاب
 :الخاصة على سؤال أساسي وهو

 ما المطلوب عمله لتحقيق األهداف المحددة؟ 
 :ومن أهم مرتكزاته

 .القدرات واإلمكانات القائمة •
 .ردود الفعل المتوقعة •
 .افاألهد •

ة          تراتيجي عملي يط اإلس ة التخط ار عملي اء باعتب وات البن ي لخط ـل منطق تسلس
 .)22(انتقائية ومحددة ومخططة

. البعد اآلخر لسياسات االتصال نلمسه في مشاريع تنمية حقول اإلعالم ووسائله المختلفة           
ات              ل، ورصد موازن ى تموي اج إل تثمارية تحت ة الحال مشاريع اقتصادية اس وهي بطبيع

ل   وتخ كل األمث ات بالش ذه الموازن تثمار ه م الس يط محك ة  . ط ن دراس يط م دأ التخط ويب
د    تخدام، أي تحدي ة أو اس ى تنمي اج إل ي تحت ول الت د الحق كان لتحدي د والس احتياجات البل

ذي              . أولويات االستثمار ونطاقه   دور ال ام وال ده الع ثم ينتقل إلى أهداف المشروع، أي عائ
 . يقدمهاسوف يضطلع به والخدمات التي

اون مع                ة بالتع ويتم التخطيط لمشاريع اإلعالم واالتصال الكبرى في الدول العربي
ناعي     ر الص روع القم ة آمش ات الدولي ات =المنظم رب س دول  + ع بكة ال روع ش ومش

م                 ائي لألم امج اإلنم العربية للمعلومات والمعرفة الذي ينفذ بالتعاون مع اليونسكو والبرن
اون ب   ري التع دة ويج ايا        المتح ي القض الت ف دولي للمواص اد ال ع االتح ة م فة دائم ص

ار            ع األقم د مواق ع الموجات األرضية والطيف الكهرومغناطيسي وتحدي المتصلة بتوزي
ع       اون م ري التع ذلك يج ائية آ ية والفض االت األرض ة االتص د تعريف ناعية وتحدي الص

دولي في المشروعات الخاصة بتطوير              ائي ال  وسائل اإلعالم     اليونسكو والبرنامج اإلنم
ادل اإلعالمي ورسم السياسات                واالتصال وفي مجاالت أخرى آالتوثيق والبحوث والتب
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ة، فهو              . اإلعالمية القصيرة المدى    ة اإلعالمي ر التخطيط مرتكزات أساسية للعملي ويعتب
ة اطات اإلعالمي ل النش ال لتفعي ام وفع ة  . ه ذ بمصطلح هندس م األخ ك ت ًا من ذل وانطالق

 .د سياسة إعالمية متكاملة اإلعالم إليجا
ة والمنسجمة مع                   رامج المختلف أما التخطيط اإلعالمي فيتمثل بوضع ورسم الخطط والب
ة مع                       ة محددة متوافق أنها تحقيق هدف أو غاي آل وسيلة من وسائل اإلعالم والتي من ش

ئل السياسة المتبعة من قبل تلك الوسيلة ومن خالل هذه البرامج وغالبا ما تترجم إلى رسا             
ده لصالح الهدف             رأي عن وين ال أثير في تك إعالمية مختلفة موجهة إلى جمهور معين للت

 .الذي تنشده الوسيلة اإلعالمية المرسلة 
ة مبرمجة ومخطط               ومن خالل ما تحققه وسائل اإلعالم من أهداف نتيجة رسائل إعالمي

د الوسائل                     ك الخطط بحيث تعم أثير تل ة وت ور أهمي ى    لها تخطيطا جيدا تتبل ة إل اإلعالمي
ة       ة اجتماعي ل حال ار أن لك ين االعتب ذ بع ع األخ ذلك م ا ل ا تبع ا وبرامجه ديل خططه تع
ك                ا لتل رامج وفق خصوصية وأهداف مختلفة عن غيرها وبالتالي توضع الخطط وتبنى الب
ذي               ا وال ة وتطوره الخصوصيات وهذا ما يمكن إدراجه تحت عنوان السياسات اإلعالمي

 . ضع آخر من هذا البحثسنأتي على ذآره في مو
 :جهة األزماتاالتخطيط اإلعالمي في مو

ا أن  الل     بم ن خ ان م ها اإلنس ات يمارس اطات وفعالي ن نش ارة ع و عب الم ه اإلع
ة      ر المعرف ات ونش ل المعلوم اليب لنق ائل وأس لوس واهر   وتحلي راز الظ داث وإب  األح

ذيره   ع وتح ه المجتم داث لتوجي الل  واألح ن خ ع م راد المجتم د أف ن  تزوي ات ع  بمعلوم
 . والتخفيف من آثارهاالنشاطات والجهود المبذولة لمواجهة األزمات والكوارث 

رًا ر    ألونظ ي التغي رعة ف م بالس اص يتس ابع خ ا ط وارث له ات والك ن األزم
دا . والتحول ا ج رة مهم ق أصبح التخطيط اإلعالمي في المراحل المبك ذا المنطل من ه

دا، وهو            فالوقت عامل مهم جدا في مواجهة األ       تثمارا جي تثمر اس زمات لذلك يجب أن يس
ة   ود المبذول اح الجه ي نج ة ف ل المهم د العوام ل اح ات يمث ة األزم ب لمواجه ذا يتطل وه

ة                االستفادة من عامل الزمن عند بذل الجهود اإلعالمية قبل وخالل وبعد مواجهة أي أزم
د      وذلك بغرض توجيه الجماهير عن طريق وسائل اإلعالم وحثها على ال           ديم ي اون وتق تع

 .العون لفريق إدارة األزمة والمشارآة في عمليات اإلنقاذ واإلسعاف واإلخالء
ات    ة األزم ي مواجه ي ف التخطيط اإلعالم ن      :ف ن م ي تمك اطات الت ود والنش و الجه ه

ارب   ن التج تمدة م رة المس ى أساس الخب ا وعل ة علمي ة الالزم صياغة الخطط اإلعالمي
ة أ  ي توعي ل عل ابقة للعم ع    الس ل م ة للتعام ة الصحيحة والمالئم ع بالطريق راد المجتم ف

األزمات وذلك بالحد من أثارها السلبية والعمل على احتوائها قبل استفحالها وتقليل نسبة              
 .الخسائر الناتجة عنها

ه،  ه أو نترآ ذ ب ارا يمكن أن نأخ يس خي و ل ري فه ة آب وللتخطيط اإلعالمي أهمي
ى حل المشكالت آتالفي              وذلك ألنه أمر مطلوب وضروري ألي        ه يعمل عل مجتمع ألن

رامج                     ه وفق خطط وب ذ أعمال المجتمع ينف خطر األزمات وهو أسلوب العصر الحديث ف
ه ووضع اإل   محددة آخذة في الحس     تقبل واحتماالت ة   بان المس ات الضرورية لمواجه مكان
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دياً   د مج م يع ث ل االت بحي ذه االحتم ور أله رك األم لوب  أن تت أس ة أو الخط  أو التجرب
ال،  ي  االرتج ي وضع مجموعة من االفتراضات حول أي وضع ف ل التخطيط ف ويتمث

ا خالل                      ى تحقيقه وب الوصول إل الي وضع خطة توضح األهداف المطل المستقبل وبالت
ين  ة وتعي تراتجية المطلوب ع اإلس من وض ة تتض يط عملي ددة والتخط ة مح رة زمني فت

ى تحقيق      ل عل وة للعم ط المرج د الخط داف وتحدي ذ     األه مح بتنفي ي تس ة الت ا بالطريق ه
 .القرارات

 : أهمية التخطيط اإلعالمي في مواجهة األزمات 
ى تقسيم وتشتيت العناصر            يمكن للتخطيط اإلعالمي المعد والمدروس جيدا أن يعمل عل
ذا                       تفادة من ه ا ومن عدم االس المسببة لالزمة مما ينتج بعد ذلك ضعفا آبيرا في تجميعه

ة التخطيط                  التجمع فاإلعالم له     د من أهمي ا يزي ت، ومم تأثير مباشر وفعال في نفس الوق
راد           لوآيات األف ى س ر عل أثيره المباش و ت وارث ه ات والك ة األزم ي لمواجه اإلعالم

 .واتجاهاتهم بهدف إنتاج سلوك مرغوب فيه
ادة استفحال                   ى زي ة األزمات يعمل عل والتخطيط اإلعالمي غير الجيد في مواجه

ل في اإلدارة ا          األزمات بدال من ال    لعشوائية  قضاء عليها والتخطيط اإلعالمي الفاشل يتمث
يم اإل    ي تحط ل عل ي تعم ل       الت رام الهيك دم احت ى ع ك إل ع ذل درات ويرج ات والق مكان

يق    ود التنس دم وج ات وع ات والمعلوم ر والبيان ه لألوام ي التوجي ي والقصور ف التنظيم
ان اإلدا    راد والكي ين األف داخلي ب راع ال اعة الص الي  وإش ة وبالت ة اإلعالمي ري للمؤسس

املين                  ين مصالح الع ة وب ين مصالح اإلدارة اإلعالمي إن التخطيط   إحداث عالمة انفصام ب
اد   ى                        اإلعالمي الج ؤدي إل ا ي ة مم ين عناصر إدارة األزم اء ب ى تحقيق تفاعل بن  يعمل عل

ات التنس     ل عملي الل تفعي ة خ ة األزم ة الموضوعة لمقاوم ذ الخط ي تنفي اعدة ف يق المس
ة     ي الخطط اإلعالمي وارث يعن ات والك ة األزم ي لمواجه يط اإلعالم ة والتخط والمتابع
د          وع األزمات من خالل تحدي د وق ا عن ام به ا لغرض القي داد المسبق له تم اإلع والتي ي
ا، والغرض من                  ا ومكانه الجهود اإلعالمية التي من المفترض أن يقام بها وتحديد زمانه

ق           التخطيط اإلعالمي لمواجهة     ا لفري ة إعالمي األزمات هو توفير الدعم والمساندة الالزم
 .إدارة األزمة

اف ه  م ي توجي اهم ف ة تس ط إعالمي دادنا لخط ول دون إع ي تح ق الت ي العوائ ه
ة                         ة بغرض وضع تصور علمي مسبق لكيفي وع أي أزم د وق اء وبع ل وأثن المواطنين قب

زمن         تنفيذ الترتيبات اإلعالمية حيال أي أزمة أمنية مما يسا         عد في االستفادة من عامل ال
 .للحد من أخطارها

  أثره على وسائل اإلعالمو التطور التكنولوجي  ثالثًا  ــ 
تج              أدى التطور التكنولوجي الهائل في وسائل اإلعالم إلى زيادة أهمية اإلعالم، ون

ا ة ومن أبرزه ائج هام دة نت ات واالتصال ع ا المعلوم دماج تكنولوجي راق : =عن ان اخت
ة    الم ات الوطني دول وتهميش الثقاف ك ت +علومات الحدود السياسية لل ل ذل اً ماه، ومّث عي   م
ددة        ا مالية متع اذج الرأس اد ونم ة االقتص المي فعولم الي الع ادي والم ام االقتص لنظ
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ة          ات ثقافي ه منعكس يكون ل ادل س ع وتب تهالك وتوزي اج واس اط إنت م أنم يات تعم الجنس
 .اد يتبعها ويترافق معها عولمة الثقافاتواجتماعية وسياسية أي عولمة االقتص

 العولمــــة وعولمة اإلعالمــ ] 1 [
ة                 إن العولمة    ين والعام ارت جدًال في أوساط المثقف . من أهم المصطلحات التي أث

رين        رن العش ات الق ي ثمانين د ف ن النق ر م رين بكثي اب والمفك الم والكت داولها اإلع . وت
ام  ا الع ي مفهومه ة ف يفالعولم ة ه ابع   نزع دف إضفاء ط مالية به وده الرأس اه تق  أو اتج

ا    دولي بمظاهره ع ال ي المجتم اعالت ف ات والتف اط العالق ى أنم وني عل المي أو آ ع
د              ة بقصد مزي ة والتجاري السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية والمالي

ا          ر التجارة       من االرتباط والتفاعل واالعتماد المتبادل بين جميع أنحاء الع ك بتحري لم، وذل
ائل     ل والمواصالت واالتصاالت ووس ة والنق ة المالي دمات المختلف لع، والخ ادل الس وتب
يولة          ة وس ات الثقافي هيل العالق رة وتس ة الح عار والمنافس د األس ة تحدي الم وحري اإلع
 . المعلومات وانتقالها وتعميم األسواق الحرة وأساليب العيش وحرية االنتقال عبر الحدود

ال حدود الم ب ة هو ع م العولم د يكون حل ول إن . وق ى الق بعض إل ا ال ا دع ذا م وه
ًا   ر ترابط الم أآث ه الع اني، أصبح مع اريخ اإلنس ي الت د ف وعي جدي ة هي تطور ن العولم

اً  ر انكماش يكية      . وأآث مالية الكالس ر الرأس اج عص ي نت ة ه ت اإلمبريالي إن , وإذا آان ف
دامها مع خواتيم               العولمة آما يرى آثيرون هي نتاج      ة التي وطدت أق  عصر النيوليبرالي

ر            و خطي ى نح ة عل دول النامي ى ال ة عل أثيرات العولم رتبط ت ي وت رن الماض الق
دول   ث تشكل ال لكية حي لكية والالس ي مجاالت االتصاالت الس بالخصخصة والتوسع ف

 .النامية سوقًا متزايدًا للمعلنين الدوليين
ل    ام محص ا الع ي إطاره ة ف ي    فالعولم تمرة ف ة مس ول تاريخي ة تح ة لعملي ة نهائي

رة            ى دائ المجتمع الدولي تحمل في إطارها اتجاهًا لتحول العالم في آثير من المجاالت إل
اجتماعية وسياسية وثقافية وتجارية واحدة تتالشى داخلها الحدود من خالل اتساع حرآة            

الم وحدة مت               ا بحيث يصبح الع ة مترابطة   االندماج والتفاعل بين الدول آله وتحمل  . فاعل
ا تسعى نحو       . العولمة في خطابها ثقافة واقتصاد منجزات الرأسمالية الجديدة        وفي أدواته

ة                ددًا من األدوات الدولي توظيف الشرآات العالمية السابحة في أرجاء العالم، وتوظف ع
دوق مثل منظمة التجارة العالمية وهيئة األمم المتحدة ومجلس األمن والبنك الدولي وصن            

ة واالقتصادية من أجل اقتصاد السوق                    ة والعلمي النقد الدولي فكل أدوات السيطرة التقني
ة =فهي أي   . الذي يحمي عشرون بالمئة من البشرية على حساب الثمانين بالمئة          + العولم

ال والسلطة والسلوك واالستهالك لمجتمع                  في محتواها االجتماعي الوجه اآلخر من الم
وق اد الس ا . اقتص ارة     إنه ة التج رزت منظم ي أف ة الت ورة التجاري ل الث ن مراح زء م ج

ره                ة واإلعالم الرقمي وغي ة الرقمي . العالمية وأوجدت وسائلها وأدواتها ولغتها وهي اللغ
فالعالم يتجه نحو العولمة لصالح األقوياء واألغنياء والتي تسعى نحو تآآل الحضارات                 

وي الغني لآلخر             ـ حضارة أو        باتجاه حضارة واحدة ينفي الق ة أو دوًال ـ ان دول سواًء أآ
واء   يطرة واالحت ة والس دف الهيمن داث   . حضارات واله رد أح د مج م يع دث ل ا يح إن م

رة   ة الكبي و الكوني ن األطر الصغيرة نح ار الخروج م ل ضمن إط ة، ب ة، أو قاري إقليمي
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دي                  +. العالمية= ى أي ات عل اوى الحضارات والثقاف وة  ولكن ما يقلق العالم هو أن تته الق
ا واآلخر                  ين األن بكل معانيها وساحاتها، وأن تحل العنف والعنف المضاد مكان الحوار ب
دون نفي ألي طرف وأن تتحول الوسائل الحضارية وأدواتها وتقنياتها إلى استراتيجيات            

 . محتواها القهر االقتصادي والثقافي وغيرها عن طريق السيطرة واالحتواء
ة      فالعولمة ليست مشروعًا يخد    م مصالح آل الشعوب، بل هو مشروع موجه لهيمن

ان             هو أن   : القطب األوحد على مقدرات الشعوب األخرى فاألمر الذي ال يختلف عليه اثن
ي     وذ السياس رى صاحبة النف القوى األخ تهزئ ب ذت تس ة أخ دة األمريكي ات المتح الوالي

انون      واالقتصادي في األسرة الدولية فلم تعد تأبه باتفاقيات تحرير التج          ام الق ارة وال بأحك
ـ     + توماس هوبس =الدولي وأصول الشرعية الدولية وحسب آراء        الزاعمة بأن اإلنسان ـ

الم       ى دول الع إن عل الي ف ل، وبالت ـ الك ـد ـ رب ض ة ح ي حال ل ف ان وأن الك ب اإلنس ذئ
ة لطة مرآزي منًا إلرادة س راحة، أو ض وع ص دة : الخض ات المتح أي إلرادة الوالي

 . األمريكية

ادية       مو ية واالقتص اهرة السياس ة والظ ذه الحال ن ه تفادة م ة االس و آيفي م ه ا يه
ا             اظ بمقوماتن والمعرفية الدولية، وصياغة مشروع وطني وقومي حضاري يؤهلنا لالحتف
و،     الذاتية والثقافية، ويسـارع فـي توطيـد حياتنـا االقتصاديـة مـن خـالل رفـع وتيـرة النم

 . اد العالميوتحقيق االندماج في االقتص
ا               !  لقد تسللت العولمة اإلعالمية إلى منازلنا دون أن نشعر، وحتى دون أن نقاومه

ي       ام ف ذه األي باب ه ها الش ي يمارس ة الت لوآيات االجتماعي ك إّال الس ى ذل يس أدل عل ول
واع                     ر أخطر أن ذه الشاشات التي تعتب ر ه محاولة منهم لتقليد أعمى بكل ما يشاهدونه عب

 ...!.عتبار أن العدو التقليدي نعرفه وقد نستطيع مقاومتهالعدوان على ا
تطيع          اٍم نس الم ن ن آع ال نح ة ف رج للغاي ع ح ام وض ا أم ات تجعلن ذه الشاش إن ه

ه   ان نفس ي المك ف ف تطيع أن نق ارع، وال نس ور المتس ه التط ي وج وف ف ذلك ال ! الوق آ
يما     نستطيع التأثير في اإلعالم المعولم بل أصبحنا ضحية وسائل اإلعال           م المعاصرة الس

ار واألشخاص                يم واألفك التلفزيون الذي يقوم بدور متعاظم في صياغة تصوراتنا عن الق
 .واألشياء

ون بشكل  لبي لإلعالم والتلفزي أثير الس ول أن الت ل البسيط نستطيع الق ذا التحلي به
ل      ؤثر، وه أثر دون أن ن نبقى نت ل س ن ه ابي، ولك أثير اإليج ن الت ر م ر بكثي خاص أآب

دة             ستب قى العولمة المعولمة المجهولة المصدر والغاية تتحكم في صياغة قيم وعادات جدي
ة ات مروجي العولم ا تناسب غاي در م بنا بق ائل . ال تناس ه وس وم ب ذي تق دور ال دفعنا ال ي

الم والمجتمع          ة الع اإلعالم في شؤون السياسة المعاصرة إلى طرح تساؤالت حول ماهي
د          الذي يرغب في العيش به وعلى        ة نري وجه الخصوص في أي صورة من الديمقراطي
 .لهذا المجتمع أن يكون ديمقراطيًا؟

جمال الجاسم المحمود ـ األستاذ في آلية العلوم السياسية ــ جامعة دمشق يشير    . د
د                 إلى أنه في خضـم ثـورة المعلوماتية برز إعالم العولمة الذي يحدد طبيعته الباحث حمي

تقبلية         علم  : (الدليمي في آتابه   ة سوسيولوجية مس اع اإلعالم رؤي ول   ) اجتم ه  : حيث يق إن



 - 30 -

ن         ًا ولم و أيض ة فه د للعولم وطن الجدي و ال دود ه ال مح اء ال د فالفض ن جدي الم وط إع
اف البصرية،            . إلعالمها إن الوطن الذي تبنيه شبكات االتصال اإللكترونية، ونتيجة األلي

ه دد وظائف ية وح ات الكهرومغناطيس ه الموج اتبإش: وتنقل ل : اعة المعلوم أي جع
المعلومات مشاعة، وتذويب وتقليص الحدود الفاصلة بين األفراد والجماعات والشعوب       

 .)23(والتماثل بين الثقافات المتباينة
ى  اس إل ات يتجه الن تحكم األزم دما تس ة عن اإلعالم فعن رارات خافي د الق م تع ول

ة       اإلعالم ليتعرفوا على ما يدور في بالدهم، وبذلك أصبح          اإلعالم أحد أهم أدوات العولم
ة للتفاعل               ة، والسياسية والمعرفي في تهيئة البيئة االجتماعية وأنساقها االقتصادية والثقافي

 .مع شروط ومتطلبات بناء وأسس مجتمع العولمة الجديد
ة هو إعالم                ويؤآد اإلعالمي العربي المصري عبد الحليم عامر بأن إعالم العولم

ة                 القرن الواحد والعش   ه الكلم رين، إعالم السماوات المفتوحة لعصر سيكون لإلعالم في
  .)24(العليا

األجواء مفتوحة                   ع ف ة مشاعية للجمي لعة   ، وهو  إن إعالم العولمة قد أصبح حال  س
ة وتخطي                . تجارية وسياسية واقتصادية     ة والقومي ة الحدود الوطني ذا مع إزال زامن ه وت

 .االستثمارات العالمية محظور األمس
ول    أخ ن أيل ر م ادي عش د الح ا بع الم م دة+ 2001=ذ اإلع ات جدي ثاتجاه   حي

 :طرأت عليه أمور يمكن تحديدها وتسليط الضوء على آثارها عربيًا ودوليًا آما يلي
ًا                     ــ] 1[ ًا مرآزي اإلعالم الحر إعالم ة المسمى ب دول الصناعية المتقدم أصبح إعالم ال

اره وأس      ي أفك د ف د ويعتم د بعي ى ح ًا إل ى مرموجه دعي   االيبه عل اث ت ز لألبح آ
رة وتصديرها ونشرها وإشاعتها                 ! االستقاللية دة لتصنيع الفك ا باألصل مع إّال أنه

ى          ... وفق ما تختاره من أساليب     ووصلت هذه النزعة إلى ذروتها خالل الحرب عل
 . العراق

ة في العصر الحديث               ــ] 2[ رة نابع ة فك ار العولم ه باعتب ّل أن ول وُيحل  من  هناك من يق
ين      اط ب إن االرتب الم ف ي الع دث ف ا األح ك التكنولوجي ي تمتل م الت وة األعظ الق
الم الثالث مضطرة                 دان في الع التكنولوجيا والعولمة تحصيل حاصل بمعنى أن البل

ألنه ال يمكنها أن تتقدم دون االستعانة بالتكنولوجيا، ولذلك هي           ! لاللتحاق بالعولمة 
ك           !: عولمةمضطرة في الوقت نفسه للقبول بال      ذي يمل وى ال ة للقطب األق أي بالتبعي

 .أسباب التقدم والتطور بامتالآه التكنولوجيا األآثر تطورًا واألحدث
ـ] 3[ رن       ـ و ق ة ه رين ال محال ادي والعش رن الح ى أن الق احثين إل ن الب ر م ير آثي يش

 العولمة شاء اآلخرون أم أبوا، وهم ينظرون إلى أن المشكلة ليس في أن هذا القرن              
وإنما يقررون أيضًا أن االندماج البد منه، ولكن المشكلة في نظرهم           . قادم ال محالة  

ع                   ة، أم من موق ع التبعي هي آيف تتم عملية االندماج، هل سيكون االندماج من موق
  .ةحد أدنى من الندية والمساوا
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ـ] 4[ اراً  ـ رى احتك ة الكب يطرة المؤسسات اإلعالمي ة وس ن مكان تعزز م ة س  إن العولم
ة إلعالم        دول النامي ونفوذًا آما سترآز في ذات الوقت واقع التبعية اإلعالمية في ال

ام   الدول الغربية واألمريكية المسيطرة في هذا العصر، وسيفسح المجال           تسويق  أم
ة         دودها الجغرافي رق ح ًا لتخت ًا وثقافي ة إعالمي ة والغربي ار األمريكي يم واألفك الق

ا          وعبر  . والثقافية واالجتماعية  ا وقيمه ة أفكاره العولمة األمريكية تسوق اإلمبريالي
دماغ                     ا هو غسيل ال ربح هن ـ وال ربح ـ ونظرياتها لدى الفكر العربي تسويقًا هدفه ال
القيم    دماغ ب ذا ال ن ه ه وحق ب ثقافت ه وتخري اره وانتمائ ه وأفك ن قيم ي م العرب

ك     والنظريات والمواقف التي يرسم لها أن تدور في الفلك اإلمبريالي م           عتمدًة في ذل
ة  ة ومغري ة براق ائل اإلعالم واالتصال المتطورة ودعاي ن وس وفر م ا يت ى م ، عل

ة        ة األمريكي ة إذا         . وبالتالي تأمين امتداد السيطرة والهيمن ونحن إذ ال نجانب الحقيق
عوب         ة الش دة بحري وم أداة بطش جدي بح الي د أص ه ق د ذات ي ح الم ف ا أن اإلع قلن

ش أآبر وأشد من وسائل البطش بالعقول وتجريدها من         فأي وسيلة للبط  . ومقدراتها
آل ما يحفظ لها مقومات وجودها ؟ باعتبار أن أساس هذا الوجود هو التفكير الحر               

 !.المستنير، والوسيلة التي تسيطر على العقل البشري
ه            . د ة بقول ة    : راسم محمد الجمال يشير إلى االتصال الدولي في عصر العولم توجد عالق

عينات،   عضوية وثي د التس ي عق المي ف دولي وتحوالت االقتصاد الع ين االتصال ال ة ب ق
دفقات وسائل االتصال التي               حيث يتضمن االتصال في عصر العولمة أشكاًال متنوعة لت
 :تتم خارج سيطرة الدول الوطنية وتخضع للسيطرة التامة للشرآات غير الوطنية، وهي

اسيون في مجال األنباء سواء المطبوعة       تدفقات األنباء التي يحملها الالعبون األس      •
 .أو المصورة

اج         • رآات اإلنت ا ش يطر عليه ة، وتس واد التعليمي ة والم ائل الترفيهي دفقات الرس ت
 .الكبرى في العالم

 .تدفقات الرسائل الصوتية •
 .تدفقات الرسائل المكتوبة •

 :وتضم تدفقات هذا النوع من الرسائل ثالثة مكونات هي
 .     )25(ي الشبكات، وصانعي األجهزة اإللكترونيةمنهجي الرسائل، ومشغل

ه       . وينوه د  ة بقول يادة الوطني ى االتصال وس ة التي   : الجمال إلى آثار العولمة عل إن الرؤي
وى       ة ق وعها لهيمن ات وخض ال والمعلوم ا االتص ي تكنولوجي ريع ف دم الس رى أن التق ت

د أ                  ة ق يادة الدول اء س ى انته ؤدي إل ل مصدرًا للتشاؤم       العولمة قد أدى أو قد ي صبحت تمث
ر        دفق غي افتهم، فالت تالف ثق ى اخ احثين عل دول والب ادة ال ن ق د م اوف العدي ر مخ وتثي
ة بال                 ة الوطني ة جعل الحكوم المحكوم للمضامين اإلعالمية والثقافية عبر الحدود الوطني

  .)26(قوة، وقد تفتح الباب على مصراعيه لقوى اإلمبريالية الثقافية
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رى                     ويبدو أن لإل   وى الكب د الق فية بي ة أداة تعس ان رئيسيان فهو من جه عالم وجه
عفة     عوب المستض د الش ال بي يلة نض ن   . وأداة ووس ا إن أحس تفادة منه ن االس ويمك

 . استخدامها
 
 :ــ تكنولوجيا االتصاالت والغزو اإلعالمي] 2[

ر في أدوار المؤسس                  ر آبي ى تغيي ات لقد أدى هذا التطور الهائل لوسائل اإلعالم إل
ة،        ة واإللكتروني ة والتلفزيوني فات اإلذاعي ور الص ين، وتط ذلك اإلعالمي ة وآ اإلعالمي
ام المناقشة               عًا أم وتوطين الحقل التلفزيوني وزيادة اإليرادات اإلعالنية، وفتح الباب واس
ة                 ة وإعالمي ًا سلوآية واجتماعي اإلعالمية التي طوقت مبدأ الرقابة الحكومية وخلقت آفاق

ة بهدف مسخ               وظهر. جديدة ين المجتمعات النامي ت مصطلحات إعالمية غريبة سادت ب
ر اإلذاعات    مع عب ًا ويس ى الشاشات حالي اهد عل ا يش ًا وم ا ثقافي ا وغزوه ول أفراده عق

 .  ويقرأ في المجالت والصحف ما هو إال ترجمة حرفية لهذه المصطلحات
ات األق ة بمئ ة المتمثل ائية اإلعالمي روب الفض تعال الح دأ اش ناعية، ب ار الص م

ار           ذه األقم ذا باإلضافة    . والمحطات األرضية الستقبال وإرسال المعلومات من والى ه ه
ى جانب   ـينما إل ـو والس ـروب الفيدي ـل ح ـدة مث ى حروب أخرى تحمل مسميات عدي إل

ى عرشها       =حروب الكلمة المطبوعة والكتاب والصحافة       رغم  + التي ما زالت تتربع عل
 . لكترونيةاالبتكارات والبدع اإل

ديو    أفالم الفي عفة ب عوب المستض ى الش ي عل الم األمريك ن اإلع زو م دأ الغ وب
الخالعية ووسائل الترفيه والتقاليد االجتماعية الفارغة، والثقافة التي باعدت بين اإلنسان           
راغ الروحي، والضياع القيمي                        ين اإلنسان واآلخر مسافات شاسعة من الف ـ وب وذاته ـ

ا                  . بابوخاصة في جيل الش    ة ألمتن ة والتراثي ة التقليدي ى الثقاف اره عل ذا الغزو آث رك ه وت
ى              أثير عل العربية، فانحدرت الفنون التقليدية والفلكلورية واختفت بعض أشكالها ولعل الت

 .الفنون والموسيقى السائدة اآلن خير مثال على ذلك
د مكنت اإلع               ة ق الم أن يأخذ    الباحث حميد الدليمي يؤآد أن التطورات التكنولوجي

ريعة           ورات الس ذه التط ت ه د دفع أثير، وق ة والت ث األهمي ن حي ة م ه االجتماعي مكانت
 .)27(والمتالحقة إلى تعميق الدراسة والبحث في هذا المضمار

ا             ـية جوديت الزار في آتابه ة الفرنس سوسيولوجيا االتصال    : (وقد أشارت الباحث
اهيري ور التك  ) الجم ائج ظه ن نت ة م ة هام ى نتيج ر دور  إل و تغيي دة، وه ا الجدي نولوجي

اتهم                     م في مؤسس ر دوره ة وتغيي رامج والنصوص اإلعالمي رجال اإلعالم في إعداد الب
ع زوال أدوار       ديرة م ة ج ز مهني دة ومراآ ة جدي رت أدوار إعالمي د ظه ة، فلق اإلعالمي

  .)28(ومراآز إعالمية تقليدية
ائل التل    ديث الرس روز ضرورة تح ًا ب ك أيض ائج ذل ن نت رًا  وم ذي أضفى أم ة ال فزيوني

ى المجتمع           . ضروريًا ال مفر منه    ومع هذه االيجابيات والسلبيات يتجه المجتمع الدولي إل
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ذي يفترض إحداث حوافز                ة ال اإلعالمي المعلوماتي الشامل في ضوء التطورات العلمي
ات،           ا المعلوم ال تكنولوجي دة إدخ ى قاع تقلة عل الم المس ائل اإلع وير وس افية لتط إض

ق                   واال ذه الوسائل عن طري تصاالت إلى عملها المهني وضمان المساعدة في تطوير ه
  .)29(إدخال مرآبات التكنولوجيا المعاصرة

ي   اننا العرب تهالك إلنس ائل اس ديم وس ي تق زو اإلعالمي األمريكي ف د نجح الغ لق
ة             روح اإلنتاجي اقض ال ة استهالآية تن ه ذهني ق لدي ذا الن  . والدول النامية وخل ى ه حو  وعل

ق بضرب                   ا يتعل يساهم الغزو اإلعالمي الغربي في تهديد أمننا القومي العربي سواًء فيم
ة            مقومات الوحدة السياسية، والتماسك االجتماعي، ونسف نماء الوعي واالنعتاق والرغب

 .في التحرر من قيود التخلف والتبعية
اء أآدت الدراسات أن             االت األنب دفق المع    + %80=وفـي مجـال وآ لومات  من ت

ثالث     ة ال اء العالمي االت األنب ا وآ رز    : =تحتكره ة، ورويت ريس األمريكي تيد ب األسوش
ى              +. البريطانية وفرانس بريس الفرنسية     ؤطر توجه المعلومات من األعل ذي ي األمر ال

ة من                   درجات متفاوت ة ب إلى األسفل ومن الشمال إلى الجنوب مما أدى لتبعية الدول النامي
ا في                   . يةإطار التبعية اإلعالم   ة والسياسية وأداة من أدواته ة الثقافي وهي جزء من التبعي

الوقت نفسه تواجه وآاالت األنباء الحكومية، الهدر في الكفاءات العاملة من فنيين، وفتح             
ا             مكاتب وتعيين مراسلين ومواجهة حاجات الجمهور بالتعامل مع المراسلين األجانب مم

ؤثر في آل حدث، وآل تطور               يؤآد أن إعالم اليوم أصبح طاغية الع       صر، والعامل الم
د أن لإلعالم دورًا               سـياسـي، واجتماعـي، وآـل مشروع حضاري ولسنا بحاجة ألن نؤآ

 . ، وهذا يؤآد مقولة االحتكار السائد في اإلعالممؤثرًا في التنمية الشاملة
يم   ادات والق دم الع ذي يخ ي األداء اإلعالمي ال ر ف ول الخطي ا نالحظ التح ن هن  م
ا                     ر فضائية تكرس عمله ة وفضائية وغي والمبادئ حتى أنه يالحظ أن محطات تلفزيوني
ر ،  ن أآث ه المؤسسات التي تعل ًا بتوجي ًا آلي رتبط ارتباط ي، وت ا للنشاط اإلعالن وإنتاجه
رأي                     ه ال تحكم بالنشاط اإلعالمي وتوجي وهذا الطغيان يجعل هذه المؤسسات هي التي ت

 .العام
 وسيلة إعالمية االنترنيت آــ  ] 3[

 :هل اإلنترنيت وسيلة إعالمية جديدة؟          
ة                       ة والتكنولوجي ورة العلمي ر في إطار الث ع اإلعالم اإللكتروني بشكل آبي رز موق . لقد ب
ة         ادية العالمي ية واالقتص داث السياس رض األح ية لع ة رئيس ت محط كل اإلنترني . ويش

ة        وراقب الجميع دور هذه الوسيلة اإلعالمية الحديث        ات الرئاسية األمريكي اء االنتخاب ة أثن
اني  رين الث ي تش و  ) 2008(ف رئيس المرشح وه ة لل ة االنتخابي تخدمت الماآين ث اس حي

اء       ة وأثن ة االنتخابي اء الحمل ت أثن ة اإلنترني دة األمريكي ات المتح الي للوالي رئيس الح ال
ا دور    ونحن شعوب المنط  . عملية التصويت بإرسال مختلف الرسائل اإللكترونية      قة راقبن

ران     ي حزي ة ف ية اإليراني ات الرئاس ي االنتخاب ت ف ل  ) 2009(اإلنترني ن قب ة م وخاص
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ة          . مؤيدي المرشح الرئاسي مير حسين موسوي      ة المالي ًا تطورات األزم آما تابعنا جميع
ورات    داث والتط ف األح ى مختل ق عل ذا ينطب ت وه ر اإلنترني ة عب واالقتصادية العالمي

 .ةالعالمية واإلقليمي
ع  احب موق رآاء(ص ا ش حافة    ) آلن ول الص ه ح رة ل ي محاض ور وف د الن ن عب أيم

اه آسرعة    م مزاي ى أه وه عل ت، حيث ين ا ومساوئ اإلنترني ى مزاي ة يشير إل اإللكتروني
ددي،                   اعلي وتع ه تف ا أن ار، آم االنتشار وقلة التكلفة وانعدام الرقابة وإلغاء سياسة االحتك

ة ة المطلق اوئه آالحري ا بعض مس دم أم وتر، وع تخدمي الكمبي ة مس دون ضوابط، وقل  ب
ع ار الموق ردود مس ين الكاتب . وجود ضوابط تعرف ب انية ب وال وجود للمشاعر اإلنس

  .)30(والقراء
ال في          : اإلعالمي العربي السوري ياسين آالس يقول      إن الخبر الصحفي على سبيل المث

ر                 ين الخب ه يجمع ب دة، حيث أن وني،      اإلنترنيت يتمتع بميزة فري ر التلفزي وب والخب المكت
دة، أو       . فمن خالل الموقع يمكننا أن نحصل على فيلم خبري         وال يعني ذلك الصورة الجام

ر                 الصورة الثابتة آصورة الصحافة، وإنما فيلمًا متحرآًا صوتًا وصورة، صحيح أن خب
اول               يس بمتن ع  اإلنترنيت سريع االنتشار، إال أنه ليس واسع االنتشار، فاإلنترنيت ل الجمي

ه                       ا أن ع، آم ه صاحب الموق ع في إطار توجي ألسباب مادية ومعرفيه، فهو خبر مطاط يق
  .)31(أقل مهنية من الخبر المطبوع أو اإلذاعي أو التلفزيوني

يلة، وحر  ع الوس ى التواصل م اعلي بمعن فة وتف ل لألرش تمرار قاب ر باس ر متغي و خب فه
ود اإلعالم ه ال يعترف بقي ا أن رة، آم د بدرجة آبي ه، وال يخضع لتقيي الورق وحجم ي آ

ه اإلحاطة بكل                     ذي يمكن الم ال عامل الزمن والمساحة، وهو يصل إلى أي شخص في الع
ه                ا يمكن جوانب الموضوع بشكل مباشر، ويستطيع قراءة المعلومة في أي وقت يريد، آم

  .)32(مراقبة الخبر أآثر من مرة والتدقيق في معانيه
ذاتي    : م ألنواع االتصال سائدة لفترة طويلة وهي      تقسيمات أساتذة اإلعال  بقيت   االتصال ال

ن         تم م ذي ي اهيري ال راد، واالتصال الجم ين األف تم ب ذي ي ـ واالتصال الشخصي ـ ال
ذي      مصدر واحد إلى عدة ماليين عبر وسائل االتصال الجماهيرية، واالتصال الجمعي ال

 .يتم بين مصدر واحد وعدد من المتلقين
اء اإلعال دد علم ن  وح تم م الة ت ة االتصالية وعناصرها، فالرس ات العملي م مكون

أتي شبكة                     الة، وت ذه الرس اك رجع صدى له مرسل وإلى مستقبل عبر وسيلة، ويكون هن
 .تاإلنترنيت لتعيد النظر في مثل هذه التجريديا

فقد وسع استخدام اإلنترنيت في االتصال اإلنساني مفهوم االتصال التقليدي ليشمل           
ال اإل ًا      االتص ديث متوقف ال الح د االتص م يع وتر، فل زة الكمبي ر أجه ادلي عب اني التب نس

ه مصدر  ل في لوآيًا ينق ى الس الة إل أثير الرس دف الت تقبل به د االتصال علمس م يع ه، ول ي
ل أصبح يسير وفق نموذج          دين ـ ب راد عدي  الجماهيري يسير وفق نموذج من فرد إلى أف
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تصال عبر شبكة اإلنترنيت المستقبل صالحيات       االالمجموعات اإلنسانية الكبرى ويمنح     
ار من                      ى الشبكة دون قهر أو إجب ده من رسائل عل وحرية أآبر في الوصول إلى ما يري
ذي               بين آالف الصفحات والمواقع المنتشرة على الشبكة في الوقت الذي يريده وبالتتابع ال

 .يرى الصحيفة اإللكترونية
ورة وسالحها          إحدى الصحف ا     »الواشنطن بوست   «تعتبر   ر  «لتي أحدثت ث الحب

ه وضع الصحيفة                   »الرقمي دوالرات وهدف ين ال ذه عشرات مالي  وهو مشروع آلف تنفي
ى الخط   «اليومية الكبيرة    ودم         »عل وتر مجهز بم ر آمبي راء عب اول الق ا في متن  أي جعله

 .»1999«وقد بدأ العمل به مطلع سنة 
رة دوالرات يف  ـي مقابـوف اوز عش هري ال يتج دل ش ترآين  ل ب د المش ي

ات ـن باإللكتروني ي«  م ر الرقم ن»الحب الل م دها   خ رة تع ة نش ورت« مطالع اد »ب  يع
رة تغياص ي آل م ر تها ف ة ال  تطورات يسجعب المراجع الوثائقي ة ب ألحداث وهي غني

 .واإلعالنات المبوبة، وإعالنات الخدمات المتبادلة
ودم          »الحبر الرقمي «واعتماد وسيلة    دًا، فبفضل م ارئ      سهلة ج ين يستطيع الق مع

ى شاشة           »البوست«االتصال بملقم    ي فتظهر عل  عن طريق رقم االتصال مجاني أو محل
ارئ إن جرب               رة ويمكن للق ة الكبي جهاز الكمبيوتر لديه الصفحة األولى للصحيفة اليومي

أرة« ـي      »الف ـه ف ي تهم ـزاء الت ـزات واألج تظهار الموج ارات اس وائح الخي تهدفًا ل  مس
، إذ تتضمن   »الحبر الرقمي « المميز لـ    »الملحق« هو   »النص المستفيض «النصـوص، و 

 . بوثائق أخرى»وصلة«آل فئة منه آلمات ذات حروف مميزة أو ألوان فريدة، لها 
ي غضون    ارات ف ة خي ى جمل وع عل ن الوق ا م اييس للبحث تمكنن ة مق اك ثم وهن

تطيع المشترك ال ًا إذ يس ة آلي ذه المهم يير ه تم تس وان وي ه ثالث ث ى مختارات حصول عل
        .)33(صباحًا باالتصال بقسم الخدمات ويوفر هذا الوضع عاملي الوقت والفاعلية

 : ً  ــ الصحيفة اإللكترونية5
 :قام عدد من الباحثين بمحاولة تحديد مفهوم الصحافة اإللكترونية فيما يلي

ون  - ت، وتك بكة اإلنترني ى ش رها عل تم إصدارها ونش ي ي كل هي الصحف الت ى ش  عل
 .جرائد مطبوعة على شاشات الحاسبات اإللكترونية

ا من شبكات                    وهي   - ة أو غيره ر شبكة اإلنترنيت العالمي التي يتم إصدارها ونشرها عب
ة، أو                ة لصحيفة مطبوعة ورقي المعلومات، سواء آانت نسخة أو إصدارة إلكتروني

ة، سواء آانت                ة   صحيفة إلكترونية ليست لها إصداره مطبوعة ورقي صحيفة عام
ات          ت ملخص ة أو آان خة الورقي ًا للنس جيًال دقيق ت تس واء آان ة، س أو متخصص
للمنشور بها طالما أنها تصدر بشكل منظم، أي يتم تحديث مضمونها من يوم آلخر              

 .ومن ساعة ألخرى، أو من حين آلخر حسب إمكانيات جهة الصدور
وات النشر               وآذلك - ر وسائل القن  اإللكتروني بشكل دوري      هي الصحافة المنشورة عب

داث     ى األح وي عل ة وتحت ات المتتابع ام الملف ومي الصحافة ونظ ين مفه ع ب وتجم

                                                 
 ).  75(ـ ص ) 2001(ـ ) 2(مي العبد اهللا سنو ـ االتصال في عصر العولمة ـ دار النهضة العربيةِ ـ بيروت ـ ط.  د )33(
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ر شبكة اإلنترنيت                    وتر عب از آمبي ا من خالل جه  )34(الجارية، ويتم اإلطالع عليه
     .الخ...من خبر، وتحقيق، مقالة، وحوار

ة في       إن هذا التطور التكنولوجي االتصالي قد يتيح وضع أسس نظري            ة خاصة، ومنهجي
أسلوب التعامل مع األزمات تكون خلفية علمية عند التخطيط لها مع الوضع في الحسبان              

ا     ي تعرضت له ة الت ة والمؤسس ة األزم ة بنوعي واحي المتعلق إن   . الن ذا ف ن ه ًال ع فض
ة من                     وجي لالتصاالت الحديث تفيد من التطور التكنول تقبلية يجب أن تس االتجاهات المس

ث توجهه  ل        حي ور والتفاع ع الجمه ل م ال والتعام تراتيجيات االتص وير إس و تط ا نح
  في والتبادل المعرفي بين فئاته المختلفة وبين المؤسسات وبعضها، وهذا التطور قد تمثل           

ة    ات الدولي بكة المعلوم ر ش ال عب ا االتص ت«تكنولوجي ي ي» اإلنترني تخدمها والت س
و     ات والك ة األزم ي حال ون ف ون والممارس اارثالمتخصص ة   وغيرهم ق الفعالي  لتحقي

ادل        مان لتب ا، وض رة منه ات وفي ديم آمي ات وتق ل المعلوم ال ونق ي االتص رعة ف والس
ـ      الحوارات واالستجابة المباشرة والسريعة لمصدر المعلومات ليكون المستخدم مرسل ـ

 .ومستقبل في وقت واحد خالل األزمة
ة اإلنترنيت         وهذا ما أآده المؤلفون والممارسون في مجال االتص            ة وفعالي ى أهمي ال عل

ر            تقبال رسائل عب في إدارة األزمات والكوارث لقدرته على تبادل المعلومات، وبث واس
رات في أفضل الطرق                   البريد اإللكتروني إلى جانب إمكانية تبادل وجهات النظر والخب

مة، وإدارتها والوسائل في إدارة األزمة وتوجيه الرأي العام وتغييره باتجاه ما تراه المنظ        
ذا المجال فضًال عن دوره        لألزمة وآذلك تحديد الشرآات والوآاالت المتخصصة في ه
ر           ا عب ة وبثه في تحديد أبعاد األزمة وتأثيراتها وأسماء الضحايا والمضاربين من األزم
ة                    ا المؤسسة في خدم وم به ة عرض الخدمات واألنشطة التي تق ذلك إمكاني رسائله، وآ

ائعات            الجمهور وبالتالي    ى الش جذب انتباهه نحو دور المؤسسة في المجتمع والقضاء عل
ائي                   ان الهدف النه ة، وإذا آ دائرة لألزم ة ال واألخبار المغرضة ضد المؤسسة أو المنظم
دى   ة ل ن المنظم ة ع ة اإليجابي ورة الذهني ى الص ول عل و الحص ة ه ن إدارة األزم م

اًال،    الجمهور واإلبقاء على العالقات الطبية قبل األزمة،     د أوجد دورًا فع  فإن اإلنترنيت ق
ة بحث       وما اتخذته المنظمة من إجراءات تصحيحية إلى جانب دور اإلنترنيت في إمكاني

 .  )35( شكاوي المواطنين في األوقات المختلفة
ي      د اإللكترون ت والبري تخدام اإلنترني ى اس ت إل ي توجه ة والت ات الحديث ًا لالتجاه ووفق

األخرى في إدارة األزمات ونقل المعلومات والتبادل المعرفي فإنه         والوسائل اإللكترونية   
د لتطوير إجراءات االتصال ليشمل                           ل يجب أن تمت ذا الحد، ب د ه لمن الهام أال تقف عن
ر   الة االتصالية عب ة الرس اس فعالي ار وقي ة واختب ث دراس ن حي المضمون االتصالي م

ت       الة  اإلنترنيت ومدى تناسبها مع توجهات الجمهور المس تطوير إستراتيجيات   وقبل للرس
ال          ا االتص تراتيجيات وتكنولوجي ك اإلس ين تل زج ب ور، والم ع الجمه ات م اء العالق بن

ة ة، . الحديث وعي بأسباب األزم ة بهدف نشر ال ومواصلة الحمالت االتصالية اإلعالمي
                                                 

 ).  75(ـ ص ) 2001(ـ ) 2(النهضة العربيةِ ـ بيروت ـ طمي العبد اهللا سنو ـ االتصال في عصر العولمة ـ دار .  د )34(
 ).156(ــ ص ) 3006( ــ 1 السيد السعيد ــ إستراتيجيات إدارة األزمات والكوارث ــ دار العلوم ـ القاهرة ــ ط )35(
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أن بهدف تصحيح   ذا الش ي ه ة ف راءات تصحيحية عالجي ن إج ة م ه المؤسس ا اتخذت وم
  .)36(الذهنية عند الجمهور وإيجاد انطباع لديه باهتمام المؤسسة بهالصورة 

 
 
 

                                                 
 ).159(ــ ص ) 2006( ــ 1 السيد السعيد ــ إستراتيجيات إدارة األزمات والكوارث ــ دار العلوم ــ القاهرة ــ ط )36(



 - 38 -

 
 
 
 
 
 

 ل الثانيـالفص
 األزمات 

 وسبل مواجهتها
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  أنواعهاخصائص األزمات و طبيعة و: أوًال

Μ      

افئ مع عناصر الوسط الطبيعي                 ن ظهر اإل  أمنذ   ر متك نسان وهو في صراع غي
إذ آان   أو من صنع الطبيعة،      هث سواء من صنع   وآوار زماتفهو يتعرض أل  المحيط به   

ه،        قادرًا أو عاجزًا    زال يقف    وما إذ  أمام الكثير من األحداث الطبيعية الخارجة عن إرادت
ى المجتمع                   ي ا السلبية عل ل تأثيراته ة تق حدث في معظم األحيان آوارث وأزمات طبيعي

درة المجتمع        ل البشري في الزمان والمكان وفقاً     ا وق ا     والتط حجمه ور الحضاري، فكلم
ى     تطورت حضارة اإل   نسان نحو األفضل آلما قلل من ضغط عناصر الوسط الطبيعي عل

آاهله، األمر الذي يؤدي إلى تحسن الوسائل المادية واالجتماعية في آيفية التعامل مع             
 .األخطارتلك 

 :مفهوم آل من األزمة والكارثةــ ] 1 [

ل معإ ات أو التعام ة األزم ان معالج ى . ..ه ا إل ات«شاعت ترجمته » إدارة األزم
ل الستينات                 وهو اديمي إال في أوائ  من    ميدان بحثي جديد لم ينل حظه من االهتمام األآ

رن الماضي  وبر     الق ي أآت ة ف واريخ الكوبي ة الص ر أزم ى أث د عل  »1962« وبالتحدي
اك  عد  م ي ـل «:هيرةـه الش ـوزير الدفاع األمريكي األسبق عبارت    » مكنمارا«عندما قال    هن

 .»نما عن معالجة األزمات فقطإن مجال للحديث عن اإلستراتيجية وبعد اآل

ره من       باعتباره.. وقد بدأ الترآيز األآاديمي على إدارة األزمات        علم مؤسس آغي
اهيم الخاصة  ة والمف ادئ العلمي ى مجموعة من األسس والمب وم عل ه . ..العل ا جعل مم

ه عن          ة األخرى     علمًا مختلفًا في أساليبه وتطبيقات وم اإلداري يم      . العل ى التحك ويهدف إل
وهو علم يقوم   . في أحداث مفاجئة ومتفاقمة والتعامل معها ومواجهـة آثارهـا ونتائجها        

على الدراسة والبحث والمعرفة والتجارب المستعارة والتخطيط واستخدام المعلومات            
 .آأساس للقرار الصائب

ذ وجوده        آانت األزمات إحدى القضايا األساسية واله      امة التي شغلت اإلنسان من
بحت          د أص ان، فق ان والمك ي الزم موليتها ف تمراريتها وش رًا الس ى األرض، ونظ عل

ري       ع البش ي المجتم ارزة ف ات الب دى العالم ات إح ي    . األزم ة ف اط أو فاعلي ل نش فك
ة، أو وسيلة وأداة لمواجهة أزمة                         ة، أو يكون بنتيجة أزم ى أزم ؤدي إل د ي المجتمع ق

ة مرتبطة                  .  معها والتعامل ة أم عالمي ة أم إقليمي ل قضية سواء آانت محلي وأصبحت آ
ى تحقيق أهداف محددة                  ة ترمي إل بأغراض سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعي
راض          ن األغ دة ع ل بعي ية ب زة وهامش ُا ممي دو يوم ت تب ي آان ايا الت ا القض ا فيه بم
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تراتيجية  ية واإلس ية   . السياس ات قض بحت األزم ذا أص م   وهك ية لألم ة وأساس محوري
اتها  . والشعوب ذي يطوق منعكس ا بالشكل المناسب ال ا وإدارته ل معه وأصبح التعام

ق من   ة ملحة تنبث ة الوجود والمصير، وقضية حياتي رتبط بنوعي لبية، ضرورة ت الس
ة إدراك                   زمن واستمراريته في الماضي والحاضر والمستقبل، إن عملي وحدة مسار ال

ا، ووعي     األمر اليسير، فاألزمات رغم                 األزمات وفهمه ا ليست ب  أساليب التعامل معه
   .)36(قدمها مازالت غامضة في آثير من جوانبها

 :ةــوم األزمـــمفه
ه      ة تواج ون مفاجئ د تك مة، وق ة وحاس ة حرج ام لحظ ا الع ي مفهومه ة ف األزم

رد دولي أو الجماعة والمؤسسة أو الف ع ال ة أو المجتم ة من مراحل. الدول ا مرحل  إنه
راع ي          . الص ر ف ؤدي التغيي ل أن ي ة يحتم ع أو حال ا وض ه، إنه ن درجات ة م أو درج

ائج رات في التطورات والنت ى تغيي دمات والعوامل إل ة . األساليب والمق ا أن األزم وبم
ددة                      ا أن أسباب الصراع متع ع، وبم اقض في المجتم ة بالصراع والتن ترتبط في النهاي

ى أخرى،             ة إل ة من مرحل ة ألخرى     ومتنوعة ومختلف د       . ومن منطق ذا ال يمكن تحدي له
ك               . مفهوم شمولي لألزمة   ولعل ما قاله تشارلز ماآليالند يعطي صورة واضحة عن ذل

إن آمًا هائًال من الدراسات التي نشرت خالل األعوام الخمسة عشر الماضية                  : إذ قال 
د زادت من صعوب                   اه وق ة حول مدلول األزمة، والتي حاولت معالجته من مختلف زواي

د                   رتس أن صعوبة تحدي ان روب رى جوناث دلول، وي الوقوف على حقيقة ومعنى هذا الم
ى     وم إل م من العل ل عل ه آ ذي ينظر ب ة تنبثق من خصوصية المنظور ال مفهوم األزم

 .)37(مفهوم األزمة
إذن فالصعوبة في تحديد مفهوم شامل لألزمة تنطلق من اتساع نطاق استعماله              

ات وا    ور العالق ف ص ى مختل ل     عل ددة، وتمث توياتها المتع ة بمس اعالت االجتماعي لتف
ية          ا السياس ة، وبنيته ة المختلف ا المكاني ا ومظاهره ة بأبعاده ة والعام ة الفردي األزم

 .)38(والفكرية واالقتصادية والثقافية والعلمية
 :ولتحديد مفهوم األزمة البد من اإلطالع على ثالثة مفاهيم وهي

ا         :  النظم ــ مفهوم يرتكز على نظرية    ] 1[ درس األزمة في إطاره وهي المدرسة التي ت
 . وترى أن هناك تأثيرًا متبادًال بين النظام الدولي واألزمة. المجتمعي العام

بأنها نقطة تحول في تطور المرض، وفي       : فقاموس جامعة أوآسفورد يعرف األزمة     •
والخطورة  تطور الحياة، والتاريخ، ويفسر نقطة التحول بأنها وقت يتسم بالصعوبة            

 .والقلق على المستقبل وضرورة اتخاذ قرار محدد
رة وحاسمة أو نقطة تحول تستوجب              : أما قامـوس وبستر فيعرفها    • ة خطي بأنها حال

مواجهة سريعة وإال حدث شيء مادي ينشأ عنه موقف جديد قد يتضمن نتائج وآثار          
 .  سلبية

                                                 
 .5 ــ 4 ــ 3ماجد شدود، إدارة األزمات واإلدارة باألزمة، دمشق ، ص .  د )36(
 .18 المرجع السابق، ص  )37(
 .18 المرجع السابق، ص  )38(
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ه    • ا تحد مقصود أو استجابة    إنه ): إدارة األزمات : (ويعرفها أال ستير بوآان في آتاب
ذه األزمة يمكن أن                    نهم أن ه مقصودة من جانب آل من أطرافها بحيث يتصور آل م

 . تغير مجرى األحداث لصالحه
ل  • ورال بي ا آ ة     : ويعرفه ر طبيع دد بتغيي توى يه ى مس راعات عل اع الص ا ارتف بأنه

    .)39(العالقات بين الدول
رار و         ] 2[ ين األزمة            ــ مفهوم يرتكز على منهج صنع الق ادل ب أثير المتب ق من الت ينطل

ة،  ه مع األزم ة تفاعل رار وصانعه وسلوآه وتصرفاته وطريق ة صنع الق وعملي
را أسكوا                 ر وغي : واألزمة حسب مفهوم هذه المدرسة آما حددها آل من آنت ميل

اليقين    م ب ذا الموقف ال يتس ا، وه ترآين فيه راف المش داف األط دد أه موقف يه
دير ا ي تق ة ف رًا لتضارب   والدق ة نظ ة للمواجه دائل الالزم ف الصحيح والب لموق

ين       ق ب وتر والقل اهر الت اد مظ ى ازدي ؤدي إل ذا ي ا، وه دم آفايته ات وع المعلوم
رارات                   اذ ق رزت الحاجة الملحة التخ ذا ب دة، له األطراف والشعور بضغوط متزاي

را  ى األط ة عل ار هام ى آث ذا إل ؤدي ه ن أن ي ة ويمك ع األزم ل م ف سريعة للتعام
 . المشارآة في األزمة وعلى مستقبلها أيضًا

 :أما الباحث تشارلز هيرمان فيعرف األزمة بأنها موقف محدد يتسم بالخصائص التالية
ــ  ة                   آ  يم والمصالح الجوهري د لألهداف والق ة من التهدي  ينطوي على درجة عالي

ي       ى وع ز عل ف يرتك ذا الموق ة، وه ي األزم راف ف دول األط ية لل واألساس
 .القرارصناع 

ـ د         ب ـ رار يفق إن الق ير، وإال ف ت قص رار أن الوق انع الق ه ص درك في ف ي  موق
 .فاعليته في مواجهة الموقف القائم

    .)40( موقف مفاجئ يحدث نتيجة تفاعل األحداث المؤدية لألزمةج ــ
وينطلق من أن األخذ برأي المدرستين السابقتين         : التفسير الشمولي المتغير لألزمة    ـــ] 3[

ين      ات ب ي العالق ر ف دهور خطي ا ت ة بأنه ة الدولي رف األزم ر يع ل بريثتش الباحث هاي
ة لألطراف المشارآين ف                ة أو الداخلي ة الخارجي ي دولتين أو أآثر نتيجة تغير في البيئ

ة يم         .األزم ارجي للق د خ ود تهدي ًا بوج رار إدراآ ناع الق دى ص د ل دهور يول ذا الت  ه
داف الر يواأله تهم الخارئيس ي  ة لسياس دخول ف االت ال م الحتم د من إدراآه ة ويزي جي

   .)41(آما يزيد إدراآهم لضغوط الوقت المحدد. مواجهة عسكرية
ذا المجال              وهكذا   احثين في ه اريف األزمة من خالل وجهات نظر الب ددت تع تع

 . ضيف إليها تعاريف أخرىون
ر مستقرة    نقطة حاسمة في سير األمور أو حدث حاسم أو حالة           « :األزمة هي  ــ] آ[ غي

ي يوشك    ة والت ادية أو العالمي ية أو االقتص ات السياس ي العالق ا أف دث فيه ن يح
 .»1995«قاموس أمريكان  هيرتيج ــ  حسب » تغير مفاجئ أو حاسم

                                                 
 .21 ـ 20 المرجع السابق ـ ص  )39(
 .25 ــ 24 المرجع السابق ــ ص  )40(
 .28 المرجع السابق ــ ص  )41(
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رد أو                 «:وهي ــ] ب[ اة الف ظرف انتقالي يتسم بعدم التوازن ويمثل نقطة تحول في حي
تج عن   ع وين ة أو المجتم ر هالمنظم ر آبي ق   » تغيي ـ وف اموس  ـ فورد أق آس

»1992«. 
أثيراً    « :أو هي  ــ] ج[ ؤثر ت دد االفتراضات الرئيسية          شديداً  خلل ي ى المؤسسة ويه  عل

 .القاهرة / محمد رشاد الحمالويــ  على حد رأي» التي تقوم عليها المؤسسة
ان اإلداري         « : ويمكن تعريفها على أنها    ــ] د[ لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكي

رار يتخذه قي                  الذ ة ألي ق ي أصيب بمشكلة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بالغ
د   دم التأآ رة ع ل دائ ك   » ظ ى ذل ار إل ا أش ن آم يري أمحس د الخض اهرة  /حم الق

»1990«. 
 .»نقطة تحول لألفضل أو األسوأ«: ويرى تحسين منصور أنها ــ] ـه[
دين       ــ] و[ ال ال اهر جم ة ذات درجة عظيمة      « : ويعتبرها م ر لألفضل أو        حال  من التغيي

لألسوأ، وهي تكون المؤسسة إذا أدرك أعضاءها ذلك واعتبروها أزمة من خالل           
 :وضع قيمة عالية على واحد أو أآثر من ثالثة عناصر

 .األهمية -1
 .الحالية -2
   .عدم اليقين -3

 :ةــوم الكارثـــفهم
اً    ة أيض وم الكارث د مفه ي تحدي ر ف ات النظ ت وجه ا تباين ي هنو .آم اين ف اك تب

 . واصطالحيًا لغويًاهاتعريف وتحديد مفهوم
ة         وة السلبية و     »ديس «فكلمة آارثة مشتقة من الالتيني  »ديستروم « وتعني الق

ئ أو سوء    ين آلمة آارثة لو أخذناها حرفيا فإنها تعني النجم الس         إتعني النجمة وهكذا ف   
 .الطالع

اموس         د عرضها ق ا    »1992«آسفورد   ألذلك فق ى أنه اراً     « : عل  حدث يسبب دم
 .» ومعاناة عميقة وهو سوء حظ عظيمواسعًا

 : فتعرف آما يليما اصطالحيًاأهذا على المستوى اللغوي، 
  :حادثة مفجعة مأساوية تتميز بأنها«: الكارثة هي ــ] آ[

ــ 1 تربك بشدة بالغة حياتنا اليومية وتعطل وتمزق المجتمعات وتوقع العديد من              
 .شرية والماديةالضحايا والخسائر الب

 .تحطم الموارد المادية  ــ2
 .تؤدي إلى نوع من المشكالت التي تستمر فترات طويلة  ــ3

 :        حادث مفاجئ يتميز باندماج أربع متغيرات هي«: وهي ــ]  ب[
 .إصابة للنفس البشرية  ــ1
 .تدمير الممتلكات  ــ2
    .تربك الموارد المحلية  ــ3
 .المنظمة للمجتمعتمزق التقنية   ــ4
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ـ] ج[ ي وـ اة      «: ه ابة أو وف ه إص تج عن ين ين ع مع ان وموق ل مك ي آ دث ف يء يح ش
 .»1990هافن وآارن «  ــ لشخص أو أآثر من الضحايا

ـ]د[ ا   ــ ى أنه دين عل ال ال اهر جم ا م ا يراه اً « : آم اجئ غالب دث مف ل  ح ون بع ا يك  م
التوازن ا            بالد ويخل ب ة لل لطبيعي لألمور تشارك      الطبيعة يهدد المصالح الوطني

 .»1991الرياض  /ماهر جمال الدين«ــ  »في مواجهته آل أجهزة الدولة
 :األزمة  الفرق بين الكارثة و

اً    أمن خالل المفاهيم التي الحظناها لكل من الكارثة واألزمة، نالحظ             اك فرق  ن هن
ا              آبيرًا ل منهم ة  معالجة أث   « بينهما مما يؤدي ذلك إلى اختالف آيفية إدارة آ  -ار الكارث

 .»معالجة وإدارة األزمة
  :ويمكن تلخيص الفرق بين الكارثة واألزمة بما يلي

 .نسبة الدمار واألضرار الموجودة في الكارثة غير مشروط وجودها في األزمة ــ] آ[
 .األزمة هي حالة من التغيير أما الكارثة فمؤشرها قوة تدميرها الشاملــ ] ب[
أتي نتيجة تراآمات               التنبؤ عن األزمة     ــ] ج[ ة الن األزمة ت وارد أآثر بكثير من الكارث

أتي                          ة فهي ت ا الكارث ة االنفجار باألزمة أم ى حاف ى إن تصل إل بعض إل تغذي بعضها ال
 .بشكل مفاجئ وبدون مقدمات

ل   ن قب ة م ة وإدارة الكارث ين إدارة األزم ام ب تالف اله ة االخ ن مالحظ د م إذا الب
 :فيالجهات المعنية فنراه يكمن 

ـ] آ[ ريعة  إـ تجابة س ة اس ق درج ي تحقي ر ف ة ينحص ي إدارة الكارث م األول ف ن اله
ا  ا وتلطيف ن أخطاره د م دف الح ة به ارعة للكارث رات المتس روف والمتغي للظ

 .وتقليص ما يترتب عليها من دمار عند حدوثها
ة بحيث  أما إدارة األزمة فتهدف في األساس إلى التأثير على أداء الجهة المعني          ــ] ب[

 .تصبح قادرة على مواجهة المتغيرات واألحداث غير المتوقعة والمتالحقة
 :اتخصائص األزمــــ ] 2[

 :لألزمة مجموعة من الخصائص والسمات العامة
آة 1 ر المفاج ـ عنص ة    : َ  ـ ة لألزم ية الهام ر األساس د العناص كل أح ي تش م . فه ومعظ

ام      األزمات تبرز بشكل مفاجئ وتكون متوقعة مما يؤدي         إلى ظهور حالة من االهتم
 .والمتابعة والترقب

ابك 2 داخل والتش د والت ـ التعقي ة   : َ  ـ دة نتيج ة ومعق ة مرآب ًا بتبعي ة دائم م األزم وتتس
دء           دة لب كل قاع ي تش ورات الت ات والتط روط والمعطي ن الش ة م داخل مجموع ت

ت مظاهر   وآلما آانت األزمة آبيرة وشاملة ازداد     . األزمة، وعوامل دافعة لتطورها   
 .التعقيد والتداخل في بنيتها وترآيبها

ات  3 ص المعلوم ـ نق ص       : َ  ـ ة ونق ز األزم ي تمي ية الت مات األساس دى الس ي إح وه
المعلومات يرتبط بعنصر المفاجأة لألزمة آما يرتبط بنوعية المؤسسات الموجودة           

 .في الدولة التي تشرف على األزمات وتديرها
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ادة المشرفة              تؤدي األ : َ  ــ الخوف والقلق    4 دى القي زمة إلى حالة من الخوف والقلق ل
 .)42(ولدى المجتمع التي تحدث األزمة فيه وتتفاعل في إطاره

 : ومراحل تطورهاأنواع األزماتــ ] 3[
 :وتتوزع حرآة األزمة وتطورها على المراحل التالية

أثير الم        ] 1[ ة الت ور عالق ي تط ور ف ي تتبل ة الت داد الالزم ة اإلع ـ مرحل ين  ـ ادل ب تب
 :الطرفين، حيث تؤدي ممارسة آل طرف إلى أمرين هما

 .التباعد المتبادل، وغياب التوافق بين الممارستين •
 .وعي آل طرف بدرجة متزايدة من التهديد جراء ممارسة اآلخر •

إنها مرحلة ما قبل األزمة التي ال تؤدي إلى األزمة إال عندما يتجاوز الوعي لدرجة               
 . تحدده طبيعة األزمةالتصدير إلى حد ما،

ة التصعيد] 2[ ـ مرحل راق : ـ ة االفت ة أو مرحل ورة الممارسة التناحري ة بل وهي مرحل
 .والتمزق في العالقة المتبادلة وهي مرحلة بلوغها مستوى الصراع العنيف

 .وهي مرحلة انحدار الممارسة التناحرية: ــ مرحلة زوال التصعيد] 3[
ة ] 4[ أثير باألزم ة الت ـ مرحل ي   :ـ ا تل ددة، إنه ة مح رة زمني ي يصعب حصرها بفت  الت

ار األزمة                ا انعكاس آلث ة لكنه مرحلة زوال التصعيد في الدراسة التطويرية لألزم
 .)43(على مرحلة ما بعد األزمة

 :ولذلك فهي تمر بمراحل متعددة ولكل مرحلة خصائصها التي تميزها عن غيرها
ة       : َ  ــ  مرحلة النشوء      1 رتبط نشوء األزم بمجموعة من العوامل والتطورات، ففي          ي

ة       ا الداخلي تكمال مرتكزاته كل واس الظهور والتش ة ب دأ األزم ى تب ة األول المرحل
والخارجية الذاتية والموضوعية، ويتطلب األمر تحديد األزمة وجمع المعلومات            
ور      ا وتتط ن أن تطاله ي يمك االت الت ا والمج ا وبنيته بابها وإطاره ة بأس المتعلق

ام         . وصوًال إلى إمكانية تحديد نتائجها    باتجاهها   دور اله ة ال ويبرز في هذه المرحل
 ..,للقيادة السياسية صانعة القرار

ة التصعيد   (َ  ــ مرحلة التطور واالتساع         2 ة من           ): مرحل تمكن األطراف المعني م ت إذا ل
ة        زة لألزم ة محف ى عوامل داخلي إن تتسع استنادًا عل دافها ف ة وأه تطويق األزم

 .ارجية دافعة لهاوعوامل خ
ذروة  3 ة ال ـ مرحل ة       : َ  ـ ى األزم ي أدت إل ة الت ل المختلف ل العوام ة تفاع ي مرحل وه

 .وتطورها
 .وهي مرحلة انحدار الصراع التناحري: َ  ــ مرحلة انحسار األزمة أو زوال التصعيد4
اء األزمة وتالشيها          5 ة اختف ة              : َ  ــ مرحل دان العوامل الدافع ع عن فق ة تنب وهي مرحل

 .   )44(ألزمة، وتتالشى مظاهرها وينتهي االهتمام بها لتتحول إلى حدث تاريخيل
 :في ضوء ذلك يمكن أن يكون هناك أنواع مختلفة من األزمات منها

                                                 
 .34ابق ، ص  المرجع الس )42(
 .28 المرجع السابق ـ ص  )43(
 .145 ــ 139 المرجع السابق، ص  )44(
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ى أزمة                :الزالت ــ] آ[ ا إل ر مقصودة يسعى طرف خارجي لتحويله وهي تصرفات غي
 ويبقى الغموض ونبدأ حين يعتبر الجمهور إن تصرفات صاحب الزلة غير صحيحة     

   .ن يحدد قبوله أو رفضه لهاأيلف هذه الزلة وعلى الجمهور 
  .هي أشياء غير مقصودة تحدث أثناء سير العمل اليومي :الحوادث ــ] ب[
داً           : التجاوزات ــ] ج[ م عي وهو    وهي األعمال التي يقوم بها المتجاوز في الشكل متعم  ل

 .و تسبب لهم أذىأن هذه التجاوزات قد تضع الجماهير في خطر أ
ـ] د[ اب ـ ون      : اإلره ة وتك راف خارجي ا أط وم به ي تق دة الت ال المتعم ك األعم و تل ه

ر      ر أو غي كل مباش اب بش ه اإلره ع علي ن يق ذاء م ل إي ن أج ة ومصممة م مخطط
 .مباشر

ا أ ةم ا سبقمراحل تطور األزم رى   فمم ة من أن د لالزم ر أن ال ب أ وتنتهي عب ن تنش
ا اإلنسان إذا أصيب بأز           مراحل أساسية يمكن تشبيه    مة صحية    ا بالمراحل التي يمر به

ذي           فريق إدارة  ن مدير أحادة وشديدة األلم، حيث       األزمة في هذا التشبيه هو الطبيب ال
راراً    اعليه وتحت تأثير ضغط األزمة الصحية            وفي    وصائباً   وسريعاً   حاسماً  ن يتخذ ق

دًا دود ج ت مح دهو وق ع ت ريض ومن اة الم ى حي ة عل دف ـو الهـر صحته وه للمحافظ
ديرـذي يعمـه الـنفس ه م ى تحقيق ـقل عل ان اإلداري ـي الكيـة فـة الحقيقيـ األزم فري

وتمر األزمة  من خالل أربع       .»تأمين سالمة الكيان اإلداري ومنع تدهور األحوال فيه       «
 :وهي» آما يقول العالم سنبرجيين«مراحل حياتية 
  :ولىالمرحلة األ

وهي فترة ظهور مؤشرات وعالمات تنبئ  بوقوع         :األزمةمرحلة تراآم ونشوء    
 .األزمة

  :المرحلة الثانية
ة ار األزم ة انفج ل سبب مباشر : مرحل ون بفع ا«وتك ة م ك »حادث تج عن ذل  ين

 .عواقب مختلفة على الكيان اإلداري وعالقته بالجماهير
  :المرحلة الثالثة

ة  ار األزم ة انحس ل :  مرحل ا الس ق نتائجه ون بتحقي ن وتك ة، ولك بية أو اإليجابي
ارير الصحفية أو المظاهرات                    دعاوى القضائية والتق آثارها ال تزال عالقة من خالل ال

 .وسمعتها الجماهيرية،
  :المرحلة الرابعة

ة اء األزم ة انته مةـاذ القـون باتخـوتك :مرحل ول رارات الحاس اد الحل  وإيج
 .» أو الجماهير أو الطبيعةسواء من قبل الكيان اإلداري«مرها أالمناسبة ونسيان 

ة من حيث الوصف               دها بدق ة تحدي ائمين بعالج األزم ى الق لذلك من الواجب عل
 :           والتحليل ويتحقق ذلك من خالل

 .تحديد أبعاد األزمة بمعرفة مصدرها وأسبابها ــ] آ[
 .تحديد ثقل األزمة بقياس مدى تهديدها للمصالح الحيوية ــ] ب[
 .دى تعقد األزمة بمدى ما هو متاح من خيارات في مواجهتهاتحديد م ــ] ج[
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 .تحديد آثافة األزمة بمعدل األحداث في فترة زمنية محددة ــ] د[
 . مدى األزمة بفترة استمرار مرحلتي االنفجار واالنحسارتحديد  ــ] ـه[
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  واتخاذ القرار األزمةإدارة  مراحل ثانيًا ــ 
 ؟؟؟؟؟؟زمة دارة األإهي  ما

ى األ       من ا عل ا            أزمات و   خالل تعرفن ا وخصائصها والمراحل التي تمر به نواعه
ك األ        واستنتاجنا ب  ود وتحت       ض زمات من خالل ت      أنه البد من التصدي لتل ة الجه افر آاف

ا        »زمةإدارة األ  «شراف جهة محددة تسمى   إ يكون بتصرفها إمكانات آبيرة ويحدد مكانه
ك               ة وذل ا األزم ا      به داخل الجهة التي تعصف به ل م لبية     مكن من   أدف التقلي ائج الس  النت

  .زمةالتي تخلفها األ
دوام واالستمرار           :نهاأ على   زمةدارة األ إتعريف   إدارة داخل الكيان اإلداري لها صفة ال

 . من هيكلة النظام تقوم على األزمة باعتبارها جزءًا

ا ا أيضًا بأنه ة« :ويمكن تعريفه ي مسار أي أزم تحكم ف ى  أسلوب ال ون ن تكأعل
ذي   »تستخدم البينات والمعلومات المناسبة التخاذ القرار المناسب        إدارة علمية رشيدة،   ال

ن ش ين   إنه أم ين المنتق ن اإلداري ة م ن خالل مجموع ات م تجابة لمواقف األزم اج اس نت
بقًا دريبًامس دربين ت ًا والم اراته  خاص تخدمون مه ذين يس راءات   وال ى إج افة إل م باإلض

ن  ل الأخاصة م ان اإلداري أو  جل تقلي ى الكي ة إل اع الثق ى وإرج د األدن ى الح ائر إل خس
 . الجهة المصابة باألزمة إلى ما آانت علية قبل األزمة واستعادة سمعتها

ة العسـكرية      أاألزمة بكافة األزمات على مختلف       وتعنى إدارة   هذا   ا آاألزم نواعه
خ ... واألزمة األمنية واألزمة السياسية واألزمة االقتصادية       ذه         أإال  .. ال وع من ه ن آل ن

 .األزمات يستلزم استخدام أساليب وطرق تكتيكية تتناسب وطبيعة الحدث

ة الصراعات والتناقضات                ة لعقلن ائل العام لقد برزت إدارة األزمات آإحدى الوس
وى                       ة الحرب المباشرة واستخدام الق ى حال ا من الوصول إل بين الدول وتطويقها ومنعه

ر        المتاحة التي ستؤدي إلى    ده عب ا اإلنسان بجه  دمار البشرية وانتهاء الحضارة التي بناه
وعلى هذا األساس إن معرفة آيفية إدارة األزمات والتعامل معها قضية           . القرون الطويلة 

تقبلها          ز       . هامة وضرورية آونها تتعلق بمصير البشرية بحاضرها ومس د من التميي وال ب
 :بين مصطلحين أساسيين

 .ات ، والثاني ــ اإلدارة باألزمةاألول ــ إدارة األزم

رًا              ولقد برزت إدارة األزمات آوسيلة فاعلة للتعامل مع الصراعات القائمة، وآانت مظه
ان  ا اإلنس ي واجهه ة الت ة أو الحرج ع المواقف الطارئ اني م ل اإلنس اهر التعام ن مظ . م

د                إ . ولكنها لم تعرف آنذاك بهذا االسم إذ لم يكن هذا المصطلح قد وجد بع دارة األزمات   ف
اذ           ة اتخ تم بدراس ي ته تراتيجية الت ية واإلس ة والسياس وم االجتماعي ن العل رع م ي ف ه
تم                     ة التي ي ى األزم أثير الجوهري عل القرارات األساسية واإلجراءات المناسبة ذات الت

ويليامز . التعامل معها من قبل أطراف األزمة وأصحاب القرار فيها، ويعرف الباحث ب      
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ة : إدارة األزمات ى األزم ى السيطرة عل ة إل رارات الهادف لة اإلجراءات والق ا سلس بأنه
ى نشوب الحرب                    ذلك إل ة ب ا مؤدي ذلك تكون    . والحد من تفاقمها حتى ال ينفلت زمامه وب

ة        ة للدول الح الحيوي ى المص اظ عل ي تضمن الحف ك الت ي تل ة ه يدة الالزم اإلدارة الرش
ا يان ج . وحمايته ان السياس ذهب الباحث ي  . راي. وي تنغراف ف رت بالس ي وروب دورت

اع خصمه أو     ى إقن ا عل زاع م راف ن د أط درة أح ا ق ى أنه ات إل ا إلدارة األزم تعريفهم
ى التراجع عن تصعيد                       م عل ه أو حمله زاع لحمل ى تصعيد الن خصومه بصدق عزمه عل
ة من خالل                       واء األزم زاع احت د يفضل أطراف الن األزمة تجنيدًا للمساس بمصلحته وق

م أو الوصول              ممارساتهم   لضبط النفس، ومحاولتهم إيجاد مخرج ما يحفظ لهم ماء وجهه
ا                       م، أم ة أليه دون المساس بالمصالح الجوهري ة ب ل األزم زع فتي فيما بينهم إلى تسوية تن
دتها    ف عن ح ة والتلطي واء األزم ا احت ات بأنه رف إدارة األزم د فيع و هول انز بيترني ه

 .  على نطاق واسعبشكل يستعبد معه حدوث اشتباآات عسكرية

ات       ان إدارة األزم ا يعرف يمونز فإنهم ورج وس ان ج ا الباحث راءات   : أم ل اإلج ا آ بأنه
تفزاز        اوالت االس ة مح ي مواجه ه ف د مع زاع  والح بط الن ى ض ة إل رارات المؤدي والق

 .وتصعيده

وات           تخدام الق ال باس ب القت ع تجن ع م ر الواق ر األم ا تغيي دي بأنه ين هوي ا أم  ويعرفه
ن استخدام                   المسلحة، ه ف ه أن ردع، ويعرف  ويرى أن الوسيلة الوحيدة إلدارة األزمة هي ال

ي إدارة         رى ف ائل األخ دي الوس تبعد هوي وم يس ذا المفه ب ه ه وحس ال لمنع لحة القت أس
 .     )45(األزمات آالوسائل السياسية والدبلوماسية التي تعتمد أساسية في التعامل مع األزمة

 : أو الخطوات األساسية للتعامل مع األزمةألزماتــ مراحل مواجهة اــ] 1 [
ة األ ىالمرحل ذار ا :ول ارات اإلن اف إش لة  :آتش ة بسلس ق األزم ارات أو   تتراف ن اإلش م

دًا  وإذا لم تلتقط هذه اإلشارات .الدالئل التي تنبئ باحتمال وقوعها    م  جي ويفه
بشكل  شيوع تداعياتها    مغزاها ويتم معالجتها بشكل سليم فمن المحتمل جداً       

 .مضر
ان اإلداري أو         أمر الذي يوجب    األ :االستعداد والوقاية  :المرحلة الثانية  دى الكي وفر ل ن تت

ة              ة للوقاي رامج آامل اليب وخطط وب  الهيئة المهددة باألزمة استعدادات وأس
ادم وه        ذار المبكر          من أي خطر ق ة اإلن د أهمي ا يؤآ ا من       .ذا م والهدف هن

ا          الوقاية اآتشاف نقاط الضعف التي       ذار ومعالجته ا إشارات اإلن تشير إليه
 .ن يستغلها الخصوم إللحاق الضررأقبل 

ا     و  األزمة احتواء :المرحلة الثالثة  اً          :األضرار والحد منه ع الضرر تمام  من الصعب من
دير       ى م رامج           ـاألزم فريق إدارة    لذلك عل ة ومن يساعده إعداد وسائل وب

 .قا لطبيعة ونوع األزمةللحيلولة دون تفاقم األضرار ومنع انتشارها وف
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   :المرحلة الرابعة
ة          :استعادة النشاط  وفيها يتم العمل على استعادة األصول الملموسة والمعنوي

 .التي نفدت
ة الخامسة   دريب    : المرحل تفادة ومواصلة الت دروس المس تعلم وال ادة   :ال ة إع وهي مرحل

ا        م إنجازه في الماضي وال         التقييم والتعلم المستمر لتحسين م ك     ت  يعني ذل
ك  تبادل االتهامات أو إلقاء اللوم لمنع تكرار األزمة        ول        وذل  من خالل الحل

 .المناسبة وتلبية الطلبات المعقولة
 :ن خطوات إدارة األزمة تتجلى فيأإال إن البعض يرى 

 
  .توقع قرب حدوث األزمة بأسرع ما يمكن ــ] آ[
 .في موقع الحدث» مدير األزمة«ظهور القائد  ــ] ب[
 .»فريق إدارة األزمة«الدعوة إلى اجتماع لجنة األزمات  ــ] ج[
 .اإلسراع في تعبئة الموارد المطلوبة ــ] د[
 .ستراتيجية الجاهزة لمواجهة األزمةالبدء بتنفيذ الخطط اإل -] ـه[
 .إعالن انتهاء األزمة للعودة إلى العمل بالشكل المعتاد -] و[

ع إد  ا م ار تعامله ي إط ة ف أ الدول ون  وتلج د تك ات ق ال أزم ى افتع ات إل ارة األزم
ى أهداف                    أثير الجوهري عل ة ذات الت رارات الالزم اذ الق متتابعة ومختلفة من خالل اتخ
ة          رارات واألزمات المفتعل ة من الق ك النوعي ى تل الدولة المعنية ومخططاتها، ويطلق عل

 .)46(ارة األزماتاإلدارة باألزمات وتعد في جوهرها وأهدافها جزًء أساسيًا مكمًال إلد
ة               اليب علمي ا بأس ونظرًا لتعقد األزمات وتشابكها واتساع نطاق تأثيرها البد من مواجهته
وات    ل والخط ن المراح لة م رور بسلس ن الم د م ك الب ق ذل داعي، ولتحقي ر إب وتفكي

 :المترابطة والمتكاملة وهي
ـ ] 1[ ة     ـ باب األزم د أس ه يقتضي تحدي ة وعلي ن األزم ام ع وين تصور ع ي  تك وى الت والق

ه وترتيب العوامل         ذي وصلت إلي ا، والمدى ال ة األخطار التي تحمله صنعتها، وطبيع
دة       وى المؤي د الق ا وتحدي ب خطورته ا حس ة وتطوراته ي األزم ؤثرة ف ترآة والم المش
ات التي                ات المتاحة بصورة مباشرة، واإلمكان ة، واإلمكان والمعارضة ألطراف األزم

 .مناسب من قبل أطراف األزمةيمكن استخدامها في الوقت ال
ة           : تحليل البيئة الخارجية  ــ  ] 2[ ؤثر في األزم ويقصد بذلك مجموعة العوامل التي يمكن أن ت

ة              ز، والطبيع رد والتمي ة أو المؤسسة، ومن سماتها التف ة المعني وتقع خارج حدود الدول
ين المتغ             ادل ب أثير المتب تحكم، والت ة      المتغيرة للبيئة وصعوبة السيطرة وال رات في البيئ ي

ية    ة والسياس ة واالجتماعي ل االقتصادية، والتقني أثيرًا العوام ا ت ن أآثره ة، وم الخارجي
 .والقانونية، فضًال عن المتغيرات الدولية
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ة              : ــ تحليل البيئة الداخلية   ] 3[ ة المعني درات الدول ا ق وهي العملية التي تعرف من خالله
وة  زات الق دد مرتك ة وتح ة أو المؤسس اهر  . باألزم وة، ومظ اهر ق ة مظ ل جه ولك

 .ضعف
ــ حشد الطاقات والقدرات القائمة والممكنة وهناك البد من تحديد الموارد واألدوات            ] 4[

 .والرؤية المناسبة
وة      ] 5[ اهر الق د مظ ك بتحدي ا وذل د مظاهره تراتيجية وتحدي وة اإلس ل الفج ـ تحلي ـ

 .والضعف
 .  )47(سية في التعامل مع األزمةــ تحديد األهداف ولهذا مكانة هامة وأسا] 6[
 :ــ أهمية التخطيط لمواجهة األزماتــ] 2[

ة   ى إنعاش أي مؤسس ادرين عل دين ق ة نلحظ وجود أشخاص جي اة العام ي الحي ف
 .خاسرة في الوقت الذي نرى فيه أشخاصًا غير مؤهلين يفسدون مؤسسات ناجحة

ات        ة األزم ي معالج دة ف ة اإلدارة الجي رز أهمي ا تب ن هن ة   وم س علمي ق أس  وف
 .سليمةو

 :وسنتطرق هنا إلى بعض اإلجراءات األساسية لمعالجة األزمات
 :التخطيط

ا            ا أو      تحتاج األزمات على اختالف أنواعها إلى تخطيط مسبق للتعامل معه ك لمنعه ، وذل
 .الحد منها قدر المستطاع ومعالجتها جيدًا في حال وجودها

اً  يط تعريف وعه  «: والتخط ي موض ل ذهن و عم ي    ه رء ف ا الم ر فيه ي يفك ات الت  الترتيب
  .»هليإحاضره لكي يواجه بها ظروف مستقبلية في سبيل هدف ينبغي الوصول 

ول ل  تقبل المجه ع المس ى تطوي ل تحكمي يرمي إل ذه الصفة عم و به  صالحإذا فه
ك سبيالً        الً  اإلنسان ما استطاع إلى ذل ا يتوافق مع          أ من     مقل ك بم ر عوامل الصدفة وذل ث

 .طلعاته بحيث يقود الحوادث بنفسه وال تقوده المصادفات إليها وتهمالآ
ا يجب ف ؤدي التخطيط دوره آم ن المبإولكي ي د م اك العدي ي يجب ئدان هن  الت

 :مراعاتها عند إعداد الخطة وهي
ـ] آ[ ة  ـ دأ العلمي إدارة   :مب ة ب رات العلمي ى أساس علمي بواسطة الخب تناد إل ك باالس ذل

 .األزمة
 . بمعنى مرآزية التخطيط ال مرآزية التنفيذ :المرآزيةمبدأ  ــ]  ب[
ة               :اإللزامية ــ] ج[ يعني االلتزام بالتنفيذ من قبل جميع المشترآين في فريق إدارة األزم

 .حرفيًا
ـ] د[ ة  ـ دأ المرون ة دون إن      :مب روف الطارئ تجابة للظ ة لالس ة قابل ون الخط ث تك بحي

 .تفشل
 .خطة للواقع واإلمكانياتمة الئمال :مبدأ الواقعية ــ ]هـ[
 . أو عارضًا ال مؤقتًاإن يكون التخطيط مستمرًا :مبدأ االستمرارية ــ] و[
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ن يؤخذ باالعتبار آافة اآلراء البناءة لمختلف الخبراء عند وضع            أ :مبدأ المشارآة  ــ] ز[
 .الخطة

د          : مبدأ التوقيت  ــ] ح[ ة الظروف واالح      بحيث يكون التخطيط الجي ًا لكاف االت  مالئم تم
 .رافضين مبدأ المباغتة والتهويل

خطة عدد من الخيارات ليتم اختيار األفضل       تلحظ آل   ن  أيجب   :مبدأ االحتماالت  ــ] ط [
 .  للظروفقل تكلفة وذلك وفقًاأواألقدر على تحقيق الهدف في أقصر وقت و

 :آذلك ال بد للتخطيط الجيد أن يأخذ في الحسبان الخطوات الهامة التالية
 .ة أدراك الحاجة إلى الخطةضرور .1
 .ضرورة تحديد الهدف من الخطة .2
 .نات في األزمةاضرورة تجميع وتحليل البي .3
 .ضرورة تنمية التفاصيل الخاصة بالخطة .4
 .ضرورة موافقة آافة اإلدارات وأجهزة الدولة المعنية بالخطة .5
ة األزمات بشكل مستمر                     إ ف أيضًا ة القصوى وجود خطة طوارئ لمواجه ن من األهمي

 .فالتخطيط المسبق والسليم يخفف من آثار األزمة
 : المناسب لمواجهة األزماتاتخاذ القرارــــ ] 3[

رار الصائب في الظرف        يرى بعض الباحثين إن اإلدارة       اذ الق الجيـدة تتجلى باتخ
رار هي من               .  المناسب ة اتخاذ الق إذا آانت عملي ة          أف صعب األمور في األحوال العادي

ين    تكمن في   ن عملية اتخاذ القرار     أإال   .والطوارئفكيف في األزمات     االختيار المدرك ب
 إيجابية تسهم في حل األزمة أو آثار        ما آثاراً إ هآثر ولكن هذا االختيار ينتج عن     أبديلين أو   

 .سلبية تضاعف منها
دير             ى م رار         فريق    وبشكل عام هناك بعض العوامل التي تؤثر عل د اتخاذ الق ة عن األزم

 :منها
ه إ           تهشخصي ــ] آ[ ه وذآائ ه وميول ة واتجاهات دير األزم اعي         م زه االجتم ى مرآ ضافة إل

ـ    عصبي  ــ   متميز ــ   مندفع ــ   عاطفي «الشخصية وسماته ادئ  ـ ـ    ه ـ    مبتكر  ـ سريع   ـ
 .وتحديد مدى صوابيتهوآلها صفات تؤثر في عملية اتخاذ القرار » ...البديهة

دير      ــ] ب[ ة تتطلب     يق إدارة  فرعنصر الوقت خاصة عندما يواجه م ة معين ة حال  األزم
 .اتخاذ القرار الفوري دون االنتظار للحصول على معلومات

ا         ــ] ج[ ى       الفريق الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض له رئيس األعل  آضغوط ال
 .وضغوط الرأي العام والعادات السائدة

 . بواجبات عملههلمامإومدى  عناصر الفريق خبرة  ــ] د[
 .المجموعة القائدة إلدارة األزمةتأثير بيئة القرار على الرشد في قرارات  ــ] هـ[
اون  مستوى  ــ] و[ دير يمع ة   فريق إدارة  م ى     ب األزم ؤثرون عل اتهم ي اتهم واتجاه ثقاف

 .اتخاذ القرار
 .شخاص الذين يمسهم القرار وبواعثهم ورغباتهم وردود أفعالهماأل أثر  ــ] ز[
 . األزمة فريق إدارةمديرالمستوى الوظيفي ل ــ] ح[
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رارات التي تتخذ        أن اتخاذ القرار في األزمات هو من         أومما ال شك فيه      خطر الق
ذلك   رار ل ذ الق اة متخ ي حي ة و ف اليب علمي اع أس ة اتب د أيتوجب علي ر موضوعية عن آث
 .مواجهة مسؤولية هذا القرار

 :تاليةزمات يتكون من المراحل ال العلمي التخاذ القرار في األواألسلوب
ة من حيث                     ــ] آ[ ات األزم ى العامل االستراتيجي لمكون التعرف عل ة ب تشخيص األزم

 .الهدف والمضمون
ـ] ب[ ة ـ ل األزم ات    :تحلي ع المعلوم طة جم ر بواس اد والعناص ث األبع ن حي م

 .الموضوعية
اذ                :إيجاد وتقييم البدائل   ــ] ج[ ع في اتخ ة ومشارآة الجمي ة لحل األزم الخيارات المقبول

 .القرار
د استخدام      أن إيجاد الخيارات المقبولة لحل األزمة يتم بشكل         أوالواقع   ا  فضل عن م

ة                :والذي يعني  بتكاري  يسمى بالتفكير اال   ى درجة عالي ول تنطوي عل ار أو حل ديم أفك تق
 : الثقافة والحكمة وهما الرآنين األساسيين لعملية االبتكار ويقف خلف ذلكمن
 .آبر عدد من األفكار والحلولأإنتاج  :الطالقة الفكرية ــ] آ [
 .إيجاد أفكار غير شائعة: األصالة ــ] ب[
 .التوغل في الفكر من زاوية إلى زاوية أخرى لالزمة :المرونة ــ] ج[
ة          أالقدرة على استشفاف     :الحساسية لألزمات  ــ] د[ آبر عدد ممكن من األزمات المختلف

 .بموقف معين
 . توجيه معين نحو الهدف :االحتفاظ باالتجاه ــ] هـ[

 :اختيار البديل المناسب لحل األزمة
ى متخذ                 هوالحقيقة أن  ا يجب عل ار وهن  آلما زادت الحلول زادت الحيرة في االختي

 .القرار التحرر من نمطية التفكير التي قد ال تناسب موضوع األزمة
ب األ  ا يج ذ إذا      آم القرار المتخ ين ب ة المرؤوس رورة إحاط ار ض ذ باالعتب م خ ل

ذا يفترض           نأيشارآوا فيه لعامل الوقت والسرعة إذ        ذ ل ون بالتنفي م المعني ا    أه وا م  ن يعرف
 :يلي
 . اتخاذ القرارظروف •
 .القدرة على التنفيذ والمؤهالت الكامنة لتحقيق ذلك •
 .األخذ باإلمكانيات المتاحة قدر اإلمكان •
 .المرونة المسموح بها أثناء تنفيذ القرار •
م  • ة الموضوعإدراآه ذ ب   قيم يهم التنفي رار اضطراريا وعل اذ الق ى اتخ ا أدى إل ا ممم

 . حسن اإلدارة والقراريضمن 
 .وتحفيزهم للتنفيذ الجيد) المنفذين(توازن عناصر فريق إدارة األزمة  •

  فريق التعامل معها  وإدارة األزمة: ثالثًا 
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 :تكوين إدارة األزمات ـــ مهام و] 1[

رزت  ات«ب ادي» إدارة األزم ل أآ ة   آحق ادية واجتماعي ذور اقتص دة ج الل ع ن خ مي م
اديمي                    . وسياسية اختالف اإلطار األآ ذا المصطلح يختلف ب ان تعريف ه ذلك ف ونتيجة ل

 .الذي يتم التعريف من خالله

  :ومن آل ذلك نخلص إلى ثالث حقائق هامة
ـ أوله ددة          :اـ ب متع ن جوان ات ع وافر معلوم ا ت توجب بطبيعته ات تس إن إدارة األزم

 . مهنية وفنيةوخبرات
المسئوليات في التكوين المؤسسي التقليدي وما   وتنوع  إن تجزئة االختصاصات     :ثانيها

 .يعتريه من روتين وبطئ في االتصاالت يمثل النقيض المطلوب إلدارة األزمة
ل                    :ثالثها ا آ ى منظومة تتفاعل فيه وم عل  إن النسق التنظيمي إلدارة األزمة يجب إن يق

ة باألزمة       الجهود والخبرات لك   د اختفت      . ل األجهزة المعنية ذات العالق ذا فق وله
ة                  ة متكامل ى رؤي وم عل ة تق القرارات الفردية في إدارة األزمات لتصبح جماعي

وين إدارة         .لفريق مهام متكامل للتفاعل مع األزمات      ين تك ا التفريق ب ويجب هن
ا     األزمة وبين فريق إدارة األزمة لكي ال       درة   ين بحيث  يتم الخلط بينهم ه ق تج عن

 .الكيان اإلداري أو المنظمة على مواجهة األزمة
 :موقع الحدث ــ غرفة العمليات وــ] 2[

ى              ـق إدارة األزم  ـى فري ـرف عل ـتعن  أن لـقب ة من التعرف عل ة ال بد لنا في البداي
 .»مسرح األزمة«على مستوى موقع الحدث و »مقر إدارة األزمة«غرفة العمليات 

  :فغرفة العمليات هي
وع األزمة          فريق مكان مخصص يتواجد فيه مدير وإدارة      اء وق ك أثن  . األزمة وذل

 بكافة الوسائل المتاحة والمتوفرة للعمل       آامالً  تجهيزاً ًاعلى إن يكون هذا المكان مجهز     
 .على إدارة األزمة في مختلف مراحلها بحيث يتحقق الهدف المنشود من ذلك

زات      ات إحدى التجهي الضرورية والملحة إلدارة األزمة إدارة    وتعد غرفة العملي
رارات    ع الق دخالت ولتصدير جمي ات والم ع المعلوم تقبال جمي ز الس ا مرآ ة ألنه عملي
واألوامر والمخرجات وحتى تتم إدارة األزمة بقوة وفاعلية وآفاءة يجب أن تتوافر في           

 :الغرفة الشروط التالية
روف للطرف اآلخر وبعيدة عن      ــ أن تكون في مكان مناسب وسري وآمن غير مع         ] 1[

ات،             ات إلدارة األزم ة عملي متناوله، لذا تحرص الدول على تحضير أآثر من غرف
 .وتستخدم آاحتياط إستراتيجي في الوقت المناسب

ًا           ] 2[ ا مادي عب اختراقه واد يص ن م ى م ث تبن ل بحي كل آام ة بش ون مؤمن ـ أن تك ـ
 .ومعنويًا
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آوسائل  : ئل واألدوات الالزمة إلدارة األزمة    ــ يجب أن تكون مجهزة بأحدث الوسا      ] 3[
ات   ين وتوضح مسارح العملي ي تب رائط والمجسمات الت ة، والخ االتصال الحديث

 .وتطوراتها المستمرة، واألجهزة اإللكترونية
 .ــ أن تكون مناسبة حجمًا واتساعًا، ومريحة، ومجهزة باألجهزة الالزمة] 4[
ا   ] 5[ ل م ة آ ق األزم ؤمن لفري ـ أن ت داث   ـ ة ألح املة والدقيق ة الش ن الرؤي نهم م يمك

 .األزمة وتطوراتها المختلفة من آافة الزوايا واالتجاهات
دير                ] 6[ ة لم ة الظروف المثالي ل شيء بتهيئ ل آ ات تتجسد قب ــ إن مهمة غرفة العملي

الي تجاوز         ة، وبالت ة تطورات األزم األزمة والفريق العامل معه لإلطالع على آاف
ائق       المجهول في األ   امهم الحق ى أم زمة إلى المعرفة الشاملة والدقيقة، حيث تتجل

ة       ة ممكن ئلة المطروح ى األس ة عل بح األجوب دة، وتص اآل المعق ح المش وتتوض
د المشرف، ويمكن أن               ودقيقة من خالل القرارات المستمرة التي تصدر من القائ

ات تو  . تكون غرفة العمليات في مكان ثابت أو متحرك     ة العملي رة   إن غرف سع دائ
 .   )48(آم المعرفة عن األزمة على حساب تناقص الكم المجهول

 
 

  :أما موقع الحدث
و ف انه ث  مك ة، حي وع األزم ق إدار    وق ة وفري ر األزم ه عناص د في ا، يتواج ته

ي       ذلك، وف ة ل ار الواقع ه اآلث ظ في ص       ونلح ي نق م ف ي تتس ات الت روف األزم ل ظ آ
ي الخيارات المطروحة فانه من الضروري   المعلومات والضغط النفسي العالي والشك ف     

 .»فريق إدارة األزمة«ابتداع نسق تنظيمي جديد يستطيع التفاعل بكفاءة مع األزمة 
ى درجة       أهذا النسق الواجب وجوده للتحكم في مسار األزمة البد له            ن يكون عل

اءة و ه من التفاعل أمن الكف ي تمكن ة الت ة والمرون ه االتصاالت الفعال وفر في مع ن تت
 . لظروفها المتغيرةاألزمة وفقًا

فريق لمهمة    :نهأذلك مما يجعلنا نحدد مفهومنا لفريق إدارة األزمة على أساس           
 .وظيفية محددة للتعامل مع أزمة محددة بعينها أسندت إليه مهمة إنهاء هذه األزمة

ن    ن الممك الي م د    أوبالت ان اإلداري الواح ل الكي د داخ ق   أن نوج ن فري ر م آث
 . أنماط وأنواع مختلفة من األزمات المحتمل انفجارهالمواجهة

 : المهارات  األساسية المطلوبة إلدارة األزمة
ات الواجب                   ة من األدوات واآللي ى قائم إن اإلدارة الفعالة لألزمة ال تعتمد فقط عل

ى   ا عل ات، وإنم ي المنظم ا ف ة«إنجازه ة عام ة مزاجي ل ـ تس»حال ام للعق توعب االحتك
ق وتحيي  فوالمنط رد       .د العواط دى مج ة تتع ة لألزم ة إلدارة فعال ود المطلوب إن الجه

 . وفهم البيئة المحيطة واألشخاص الفاعلين فيهااالهتمام الشخصي، 
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ى استكشاف                       درة عل ة تكمن في الق ارة األساسية للتعامل مع األزم لذلك فإن المه
ا،            ة مواجهته ى اآلخرين وآيفي ع عل ى    الضغوط التي تق ع      الضغو   والتعرف عل ط التي تق

 :هي تتبدى في جبهتينعلى من يدير األزمة في الوقت نفسه، و
 . حجم الحدث وآثاره المختلفة ــ ـى ـاألول

ة  ــالثاني ة   ـ ئولين بالمنظم ه المس ف يواج دث، أي آي ذا الح ع ه ة م ل المنظم ة تعام  آيفي
تنا حيث ينبغي                   ر في مجال دراس ضغوط األزمة ولعل الجبهة الثانية هي األآث

وا ق  ت ب أعضاء فري ن جان ة م تجابة لألزم ارات الخاصة باالس فر بعض المه
 :    وتشمل)49(إدارة األزمة

 .صناعة القرارات بشكل عقالني منطقي القدرة على  صفاء الذهن و ــ1
ــ 2 يس فقط                        ل ول ى المدى الطوي اء عل ار اهتمامات المساهمين والحلف  األخذ في االعتب

 .على المدى القصير
 . آخرين في عملية صناعة القرارات مشارآة ــ3
  . االتصال بوضوح ــ4
  . تجنب اتخاذ الجانب الدفاعي ــ5
 . اإلجابة على أسئلة محددة ــ6
 . آن أمينًا وقادرًا على االعتراف بأنك ال تعرف جميع اإلجابات ــ7
 . اجعل استجابتك سريعة، وتجنب االستجابة بذعر أو بهلع ــ8
  .لمصدر الرئيسي لألخبار حافظ على آونك ا ــ9

 . استخدام الموارد المتاحة للمنظمة على الوجه األمثل ــ10
  . القدرة على العمل تحت أقصى درجات ضغوط الوقت ــ11
 . القدرة على إقامة صالت مع اآلخرين والعمل في إطار الفريق ــ12
  . الحاجة إلى المرونة والتفكير اإلبداعي ــ13
 .)50(دراك الضغوط التي تفرضها األزمة على الذات وعلى اآلخرين القدرة على إ ــ14

                                                 
 ).    92( ـ ص 1ــ ط) م2005يناير (ة األزمات ـ الدار المصرية اللبنانية حسن عماد مكاوي ـ اإلعالم ومعالج. د. )49(
 ).  93(حسن عماد مكاوي ـ المصدر السابق ــ ص . د.  أ )50(
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 :عوامل النجاح في إدارة األزمة
ة      ة والداخلي ة الخارجي ل ظرف البيئ ة، وتحلي ن األزم ام ع وين تصور ع د تك بع

 :وتحديد األهداف بدقة ولضمان نجاح إدارة األزمة البد من
 . محسوبة ودائمةالحرآة السريعة والمبادرة الفاعلة، على أن تكون •
ة         • ا وحشدها        . تنظيم القوى المتاحة القادرة على التعامل مع األزم ادة توظيفه ك بإع وذل

 .ويقتضي ذلك تحديد المسؤوليات. وتعبئتها بشكل سليم
 .المفاجأة آلما آانت آبيرة آانت نسبة النجاح أآبر، وهي ترتكز على السرية •
نوعية القيادة وأسلوب عملها وطبيعة     المشارآة والتعاون ونقطة االرتكاز في ذلك هي         •

ة،                  أدائها في تحقيق مستوى عاٍل من التعاون مع جميع القطاعات المشارآة في األزم
رد أو مجموعة للمسؤوليات المناطة                 وهذا يتطلب إدراك الجميع لألهداف وتفهم آل ف

 .بهم وقيمة خسر المسؤولية
يطرة • دار     : الس رتبط بمق ة ت ى األزم د عل يطرة القائ ة   إن س ه بحرآ يطرته وتحكم  س

دان                         ى فق ؤدي إل رز العوامل التي يمكن أن ت وة التي يستخدمها، ومن أب الوسائل والق
م، التهرب من المسؤولية، استخدام                    : السيطرة د بشكل دائ ه النق ة، توجي دان المرون فق

ه السيطرة           ة، وعلي أسلوب التهديد، التشكيك في والء الفريق المشارك في إدارة األزم
ببة      : زمة فهي ضرورة التحرك في االتجاهات التالية      على األ  التعامل مع العوامل المس

 . لألزمة، مع القوى المختلفة الداعمة لألزمة، مع العوامل ذات الصلة باألزمة
ين                     : المرونة • ة ب ة موازن ا عملي ة، إنه اجح في إدارة األزم د الن وهي إحدى سمات القائ

من جهة ومدى التأثير على الهدف الرئيسي        الجهد المبذول والوقت المحدد والمطلوب      
 .من جهة ثانية

ام الفرص • ع واغتن ع الواق د م ل الجي ك بسرعة دون إضاعة الوقت ودون : التعام وذل
 .السماح بتسرب اليأس

ة                   . الروح المعنوية العالية   • ذا يتطلب بصيرة قوي ك وه ر في ذل اجح دور آبي د الن وللقائ
ب       راد، ويج ى األف وف إل رب الخ ق تس داث     لتطوي اه األح لبية تج ن الس اد ع االبتع

 .والشعور السلبي وعليه البد من ارتفاع جودة األداء
ة من خالل                      • إدراك القائد لعنصر الوقت، فللوقت دور محوري في التعامل مع األزم

ة   راءات الالزم ا واإلج ل معه ائل التعام د وس ا، وتحدي ة إدراآه ى طبيع أثيره عل ت
 .)51(لمواجهتها

ة والناجحة                 يتوسع بعض الباحث   ل العوامل التي تضمن اإلدارة الفعال ين في رصد وتحلي
وع من اإلدارة               ة لنجاح أي ن لألزمات، حتى أنها تشمل آل العوامل واإلجراءات الالزم
ة                في مجاالت الحياة المختلفة، لكن الرصد العلمي الدقيق لعوامل النجاح في إدارة األزم

لة     ل ذات الص م العوام ى أه ز عل ب أن يرآ ل   يج ة وبالمراح ف األزم رة بموق المباش
 :المختلفة لتطورها في هذا اإلطار نرآز على العوامل التالية

                                                 
 .160 ــ 156 المرجع السابق، ص  )51(
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ـ1 ات ـ ة األزم ي إدارة   :  إدراك أهمي ة ف رات الحاآم م المتغي د أه ت أح إن عنصر الوق
رارات          اذ الق دائل واتخ ر في الب ة والتفكي تيعاب األزم األزمات فالسرعة مطلوبة الس

 .لفريق والقيام بالعمليات الواجبة الحتواء األضرار أو الحد منهاالمناسبة وتحريك ا
ــ 2 ة                    ة أنشطة المنظم ات الخاصة بكاف  إنشاء قاعدة شاملة ودقيقة من المعلومات والبيان

ا         د تتعرض له فالمعلومات هي المدخل الطبيعي     . وبكافة األزمات والمخاطر التي ق
 . فةلعملية اتخاذ القرار في مراحل األزمة المختل

ـ3 ات الخطر   ـ ى رصد عالق درة عل ة والق اءة والدق م بالكف ر تتس ذار مبك وفير نظم إن  ت
 .وتفسيرها وتوصيل هذه اإلشارات إلى متخذي القرار

ـ4 ي   ـ ات تعن ة األزم تعداد لمواجه ة االس ات، إن عملي ة األزم دائم لمواجه تعداد ال  االس
ات، مرا       ة األزم ع أو مواجه ة لمن درات العملي وير الق ة،    تط راءات الوقاي ة إج جع

ة                  ة طردي ى وجود عالق ات األزمات إل ووضع الخطط وتدريب األفراد، وتشير أدبي
 :بين استعداد المنظمة لمواجهة الكوارث وثالثة متغيرات تنظيمية هي

 . حجم المنظمةآ ـ
 . الخبرة السابقة للمنظمة بالكوارثب ـ
 . المستوى التنظيمي لمديري المنظمةج ـ

 .على حشد وتعبئة الموارد المتاحة القدرة  ــ5
ــ 6 ة في                       الغ األهمي ة ألن االتصاالت تلعب دورًا ب اءة والفاعلي  نظام اتصال يتسم بالكف

ارجي       الم الخ ة والع ين المنظم ة وب ل المنظم ات واآلراء داخ دفق المعلوم رعة ت س
ة                    نجح اإلدارة في حشد وتعبئ ا ت وبقدر ما تكون وفرة وسرعة في المعلومات بقدر م
ع        ل م ي تتعام ة الت اهير الخارجي ب الجم ائعات وآس ة الش ي مواجه وارد ف الم

 . )52(المنظمة
 : ــ فريق التعامل مع األزماتـــ] 3[

ق إدارة األزمات                 ا في فري ثمة مجموعة من الشروط والسمات العامة التي يجب توافره
 :ومن أبرزها

 .التخصصات المختلفة لفريق األزمة وتكاملها بعضها مع بعض •
 .القدرة على اإلدراك والوعي والتحليل واالستنتاج والتخيل •
 .ضبط االنفعاالت واالبتعاد عن ردود األفعال والتصرف بوعي وتفكير علمي •
 .السرعة في االستجابة واتخاذ القرارات المناسبة •
 .الوالء للدولة التي يتبع لها •
 .التفاؤل وقوة اإلرادة واالستعداد للتضحية •

ديها هدف واحد محدد هو التعامل مع        ويعمل أعضاء الفريق   آوحدة متكاملة مترابطة ل
ا   ق نتائجه ا وتطوي اتج عنه دهور الموقف الن ة دون تصاعدها، ودون ت ة والحيلول األزم

اون       . والحفاظ على أمن الدولة وسالمتها وتحقيق أهدافها       ة بالتع ويعمل فريق إدارة األزم
                                                 

 ).  60 ــ 59(ــ ص ) 2006(زيد منير عبوي ـ إدارة األزمات ـ عمان ــ دار آنوز المعرفة ـ .  د )52(
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ا وا         ة، حيث            الوثيق بينه وبين القيادة السياسية العلي ادة في المستويات األخرى المختلف لق
رد                 ا أو التي ت يستقبل فريق إدارة األزمة البيانات والمعلومات التي يسعى للحصول عليه
ا                       ة، آم ة المختلف ى الجه ة إل ديم اإلرشادات والمقترحات الالزم ا وتق وم بتحليله إليه ثم يق

ة       يحدد الفرص المتاحة ويقترح الحلول المناسبة ويبدع األفكا        ر المناسبة الستغالل األزم
يم شامل                      د من إجراء تقي ة الب اء األزم د انته لتحقيق األهداف والمهام المرتبطة بها، وبع
لعمل فريق األزمة وطبيعة أدائه، ومدى فاعليته بهدف الخروج بالدروس المستفادة حتى            
ة   ي مواجه ية ف دة أساس ى قاع ول إل خ وتتح رات وتترس ع الخب ة وتتس ق التجرب تتعم

 . )53(ألزمات المستقبلة بأسلوب أفضل وفاعلية أآبرا
ويقتضي التأآيد على ضرورة استخدام فريق إدارة األزمة لنظم االتصال للتنسيق            
رة         ة مباش راف المعني ـن األط ـة أو بي ـن الدول ـة ضم ة المختلف تويات اإلداري ين المس ب

 .)54(باألزمة أو بين أطراف األزمة وأطراف أخرى
ا الل م ن خ د م ا تق ية أم الحظن ة وسياس ة أمني و مهم ة ه ع األزم ل م ن التعام

 . لتأثيرها الملموس على أوجه الحياة  واقتصادية واجتماعية بمختلف وجوهها، ولذلك تبعاً     
اد          ق         مما يجعل التصدي لتلك األزمة مسؤولية جماعية متعددة األبع د من وجود فري  والب

ة    ذا يمكننا أن نعرف      وبهيقوم على التعامل مع األزمات في موقع الحدث،           فريق إدارة األزم
الفريق الذي يناط به مهمة التعامل مع قوى وعناصر األزمة الصانعة لها والعمل             : بأنه

ين        على الحد من خطورتها ومعالجتها ميدانياً      ذا التفريق ب  في موقع الحدث من خالل ه
اللعب مع فريق   المفهومين يمكن إن نشبه ذلك بالفرق بين فريق آرة القدم الذي يتولى             

افس، دربين و    من ن م ق م ذا الفري ف وراء ه ذي يق كيل اإلداري ال ين التش ين إوب داري
 .جل فوز ونجاح الفريقأوفنيين وآل منهم يعمل من 

اك نموذج موحد للتعامل مع األزمات         أن نعرف  أفي ضوء ذلك بات    يس هن ه ل ن
 .المختلفة لتباين طبيعتها ودرجة تأثيرها

ود قواس  ه ولوج ات  إال ان ين األزم ترآة ب ح   أم مش د مالم هل تحدي ن الس بح م ص
ة     د والمواجه داد الجي ق األع ث يحق ة بحي ات المختلف ع األزم ل م ل للتفاع وذج األمث النم

 .الناجحة والحل الشافي
ات     ع األزم ل م ة للتعام راءات الفعال ل لإلج وذج األمث ح النم م مالم ن أه ل م ولع

 :يتمثل في االعتبارات التالية
اء إد -1 اً    إنش ة  تخطيط ات المختلف ى بالتصدي لألزم ات تعن ة لألزم ذًاارة خاص   وتنفي

ة    ن آاف تفاد م ث يس يم بصيغة المصفوفة بحي ى تنظ ذه اإلدارة عل اح ه ترط نج ويش
 . عن القيوداالجهزة المعنية بعيدًا

ة إذ           أال يوجد أهمية     -2 آثر من أهمية المعلومات ونظام االتصاالت خالل مواجهة األزم
ذين دون ه اجح ضربًاب ة بشكل ن ة األزم تحيل العنصرين تصبح مواجه  . من المس
زاً         إللذلك ندعو    ا تجهي تم تجهيزه ات ي امال    نشاء غرفة عملي اً ً آ اً  علمي ا      وفني ة م  وآاف

                                                 
 .200 ــ 199 المرجع السابق، ص  )53(
 .187 المرجع السابق، ص  )54(
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ة عناصر              أتتطلبه إدارة األزمات على      تيعاب آاف أة الس ات مهي ة العملي ن تكون غرف
 .أجهزة الدولة المعنية باألزماتنهم مندوبو آافة إفريق األزمة وهي ما اتفق عليه 

تم                -3 رق الخاصة ي ة والف العمل على عقد دورات تدريبية لكافة العاملين في إدارة األزم
 .الترآيز فيها على دورهم في األزمة بغية إآسابهم مهارات معينة

رات والمعلومات                  -4  ادل الخب البد من التعاون اإلقليمي  والعربي والدولي في مجال تب
 .ألزمات ورموزها العدائيةل ااحي

ارزًاعالم دورًاإن لإل -5 لبًا ب ان  س ًاأ آ ى  م إيجاب ذلك يجب عل ة ل اعالت األزم ى تف  عل
ى               ة عل اون      أإدارة األزمة التعامل بحذر مع وسائل اإلعالم المختلف ذا التع ن يكون ه

ا ب      .من خالل اإلعالم األمني      وه هن ة             أونن ى مسار األزم يم اإلعالمي عل ذا التقي ن ه
 .يؤدي إلى انتشار الشائعات واختالف األخبار الزائفة حولها

 :هناك بشكل عام شروط معينة يجب توافرها في أعضاء فريق إدارة األزمة وهي
 .المهارة والقدرة على التدخل الناجح في األزمة -أ 
 .رباطة الجأش وهدوء األعصاب وعدم قابلية التأثير العاطفي باألزمة -ب 
 .ياء لمدير األزمة وتقديس الواجب مهما آانت المخاطرالطاعة العم -ج 
 .االنتباه والوعي والحرص الشديد عند تنفيذ المهام -د 
 .التضحية بالذات إذا لزم اآلمر واالستعداد لذلك -ـه 
 .الوالء واالنتماء للكيان اإلداري المرتبط به -و 

ة ال تعني   : نأأما ما يجعلنا نحدد مفهومنا إلدارة األزمات بشكل أوضح هو         إدارة األزم
ن أفقط مواجهة األزمة عند وقوعها إنما تعني أيضا استكشاف آل المؤشرات التي يمكن              

ة     تساعد في درء األزمة أو تخفيف آثارها وتمكن أيضاً            من االستعداد والتحضير لالزم
 .وتثري القدرات لجابهتها وتعظم األداء إلعادة التوازن الطبيعي لألمور
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  تغيير الرأي العام في األزماتأهمية تكوين و مفهوم و: أوًال

Μ 
ات                 ل الثالثيني ذ أوائ ام من رأي الع رن  من   بدأ االهتمام الجدي والتناول العلمي لل الق

ة تراآم   ة والتطبيقي ود العلمي ولي الجه نوات وت رة الماضي وبمضي الس ت حصيلة آبي
ًا في                 ًا مرموق ومتنوعة من الخبرات والمعارف بحيث أصبح الرأي العام يحتل اآلن مكان
ى مستوى        جميع دول العالم على الرغم من االختالفات السياسية والنظم الدولية وذلك عل

 .النظرية والتطبيق
داماته في   فالرأي العام آعلم أصبحت له نظرياته وفلسفاته وتقنياته المختلفة واستخ         

ي     ية الت واد األساس ن الم ه وأصبح م ه وتوجيه اليب قياس ة وأس ية المتنوع نظم السياس ال
الم،            تدرس في العلوم االجتماعية واإلعالمية بمجاالتها المختلفة في مختلف جامعات الع
ي      ات متخصصة ف تقلة بالجامع ة مس د علمي اء معاه ى إنش دول إل ت بعض ال ا اتجه آم

 .علوم المتصلة بهتدريس الرأي العام وال
ات       ة والتنظيم ات آاف دأت الحكوم د ب ق فق ة والتطبي توى الممارس ى المس ا عل أم
ام حول مجموعات                     رأي الع ام بدراسة ال ا باالهتم دول جميعه السياسية واألحزاب في ال
ى أسس موضوعية،               ا عل ى معالجته ا وتعمل عل تأثر باهتمامه ة التي تس القضايا المختلف

ة،        هذا فضًال عن االهتمام    ة والوطني ة واإلقليمي ع المنظمات الدولي دى جمي  بالرأي العام ل
 .)55(المهم التعرف على اآلراء واالتجاهات فيما تقدمه من خدمات االندماج

 :ــ مفهوم و أنواع الرأي العامـــ] 1[
اع اآلراء أو                 إن   ائد أو إجم الرأي العام في مجتمع ما هو الرأي الغالب أو االعتقاد الس

اه أمر أو ظاهر أو قضية أو                     االتفاق   ات الشعب أو الجمهور تج الجماعي لدى غالبية فئ
موضوع معين يدور حوله الجدل، هذا اإلجماع له قوة وتأثير على القضية أو الموضوع              

 .الذي يتعلق به
 

 : القواعد األساسية المرتبطة بالرأي العام وتأثيره فيه
 .جهة نظرهم في الحياة العامة الرأي العام هو مجموعة آراء الناس ووــ] آ[
ددة ومتوزعة                 ــ] ب[ ار متع ة وأفك ارات مختلف  الرأي العام فيه وجهات نظر متنوعة وتي

 .ولكل تيار منطقه وحجته
ام تطور                       ــ] ج[ رأي الع اه ال ى اتج ية، ويترتب عل اة السياس  الرأي العام له أثره في الحي

 .ريعاتها وتصرفاتهاالحياة االجتماعية والجماعات وسير الحكومات في تش
ـ] د[ ة  ـ داث الهام اه األح ه تج ية في ن الحساس ة م ة عالي ود درج ام بوج رأي الع ز ال  يتمي

 .واألزمات

                                                 
 ).111(ــ ص ) 2005( العميد الرآن مصطفى أنطاآي ــ رؤى واستشراقات مستقبلية حول اإلعالم ــ مرآز الدراسات اإلستراتيجية ــ دمشق ــ  )55(
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اة            ــ ]هـ[ ة وحي ة واقتصادية وتربوي ة وعوامل ثقافي ؤثرات خارجي ام بم رأي الع  يتأثر ال
 .الجماعة وموقف الفرد منها

ة عن الحشد الذهني للجماعات التي يترتب        الرأي العام هو الظاهرة الفكرية الناجم      ــ] و[
ة               ة اجتماعي عليها أقوى العالقات االجتماعية والنفسية للفرد ثم الجماعة وهي حرآ

 . يتأثر بما يأتي عن الفرد في إطار الجماعة وبذا توجه األفراد جماعيًا
 . الرأي العام الديناميكي أي دائم الحرآة والتبدل والتطورــ] ز[
د من الجماعات                 الرأي   ــ] ح[ ين عدي ادل ب العام نتاج اجتماعي لعملية اتصال وتأثير متب

اق موضوعي ووجود                   واألفراد في المجتمع ويشترط لوجوده ضرورة وجود اتف
  .)56(االختالفات آما يفترض المناقشة العلنية لموضوع الرأي العام

 :يمكن التمييز في تحديد الرأي العام بين ثالثة اتجاهات وهي
ـاألول ة  ـ عبية، وإرادة األم إلرادة الش ًا ل اره مرادف ام باعتب رأي الع ى ال اه ينظر إل  االتج

ة       ... ومشيئتها وروح الشعب وحكم الجماهير     الخ، فهو التعبير عن الحرآة الواقعي
ر                    ًا آانت الصورة التي يعب ة أي للمجتمع المحكوم تجاه ممارسات السلطة الحاآم

ذ  كل المؤسسي ال ا أو الش ه به م الدراسات عن نفس ه، ومعظ ره في ي يجري تعبي
فية       ة الفلس ه الرؤي ب علي ذي تغل دي ال اه التقلي ذا االتج ى ه ي إل ائدة تنتم الس

 .والدستورية
ــ   االتجاه الذي ينظر للرأي العام برؤية تحليلية سيولوجية باعتباره حصيلة تفاعل        الثاني 

ة إزاء القضايا السياسية             رات المختلف ى       عدد من العوامل والمتغي  التي تطرح عل
ة              ى أغلبي الساحة، وينقسم بصددها جمهور الرأي خالل عملية التفاعل والنقاش إل
ا                    ة التي تكشف عنه ة في الممارسة السياسية الفعلي وأقلية، تجد تعبيراتها الواقعي

 .تعبيرات الرأي العام
ـ  ث ـ ل    الثال ية للس ات السياس ام إزاء العملي رأي الع اهرة ال د ظ ذي يرص اه ال طة  االتج

اهرة        ي ظ ية ف ه األساس د تعبيرات ام يج الرأي الع ي، ف ام السياس ية والنظ السياس
ة صناعة                  ائج السياسية العملي ذه هي النت االقتراع العام والتصويت االنتخابي وه

 .الرأي العام وتشكيله
ويمكننا تعريف االتجاه على أنه استعداد نفسي أو تهيؤ عقلي متعلم لالستجابة الموجبة أو              

الب  ذه     الس ة التي تستشير ه ة نحو أشخاص أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البيئ
ة والتنشئة               . االستجابة إن ظروف التربي ة ف واالتجاهات باعتبارها مكتسبة وليست وراثي

ا األول   د مالمحه ي تحدي يًا ف رد تلعب دورًا أساس ا الف ي يخضع له رتبط )57(الت ي ت ، وه
ا ال تتكون هي من           رد               بمواقف اجتماعية، آم ين الف ة ب ًا عالق ا تتضمن دائم راغ ولكنه  ف

ا           رتبط به رات التي ت . وموضوع من موضوعات البيئة، وهي تتعدد وتختلف حسب المثي
 .آما أن لديها خصائص انفعالية

                                                 
 ).112(اإلعالم ــ مصدر سابق ــ ص  العميد الرآن مصطفى أنطاآي ــ رؤى واستشراقات مستقبلية حول  )56(
 .228ص .... جيه الشيخ، اإلعالمو.  د )57(
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ة  ة لوجهات نظر معين ة الممثل رات الخارجي ام التعبي رأي الع وباختصار يجسد ال
الل ألف    ن خ ارة م ددة مث ايا مح اآل أو قض م  إزاء مش مح بفه ات تس وز وحرآ اظ أو رم

ون     ى أن يك ل إل ا يمي د، وإنم رد واح ى ف ام ال يقتصر عل و ع ا، وه ن عنه ة المعل الحقيق
 . )58(تعبيرًا عن مواقف مشترآة بين أغلب عناصر المجتمع متسمًا بصفة العالنية

 :فنفرق بين حالتين يعيشهما المجتمع المعين: أما تحديد مجتمع الرأي العام
ـ] آ[ ة الـ ة الطبيعي ة، أو : حال ع اآلراء الفردي ام حاصل تجم رأي الع ون جسد ال حيث يك

 .المشترك فيها وتعبر عنه األغلبية في المجتمع
ـ] ب[ تقلة عن   ـ ة مس ام ذا طبيع رأي الع د ال ون الجس ث يك اعي حي د الجم االت الحش  ح

ل أو الضمير   رًا عن العق بعض معب راه ال ه، وي ي تكون ة الت وع اآلراء الفردي  مجم
 .الجمعي

اك  إال أ وبه الغموض واالضطراب فهن ي الدراسات يش ام ف رأي الع وم ال ن تعريف مفه
ة                 يادة األم ة وس ين اإلرادة الشعبية واإلرادة العام ... الكتابات التقليدية التي تختلط بينه وب

ام                    رأي الع م، وال ام والحك رأي الع اه، وال الخ وهناك آتابات تخلط بين الرأي العام واالتج
ر ام  والح رأي الع ال، وال ام واالتص رأي الع الم، وال ام واإلع رأي الع ية، وال ب النفس

 .والتضليل والتالعب بالعقول، والرأي العام والتسميم السياسي
ه وتشكيله والمقومات                آما أن هناك االجتهادات حول طبيعة الرأي العام، ومراحل تكوين

رة           ر أن الفك ات         األساسية والثانوية المحددة له آظاهرة غي ة لمعظم أدبي ة والحاآم  الكامن
ة                ة النيابي ة والديمقراطي الرأي العام هي السعي إلى تصوير الظاهرة آأحد لوازم الليبرالي
اني، وفي                   دم اإلنس د للتطور والتق ا الطريق الوحي ى أنه تم تصويرها عل دورها ي والتي ب

ديولوجي فبان                   ة المطاف في مسيرة التطور اإلي ا نهاي ى أنه اء عصر    أحيان أخرى عل ته
ام بشكلها             اإليديولوجيا برزت الديمقراطية الليبرالية والنموذج الغربي مظاهرة الرأي الع
ائي للبشرية                 المعاصر التي تصور على أنها أحد منتجاتها األساسية آانتصار حاسم ونه
ا دون نظر للخصوصيات الحضارية لكل                  وبالتالي تم تدويل منهجية بحث الظاهرة ذاته

 .   )59(أمة
لعيًا أو     و رًا س ا تعبي ذت مظاهره واء اتخ ام س رأي الع اهرة ال ة ظ ع أن حقيق الواق

ع           ا جمي أخرى وتعرفه ورة أو ب انية بص ارات اإلنس ة الحض ديمًا آاف ا ق ًا، عرفته عنيف
 .المجتمعات البشرية في عالم اليوم وإن اختلفت مظاهر التعبير عنها من مجتمع إلى آخر

ة        يعد الرأي العام في جوهره وط     آما   ابعه مظهرًا خاصًا من مظاهر الحياة الروحي
ة في                     ا اليومي ة محددة، ونصطدم في حياتن ة اجتماعي للمجتمع، ويتكون في ظروف مادي

 .الخ...»الرأي الجماعي والفردي« و »آالرأي العام«معظم األحيان بمفاهيم متعددة 
ين  إذن هناك تعريفات آثيرة للرأي العام، إال أن التعريف األدق هو الرأ         ي السائد ب

ًا                         ة مس ذه األغلبي ر بحسب مصالح ه ا أو أآث ة بالنسبة لموضوع م أغلبية الشعب الواعي
 :مباشرًا أو يشغل بالها، وعليه يجب توافر الشروط التالية

                                                 
 ).39(ــ ص ) 2003 (1حامد عبد الماجد قويسي ــ دراسات في الرأي العام ــ مقاربة سياسية ــ مكتبة الشروق الدولية ــ القاهرة ــ ط.  د )58(
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 .يجب أن يكون رأي الغالبية العظمى من أبناء المجتمع •
ة الت  • ة والواعي ة المثقف ًا أي رأي الغالبي ددًا نوعي ون مح تطيع أن يجب أن يك ي تس

 .تحكم على القضايا من خالل المعرفة
 .الرأي العام يفترض وجود مشكلة تهم األآثرية من أبناء المجتمع •
اليب القمع                      • ام في ظل أس اك رأي ع يس هن ة، إذ ل اخ من الحري ضرورة توافر من

 . )60(واإلآراه
ا يثبت                        وم، ومم د ي ًا بع ا الحاضرة يوم ام في ظروفن رأي الع رأي    وتزداد أهمية ال وة ال ق

ة      الغ المالي ه والمب تم ب ي ته ة والخاصة الت ات الحكومي رة المؤسس وذه آث و نف ام ونم الع
ات           ود المؤسس ن وج ًال ع ه فض حه وقياس تطالعه ومس ة اس ق لعملي ي تنف رى الت الكب
ال      زاب ورج ات واألح إن الحكوم ام، ف رأي الع أمور ال ى ب ي تعن رة الت ة الكثي اإلعالمي

 .  يولون أهمية خاصة لهذه الظاهرةالسياسة آانوا وما يزالون
ة               ة والمسحية التجريبي ة الميداني اش والدراسات العلمي . وتعد آلها موضوعات للنق

از والصحافة والمنظمات                 ذياع والتلف ويعمل على دراسة الرأي العام وتكوينه آل من الم
ًا الحزبية، واالجتماعية ومؤسسات ذات طابع خاص، ويعد في األعوام األخيرة موضوع          

 .لعدد آبير من البحوث العلمية في العالم العربي وآذلك في الدول األجنبية
وتهتم العلوم السوسيولوجية في البلدان الغربية منذ القديم بدراسة المسائل النظرية           
ه     ة والتوج ة واألهمي ابع الحيوي ذه البحوث ط ذ ه ام، وتأخ رأي الع ة لل والتصنيفية العام

ام                 الهادف والتنوع، وهذا يفسر      رأي الع ذه الظروف تجاهل ال أنه من غير الممكن في ه
رة   ذلك مجب واهر ل ائق وظ ات وحق ن عملي دث م ا يح اس بم ين الن ة مالي وعالق

رًا     ًا آبي ر انتباه ة أن تعي يولوجيا الغربي الحها  «السيوس ًا لمص ًا وفق داد  » طبع رح إع لش
تها تحتاج إلى تحليل    مسائل عامة محددة في البلدان الغربية التي ما زالت آثير من دراسا           

ة           ى أن غالبي يء عل ل ش ل آ دل وقب ذا ي ة، وه ة رزين يرات أآاديمي ق وتفس ي دقي علم
اديمي          عف األآ ز بالض ا تتمي ن حاالته ر م ي آثي ة ف يولوجية الغربي ات السيوس النظري
م          ي معظ ام ف رأي الع د دون ال ة، ويح ـ التوليفي طفائي ـ دقيق االض ي ال ل العلم والتحلي

ر      » آتقويم ذاتي  «و. »للناس« داخلية متنوعة    الحاالت آردود فعل   ة وهلوسة غي وآعاطف
 .   )61(الخ...متبلورة 

ة،                ال المهم ة مجموعة من األعم دان العربي رة في البل وقد نشر في األعوام األخي
تسلط الضوء على طابع وجوهر وخصائص الرأي العام آظاهرة اجتماعية سيكولوجية،           

يتين      وتقسم الظواهر وعمليات الحياة اال     ة  : جتماعية في طابعها إلى مجموعتين أساس مادي
 .ــ وروحية

رتبط بشكل مباشر                 وينتمي الرأي العام إلى مجال الحياة الروحية للمجتمع وبالتالي هو م
د        ام وخصائصه تحدي رأي الع بالوعي االجتماعي وتعد أحد العالمات األساسية لجوهر ال
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اعي بش         ا إحدى المسائل             مكانه في البيئة العامة للوعي االجتم ام وهي في جوهره كل ع
 .المعقدة في النظرية العلمية

ام        رأي الع ال واألنشطة السياسية التي                وحيث أن ال ه مجموعة من األفع ر عن تعب
ا             دافها وغاياته ا الفكري، وأه ين تطبيق إطاره ًا ب ة توازن ة محقق تقوم بها السلطة الحاآم

ك       ومصالحها وبين االستجابة ــ بدرجة معينة لتوق       تم ذل ـ وي ام المجتمعي ـ رأي الع عات ال
ة أهداف                 ة السياسية بحيث تتحقق في النهاي ية، والدعاي من خالل مسلكي الرقابة السياس
ددة،    اآل المح ن القضايا أو المش ة م كلة أو مجموع ية إزاء قضية أو مش لطة السياس الس

 السياسية  وتصبح آراء غالبية المجتمع مطابقة لرؤية ومصالح وأهداف وخطاب السلطة     
وم                   ة من خالل األدوار االتصالية التي تق الحاآمة، وتمارس السلطة السياسية تلك العملي

 .بها في المجتمع المعاصر، وجوهرها عملية تشكيل الرأي العام وصناعته
ائل االتصال      أته آوس ام ونش رأي الع وين ال ي تك اعد ف دة تس ل عدي اك عوام وهن

دى دوره       الجماهيري، والمصادر الثقافية، والط    بقة االجتماعية، والنشأة االجتماعية، ويتب
اعيين،        لحين االجتم اندته آلراء المص الل مس ن خ ة، م ية واجتماعي االت سياس ي مج ف
راد فهو            ى الجماعات واألف وتعبيره عن توجهات األحزاب والقوى السياسية، وتأثيره عل

 المجتمع آما يحدد في      الذي يمنع األفراد من تجاوز بعض القيم والعادات التي تحكم سير          
اتهم من خالل فرص مجموعة من                        راد داخل مجتمع آثير من الحاالت سير سلوك األف

 .المثل األخالقية واالجتماعية التي يعتريها المجتمع
رأي                     ة تشكيل ال وينطلق اإلطار التفسيري من أن السلطة السياسية تمارس عملي

 : وهيالعام من خالل قيامها بمجموعة األدوار االتصالية
ــ 1 ة     ـ  2. األدوار اإلعالمي ة     ـ ـ  3.  األدوار الثقافي ة    ـ ـ  4. األدوار العقائدي  األدوار   ـ
 .الدعائية

لطة     الية للس ة األدوار االتص ة لطبيع ات الخمس وى المكون ى فح ا إل وإذا نظرن
ه          ناعته وبنائ ام وص رأي الع كيل ال ة تش س عملي ا تعك ي جوهره ا ف د أنه ية نج السياس

واء اتجه ه، س ارجي والنطاق  وتكوين ع الخ ي، أو المجتم داخلي المحل ع ال ى المجتم ت إل
ات                  ذه السلطة لنفسها في إطار واإلمكان الدولي تحقيقًا لألهداف والغايات التي تضعها ه
ـ                       ه ـ ان التعامل مع ـ أي آ دًا ـ ة واح والموارد والتوقيت المعين، ولكن يبقى جوهر العملي

 .     )62(هو تشكيل الرأي العام وصناعته
ذا و د   ه ا يع در م ًا، بق ًا ومتنوع اعي واضحًا ومليئ الم االجتم ون اإلع ا يك در م بق

ات                  د أواصر الصالت وعضويتها مع  عملي اإلعالم السياسي االجتماعي ضرورة لتأآي
ذت       ا أخ دة، وآأنه دًا معق ة ج ذه العملي ى أن ه وغن إل ار آ د أش ام، وق رأي الع وين ال تك

رأي   بعنوانها الخاص، فاإلعالم يغير في ه ذا الجانب أو ذاك، رأي الفرد وغيره ـ يغير ال
ة                        ر محسوس، وعملي ًا غي أثير يمكن أن يكون عملي ذا الت ى، ه العام، ففي المراحل األول
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ي    راآم الكم رق الت تتر، وبط كل مس ير بش ي    . تس راآم الكم ة الت رك عملي د تت ا بع وفيم
 .للتغييرات النوعية

ًا ضرورية         اعي ظروف اعي         وُيكوَّن اإلعالم االجتم ويم االجتم وين التق ة لتك ، وبداي
 . تبنى عليها ومنها آراء المجموعات االجتماعية»)لبنة «الفردي وهذا، يعد

اإلعالم          ة ب ددة متعلق ب مح ك مطال ابهة ويمل ح متش ام مالم رأي الع ب ال ويكتس
ه   وعيته وحيويت ه وموض حته وعمق ه، وص اعي وانتمائ ة  ...االجتم د فاعلي خ، وتزي ال

ه« ر م»حقيقت وة      آمظه ام ق رأي الع ي ال ذي يعط اعي ال اط االجتم اهر النش ن مظ م م ه
اعي   ة لإلعالم االجتم ة ثابت ه حاج ام وديناميكيت رأي الع ة ال د فاعلي ًا، وتول ًا عملي وتوجه

هل      ور ويس زز ويط ذي يع د، ال ؤقلم«الجدي رة     »وي اع المتغي ع األوض ام م رأي الع  ال
 .السريعة، ومع المهمات الجديدة للنضال والبناء

ويم                 إن   رأي، ووجهات النظر، والتق ى ال يًا عل تكوين الرأي العام يؤثر تأثيرًا عكس
ردي            اعي الف ة اإلعالم االجتم وحتى على سلوآية الفرد، ويلعب دورًا مهمًا في هذه الحال

 .   )63(على الرأي العام المتكون ويبرزه اإلعالم االجتماعي مادة ومضمونًا
ن البحث من خالل أخبار وأحاديث في وسائل اإلعالم         يتم تهيئة الرأي العام باإلعالم ع     و

 لتوضيح أهمية هذا البحث وفوائده العامة والخاصة ومن خالل الخبرات الميدانية 
دول                 وقد يساهم ذلك في التغلب على مشكلة أساسية تواجه استطالعات الرأي العام في ال

د من األسباب     النامية وهي مشكلة الال رأي في قياس الرأي العام والتي ترجع     ى العدي  إل
ة البحث العلمي، وفشل الباحث في                 ام بأهمي وعي الع أهمها انتشار األمية، وانخفاض ال

 .آسب ثقة المبحوث
 :همهاأي العام أنواع مميزة أ وللراهذ
 . الرأي العام العالمي أو الدولي ــ الرأي العام اإلقليمي ــ الرأي العام القومي ــ1
ـ2 وط ـ ام ال رأي الع ام  ال رأي الع ـ ال ومي ـ ام الي رأي الع ـ ال ي ـ ام المحل رأي الع ـ ال ني ـ

 .الظاهر
ــ 3 ه                   ام الناب رأي الع ـ ال  الرأي العام الكامن ــ الرأي العام الوقتي ــ الرأي العام المتوقع ـ

 .أو القائد ــ الرأي العام المثقف ــ الرأي العام المنساق أو المنقاد
ام م  و رأي الع تطالعات ال د اس ام    تع رأي الع ات ال ات دراس ر ومكون م عناص ن أه

ا مع          يتها وتفاعله ة، نظرًا لحساس وموضوعاتها التي لحقتها الكثير من التطورات الحديث
ذه االستطالعات وموضوعاتها                دة ه اول أجن الثورة االتصالية والمعلوماتية، وسوف نتن

اليب               ا وأس ذه االستطالعات وتقنياته ة ه د     من جانب، ومن جانب آخر منهجي ا، فق  تطبيقه
ـ                ة، والمجتمع األمريكي ـ ام في المجتمعات الغربي رأي الع عكست أجندة استطالعات ال
ة         ه الحاآم فته وقيم الطبع في إطار فلس إلى حد آبير نفس أجندته السياسية واالجتماعية ب
ول             دور ح ي ت ايا الت م القض ت معظ د تناول دعمها فق ا ي ار م ي إط ًا وف ه وغالب ورؤيت

ات الداخ ل   السياس ارة مث ا إث ة  وأآثره ة والخارجي ات   : لي ل الوالي اب داخ ية اإلره قض
د                    دفاع بع ى ال اق عل ا باألسعار، واإلنف ة وعالقته المتحدة والغرب عمومًا، وقضية الطاق
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ل                  اعي قضايا مث ى الصعيد االجتم ة وعل : انتهاء الحرب الباردة، وسباقات التسلح النووي
د     ة بع ية وخاص ة الجنس دز، والمثلي رض اإلي ا    م ة، أم ة معين الت دعائي رض لحم  التع

استطالعات الرأي العام العلمية في العالم العربي فهي إلى حد آبير منفصلة عن قضاياه               
ذه           ل ه راء مث تقلة إلج ة المس ات العلمي اب المؤسس ة لغي ة، نتيج ية واالجتماعي السياس

: أمرين االستطالعات، حيث يقوم بهذا األمر بعض المؤسسات الصحفية التي تعاني من             
ة          تطالعات العلمي د االس اب تقالي ية، وغي ة السياس ة األنظم ن هيمن تقاللية ع دم االس ع
ة                         ا تصب في خان وم به ذي يجعل من معظم االستطالعات التي تق ومنهجيتها، األمر ال
ة في               التأييد للسياسات القائمة، واالبتعاد عن تناول األجندة الفعلية لقضايا السياسة الحقيقي

 تهذه المجتمعا
 :ــ  أساليب قياس الرأي العامــ] 2 [

 :توجد عدة طرق علمية لالستطالع الرأي العام أهمها
تفتاء  • ة االس ة أو     : طريق وائية وطبقي ن عش ة، م ار العين ة اختي ى طريق د عل وتعتم

ل                   م تحلي ئلة ومن ث تخصصية، وآيفية إعداد االستمارة، المناسبة، وتحضير األس
 .البيانات

ائل اإل  • ل وس ة تحلي ة     طريق ي دول ام ف رأي الع ات ال ان اتجاه تخدم لبي الم، وتس ع
ع                ى تجمي د عل تفتاء وتعتم أجنبية لموضوع يمسها وذلك لصعوبة تطبيق حالة االس

ددة         ية مح الج قض ي تع ي والت د المعن ي البل ة ف واد اإلعالمي ة الم اب . آاف وبحس
 .ةالبيانات اإلعالمية المختلفة نستدل على نسب االتجاهات المعارضة والمؤيد

ة المالحظات • اس  : طريق ا الن ي ال يرغب فيه ي الحاالت الت ا ف ل به ويجري العم
 .   )64(التحدث عن موضوعات يعانون منها

ك                          إن ذل ا ف ة واإلجراءات التي اتبعت في إدارته يم خطة اتصاالت األزم تم تقس ولكي ي
ا ومو                   ة التي أديرت به ا والكيفي قف  يحتاج إلى طرق ووسائل قياس لمعرفة مدى تأثيره

دموا مجموعة من الوسائل                  الجمهور منها، حيث اهتم عدد من المؤلفين بتلك النواحي وق
ة خطة                والطرق الفعالة التي تخدم إستراتيجية التقييم وتساعد في التعرف على مدى فعالي

 :األزمة ومنها
ـ] آ[ ن   ـ ه ع ة رأي ك لمعرف ة وذل ارجي للمؤسس ور الخ ع الجمه ابالت م راء المق  إج

 .سة حيال األزمة وأفضل الطرق التي يمكن استخدامها مستقبًالتصرفات المؤس
ـ] ب[ ه في ـ اس مدى فعاليت وظفين، أو قي داخلي والم ة مسحية للجمهور ال  إجراء عملي

اره                ة وإخب ه باألزم ة معرفت التعامل مع األزمة، ومدى مشارآته في إدارتها، وآيفي
 .عالمبها، وآذلك مدى تعامله مع الجمهور الخارجي ووسائل اإل

د    ــ] ج[  إعداد استمارة تقييم للموظفين بالتعبير عن آرائهم في أفضل الحلول والطرق عن
 .التعامل مع األزمات وآيفية تناولها من جانب فريق إدارة األزمة
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ا بالمؤسسة                ــ] د[ ا وعالقته  إجراء عملية مسحية لوسائل اإلعالم عن آيفية التعامل معه
ة لها ومدى دقتها والسرعة في تقديمها، آما يتضمن          ومدى آفاية المعلومات المقدم   

المسح المقترحات والتوصيات من جانب وسائل اإلعالم ــ وسائل اإلعالم المختلفة           
ومندوبيها في أفضل الطرق والوسائل لتطوير مرآز إعالم األزمة وطرق التعامل           

 .مية لهامع الجمهور، ووسائل اإلعالم، وما يقدم خالل األزمة والتغطية اإلعال
 تحليل محتويات القصاصات الصحفية في الوسائل اإلعالمية لتحديد مدى وصف       ــ] هـ[

 .الوسيلة اإلعالمية لألزمة وموقفها من المؤسسة
ـ] و[ داخلي ـ ور ال تقبال آراء الجمه وم الس دار الي ى م اخنة عل وط س يص خط  تخص

ى جا      راءات إل ن إج ذ م ا اتخ ده فيم ه ونق دوين مقترحات ارجي وت ل  والخ ب تحلي ن
واء    ة س ة المختلف ات الجماهيري ى الفئ ي وجهت إل ائل االتصالية الت ة الرس ودراس
ا     دى فعاليته ن م د م الم، والتأآي ائل اإلع ر وس ائل االتصال الشخصي أو عب بوس

 .)65(ومالءمتها لتلك الفئات ومدى تأثيرها على حجم التغطية اإلعالمية لألزمة
ام       الرقابة وضوابط التعبير عن ا     ــ] ز[ رأي الع ة    : لقضايا العامة المشكلة لل ر الرقاب وتعتب

ام إزاء                        رأي الع ه تشكيل ال تم من خالل ذي ي الرسمية في هذا الصدد هي المسلك ال
ع «األحداث من خالل     الي    »الحظر « و »المن د ممارستها من       »التحريم «، بالت  وتع

ـ    أهم مسالك السلطة السياسية في تشكيل الرأي العام، وهي تتضمن افتراضاً            بأنها ـ
ا     ا أنه ر، آم ن أي طرف آخ ر م ا أآث رف أفضل وربم ـ تع ة ـ لطة الحاآم أي الس
ى             اظ عل تتحمل المسئوليات بالنسبة اللتزاماتها، وتمتلك السلطة الحاآمة الدافع للحف
ة من أن            نفسها في مواقع الحكم والسيطرة والهيمنة، وتمنع أية سلطات أخرى بديل

ا مس  ى ال تنازعه و حت وى وتنم ي  تق الي فه ة، وبالت ك المكان ع وتل ذه المواق تقبًال ه
اح                 بح جم تعمل على حجب أفكار معينة بمعنى أنها تنظيم سلبي لألفكار من أجل آ
ة                   ذه الرقاب دة للسلطة، وه برامج معينة ، آي ال تتكون أو تتبلور مواقع منافسة جدي

داد                 دخل في تع ائي   من أشكال آثيرة، وتعبر عنها مظاهر متنوعة، وحتى ال ن ال نه
 :لألشكال، ويمكن تقسيمها وفق المعايير واألسس التالية

 :من حيث الصلة بالسلطة السياسية الحاآمة هناك نوعان
 .   الرقابة الحكومية من خالل أدوات السلطة السياسية الحاآمة وعبر مؤسساتها ــ1
ـ2 ى ا     ـ وم عل ع المحك ها المجتم ي يمارس ك الت ي تل ة وه ر الحكومي ة غي لطة  الرقاب لس

 .)66(الحاآمة عن طريق تعبيرات رأيه العام أو عن طريق مؤسسات المجتمع واألمة
 :ــ أهمية تغيير الرأي العام في األزماتــ] 3[

ى                      ذا ينظر إل ى ه وق اإلنسان وعل ًا من حق يعتبر االتصال في الوقت الحاضر حق
رادى وج                 ا الشرآاء ف اه يجري فيه ة االتج ـ حوار    االتصال على أنه عملية ثنائي ماعات ـ

ذي                       ر المعاصر األمر ال ر من التفكي ديمقراطيًا متوازنًا ــ فالحوار هو جوهر جانب آبي
ة، والحق أن في االتصال                     وق االجتماعي يقودنا نحو تنمية مجال جديد من مجاالت الحق

                                                 
 ).150(ــ ص ) 2006( ــ 1 السيد السعيد ــ إستراتيجيات إدارة األزمات والكوارث ــ دار العلوم ــ القاهرة ــ ط  )65(
 ).195( ــ ص )2003 (1حامد عبد الماجد قويسي ــ دراسات في الرأي العام ــ مقاربة سياسية ــ مكتبة دار الشروق الدولية ــ القاهرة ــ ط.  د )66(
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د شكله                       غ بع م يبل وم ل ذا المفه ة رغم أن ه امتداد للتقدم المستمر نحو الحرية والديمقراطي
ا  ذا الحق اإلنساني الشامل في    النه ان الرئيسية له ل المكون ل، وتتمث ئي ومضمونه الكام

ا ة دون أن تقتصر عليه وق التالي ي «: الحق ي المناقشة والحق ف اع والحق ف حق االجتم
ى المعلومات والحق في النشر                   المشارآة والحق في االستفسار والحق في الحصول عل

 .)67(»يار وفي الحياة الخاصةواإلبالغ والحق في الثقافة وفي االخت
والحقيقة أن األهمية القصوى للرأي العام تظهر بشكل جلي وقت األزمات الكبيرة            

عب    ة أو الش ن األم ب م ي تتطل ور«الت ايا أو   » الجمه اه القض ًا تج ًا معين وَّن موقف أن يك
 .األزمة ذات الصلة مباشرة بحياة الناس أو بيئتهم السياسية ومستقبلهم وقيمهم

ي يتحقق النجاح في إدارة األزمة والحفاظ على الصورة الذهنية لدى الجمهور            ولك
ة حتى تكون              ة والخارجي اهير والمؤسسة الداخلي ة مع الجم يجب أوًال تأسيس عالقة قوي

 .جهات مشارآة ومتضامنة مع إدارة األزمة عن حدوثها
ام تساهم                رأي الع ى       فمن األهمية بمكان إن تغير اتجاهات الجمهور أو ال  في القضاء عل

ة للمؤسسة              . الشائعات وحصرها ووأدها   ة والصورة الذهني ى سمعة المنظم اظ عل والحف
لدى الرأي العام وزيادة الثقة بقدرة المنظمة بإدارة األزمة والسيطرة عليها والتعامل مع               
ه  االت وتوجي ة فاالتص ائل اإلعالمي ار الوس ة واختي ن األزم لة ع تجدات الحاص المس

ليم في إدارة األزمات               الرسائل والت  ذا التوجه الس وعية واإلرشاد بالجمهور المستهدف ه
على شرح طبيعة المهمة ووصف العمل نفسه ونطاق التدخل واستخدام األوامر اإلدارية            
دها       ن وبح ا أمك ة م ار وأضرار األزم ن آث ف م الي يخف وري، وبالت ذ الف ة التنفي الواجب

 .األدنى
  :ةــــوالخالص

رات            يتم رصد أهم مال    مح التطورات المنهجية الحديثة للرأي العام في العناصر والمتغي
 :التالية

ـ1 ل         ـ ا مث ام وتحليله رأي الع اهرة ال ة بظ ات المتعلق ات والبيان ع المعلوم :  أدوات جم
 .االستمارة ــ المقابلة ــ االستبيان ــ المسوح ــ تحليل المضمون

ــ 2 دها     العينات المتعلقة بظاهرة الرأي العام من          خالل االستطالعات التي تجري وتحدي
 .الخ... وطبيعة العينة، وحجمها

 .المفاهيم والمتغيرات ووحدات التحليل المتعلقة بالظاهرة أو األزمة:  األطر النظرية ــ3
 . األطر التحليلية واإلضرابات والنماذج المتعلقة بدراسة ظاهرة الرأي العام ــ4
ــ 5 ذه العناصر               اإلطار التنظيمي والفلسفي         ى دراسة الظاهرة، وتتكامل ه ين عل المهم

اهرة     ة ظ ال منهجي ي مج ة ف ات الحديث ح االتجاه د مالم ة لتحدي رات الخمس والمتغي
 .  )68(الرأي العام

                                                 
 ).320(ــ ص ) 2005( العميد الرآن مصطفى أنطاآي ــ رؤى واستشراقات مستقبلية حول اإلعالم ــ مرآز الدراسات اإلستراتيجية ــ دمشق ــ  )67(
 ).435(ــ ص ) 2003 (1ـ طحامد عبد الماجد قويسي ـ دراسات في الرأي العام ــ مقاربة سياسية ــ مكتبة دار الشروق الدولية ــ القاهرة ـ.  د )68(
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ة بشكل                     ذ إستراتيجية األزم تم تنفي ة ي اء األزم ومن خالل تغيير اتجاهات الرأي العام أثن
يم األز تم تقي اء وي ي أخط وع ف ى أدق دون الوق ة عل د اإلجاب ا، وتحدي ة وآثاره م

 :التساؤالت التالية
هل هناك مشكلة سياسية أخرى؟، هل ما حدث هو نهاية المطاف أو آخر الشوط؟،         •

ة أو المجموعة أو المؤسسة؟، هل                        ى سمعة المنظم ًا عل ؤثر تمام ا حدث ي هل م
يناريوهات األسو      ز للس تم التجهي أ يؤثر على امتداد األزمة على نطاق واسع؟، وي

 .)69(المحتملة والمتوقعة؟، وآيف ترى الجماهير األزمة من الخارج؟
 

                                                 
 ).86(ــ ص ) 2008( ــ 1عادل عبد الغفار ــ الدار المصرية اللبنانية ــ القاهرة ــ ط. حسن عماد مكاوي ــ د.  د )69(
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 ثانيًا ــ  دور وسائل اإلعالم 
 جاهات الرأي العام أثناء األزماتفي تغيير ات

 :في تغيير الرأي العام  ــ دور وسائل اإلعالم] 1[
د              ائل اإلعالم، فاله ف يشكل الرأي العام في خضم األزمات المحطة األساسية لوس

األساسي من أية عملية إعالمية هو الجمهور، وتغيير قناعاته أو تثبيتها حسب المصالح،             
ه           ا ل والحكم النهائي ألية أزمة هو في النهاية ألصحاب الشأن من الجمهور العريض لم
ام          راع أو الوئ ة الص ة وحال ع الدول ية وواق لطة السياس ى الس رة عل أثيرات مباش ن ت م

ا. السياسي تخدم وس ذا تس ام ل رأي الع و ال دة نح اليب عدي ات أس اء األزم . ئل اإلعالم أثن
دفق من                          يس فقط من خالل السيل المت ك ل ة ويتضح ذل رار والمالحق أهمها أسلوب التك

األفكار واآلراء التي تطالعنا بها وسائل اإلعالم بشكل يومي متكرر، بل آذلك من خالل                
ياغة األ   ية لص وى السياس ذلها الق ي تب اوالت الت ددة،   المح عارات مح الل ش ن خ ار م فك

ه وسائل              وغير ذلك من األنماط المتعددة التي تستهوي الرأي العام وتحضه بما تمليه علي
ة األسبق                   يس الحكوم ل رئ اإلعالم المتنوعة، وبدى لنا ذلك جليًا في أحداث لبنان بعد مقت

ى   رفيق الحريري، والدعاية اإلعالمية والسياسية التي اتبعت وخاصة في األشه              ر األول
ر                      االت األآث ل االنفع ارة لتفعي وم وسائل اإلعالم باستخدام أسلوب اإلث بعد مقتله، آما تق
ل              بدائية عند اإلنسان، آانفعاالت الخوف والكراهية، وال يغيب عنا استخدام أسلوب تحوي
ازيون                         ادة الن ل وسائل اإلعالم، حيث استطاع الق ع من قب ام المتب رأي الع االنتباه لدى ال

ام                تحوي ى سخط ع ل السخط العام عند الجماهير األلمانية على بعض األوضاع الفاسدة إل
اورة دول المج ى ال ار  . عل ل أنظ ا بتحوي ائل إعالمه ر وس رائيل عب ه إس وم ب ا تق ذا م وه

الملف  ارة مواضيع أخرى آ ا للشعب الفلسطيني بإث ا وإرهابه ام عن جرائمه رأي الع ال
دولي، أ    اب ال ي واإلره ووي اإليران تخدمته      الن د اس ل فلق خيم والتهوي لوب التض ا أس م

اه  تغالله اآلن تج اول اس ا تح تراآي، وم اه المعسكر االش ة تج ة الغربي ائل اإلعالمي الوس
االحتالل    ا آ ية له دوافع األساس ى ال رور عل ة دون الم ي المنطق ة ف ات المقاوم حرآ

ووي               . اإلسرائيلي  اإليراني دون    وهذا ما يبدو لنا واضحًا أيضًا بالحديث عن الخطر الن
ن    ر م ك أآث رائيل تمتل م أن إس ع العل رائيلي م ووي اإلس ديث عن الخطر الن ) 264(الح

ام من              . رأس نووي وإيران ال تمتلك شيئًا حتى اآلن        رأي الع د أسلوب التقرب من ال ويع
وق         ة وحق ن الديمقراطي ة ع الم الغربي ائل اإلع ديث وس ي بح اح اإلعالم ر النج عناص

 .فضًال عن ضرورة الحفاظ على السلم الدولي.  بعينهااإلنسان في دول محددة
ل آل                        اء األزمات يتطلب قب ام أثن رأي الع ر مواقف ال وعلى هذا األساس إن تغيي

ك           ى ذل ة إل اليب    . شيء الوقوف على حقيقة وقوة الدعاية، واألساليب المؤدي دًا عن أس بعي
 ويعاني من الضعف، وعدم     القسر واإلآراه، ويمكن تغيير االتجاه إذا آان مكونًا عند فرد         

راد تتصف       د األف ارعة عن ات متص دة اتجاه دت ع ا وج ك إذا م ن ذل تقرار، ويمك االس
 .بالتوازي والتساوي من حيث القوة

وتستخدم وسائل اإلعالم لتغيير اتجاهات الرأي العام إحدى وسائلها وهي الدعاية،           
و         يلة من       وخاصة أثناء الحروب، والمعارك، والخالفات الشديدة بين الق ى السياسية آوس



 - 72 -

اً  ار ثاني ية أوًال، واإلعالم واألخب ائل الحرب النفس يلة . وس ات الوس ًا حسب توجه وطبع
ديد  ام الش ال االنقس ي ح ام ف داء واالنتق ابع الع ة ط ذ الدعاي ة، وتأخ وال يقتصر . اإلعالمي

اس   عملها على نشر األفكار والعقائد بل يتجاوز إلى محاولة التأثير المباشر في سلوك              الن
ى تصرفات                         دفع اإلنسان إل دوافع البشرية التي ت ارة ال أنه إث من خالل نشر آل ما من ش
االت البشرية                     اظ المشاعر واالنفع ى إيق ه خارجي إل ة منب معينة، آما تحاول آونها بمثاب
ى                         ذي تسعى إل ال المنسجمة مع الهدف ال ق ردود األفع ى خل وإشارتها بقصد العمل عل

ارة             تحقيقه وتتبع تكتيكاً    خاصًا بها وينسجم مع طبيعة الظروف الذي تعمل من خاللها، فت
ة لتسدد ضرباتها من      ى الخطوط األمامي ارة تنسحب إل دافع، وت ارة أخرى ت اجم، وت ته

 :الخلف، وقد تتبع أسلوب الخداع والمناورة فتسعى وسائل اإلعالم إلى تحقيق
رًا    تغيير الفكر واالتجاه عند الناس وتغيير القيم والمعتق    • رأي والسلوك تغيي دات وال

 .من شأنه أن يحقق النجاح
ن انتصارات    • ل م ة والتقلي ال الزائف جيع اآلم تراتيجي، وتش ه اإلس داع والتموي الخ

 .الخصم
 .محاولة آسب الخصم فكريًا •
 .زعزعة االستقرار، والبناء على التشكيك بقدرة العدو على تحقيق النصر •

ى اس ًا إل ائل اإلعالم أحيان د وس تم وتعتم ذا ي ارة الرعب والفوضى، وه تخدام أسلوب إث
تم                    يلة سيكولوجية ي ى النتيجة، فهو وس ؤدي إل بطريقة مدروسة في أوقات محددة لكي ي

 . اللجوء إليها لتحقيق هدف مسبق أن عقد العزم على تنفيذه
ع                     ائج عصر الصناعة في مطل الم العربي آإحدى نت آانت الصحافة قد دخلت الع

ومي             القرن التاسع عشر،   وري و وقد ازدهرت آقطاع خاص وآفعل ق اً  ث ين    أحيان  للمثقف
م وآانت       السوريين واللبنانيين الذين استقروا في مصر خالل التواجد الفرنسي في بالده
د   ذا الح راءة، لكن ه ى الق درة عل ة والق درات الثقافي ى من الق د أدن ا ح تتطلب من قرائه

غالبيتها من الطبقة الوسطى فما فوق، ومن       األدنى آان وال يزال متاحًا لنسبة من السكان         
ة مع                      ه بالمقارن اش في رًا ال نق ع الصحف أم سكان المدن األمر الذي جعل انخفاض توزي
ة، حتى         توزيع الصحف في العالم المتقدم، وخضعت الثقافة للقوانين التي أصدرتها الدول

ع،                   دًا آانت صعوبة التوزي ًا أو رائ دما لعبت دورًا طليعي صعوبة المواصالت    لوأنها عن
وعامل األمية، خير آابح لجعل المعلومات المتاحة محدودة األثر واالنتشار وفي العقدين            

ة   ائل اإللكتروني دمت الوس ة«الماضيين تق اري  »التكنولوجي ب التج ي الجان ائية ف  الفض
الم                  بحصأو ة من الع اآن مختلف  ممكنًا أن تتم عملية الطباعة عبر األقمار الصناعية في أم
اوز        لل ى تج درة عل ديها الق دة ل أت صحف جدي عوبة المواصالت، ونش ى ص ب عل تغل

 .الصحف القطرية وإمكانية الوصول بسرعة
ة  ر وسيلة مكتوب ؤثرات الصحفية واألحاديث عب التوازي مع النشر الصحفي والم وب

 :يراعى
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ة،               • روءة والمسموعة والمرئي ضرورة إصدار نشرات ألغلب وسائل اإلعالم المق
 .عن الجناة، أو أسباب األزمة عبر الوسائل المكتوبةواإلعالن 

ائل      • ديمها لوس ة وتق ة باألزم ات الخاص ة والمطبوع ور الفوتوغرافي داد الص وإع
 .اإلعالم ومندوبيها عند الطلب

الهم                  • ين بحسب وظائفهم وأعم ى توجهات الصحفيين واإلعالمي آذلك التعرف عل
 .اتفكل منهم يحتاج إلى نوعين من األخبار والمعلوم

ة عن    • ات المختلف ده بالمعلوم ن خالل تزوي الم م ائل اإلع ور وس ع جمه ابع م التت
 .األزمة

ن      • ه ع ور وانطباعات ار الجمه ات وأفك ي اتجاه ابه ف ل والتش توى التماث اس مس قي
 .األزمة وأثر ذلك على صورة المؤسسة

 .نموذج إعالم وإخبار الجمهور •
ث أن    • ن حي وذج األول م ن النم وذج ع ذا النم ف ه ات يختل ائق وصحة البيان الحق

والتصريحات ضرورية وهامة، والتي يتم تقديمها للجمهور من خالل الصحافة             
ائدًا في المؤسسات                      ر س ذا النموذج يعتب أو ما تنشره الصحافة عن المؤسسة وه

ة واحدة واتجاه        ه يتخذ طريق ا أن ة، آم ل ـي نق ـة ـ ف  ـابق ـردًا ـ آس ـًا منف ـالحكومي
ة ـالمعلوم ن المنظم تمرة  ات م ب بصفة مس ه ال يتطل الي فإن ور وبالت ى الجمه إل

ة              إجراء البحوث والمسوح، وإنما يتطلب نوعًا من التقييم آمسوح القراء أو معرف
 .)70(آمية القصاصات الصحفية التي تناولت المنظمة

دخولها             وقد   لبية ب ا، والس ة منه اآتسبت الصحافة مالمح عصر المعلومات اإليجابي
ي وترا ر الرقم يوع العص د ش ور بع وى المنش ي المحت ة ف أثيرات ملحوظ ك بت ق ذل ف

اتي              ر الصحافة آمصدر معلوم ى نحو أو آخر، وتعتب اإلنترنيت واتصالها بالصحافة عل
د                      دأت تفق دخول العصر الرقمي ب ات، وب ًا للمعلوم ة مصدرًا ثري وعلى مدى عقود طويل

 :جزئيًا هذه الميزة لعدة عوامل منها
 .ات الغير المسبوقة عبر التاريخ تزايد حجم المعلوم ــ1
ـ2 راد    ـ اة األف ل حي ات مجم ال والمعلوم الم واالتص ناعة اإلع ورة ص ت ث  طال

 .والجماعات
ـ3 ات بوصفها     ـ رزت صناعة المعلوم رد، وب اة الف ل ضروب حي ات آ زو المعلوم  غ

 .المحرك القوي الجديد القتصاد المجتمعات
 . خدمة الصناعات والخدمات المعلوماتية ازدياد حجم وقيمة البحث والتطوير ضمن ــ4
ـ5 ه    ـ تحكم ب ة ت ى المعرف ات الوصول إل ن إمكان ابع ولك ة الط ة عالمي  أصبحت المعرف

 .الدول المرآزية والصناعة للمعلومة
رزه العصر الرقمي                     ا أف ومن هنا أخذت الصحافة تشهد نوعًا من توفيق أوضاعها مع م

 :من متغيرات ويبرز ذلك في عدة نقاط منها
                                                 

 ).77(ــ ص ) 2006( ــ 1 السيد السعيد ــ إستراتيجيات إدارة األزمة والكوارث ــ دار العلوم ــ القاهرة ــ ط )70(
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ار                         ــ] آ[ ى عرض األخب ل إل ر من المي ى نحو أآب ل عل ى التحلي  أخذت تميل الصحف إل
م    درة الصحف بحك دم ق الم األخرى وع ائل اإلع ن وس ديدة م ة الش ة المنافس نتيج
ذلك تستعيض الصحف عن  اراة المنافسة ل ى مج ا عل د صدورها وتوزيعه مواعي

رة للقصص      السبق اإلخباري باالهتمام بجانب التفسير والتحليل و       منح خلفيات غزي
اع آخاصية من خصائص اإلعالم                  ز جوانب اإلقن اإلخبارية التي تتناولها، وتعزي
دل              ادة مع ا وزي المطبوع، واالستفادة من مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليه
العمق المعلوماتي في القصص المنشورة لذلك يكون تأثير الصحافة على الجمهور        

 .اتجاهاته أآثر إقناعًا وتأثيرًا من باقي وسائل اإلعالموالرأي العام في تغير 
ام ضيق هو                   ــ] ب[  أخذت الصحف تميل إلى نشر المعرفة المتخصصة في مجال اهتم

أحد الحلول المطروحة أمام الصحف في ظل صعوبة تقديم محتوى وتنوع يرضي             
 .   )71(جميع القراء

ـ] ج[ ذا ـ رز ه ة، ويب ة اإلخباري ن  اتسع نطاق التغطي ي م ال الجغراف ي المج اع ف االتس
ي           ن أقاص راء م ى ق ول إل ي الوص ًا ف ورة إلكتروني حف المنش درة الص الل ق خ
ر    ى النش ال عل د اإلقب حافة تزاي ال الص ت مج بكة اإلنترني دخول ش األرض، فب
اعد الصحف    ا س ة مم رت الصحف اإللكتروني ه ظه ت نفس ي الوق ي وف اإللكترون

ى      ذر وصول الصحف             على الشيوع واالنتشار ووصولها إل ان يتع دين آ راء عدي  ق
 .بصيغتها الفيزيائية إليهم

ادر  «ف على تقنيات العصر الرقمي أفرز الحاجة إلى صحفيين           ـاد الصح ـ اعتم ــ] د[ وآ
ة التي                  »عمل ة الرقمي ى التعامل والتفاعل مع التقني  مؤهلين ومدربين وقادرين عل

دارات المع             ا فضًال عن م ة جوهره ا ينبغي أن         تعد الحاسبات اآللي ة، وم ة العام رف
ى أآمل وجه والتعامل مع                         ه عل ة مهام درة لتأدي ة وق يحيط به من معارف وموهب
ارات             الحدث ودقة المالحظة واقتناص موضوع الكتابة ونظرًا إلى تشعب هذه المه

 .أصبح الميل إلى تطبيقات متخصصة معلمًا من معالم الصحفي المعاصر
ا       ــ] هـ[ وة التكنولوجي دولي بقضايا هي أصًال                 أسهمت ق ى المستوى ال في التعريف عل

ع     اق واس ى نط ر عل ر الخب ى نش ال عل الم واالتص ائل اإلع درة وس ة لق محلي
ريع        ي تس هم ف ل تس ا، ب الظهور لواله يب ب ا نص يس له ايا ل ف بقض والتعري

 .  )72(دورتها
 :ذلك يتجلى في  في  هامًا دورًايضًاأي العام هناك أ ودور الصحافة في الرتأثيرآما الحظنا 

 : التأثيرات االتصالية على وسائل االتصالً ــ1
ـ] آ[ ا ـ ة ولكن طورته ائل االتصال القديم غ وس م تل دة ل ا االتصالية الجدي  إن التكنولوجي

 .فضلبشكل أ

                                                 
 ).228 ــ 224(ــ ص ) 2007( ــ 1جريدة الدبور ــ ط:  خليل الرفاعي ــ إدارة المؤسسات الصحفية ــ الناشرمحمد.  د )71(
 ).229(محمد خليل الرفاعي ــ إدارة المؤسسات الصحفية ــ مصدر سابق ــ ص .  د )72(
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ـ] ب[ الية         ـ ا االتص ا التكنولوجي ي أفرزته الية الت ائل االتص ن أن الوس رغم م ى ال  عل
ا سمات               الراهنة تكاد تتشابه في عدد م         ة، إال أن له ن السمات مع الوسائل التقليدي

 :مميزة مثل
ل،              ، الال ةالتفاعلية، الال جماهيري   ة التموي ة قابلي ة التحرك أو الحرآي ة، قابلي تزامني

 .قابلية التوصيل، الشيوع أو االنتشار الكونية
ـ] ج[ ـ ـ ال  ال اإلرس ي مج ـ خاصة ف ا االتصال ـ ي تكنولوجي ة ف ـ  إن التطورات الراهن

ينما  ائل األخرى آالس ى بعض الوس ا عل ا آثاره ان له ـ آ وني ـ تقبال التليفزي واالس
 .والصحافة

 إن التكنولوجيا االتصالية الراهنة ساهمت في رفع مستوى جودة اإلنتاج اإلعالمي            ــ] د[
 .النهائي

 :على الجمهور لتأثيرً  ــ ا2
 .  تعدد القنوات لالتصاالت المتاحة أمام الجمهورــ] آ[
 إن التطورات الراهنة في تكنولوجيا االتصال آان لها تأثير على عادات استخدام              ــ] ب[

 .الجمهور لوسائل االتصال
ة من                   ــ] ج[ ـ الراهن ا االتصالية ـ ـ بفضل التكنولوجي رة ـ  إن اإلنسان قد تحرر وألول م

 قيود حجم الرسالة بحيث يمكنه أن يختار من المضمون المقدم ما يريد وفي الوقت            
 .)73(الذي يريد

ـ 3 د اإللكتروني ً  ـ ى    :  البري ددة من وإل تقبال رسائل متع ه أو اس ذا النظام توجي يح ه ويت
دًا من التعرف                   تم مزي أشخاص مختلفين عبر مسافات بعيدة في وقت واحد وسوف ي

 .به في الجزئيات الخاصة بها
ــ  4 ب           :  اإلنترنيت ً   لكيًا من الحاس ة الس اط مجموعة مهول ة في   فكرتها ارتب ات اإللكتروني

القرية الكونية بعضها ببعض بغض النظر عن نوعها وحجمها عبر جهاز إلكتروني             
ي يسمى  رتبط بحاسب آل ودم«م ل حاسب  »الم رتبط آ ه ي ن خالل ذي م دل وال  المع

ه        بآخر باستخدام الخدمات الهاتفية العادية، ويستطيع أن يرسل أو يستقبل المستخدم ل
ديم         أي معلومة يريدها بالصوت      والصورة وذلك على مدار الساعة، وليس بالسهل تق

ا    ا وم تخدام له ا حسب االس يرات له رؤى والتفس دد ال ك لتع ا، وذل امل له تعريف ش
ا، إذًا فهي               د للمستخدم له افع وفوائ ة دون        «تقدمه من من ة إلكتروني تم بطريق ة ت عملي

ري  دخل بش ت    ،»ت دعى إنترني ة ت اك مؤسس ذلك فليست هن بكة العنك« ول ة الش بوتي
ة ي  »الدولي ات وأخرى ف بكة معلوم ين أي ش ي ب يلة تواصل إلكترون ا هي وس  وإنم
 .)74(العالم
اهيري       و ر لوسائل             مع تطور نظام اإلعالم الجم دور األآب ا إن نتجاهل ال  ال يمكنن

حيث ،  اإلعالم المسموعة والمرئية في عمليات التأثير والتغير الواضحة في الرأي العام            

                                                 
 ــ 1ــ ط) 2005(ذاعي والتلفزيوني ــ المكتب الجامعي الحديث ــ نيسان عبد الباسط محمد عبد الوهاب ــ استخدام تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج اإل.  د )73(

 ).45(ص 
 ).167(عبد الباسط محمد عبد الوهاب ــ استخدام تكنولوجيا االتصال ــ مصدر سابق ــ ص .  د )74(
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بح ام اإلعالأص ي  النظ ذياعم حف، الم ى الص افة إل م إض موع يض و«  المس  »الرادي
ون «والمذياع المرئي     ات           »التليفزي ة واإلعالن ينمائية، والمنشورات الدعائي الم الس  واألف
الخ وأصبحت جميع وسائل اإلعالم تتلقى وترسل معلومات متنوعة       ... ووآاالت األنباء 

مي يتم بواسطتها إيصال المعلومات    قنوات اتصال للحقل اإلعال  وهناك  ،   بإتقان ومتماثلة
    .)75(ع المنتجات االستهالآية األخرىيتوزفضًال عن وتوزيعها إلى ماليين الناس 

ة      مات عام ت برصد س ا اهتم ظ أنه ات يالح ذه الدراس ات ه تعراض اتجاه وباس
ة         ة اإلخباري للدور الذي يجب أن تلعبه وسائل اإلعالم وقت األزمات بحيث تشمل التغطي

داث  ة  ألح ورات األزم م أبعاد  و وتط ى فه اعد عل ي تس ة الت ر العام ض العناص ابع  ه
 :واحتواء آثارها وتوعية الرأي العام بكيفية التعامل معها ومن هذه العناصر

ــ 1 ة                      اد األزم م أبع ى فه ذي يساعد عل العمق والشمول ال  فورية نقل الحدث من موقعه ب
 .وتطوراتها وآثارها المختلفة

 .تقارير والتحليالت والتعليقات اإلخبارية عن األزمات وتطوراتها االهتمام بال ــ2
ــ 3 ة                       ا يفسر أسباب األزم ة بم ة التليفزيوني ة المصاحبة للتغطي ادة الوثائقي ام بالم  االهتم

 .وأبعادها وتحديد آيفية التعامل معها
ــ 4 بطة   البعد عن مبدأ حجب المعلومات أو إخفائها بحيث تكون وسائل اإلعالم هي الرا  

  .)76(بين صانعي القرار في األزمة والمسئولين عن التعامل معها وبين الرأي العام
ـ5 ع     ـ هود وم ع الش وارات م راء الح داث وإج ع األح ى موق ول إل ام بالوص  االهتم

ربط  رين ل يين والمفك راء والسياس ذلك الخب مية وآ يات الرس ؤولية والشخص المس
 .عام على تكوين رأي تجاه األزمةالمعلومات بعضها بعضًا ومساعدة الرأي ال

ـ6 ذب        ـ ورة لج ادة المص ام بالم ون، واالهتم بة للتليفزي رض بالنس ائل الع ديث وس  تح
الجمهور إلى التغطية التليفزيونية الوطنية نظرًا للمنافسة الشديدة من جانب وسائل                

 . وقت األزمة»الفضائيات«اإلعالم الدولية 
ا       ثالث مراحل يلعب اإلعالم              وبذلك فإن التساؤل اإلعالمي لألزم ت يجب أن يمر ب

 :دورًا محددًا في آل مرحلة
د                ــ] آ[ اهير في مزي  مرحلة نشر المعلومات في بداية األزمة ليواآب اإلعالم رغبة الجم

 .من المعرفة واستجالء الموقف عن األزمة ذاتها وآثارها وأبعادها
ـ] ب[ ات ـ ير المعلوم ة تفس الم :  مرحل ائل اإلع وم وس ل   أي تق ة بتحلي ذه المرحل ي ه  ف

ة،               ا بأزمات أخرى مماثل بابها ومقارنته عناصر األزمة والبحث في جذورها وأس
ائق          تجالء الحق ى اس اعد عل ا يس ل م ام آ ال أم الم المج ائل اإلع ح وس ا تفس وهن

رة أو م      احية مفس واد إيض ن م واء م يحها س راء ـالت وآراء للخبـن تحليـوتوض
 .عي القرار اتجاه األزمة واحتواء آثارهائولين وصانـف المسـك لموقـوآذل

ة وانحسارها، حيث ال يتوقف دور وسائل                   ــ] ج[ د األزم  المرحلة الوقائية مرحلة ما بع
ل يجب أن يتخطى                     ة والتعامل مع عناصرها، ب ى مجرد تفسير األزم اإلعالم عل

                                                 
 ).33(ــ ص ) 2006 (1  حميد جاعد محسن الدليمي ــ علم اجتماع اإلعالم ــ دار الشروق ــ ط )75(
 ).30(ــ ص ) 2008( ــ 1هويدا مصطفى ــ اإلعالم واألزمات المعاصرة ــ دار مصر المحروسة ــ القاهرة ــ ط.  د )76(
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ة وأسلوب                    اهير طرق الوقاي دم وسائل اإلعالم للجم د لتق ذا البع  الدور اإلعالمي ه
 .)77(التعامل مع أزمات مشابهة

ع            ة وم ة القائم ع األزم ل م ة تتعام يناريوهات مختلف ة وس ورات بديل ع تص ع وض وم
ل    ة لتعام س النظري ول األس ة ح ي دراس ا، فف رأ عليه ن أن يط ي يمك ورات الت التط
ة في إطار أن  ة لألزم إلدارة اإلعالمي ات وضع الباحث تصوره ل ع األزم اإلعالمي م

دث له طبيعة خاصة تقتضي وجود فريق إعالمي يستطيع التعامل مع               التفاعل مع أي ح   
 .األزمة ويلتزم بعناصر إستراتيجية

 :نظم االتصال الخاصة بإدارة األزمات
ة أو                  ة ضمن الدول ة المختلف ين المستويات اإلداري تستخدم نظم االتصال للتنسيق ب

ين أطراف          ة أو ب ا بين األطراف المعنية مباشرة باألزم أخرى يمكن أن يكون        وأطراف    ه
ياب     ؤمن انس ام االتصال يجب أن ي ا أن نظ داعياتها، آم ق ت ي تطوي ابي ف ا دور إيج له
ذا        ة وه ة المختلف تويات اإلداري ين المس دفقها ب المة ت رعتها وس ا وس ات ودقته المعلوم

 :يتطلب نظم اتصال متطورة، وقنوات اتصال مفتوحة لتشمل الميادين التالية
رة ووحدة معالجة       إدارةتلفة للمعلومات و   بين المصادر المخ   ــ1 ذه األخي ين ه ة وب  األزم

 .المعلومات
 . بين أعضاء وحدة معالجة المعلومات لتفسيرها وتقويم البدائل ــ2
 . بين الوحدات السابقة والمجموعات المعنية باإلشراف على إدارة األزمة ــ3
 .شأنهاشاور في  األزمة والدول الحليفة والصديقة للتمدير فريق بين  ــ4
 .ها األزمة واألجهزة التنفيذية المعنية بمدير فريق بين  ــ5

د        ة وتحدي ية لألزم ائص األساس ار الخص ًا إلظه ال نموذج تخدام االتص تم اس وي
ي تقف   وى الت ة، والق ا األزم ي تعينه وى الت ا والق ا وحاضرها وأجزائه ا وأبعاده حجمه

 .ف المعنية باألزمةعلى الحياد وتحديد المواقف المختلفة لألطرا
ل    ددة مث ال المتع ائل االتص تخدم وس معية    : وتس ور الس ل الص زر لنق زة اللي أجه

ي    د اإللكترون اآس البري لكية الف ائل االتصال الالس ريع، وس وري وس كل ف ة بش والمرئي
وسائل التنصت، الرصد، التتبع والمتابعة ووسائل االرتباط الخطي المباشر مع شبكات               

  .)78(الحاسوب وغرف العمليات واألجهزة األخرى المختصةالمعلومات وأجهزة 
إن نظم االتصال المتطورة تؤمن للمشرف على إدارة األزمة القدرة على التكييف             

 :السريع مع
 . التغيرات في النظم القائمة والمستجدةــ] 1[
 . المعلومات الجديدة والمستجدةــ] 2[
 . مسح التغيرات في التقديراتــ] 3[
 .مسح التغيرات في القرارات ــ] 4[
 . مسح التغيرات في األفعال والتصرفاتــ] 5[

                                                 
 ).31(هويدا مصطفى ــ اإلعالم واألزمات المعاصرة ــ مصدر سابق ــ ص .  د )77(
 ).  186(ماجد محمد شدود ــ إدارة األزمات واإلدارة باألزمة ــ ص .  د )78(
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 . مسح التغيرات في النتائجــ] 6[
 . مسح التغيرات في القيمــ] 7[

ة        ة خاص ة ذات أهمي ات وظيف ي إدارة األزم ال ف نظم االتص د أن ل دم نج ا تق مم
 .).79(ليتهتتجسد في ضمان االتصال الفعال وتأمين حرية التصرف وسرعته وفاع

 :أثرها في إدارة األزمات األتمتة و
ة       ة نتيج ا المختلف ة بحلقاته ي إدارة األزم ية ف ة أساس ة مكان ة المرآب ل األتمت تحت
رات                      ا إحدى التعبي ا أنه ة آم ة الثاني د الحرب العالمي للثورة العلمية التقنية التي برزت بع

 .عن هذه الثورة
ين     ة ب وير العالق ة لتط ي نتيج ان «وه ةاإلنس ة   »والتقان ى اآلل اد عل  أي االعتم

 .وحدها في تنفيذ وظيفة القيادة ومهامها المختلفة
اج               ة اإلنت ًا بأتمت ًا وثيق ة ارتباط ة الحديث ة ـ التقني ورة العلمي وهر الث رتبط ج وي

اج   ن اإلنت ال م ن«وباالنتق ي    »الممك ة ه ن جه ة م ب، فاألتمت ي المرآ اج اآلل ى اإلنت  إل
م والت  ات العل ر لنجاح ا     المؤش ور إلنجازاته ر المنظ ي المؤش ة ه ة ثاني ن جه ة، وم . قني

ة  ا الحاضر هي عملي ى في وقتن ه المثل ي الحديث وذروت دم التقن وع للتق ة هي تن فاألتمت
زة         ل األجه ث تح ادة، بحي ائف القي أمين وظ ة لت زة الفني طة األجه ا بواس يء م اج ش إنت

د     واألنظمة الفنية القيادية محل اإلنسان في عمليات القيادة،        ة نشاطه وتع  وتزيد من فاعلي
ة في عمل              وين إدخال اآلالت الحاسبة اإللكتروني ة تك ة عملي األتمتة بالنسبة لقيادة األزم

 عن إدارة األزمة بحيث تستخدم األجهزة الفنية المتطورة         »ةالقيادات المختلفة المسؤولي  «
ع أداء الق               ا بهدف رف ة     ذات الفاعلية الكبيرة لتأمين المعلومات وتحليله ادة فاعلي وات وزي

 .  )80(قيادتها
 :دور وسائل اإلعالم عند وقوع األزمة

ة              حيت دد موقف وسائل اإلعالم من المؤسسة واألزمة التي وقعت من خالل التغطي
ه من  ا قدمت ة وم ا اإلعالمي ر توجهاته ات عب ار ومعلوم أثر أخب ي تت أن والت ذا الش ي ه ف

ق بحجم العال    ة والمؤسسة      بدورها بعدة جوانب منها ما يتعل ائل اإلعالمي ين الوس ا ب ة م  ق
إجراء اتصاالت      ة، في األوقات العادية قبل حدوث األزم      المعنية رة ب ام األخي   ومدى اهتم

ين إل ع اإلعالمي اهير م ا  طالع الجم د وم كل جي ى الحدث بش ا عل ة وم ه المؤسس تواجه
أثر بسياس         آما أن التغط   ،تحققه من نجاحات وتطورات    ة تت ة لألزم ة اإلعالمي يلة   ي ة الوس

ا في العمل اإلعالمي            ا        .اإلعالمية ذاتها واألساليب التي تتبعه  فضًال عن مدى مواجهته
ة المعلومات المتاحة            ذلك بكمي ا عن    للضغوط والتأثيرات الخارجية، وتتأثر آ ة    له  األزم

ًا                لها وما تقدمه المؤسسة   اًال وحي يئة مصدرًا فع  من معلومات وبيانات وتعد األحداث الس
راء             لبعض  الجيدة  لألخبار   اه الق دورها في جذب انتب ادة    ووسائل اإلعالم ل الجمهور وزي
 : لذا فهناك عدة نواحي يجب التحسب لها ومنهاها،مبيعات
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ــ 1 ى المعلومات          وسائل اإلعالم تكون في وضع منافسة فهي حريصة على الوصول إل
 .من خالل تحقيق السبق الصحفيبسرعة 

 .األزمة حسب مصالحها وتوجهاتهاالترآيز على بعض جوانب   ــ2
 . طبيعة العالقة بين الوسيلة اإلعالمية واإلدارة المعنية باألزمة  ــ3
 . وسائل اإلعالم تهتم أآثر باألخبار الطارئة سريعة الحدوث ــ4
ـ5 ن        ـ كل م أي ش ا ب د لتقاريره د والتأيي ى التأآي ول عل الم الحص ائل اإلع اول وس  تح

 .األشكال
ـ6 اء   ـ الع     ضرورة بن ا وإط ن إمكانياته تفادة م الم لالس ائل اإلع ع وس دة م ة جي  عالق

 .الجمهور على الحقائق بشكل جيد
دة               وأحيانًا يكون    ق أزمات عدي د يخل ا    موقف وسائل اإلعالم ضد المؤسسة، بل وق ا بم له

د مصداقيتها، فوسائل اإلعالم                يؤدي إلى اهتزاز     د الجمهور وفق ا عن الصورة الذهنية له
ائعات                بإمكانها إث  الي انتشار الش ار، وبالت ع نشرها األخب  فضًال   ،ارة الرأي العام  من واق

ة        ات الفني اء التحقيق ل انته ادث قب باب الح يل وأس ى تفاص اول الوصول إل ا تح ن أنه ع
اند للمؤسسة من خالل                       ا إيجابي ومس ا وموقفه د يكون دوره ا، وق والقانونية من أعماله

اهير    دى الجم ز ل ن التحفي وع م اد ن لوآيات   إيج اذ الس ة واتخ ي إدارة األزم اعدة ف للمس
ائعات                      ى الش رد عل ات الجمهور وال ين فئ رابط ب ق الت واء أضرارها وخل المرغوبة الحت
ة المستمرة                المغرضة وتنوير الرأي العام بالحقائق واألحداث الصحيحة وإجراء التوعي

ي ن     ارز ف ا الب ن دوره تقبًال، فضًال ع دث مس د يح ا ق ور لم ه الجمه ات وتنبي ل اهتمام ق
 .الجمهور وما يتعلق به من أمور إلى متخذي القرار داخل المؤسسات

ة      داث األزم ا ألح د تغطيته رى عن ى أخ يلة إل ن وس ف م الم يختل ف اإلع إن موق
ؤتمر   د م ادر بعق ة أن تب ى المؤسس ائل فعل ك الوس د موقف تل تم تحدي ة ولكي ي والمؤسس

ات الصحيحة و   دهم بالمعلوم ين وتم ل، صحفي لإلعالمي دث بالفع ا ح ة  م ر التغطي  لنش
 . اإلعالمية المناسبة

 
ر               ـأهمية آبي ة ب ة والمسموعة والمكتوب ة المرئي ويحظى اإلعالم بمظاهره المختلف

زات إدارة                وتأثير فاعل في األزمات وإدارتها، وهو في الوقت نفسه أداة من أدوات تجهي
 :األزمات ويمارس اإلعالم خالل األزمة مهمات مزدوجة

ة المهم ـ إخباري ى ـ ة    :ة األول ا المختلف ة تطوراته ة ومتابع ة األزم تهدف تغطي  وتس
ام والمؤسسات   رأي الع ة يشمل ال ا بهدف صياغة وعي داخل الدول والتعريف بنتائجه
وة                ة بق واإلدارات واألجهزة التنفيذية المختصة بهدف تفعيل هذه الجهات للتصدي لألزم

 .وتطويقها
ة   ـ توجيهي ة ـ ة الثاني ة      و:المهم وى المعني دول والق ن ال الزم م دعم ال أمين ال تهدف ت تس

باألزمة والمهتمة بها، واإلعالم الجيد هو اإلعالم القادر على إثارة اهتمام جميع الجهات           
ات    ائق والمعلوم ار والحق تمر باألخب دهم المس ة بتزوي ًا باألزم ا أيض ابقة وغيره الس
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تم إعدادها           والبيانات الالزمة عن األزمة وتطوراتها وتداعياته      ا المختلفة التي يجب أن ي
 :وفق االعتبارات التالية

 . بشكل يستجيب لألهداف المحددةــ] 1[
 . بمحتوى ومضمون يحققان الفائدة منهاــ] 2[
 . تقديم المعلومات في الزمان المناسبــ] 3[
ا               ــ] 4[ ة في تعامله ًا للدول  مع    تقديم معلومات وآراء وأفكار وتنبؤات محددة تشكل داعم

 .األزمة
ة الواسعة                     ــ] 5[ احثون ومختصون من ذوي المعرف ة ب ذه العملي  يجب أن يشارك في ه

 . باألزمة وتطوراتها
ا وصياغة                  ام به ارة االهتم ة وإث ويستهدف اإلعالم في نهاية المطاف جذب االنتباه لألزم
د             ة ويمكن القائ  وعي مناسب يرسخ تصرفات وسلوك محدد يساعد في التعامل مع األزم

 .    )81(من التعامل الفاعل معها وتطويق نتائجها السلبية وتحقيق األهداف
دولي،                   وشه رًا في مجال االقتصاد ال د العقد األخير من القرن العشرين تحوًال آبي

ة،    ات اقتصادية عمالق ي آيان دمج ف تراتيجيات ال ات إس ن المنظم د م تخدم عدي حيث اس
اليب         ى استحداث أس ة،           وأدت هذه االندماجات إل اح األسواق العالمي  اتصالية تواآب انفت

ى أزمات            رة إل وتتيح تدفق المعلومات وتبادلها بشكل فوري، وقد تعرضت منظمات آثي
ذه   ات عن تطورات ه ى معلوم ي الحصول عل ائل اإلعالم ف ة الملحة لوس نتيجة الرغب

ديم معلومات مغل          البد من تزويدها بسرعة     األزمات، و  ات، والحذر من تق وطة  بالمعلوم
دة، وحيث إن حجب المعلومات                     أو غير متكاملة نتيجة مزاولة األنشطة في مراآز عدي
ه                   ات، فإن ة األزم د مواجه يؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين في المنظمات االقتصادية عن
ات          ى المنظم ة عل ار األزم ن آث اعف م ا يض هم مم عار األس ار أس ي انهي بب ف د يتس ق

ادية ا دور .االقتص ر جلي ا يظه ي    وهن عبية والت ية الش مى بالدبلوماس ا يس ى   م د عل تعتم
النشاط البشري لتغيير المفاهيم والوظائف االجتماعية في أي مجتمع بشري، وتفعيل هذه            
ى المستوى                     ول عل ق االتصال الشخصي بأسلوب مقب الوظائف بعضها بعضا عن طري

ادل والتواصل ا   اور والتب وح للتح اب مفت ي ب ية ه عبي، ألن الدبلوماس ل الش اني بك إلنس
 . مصداقية ووضوح في الرسالة المنقولة شخصيًا

ة           حد أ  هو فاالتصال الشخصي  ى المعلوم د     أشكال االتصال للحصول عل ولكن الب
ا               من التأآيد على أهمية االتصال بوسائل اإلعالم بشكل حجمي ومتكامل نظرًا إلمكانياته

 .وحرفيتها وقدرتها على نشر المعلومات بشكل أسرع
ًا     طبعًا، ا  التصال عملية تفاعلية إنسانية اجتماعية، خاصة إذا حدث االتصال وجه

ين  ار ب ات واألفك ادل المعلوم ي الحوار، وتب ة ف بة والمفهوم ة المناس تخدام اللغ لوجه اس
ة          ية لمعرف يلة أساس ر، آوس ي المباش ال الحقيق خاص باالتص أثر آأش نحن نت اس، ف الن
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ة ال      ردود الفعل الحقيقي ائق والشعور ب اه القضايا والمواضيع المطروحة     الحق سريعة تج
 .على طاولة النقاش والحوار في االجتماعات

ة             « أثيرًا وهي الشبكة العنكبوتي إن وسائل اإلعالم المختلفة، بما فيها القناة األآثر ت
أثير                   أدوات الت اهير ب ار، سلحت الجم التي نحصل خاللها على أحدث المعلومات واألخب

ا  داث واألزم ير األح ي س ة   ف يين عملي ادة السياس ى الق هلت عل ا س ا أنه ية، آم ت السياس
ى                  ام وسرعة وصوله إل التواصل الشعبي مع الناس، باإلضافة إلى زيادة تأثير الرأي الع
د        ي البل اهير ف ع الجم عبي م ال الش بح االتص ق أص ذا المنطل ن ه يين، وم ادة السياس الق

ولهم ومشاعرهم،       المضيف، والتحدث المباشر معهم بالكيفية والمناسبة لل       ى عق وصول إل
 . »أمرًا ضروريًا إلنجاح مهمة البعثة الدبلوماسية

الم   « ي الع ريعة ف ة الس ية والثقافي ة واالقتصادية والسياس والت االجتماعي إن التح
ى التواصل                  ة عل ة تام تتطلب التخلص من االنغالق على الذات واالنعزال، والعمل بجدي

وفير        ر م      مع اآلخر من أجل ت در آبي ين الشعوب      ق اهم ب وتشكل وسائل اإلعالم    » ن التف
 . مفتاحًا نوعيًا على الجمهور والعالم

لوب     ا بأس ة عن ات الخاطئ ي تصحيح المعلوم ليم ف ق الس ي الطري وار ه ة الح فلغ
ين   اء ب ة والوف ودها المحب ات تس وين عالق ق وتك ى خل ؤدي إل ق ودبلوماسي ي ابي لب إيج

 . الطرفين
ى         ويقوم االتصال بدور مؤثر عن     د مواجهة المنظمة لألزمات، فمن جهة يساعد عل

ة         ورة إيجابي ى ص اظ عل اول الحف رى يح ة أخ ن جه اح، وم ة ونج ة بفعالي إدارة األزم
 .للمنظمة تجاه جماهيرها الداخلية والخارجية

اد          ادة اعتم الل زي ن خ ة م ة األزم د مواجه الم عن ائل اإلع ة وس نعكس أهمي وت
 األزمات فهي تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات        الجمهور عليها في معرفة تفاصيل تلك     

 .وأيضًا في تشكيل اتجاهاته نحو األزمة وآيفية إدارتها عن األزمة لدى الجمهور،
ا          آذلك أشارت الدراسات العديدة إلى أن األزمة عبارة عن مشكلة إدارية باألساس إال أنه

ى مستوى عا             ا       سرعان ما تتحول إلى حدث إعالمي نتيجة انتشارها عل اس وهو م ة الن م
    .يعرف بالكشف العام

ى طبيع         ة عل ا ويتوقف التعامل إعالميًا مع األزم ة      ته ا، وطبيع ا، وحجمه ، ونوعيته
ى المستوى                ة عل ة أزم النظام السياسي السائد، والجماهير المستهدفة، خاصة عند مواجه

امى    الوطني، ذلك أن اإلعالم يقوم بدور رئيسي في تفاعالت األزمة إيجابًا وسلب            ًا، وقد تن
ة   ت الساس ي جعل ة الت ار البث الفضائي للدرج ة وانتش ورة المعلوماتي ع الث دور م ذا ال ه
ة وصياغة                    يم األوضاع الراهن ى وسائل اإلعالم في تقي ومتخذي القرارات يعتمدون عل

 .)82(المواقف والتحرآات
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 :ماتإلعالم في مواجهة الشائعات وتأثيره على متخذ القرار أثناء األز ا- ]2[
 : ــ تعريف الشائعة و تصنيفها1

د  ائعات أح ل الش ية، ا أدواتتمث رب النفس ًا لح الم أحيان ائل اإلع تخدم وس وتس
 .وهي تعد إحدى أدوات الحرب النفسية المعروفة. الشائعات لتحقيق أهدافها

هي الترويج لخبر مختلق ال أساس له من الصحة أو    : فاإلشاعة من حيث التعريف   
ك بهدف              المبالغة أو ال   ة وذل ه جانب ضئيل من الحقيق ر في تهويل أو التشويه في سرد خب

ة أو عسكرية                  ام ألهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعي ومن  ... التأثير على الرأي الع
 :أهم خصائصها

ات                     • راد المجتمع في أوق ة أف د آاف اعي يعي اء اجتم سرعة انتشارها، فهي بمثابة وب
 . وتقليل إمكانية مكافحتهامحددة وهذا ما يزيد من خطورتها

ا                 • صعوبة مكافحة الشائعة، فكما أن السكوت عنها يزيد من انتشارها وسرعة نقله
ا يسمعها من                        م يسمع به فإن محاولة تكذيبها يزيد من انتشارها حيث يجعل من ل

 .جديد من قبل الجهة التي تحاول تكذيبها
ذاتها، فهي                 • يلة ب ى وس د عل تنتشر بواسطة وسائل      وهي متعددة الوسائل وال تعتم

 .اإلعالم، وعن طريق الحديث الشفهي
ة ومن ضعف                  • دني مستوى المعرف يزداد مفعولها في المجتمعات التي تعاني من ت

 .وسائل االتصال
ع الحروب   • ارها م ة انتش إن عملي ة ف ار مختلق رويج ألخب ي الت ائعة تعن ا أن الش بم

 .األحداث من مناخات مناسبةوالكوارث واألزمات يعد أمرًا طبيعيًا لما تهيئه هذه 
ارة                   • اني اإلنسان، وت ر عن أم ارة تعب انية، فت اإلشاعات تتعدد بتعدد الحاالت اإلنس

 .)83(..عن خوفه، وتارة عن آراهيته
 

ائعة             » .أ. شيرآوفين يو «ويعطي   ائعات، إذ يحدد الش توسعًا آبيرًا في وصف الش
ا لل                 ة أو يعوض حاجة سيكولوجية م ذي يلبي رغب ر الراضين بطرق        بالخبر ال اس غي ن

ة «أخرى زد على ذلك، الحاجة ليست بالضرورة ألخبار          ن أن  ـ أو يمك   »مجردة  «،»بحت
ة متنوعة      ... تكون لإلثارة، وتوقعًا ألخبار سيئة عن شخص ما      ار حقيقي خ الحاجة ألخب ال

ائعات                   ق للش ة الموضوعية بشكل مطل ى الحقيق من الحقيقة العلمية الثابتة، بشكل آامل إل
ي ا ر ف اس بشيء غي دما يصدم الن ع واالنتظار أي عن د خارج التوق ة يمكن أن تول لنهاي

م ويكتب أيضًا             ائعة يمكن أن   »شيرآوفين «مفهوم ولكن حسب تصوراتهم شيء مه  الش
ة، دون أن           دون حذاق ة، ب ة من     نتمثل خطورة إذا قاومناها بدون معرف دم مجموعة آامل ق

يطة    ادة نش دابير مض ة وت دابير الوقائي ام   الت ة نظ ال لفاعلي م ع وين ودع ى تك تضاف إل
اهير    ون الجم ي عي ا ف ا وزمنه ف له ك مواق ي تمل ة الت اهيري والدعاي الم الجم اإلع

 . ومعروفة وآمال وحقيقة ثابتة واثقة
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وبشكل طبيعي إن النضال ضد الشائعات ال يمكن القيام به مجابهة وبشكل مباشر               
واء وا ى األج اء عل ية، القض ذه القض ي ه م ف ا المه ذى منه ي تتغ ها الت روف نفس لظ

 . الشائعات
راغ                  ة تظهر في ف اة المدين وبشكل عام التحدث عن الشائعات آانعكاس متنوع لحي

 : تعد قمته»المثلث«من نوع خاص 
 . االهتمام بالمادةــ] آ[
ـ] ب[ ا   ـ ية عنه ار الرمس ال األخب دم آم نقص وع اء   « ال ـ االختف تثنائية ـ ة اس ي حال وف

 .»الكامل لها
ــ ]ج[ ذي يحدد طابع          »الستيريوتيب« القوالب الجامدة       االجتماعية وأوضاع الجمهور ال

 .ولون ومضمون الشائعة نفسها
 :وتقسم الشائعات إلى أربعة نماذج

 . شائعة غير حقيقية بشكل مطلقــ] آ[
 . شائعة غير حقيقية مع عناصر قريبة من الحقيقةــ] ب[
 . ــ شائعة قريبة من الحقيقة]ج[
 .  )84( شائعات حقيقية مع عناصر قريبة من الحقيقةــ] د[

 :أنـــواع الشــائعات
ملـنتا، وتـا ومراميهـالف أهدافهـات باختـائعـواع الشـف أنـتختل : وع لتش

، ثم تنقسم حسب موضوعها   »البطيئة الزاحفة، والسريعة الطائرة، والفائضة الهجومية    «
شاعة الخوف، وإشاعة فضول، وإشاعة          إلى إشاعة اتهامية، إشاعة فظائع مروعة، وإ         

، وإشاعة جنسية، وإشاعة مثيرة لألعصاب، وإشاعة       »األماني«آراهية، وإشاعة متمنية    
 .سياسية، وعسكرية، واقتصادية

 :أساليب مكافحة الشائعات في وسائل اإلعالم
دور في                      ائع واألحداث التي ت ذي يكتنف الوق اس ال بما أن عامل الغموض وااللتب

يلة                   المجتمع ي  م وس إن أه ددها، ف ائعات وتع ق الش عد من أهم العوامل التي تساعد على خل
اس والغموض    االت االلتب وع ح ع وق ل مضاد لمن ام بعم و القي اهرة ه ذه الظ ة ه لمكافح
ائل  ى معالجة المواضيع والمس ادر إل ائل اإلعالم التي تب وافر وس ًا بت ك عملي ق ذل ويحق

ات الصحيحة عنه  ار والمعلوم دم األخب رأي   وتق ام ال اتها أم ن مالبس ة والكشف ع ا بدق
ـا              ـائعات، آم العام، ويمكن اللجوء إلى اإلعالنات الرسمية والمنشورات التي تدحض الش
د    ا يفي ائعة بم دحض الش ـد ل ـي آن واح ؤول ف ـمي ومس ى مصـدر رس ـوء إل ـن اللج يمك

 .)85(اإلقناع
ة  رة المتراآم ى الخب ى عل ة األول اليب بالدرج ذه األس د ه ة تعتم دى المؤسس  ل

وإدارتها لألزمة بمكافحة الشائعات والظروف المحيطة بها، إضافة إلى تقنيات االتصال            
وآفاءة العاملين فيها، غير أن تحصين الوطن والمواطن وبناء اإلنسان الواعي والمدرك             
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ة   ة مكافح ي محاول ي ف ر األساس د الحج رها بع ارها أو نش ائعات وانتش ورة الش لخط
 :يمكن أن تعتمد على األسس التاليةالشائعات والتي 

دقيق والصحيح والصادق                    ــ] آ[ ر ال ق نشر الخب ة عن طري  تنمية الوعي بالشؤون العام
 .والموضوعي

ـ] ب[ اآلداب   ـ ق ب ان يتعل ا آ ار إال م ى األخب ي عل يم اإلعالم دم التعت ائق وع ر الحق  نش
 .واألخالق العامة وقضايا األمن الوطني

 .حوار في القضايا العامة بديمقراطية، ومرونة االعتماد على الــ] ج[
اره ضمن الضوابط والقواعد                      ــ] د[ ه وأفك ر عن آرائ واطن حق اإلعالم للتعبي  منح الم

 .     القانونية والدستورية من أجل بناء الوعي والشعور بالمسؤولية
ـ[ ـ] ه ه   ـ الم الموج اليب اإلع اد أس ي     :  اعتم ة ف رامج موجه حافة، ب ي الص ة ف التوعي

ام     ائق أم ع الحق رض وض ون لغ ي التليفزي ة ف دوات المفتوح د الن ة، عق اإلذاع
 .الجمهور وجعله يقوم هو باالختيار الرشيد بين الحقائق الناصعة

 . القيام بشرح أسباب األزمة وإزالة آافة الظواهر التي قد يستفيد منها العدوــ] و[
اء ا        ائعات أثن الم للش ائل اإلع ة وس أتي معالج اك ت ن هن الطرق    فم دًا ب ًا ج ة مهم ألزم
ة ع إدارة األزم اهمة م ابقًا للمس ا س ي ذآرناه اليب الت يواألس ائعات  ف ن الش د م  الح

 .)86(وتطويقها
وإذا آانت آفاءة إدارة األزمة تتوقف في جانب أساسي منها على آفاءة المنظمات          

ا                ى أداء خاص أثن اج إل ء األزمات  في التعامل مع وسائل اإلعالم ــ فإن هذه الوسائل تحت
اهير                       ين الجم ة اتصال ب ة وآحلق ة األزم ة لمجابه دورها في تنشيط المنظم وحتى تقوم ب
دد النظام                  وصانعي القرار السياسي القائمين على إدارة األزمة والتي تجعل األزمات ته
ذه     ع ه ل م ي التعام ية ف دعامات األساس دى ال ة آإح ود اإلعالمي ر الجه يئًا واردًا تظه ش

 . األزمات
 :ـ  تأثير الشائعات على متخذي القرار أثناء األزماتـ] 3[

ل  ة مث ة األزم ا مواجه مات تتطلبه ى بس ة أن يتحل ق إدارة األزم ى فري درة : عل الق
على العمل الجماعي والدقة والمرونة والهدوء والجدية والتحمل والشجاعة والجرأة في              

دا      ة بإع وم إدارة األزم د خطة االتصاالت ووضع    اتخاذ القرار والقدرة على اإلنجاز وتق
ق                  ى أعضاء الفري ام عل ع المه تم توزي ذها وي السيناريوهات المحتملة والتدريب على تنفي
ة    ي طريق يما ف ام، الس ين المه داخل ب ب الت ع تجن ددة م ة مح رد مهم ل ف ؤدي آ ث ي بحي
التعامل مع وسائل اإلعالم حيث أن عدم التعامل الصحيح مع وسائل اإلعالم وحجب                  

 .حيحة عنها يمكن أن تكون أرضية خصبة لبث الشائعاتالمعلومة الص
 السياسات اإلعالمية : ثالثًا

 ألزمات و مفهوم األزمة اإلعالميةفي ا
 :ــ مفهوم السياسة اإلعالمية وتطورها] 1[
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الم      ود إع ر لوج ة تظه دأت الحاج رن الماضي ب ن الق امس م د الخ ة العق ي بداي ف
ور    اهير بمنظ ا    تخصص بعالمتخصص يخاطب الجم م به ي اتس مولية الت ن الش دًا ع ي

ة                       اة االجتماعي د الحي ات الوسائل وتعق ك في تطور تقني ل ذل ابق، وتمث المضمون في الس
در       ب دور المص ل لتلع ن ذي قب ر م كل أآب ائل بش رية بالوس ات البش اط المجتمع وارتب

ز          ة التي تمي ت الرئيسي للمعلومات والترفيه على حساب نظم العالقات االجتماعية القديم
 .باالتصال المباشر

دأ يأخذ وضعه    نتيجة وجاء ظهور اإلعالم المتخصص   لتطور علم اإلعالم الذي ب
رن  ينات من الق ة الخمس ي بداي ة األخرى ف وم االجتماعي تقل عن العل ي مس ل معرف آحق
ور           ر تط ب أخ ن جان ب، وم ن جان ائل م ور الوس مل تط ع ش ار واس ي إط الماضي ف

ن م تك ذلك ل ات البشرية، ل امرة المجتمع دتيرنر« مغ رن »ن ات من الق ل الثمانين  في أوائ
ك شبكات      الماضي مستغربة، عندما أنشأ شبكة محلية ــ بل عالمية لألخبار ــ تبعه في ذل

رة                 از بفت ر     للرياضة واألطفال فضًال عن الوسائل المطبوعة التي سبقت التلف ة غي  زمني
 .قصيرة

ان مجرد استجابة          آما أن    ة      ظهور اإلعالم التخصصي آ لحاجة المتصلين لحرفي
دافهم االتصالية، فال يستغرب اآلن وجود جامعات تعطي شهادات                   عالية في تحقيق أه

ذلك  علمية في اإلعالم الصحي والرياضي واألسرة و   ة    اإلعالم األمني  آ ة األلفي  مع بداي
 .الثالثة 

أ ف                   ف روع اإلعالم المتخصص نش رع من ف ي اإلعالم األمني في إطار هذه المقدمة هو ف
ة   رفيين متخصصين لاألصل نتيج ى ح ة إل ي لحاج أثير ف ة ذات ت ائل توعوي داد رس إع

 .   )87(عالمي في المجال األمني
ام                ولهذا ف  راؤه وهو يسهم في المق ه وخب ه رجال ه الظاهر ل إن اإلعالم األمني في مفهوم

ة والتخر    ا الجريم ي منه ة والت ة بالموضوعات األمني ة المتعلق يب األول بحمالت التوعي
ة وت   ة الموضوعات األمني ًا بدراس تم أيض ا يه درات آم اب والمخ ائل تواإلره ل وس عام

ى آخر                      ة لرجال األمن إل اإلعالم معها مثل نشر أخبار الجرائم أو دراسة الصور الذهني
ا بالتماس المباشر     هذه الموضوعات باإلضافة إلى تعامل     وارث        ه حين   مع األزمات والك

ن آثار ونتائج تلك األزمات أو قد تلعب دورًا آخر من شأنه             م لحماية المجتمع وقوعها إما   
د تحقق هدف مفجري                      ا يكون ق ى المجتمع وحينه ا عل تأجيج األزمة ومضاعفة تأثيراته
ا مع              دور السلبي لوسائل اإلعالم في تعامله تلك األزمة أو غيرها وهذا هو ما يسمى بال

 دورًا ايجابيًا بالنسبة لصانعي هذه      األزمات بالنسبة للمجتمع الذي تعصف به، بينما يعتبر       
 .األزمة أو تلك
ا أن ة وبم فة اإلعالمي ت الفلس ذع  آان ل والج ي األص ات   ه م السياس ي رس  ف

رامج وخطط      من   ، فإن اإلستراتيجية اإلعالمية األمنية وما تتطلبه        اإلعالمية سياسات وب
تنادًا   هي الفروع واألعضاء، ولذلك فإن اإلستراتيجية توضع دائمًا في ضوء ال     فلسفة واس
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رامج                      : إليها ار والتوجهات والمشاريع والب دًا من األفك ًا معق ة تعني ترآيب إن السياسة اإلعالمي ف
فة     وء الفلس ي ض ات ف ة للمجتمع االت الحياتي ن المج ال م ل مج ي آ ع ف ي توض ط الت والخط

ر السياسة اإلعالم              ة األساس    واإلستراتيجية اإلعالمية ، ومن أجل تحقيق األهداف المحددة تعتب ي
ى               ة عل ة العملي ذلك تطغى االهتمامات اليومي ك األهداف ل ذي تنتهجه وسائل اإلعالم إلنجاز تل ال
نظم   ة ت ا لوضع سياسات عام ث تكرس جل اهتماماته ات بحي اء األزم ة أثن الممارسات اإلعالمي

 .الممارسة اإلعالمية وتمنهجها وتحدد مساراتها وفقا لنوع وخصائص وشدة آل أزمة
ه  إن وعلي ات الف ةسياس ياإلعالمي ة    ه ي تضبط حرآ ة الت فة العام ف للفلس  تكثي

ة     ة      المجتمع في المجاالت آاف دور         وهي بمنزل د المدى ل اإلدراك العميق والشامل والبعي
ا                فهي   اإلعالم في المجتمع       ا في مجال محدد، أم وم بتوضيح اإلستراتيجية وترجمته تق

ة     ة العملي رامج فهي الترجم االخطط والب ى    لنهجه ات وعل في ضوء الظروف واإلمكان
ين          ة وفي مجال مع ة معين  وتكمن إدارة  .)88(أساس المهمات المطلوب إنجازها في مرحل

ا وعناصرها                   ا ومحوله ة حسب مالكه ة المختلف . األزمات في صميم السياسات اإلعالمي
اعي    ين والسياسي واالقتصادي واالجتم ب األم مل الجان ا لتش رع أجزائه ن أن تتف ويمك

   . ثقافيوال
ق     تبنى على    :ن إستراتيجية اإلعالم األمني   إ ا يتعل ة فيم متابعة ما يبث في وسائل اإلعالم األجنبي

كاوي وآراء     ع ش دودها، وتتب دول وح ين ال ية ب ات السياس ي األزم يما ف ة الس بالدول
رأي              المواطنين ورصد تطور الظواهر اإلجرامية على آافة األصعدة وقياس اتجاهات ال

ا  ام حي ة الع ايا األمني ة ل القض واهر     الراهن ة الظ ة لمواجه الت اإلعالمي داد الحم ، وإع
رد  وق اإلنسان وال ات حق ا يصدر عن جمعي ة م ة، ومتابع ة المتطرف ة والفكري اإلجرامي

ة     ال فني اج أعم حيحها، وإنت ا وتص أثير     عليه ات والت دة األزم ن ح ل م انها التقلي ن ش م
ام         رأي الع ات الجمهور من خالل              واالهتم  المباشر في اتجاهات ال ع فئ ة جمي ام بمخاطب

 .النشرات والدوريات إليجاد التواصل مع الجماهير
 :من و عالقته باألزماتا من الوقوف على تعريف ومفهوم األمن خالل ما تقدم البد لن

 :التعريف والمفهوم :آ ــ األمــن
 : األمن باألسباب التاليةيمكن تفسير صعوبة تعريف

 . لتباس مازال يحيط بالظاهرة األمنيةالغموض، وربما اال •
 .الطبيعة الخاصة بالحالة األمنية باعتبارها حالة لديناميكية متطورة •
 .اختالف الموقع العلمي الذي تتم من خالله النظرة إلى األمن •
 .عدم وجود وحدة المفاهيم المتعلقة باألمن •
ر          •  محسوسة ومن     الظاهرة األمنية آالظاهرة االجتماعية عمومًا غير ملموسة وغي

 .الصعب السيطرة عليها أو حتى تحديد ماهيتها
ي الطمأنينـفاألم ة والعرض ـاس أو الشـة واإلحسـن يعن نفس والحري أن ال عور ب

ا نتيجة السلوك                    »الشرف« ا يعرضها للخطر، إم ع حدوث م  والمال في سالم وعدم توق
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اتج      االجتماعي السوي أو نتيجة ليقظة الجهاز القائم على تحقيق األمن           أو نتيجة للردع الن
 .عن ضبط آل خارج على القانون

ه                       ا تصب في أمن اإلنسان ومقدرات اهيم جميعه ويتفرع عن مفهوم األمن عدة مف
 :الخ، وهي... ومكتسباته االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية الحضارية

ـ األم  4  ،يـئـن البي ـــ األم ً  ـ  3 ،يــاعـن االجتم ــً  ــ األم   2 ،يــومـن الق ــــً  ــ األم   1 ـ ً  ـ ـ ائـن المـ ـ األم 5 ،يـ ـ ً  ـ ن ـ
 .منالخ، من المفاهيم األخرى لأل... ً  ــ األمن اإلعالمي 7 ،ً  ــ األمن الثقافي6، الغذائي

 :ويستدعي المفهوم الجديد متعدد األبعاد لألمن
 .ضرورة رصد التحوالت في المجاالت المختلفة •
تراتيج  • ق اإلس م وتحقي ث  رس ع حي ي المجتم ة ف ة  «ية األمني ن حال بح األم أص

 .»اجتماعية عامة
ؤولية    • وم المس ـروز مفه ـة وب ـؤولية األمني وم المس ي مفه ذري ف ـدل ج ـداث تب إح

 .التضامنية لتحقيق األمن
 .البد من مساهمة الحكومات واألفراد معًا لتحقيق األمن •

ة واإلنسان نفسه        وبما أن األزمات تهدد اإلنسان والوطن بكل مكتسباته ال         ة والمعنوي مادي
ط          ع خط راد بوض دول واألف ات وال دت المنظم ة، وجه ن باألزم اط األم اء ارتب ذا ج ل
واء                     وع األزمات واحت ة للحد من وق وإستراتيجيات إلدارة األزمات من العناصر الفعال
أضرارها وهو يعكس ثقافة المؤسسة ورؤيتها في التطوير والتحديث ولتكون المؤسسات      

ظمات على استعداد في أي وقت لمواجهة األزمات وعلى دراية بما يتم من مراحل               والمن
ة أمن اإلنسان                    ة والهدف لحماي ا والغاي د وقوعه التخطيط الزمنية لألزمة قيل وأثناء وبع

 .والوطن ومكتسباته من هنا جاء االرتباط الوثيق بين األمن واألزمات
 : واألزمة اإلعالميةــ األزمة األمنية] 3 [
 :ــ األزمة األمنية1

ة                    ة اللغوي ة وإن توحد من الناحي ة األمني  في من بديهيات األمور أن تعريف األزم
ة تعني           التي المعاجم ه  من       »الشدة، والضيق، والقحط     « قد أجمعت على أن األزم  إال أن

ة                  نهم من عرف األزم احثين وم ل الب ا من قب الناحية العلمية والعملية قد تعددت تعريفاته
ه مكون                : يةاألمن ا الحدث األمني وتتصاعد في ا بأنها تلك الحالة التي يستفحل فيه ى   اته  عل

ه                     ذي يتطلب مع ى الحد ال ه الوضع إل د في ه األمور ويتعق مستوى التأزم الذي تتشابك في
ان مواجهته       ة إلمك ات األمني ن الجه د م ود العدي اثف جه رورة تك ة وخاض رة ب بحكم

 .من أضرار اومقدرة على احتواء ما يترتب عليه
أثيرات          «: ومنهم من يعرفها   راآم مجموعة من الت ة لت ا نتيجة نهائي ل   ،بأنه  أو حدوث خل

د   بحيث ت  مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسية للنظام        اء   ًا وواضح  ًا صريح  ًاشكل تهدي  لق
 .»المنظمة أو النظام نفسه
ه                : ومنهم من يعرفها   تج عن رارًا ين مواقف  بأنها حالة توتر ونقطة تحول تتطلب ق

   .)89(جديدة سلبية آانت أو إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات العالقة
                                                 

 ).2003(أمين عاطف صليبا ــ الرياض ــ أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ــ .  العميد د )89(
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 : ــ األزمة اإلعالمية2
د   ال، وق أثير الفع د الحضور والت ائق العصر المتزاي دة من حق ل اإلعالم واح يمث

 .أصبح اإلعالم بشكل عام بكافة وسائله المختلفة صناعة ورسالة
تل       وطن العربي مس ة، و       زمويستورد ال ة آاف أصول وقواعد    ات الصناعة اإلعالمي

ة          ة التكنولوجي ق التبعي ذي يعم ر ال ة األم الة اإلعالمي امين الرس ًا مض ات وأحيان وتقني
ا    افقثوال ى أسس أبرزه ي عل ي العرب ن اإلعالم ق األم وم تحقي ة، ويق ن  : ي در م اد ق إيج

ديم  ـ وتق ة ـ ع و  الصناعات اإلعالمي ور ومقن ي ومتط ي غن ي عرب اب إعالم اون خط تع
واد                          اج الم ة أو في مجال إنت ة الصناعات اإلعالمي ـ عربي في مجال إقام مثمر عربي ـ

 .)90(اإلعالمية وتبادلها
دور           ة ال الم طبيع س اإلع م يعك عوب واألم اة الش ن حي لة م رة المعض ي الفت وف
ى حدود المساحة التي                        ام وتتوقف عل رأي الع ين اإلعالم وال ة ب ة والعالق السياسي للدول

مح به ع أو    يس وير المجتم ديث وتن ي تح ان ف الم دوران متناقض ي لإلع ام السياس ا النظ
اس من القضايا                          ان أن يحول اإلعالم رأي الن ًا في بعض األحي د يكون مطلوب إلهائه وق
ن     كل م دم والجنس آش رة الق ل آ طحية مث ية والس ايا الهامش ى القض ية إل ة الرئيس الهام

 .أشكال التخدير
الم و   ورة اإلع اعف خط س رأي    وتتض ان يعك ًا إذا آ ات خصوص ت األزم ق

ة أو         رارات الهام المسؤول وآأنه أهم ما في األحداث قد يضطر السياسي لتمهيد ألحد الق
أن   ام ب رأي الع ين ال اد ب ود اعتق ة، ليس يناريوهات األخرى البديل المصيرية بعرض الس

ار               الون اختب ذيع أو     اختياره آان األفضل أو أن تتحول الرسالة اإلعالمية إلى ب يصرح م
دها                        اش حول الموضوع، وبع ار النق رارات ويث ين التخاذ أحد الق اه مع صحفي عن اتج
ام                       رأي الع ان ال يتوافق مع اتجاهات ال إذا آ رار ف يقاس الرأي العام ومدى توافقه مع الق
ة المضادة                      ى الدعاي رد عل ره وال ذي سعى لتمري رار ال بصدد النظام بيانًا ينفي إشاعة الق

ا     وافر عوامل الصدق والسرعة                   هو أحد وظ د ت رة في األزمات والب ئف اإلعالم الخطي
ار  م بانتش ذي يتس ة ال ر العولم ل عص ي ظ ة ف ادة خاص ة المض ي الدعاي ادأة ف والمب
أ       ذبًا ويلج ون متذب ات يك ي األزم ام ف رأي الع ة، ألن ال ماوات المفتوح ائيات والس الفض

ر واإلعال  ن مصداقية الخب د م ارجي للتأآ الم الخ ي  لإلع ائزة ف م بصفة ف ي يتس م العرب
   .)91(األزمات ال تتوافق مع ضرورة االتزان بقيم بإبراز دور الدولة

ل                    رة تأهي وتيرة أسرع من وتي اهيري ب وتبرز مشكلة توسيع وسائل اإلعالم الجم
الكوادر الفنية الصحفية الكافية والقادرة على مواجهة متطلبات ومستلزمات هذا التوسع،        

ي ج   رز ف ا تب وءة       آم ة الكف وادر اإلعالمي ى الك ار إل ي االفتق ل ف وعي المتمث ا الن انبه
ي   ابكها ف دها وتش دة وتعقي زداد ح ي ت ادرة الت ة والق ي المجاالت المختلف والمتخصصة ف
ادرة           المجاالت آافة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية والكوادر الق

                                                 
 ).414(ــ ص ) 2005( العميد الرآن مصطفى أنطاآي ــ رؤى وإستراتيجيات مستقبلية حول اإلعالم ــ مرآز الدراسات اإلستراتيجية ــ دمشق ــ  )90(
 ).39(ــ األزمات العربية والعالمية ــ ندوة علمية ــ ص ) 2007(ات اإلستراتيجية ــ دمشق ــ  العقيد أآرم محمود الشلي ــ مرآز الدراس )91(
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ة باع الحاجات اإلعالمي ى إش زداد أيضًا عل ه وي توى تعليم ع مس ور إعالمي يرتف  لجمه
 .مستوى ثقافة وتتعدد وتتنوع، بالتالي حاجاته اإلعالمية

اهيري أيضًا        آما تمثل قضية نقل التكنولوجيا المستخدمة في وسائل االتصال الجم
دول                     إن اإلعالم العربي في ال واحدة من المشاآل الهامة في الوضع االتصالي العربي ف

تو ة تس ي    العربي تخدمة ف واد المس زة واألدوات والم ع األجه ر جمي ي آبي دون وع رد وب
د أن               اهيري ومن المؤآ تحقيق وتنفيذ العملية االتصالية في مختلف وسائل اإلعالم الجم
اة                التكنولوجيا ليست مجرد آالت ومعدات بل هي في جوهرها تحمل وتمثل قيم ونمط حي

ن الم   ا، وم ي أنتجته ات الت لوك المجتمع راز س ن   وط يم ع ذه الق زل ه ذر فصل أو ع تع
 .)92(األجهزة المادية

ار الغرب       ا في احتك م مظاهره ل أه ة تتمث الم تمر بأزم ة اإلعالم في الع إن حري
درة              ى عدم ق ؤدي إل لمصادر األنباء آما أن نطاق التعددية والتنوع في وسائل اإلعالم ي

 .الديمقراطية في المجتمعاالتجاهات السياسية والفكرية على الحوار وهو ما يقلل آفاءة 
 :ظاهرة التحيز و مصداقية وسائل اإلعالم

ر  د العناص ة أح ة اإلعالمي ي والممارس ي األداء اإلعالم ز ف ر التحي د عنص يع
رف       ة ويع يلة اإلعالمي ا الوس ى به ي تحظ داقية الت دعائم المص ة ل اآيتس«المقوض  »ه

ة بوضع رأي            ه           التحيز بأنه قيام اإلعالمي أو المؤسسة اإلعالمي ر أن ا يعتب  ذاتي داخل م
اآيتس «تقرير يقوم على الحقائق ويضيف        وازن           »ه ا نقص الت يتين أوالهم  سمتين أساس

بين وجهات النظر المتعارضة في تغطية وسائل اإلعالم، وثانيهما التي يعمل بها لطرف             
ز                       ا التحي ة التي يظهر فيه ة اإلعالمي معين ويمكن أن نستعرض عدد من أشكال التغطي

 :حو التاليعلى الن
 . تفضيل وجهة نظر معينة مع عرض األدلة على صحتهاــ] آ[
ـ] ب[ ان يوضح تفضيل     ـ دون بي ن ب كل مقصود، ولك ات بش ائق والتعليق  عرض الحق

 .وجهة نظر أخرى
ـ] ج[ د     ـ ى أح ين عل م مع ائق وإصدار حك وين الحق ى تك ؤدي إل كل ي ة بش تخدام للغ  اس

 .أطراف المنافسة في الصراع
ين المؤسسة                     وتلعب عدد م   ا روت اء منه ز األنب ا في تشكيل ظاهرة تحي ن العوامل دوره

ذلك           ة وآ يم الخبري ى الق افة إل ة باإلض واد اإلعالمي اج الم ى إنت ود عل ة والقي اإلعالمي
  .)93(االعتماد المكثف على مصادر األخبار التي تنتمي إلى حد جانبي الصراع

 :النظم اإلعالمية ومصداقية وسائل اإلعالم
ي  ائل    وف يم أداء وس اد تقي دد أبع ابقة تتح ات الس ياق المرجعي ي س ار وف ذا اإلط ه

ذي                     ذا األداء هو ال ور، وه دى الجمه ا ل ع عن أدائه ة التي تنطب اإلعالم والصورة الذهني
ائل في المجتمع وخصائص                   ذه الوس يحدد توقعات الجمهور عن األدوار التي تقوم بها ه

ا وتتح ى جماهيره ه إل ذي تقدم وى ال ع المحت ي وض ر ف ئولية األآب لطة المس ل الس م
                                                 

 ).62(ــ ص ) 2007( العقيد الرآن أيمن أحمد شعبان ــ مرآز الدراسات اإلستراتيجية ــ دمشق ــ  )92(
 ).167(ــ ص ) 2008( ــ 1لقاهرة ــ طهويدا مصطفى ــ اإلعالم واألزمات المعاصرة ــ دار مصر المحروسة ــ ا.  د )92(



 - 90 -

ة       ذلك آانت عالق ود ول الضوابط والقيود التي تؤثر في هذا األداء أو تحريره من هذه القي
ة         ث والدراس وعًا للبح ة موض ور المختلف ل التط الل مراح الم خ ائل اإلع لطة بوس الس

  .)94(ومعيارًا لمدى مصداقية وحرية هذه الوسائل
 : وحراس البواباتأزمة اإلعالم مع األجندة

ت    ورات االتصاالت عرف ديث لث ار الح ى االنفج اريخ اإلعالم وحت دايات ت ذ ب من
م،   دد بشكل حاس ين يح ياق مع ا بس ة منه ل مرحل رد آ ة، تنف ر مراحل متتابع ة الفك حري
ذا                طرائق وآيفيات ممارسة تلك الحريات بما يتالءم مع المبادئ والمثل التي يحتضنها ه

ة     السياق، بالنسبة لمف   ه اإلعالمي اهيم حرية الفكر تخدم من خاللها سياسة المرسل وأجندت
راس   اء أو الح ف الرقب ات يق ذه البواب د ه اذ وعن ات نف ة بواب ال بمثاب وات االتص فقن
رة يفترض                   ا الجهات المحتك ة تقرره ليمارسوا سلطة المنع أو الفلترة وفق ضوابط معين

صال، لكن احتكار معظم اإلعالم العربي         بها أال تحدث خرقًا لمعايير المهنة وحقوق االت       
ر       فات غي ي مواص ب العرب ه منحت الرقي م عمل ي تحك نظم الت ريعات وال ة التش وطبيع
ى اإلطالق                        دة عل ر مقي ًا غي مألوفة في النشاط اإلعالمي وسلطات واسعة النطاق أحيان

ؤدي          : »فريال مهنا . د«فكما أوضحت    فإن قنوات االتصال تحتوي بعض المناطق التي ت
ًا                 رة تختلف اختالف ة الفلت دور البوابة ودور الحارس، فكوآبة القوى المتوضعة قبل منطق
رتبط     ات ت ة اصطفاء للمعلوم رة، هي عملي ة الفلت د منطق ك المتوضعة بع ن تل رًا ع آبي
بقواعد العمل والقواعد المهنية والتنظيمية أآثر مما ترتبط بتفصيالت شخصية في حين                

ة      يتضح من دراسات حول العمل     ة اإلعالمي ات في البني  اإلعالمي العربي فحارس البواب
ات               العربية ال تخضع قط لقواعد عمل وقواعد تنظيمية أو متطلبات مهنية آفعالية ومتطلب

ة    ـالزم ايير منطقي زم بمع فافية وال يلت داقية والش اج والمص ودة اإلنت ان وج ان والمك
ة، وال    وعقالنية لألولويات وال يتقيد البتة بمدى معلومية أ        ادة اإلعالمي و عدم معلومية الم

ة     ـخصية والمزاجي ـيهتم بضرورة تجاوز التقديرات الش      ذا الحارس ال عالق ك ألن ه ة ذل
ا بتموضع       ودة منتجاته ه ج ا وال تعني درك ضروراتها وقوانينه ة وال ي ًال بالمهن ه أص ل

ذين داخل المؤسسة اإل                     ددًا من المنف ه ع ة  خارج إطار الفعل اإلعالمي ويخضع ل عالمي
ايير ال                ا استجابة لمع تنحصر مهمتهم في اإلشراف على تنفيذ عمليات الفلترة التي قرره

  .)95(وجود لها في العمل اإلعالمي
 :العالقة التفاعلية بين اإلعالم األمني والوسائل اإلعالمية المختلفة أثناء األزمات

ة م            ين اإلعالم األمني والوسائل اإلعالمي ون    إن الدور التفاعلي ب ة في التلفزي تمثل
دور اإليجابي          .. والسينما واإلذاعة والصحافة والفيديو واإلنترنيت      د ال ى ضرورة تأآي إل

م     دف دع روءة به موعة أو المق ة أو المس واء المرئي ة س الم المختلف ائل اإلع ال لوس الفع
زة الشرطية                ين األجه رسالة الشرطة في المجتمع من خالل التنسيق والترابط والتكامل ب

                                                 
 ).163(ــ ص ) 2008( ــ 1هويدا مصطفى ــ اإلعالم واألزمات المعاصرة ــ دار مصر المحروسة ــ القاهرة ــ ط.  د )94(
 ).152(ــ ص ) 2005( ــ 1تهامة الجندي ــ اإلعالم العربي وقلق الهوية ــ حوار الثقافات ــ دار نينوى ــ ط.  د )95(
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لبيات                  وا ه معالجة الس إلعالمية إلنجاح دور اإلعالم األمني في المجتمع وفي الوقت ذات
  .)96(الخاصة بهذه الوسائل من خالل التوعية األمنية

 :الدور التفاعلي بين اإلعالم األمني و وسائل اإلعالم أثناء األزمات
الم الم   تقتضي  ائل اإلع ال لوس ابي الفع دور اإليج ى ال د عل ة ضرورة التأآي ختلف

يما      متوخاة   بهدف دعم الرسالة ال    »المرئية ــ المسموعة ــ والمقروءة    « في المجتمع والس
ين     ل ب رابط والتكام يق والت ن خالل التنس ة م ا المؤسس ي تتعرض له ات الت اء األزم أثن
األجهزة الشرطية واإلعالمية إلنجاح دور اإلعالم األمني في المجتمع وفي ذات الوقت               

ة وإعطاء المعلومات                  معالجة السلبيات ا   ة األمني ائل من خالل التوعي ذه الوس لخاصة به
 .الصحيحة والدقيقة عن األزمة لوسائل اإلعالم األخرى

ة يساعد       ويقوم اإلعالم األمني بدور مؤثر عند مواجهة المنظمة لألزمات فمن جه
ة                      ى صورة إيجابي اظ عل ة أخرى يحاول الحف على إدارة األزمة بفعالية ونجاح ومن جه

 .للمنظمة تجاه الجماهير الداخلية والخارجية
اد          ادة اعتم الل زي ن خ ة م ة األزم د مواجه الم عن ائل اإلع ة وس نعكس أهمي وت
ي      در الرئيس ل المص ي تمث ات، فه ك األزم يل تل ة تفاص ن معرف ا م ور عليه الجمه
ة             ة وآيفي ه نحو األزم ور، وأيضًا في تشكيل اتجاهات دى الجمه ة ل للمعلومات عن األزم

 . )97(هاإدارت
ا    يتعامل معه ي س ة الت ائل اإلعالمي ار الوس ي باختي الم األمن أتي دور اإلع ا ي وهن
ديها       ي ل ائل الت ار الوس و يخت ة فه ن األزم ة والصحيحة ع ات الدقيق ا بالمعلوم ويزوده
ه باإلضافة            ه وطمأنت انتشار واسع بين الجماهير ويحدد نوعية الجماهير التي سيتوجه إلي

د تعرض   ه وق ى طمأنت ائل     إل ة لوس ة الملح ة الرغب ات نتيج ى أزم رة إل ات آثي ت منظم
اإلعالم في الحصول على معلومات عن تطورات هذه األزمات وواجهت تلك المنظمات            
ات، والحذر                  دها بسرعة بالمعلوم مشكلة الرغبة في تلبية حاجة وسائل اإلعالم في تزوي

ة األ              ة نتيجة مزاول ر متكامل دة،        من تقديم معلومات مغلوطة أو غي نشطة في مراآز عدي
د               وحيث حجب المعلومات يؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين في المنظمات االقتصادية عن

 .مواجهة األزمات
ة                  ا، وطبيع ا، حجمه ة، نوعيته ة األزم  ويتم التعامل مع األزمة إعالميًا وفق طبيع

ى ا             ة عل ة أزم د مواجه لمستوى  النظام السياسي السائد والجماهير المستهدفة، خاصة عن
د  لبًا، وق ًا وس ات إيجاب اعالت األزم دور رئيسي في تف وم ب ك أن اإلعالم يق وطني، ذل ال
ت      ي جعل ة الت ث الفضائي للدرج ار الب ة وانتش ورة المعلوماتي ع الث دور م ذا ال امى ه تن
ة       اع الراهن يم األوض ي تقي الم ف ائل اإلع ى وس دون عل رارات يعتم ذي الق ة متخ الساس

ة تتوقف في جانب أساسي              . اتوصياغة المواقف والتحرآ   وإذا آانت آفاءة إدارة األزم
ى      . منها على آفاءة المنظمات في التعامل مع وسائل اإلعالم    اج إل ائل تحت ذه الوس إن ه ف

ا                     ة والصحيحة التي تحصل عليه أداء خاص أثناء األزمات من خالل المعلومات الدقيق
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در         من اإلعالم األمني التابع للمنظمة أثناء األزمات حث          وفير ق يتطلب دورها من أجل ت
ة،                     اد األزم ة بأبع ة آامل ى دراي ام عل رأي الع آبير من المعلومات المستمرة حتى يكون ال
اهير         ين الجم ة اتصال ب ة وآحلق ة األزم وحتى تقوم بدورها في تنشيط المنظمات لمجابه

الم ا                     ذا الع ة خاصة في ظل ه ى إدارة األزم ائمين عل ذي  وصانعي القرار السياسي والق ل
يئًا واردًا تظهر              دد النظام ش تتصاعد فيه الطبيعة التنافسية والتي تجعل األزمات التي ته

 .الجهود اإلعالمية آإحدى الدعامات األساسية في التعامل مع هذه األزمات
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 :ــ االنفتاح الضروري أثناء األزمة] آ[
ؤث       يهم أو ت ؤثر ف ي ت كلة الت ن المش اس ع رف الن ن أن يع د م ان الب ى إذا آ ر عل

ؤالء    تطاع وخاصة له در المس ة بق ات مكتمل ديم معلوم ن تق د م ال ب ة ف مصداقية المنظم
ول      رعة الوص اح س ر االنفت من عنص ر، ويتض كل مباش كلة بش أثروا بالمش ذين ت ال
ات               للجماهير، وإتاحة المعلومات دون حجب أو تضارب، والرغبة في االستجابة لمتطلب

 .الجمهور
 :ــ الصدق] ب[

دم حجب وهو السياسة ة األطراف ويستوجب ع ة آاف ة ثق ي تكسب المنظم دة الت  الوحي
 .المعلومة عنهم

 :ــ إظهار االهتمام] ج[
ارج   داخل والخ ي ال ا ف أثرين به ام بالمت ار االهتم د من إظه كلة الب ع المش ين تق ح

 .وشرح جوانب األزمة حتى يتم حصر المشكلة
 :ــ االحترام] د[

ع   ن جمي ة ع وفير اإلجاب ن خالل ت ع  م املين م ن المتع ن أي شخص م ئلة م األس
ام         ن االهتم در م ادات بق ة االنتق ات أو مواجه ة اقتراح ى أي تماع إل ة واالس المنظم

 .واالحترام
 :ــ التعاون] هـ[

ات واإلحصاءات من                 ة البيان دادهم بكاف مع وسائل اإلعالم من خالل مندوبيها وإم
 . اإلعالميةخالل اإلعالم األمني وتوفير سبل اتصالهم بمؤسساتهم

 :ــ المسئولية] و[
ا  ات بم ة التصريحات والبيان ئولية آاف من خالل التصدي للمشكالت وتحمل مس

 .تنطوي عليه من االعتراف بحدوث أخطاء
 :ــ تجنب الحساسية] ز[

 . )98(من خالل إعادة النظر في أسباب األخطاء وتقبل النقد دون حساسية مسبقة
 

 :األزمة وأهميتهالمتحدث الرسمي  إلدارة فريق 
مي أو   دث الرس مي «المتح اطق الرس ة    »الن ن مواجه ؤول ع خص المس و الش  ه

ر        ان صحفي أو تقري ديم بي ئلتهم أو تق ى أس رد عل الم لل ائل اإلع ي وس الصحف وممثل
 .إعالمي يتناول موقف المنظمة حيال حدث ما، أو أزمة معينة

ين شخص واحد                ى تعي مسؤول رسمي    وقد سعت المنظمات في العصر الحديث إل
ا                   دول وفي منظمات األزمات ومنه رى وال لها للقيام بهذه المهمة وآذلك المؤسسات الكب
ل           ي ظ ا ف ة، أم روف العادي ي الظ ا ف مي له دث رس ود متح ي وج ن يراع زة األم أجه
ذا       دًا له مية وتحدي ة تتضمن تس ة إدارة األزم إن خط ات ف تثنائية واألزم روف االس الظ

                                                 
 ).148(ت ــ مصدر سابق ــ ص حسن عماد مكاوي ــ اإلعالم ومعالجة األزما. د.  أ )98(
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ًا للتصريحات مية  المتحدث، تفادي زة رس ي أجه رد ف د ت ي ق  المتعارضة والمتناقضة الت
زة اإلعالم ضوابط                        ين المتحدث الرسمي وأجه ة ب م العالق د أن تحك ه الب متعددة، آما أن

 :)99(محددة من أهمها
ـ] آ[ ة         ـ زة المعادي تفعل األجه اذا س دث، وم ا ح رف م د أن تع الم تري ائل اإلع  إن وس

توجب الدق    ئلة تس ي أس ة وه ة األزم مي   لمواجه دث الرس ام المتح ذر وإلم ة والح
دث     ا المتح ي يصرح به ائق الت ين الحق تالف ب أن االخ ًا ب ائق التفصيلية علم بالحق

ى   ـن األحي  ـر م  ـي آثي  ـة ف  ـوتلك التي تلتقطها وسائل اإلعالم بأساليبها الخاص        ان إل
 .كيك في مصداقية األجهزة الرسمية المحلية بمجابهة األزمةـالتش

ا بشكل                 إن التصري  ــ] ب[ د من تحريره ة الب ة والقانوني حات الرسمية ذات الطبيعة الفني
دقيق وأن تلتزم وسائل اإلعالم بإذاعتها أو نشرها آما قدمت علمًا بأن أية تعديالت              
م                فيها آما تشير التجارب قد تقود على إيحاءات واستنتاجات مرآبة قد يصعب إن ل

 .يكن من المستحيل تالفيها
فها من               االعتراف ب  ــ] ج[ ة ألن تسربها وآش األخطاء التي تحدث أثناء عمليات المواجه

ى أن                جهات أخرى قد تؤدي إلى تضخيمها بأآثر مما هو في واقع الحال إضافة عل
 .عدم االعتراف باألخطاء يقود إلى فقدان الثقة في الجهاز آكل

ل مع وسائل      أن يكون للناطق الرسمي القدرة على التعامل بموضوعية وعدم انفعا          ــ] د[
ي     ة ف ر مكتمل ر صحيحة أو غي ارير غي ارًا أو تق ر أخب ذيع أو تنش ي ت الم الت اإلع
ائق       ر الحق و نش االت ه ل الح ي مث ابي ف ه اإليج ون التوج ا، وأن يك معلوماته

 .الصحيحة والكاملة
اخ                       ــ] هـ[ م التحقيق من صحتها تقويضًا لمن ة متى ت ائق بالسرعة الالزم  أن تنشر الحق

 .فعال الذي تضر فيه وتتزايد الشائعاتالغموض واالن
ار أو األحداث        ل األخب ع المتحدثون الرسميون الصحافة من نق وفي حاالت محددة يمن

 .وهذا التصرف يكون له تأثير سيئ على مستوى العالقة بين المنظمة ووسائل اإلعالم
في  إن واجب المتحدث الرسمي هو مساعدة وسائل اإلعالم فإذا عمل آحاجز صلد سقط               

دة           . وظيفته ات جي ة عالق وعلى المتحدث الرسمي أن يكون مقنعًا، وأن يحرص على إقام
م الصحفي،                   ة عمله م حقيق مع مندوبي وممثلي وسائل اإلعالم ولن يتأتى ذلك إذا آان يفه

 . وآيف يفكرون؟
 .  )100(وآذلك فإنه من الضروري أن يكون لدى المتحدث الرسمي خبرة إعالمية مناسبة

ادة التعامل              ويتعين ع  ة والحذر وإج لى المتحدث الرسمي أن يتسم بالتعاطف والدق
د التعرض                  وتر خاصة عن مع مندوبي وسائل اإلعالم ويجب أن يحتفظ بالهدوء وعدم الت
ى             دوبي وسائل اإلعالم ويجب عل ة ومن اهير الخارجي للهجوم واالنتقاد ومن جانب الجم

 الالزمة له عند التعامل مع وسائل اإلعالم          اإلدارة العليا للمتحدث الرسمي أن تمنح الثقة      
ة              ة الكامل وأن يكون اختيار المتحدث الرسمي وفقًا العتبارات موضوعية تتضمن المعرف

                                                 
 ).1997(حمدي محمد شعبان ــ مصر ــ القاهرة ــ تشرين األول ــ .  اإلعالم األمني وإدارة األزمات والكوارث ــ العميد د )99(
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ا      ة عنه ة إيجابي ل صورة ذهني ى نق درة عل ة والق ا التاريخي اطها وخلفيته ة ونش بالمنظم
ال والق  ارات االتص تالك مه الم وام ائل اإلع ة وس ب ثق ة آس ى وإدراك أهمي درة عل

ي المواقف الصعبة ة  . التصرف ف دريبات مكثف ويجب أن يخضع المتحدث الرسمي لت
ة        ى مواجه درة عل الم والق ائل اإلع دوبي وس ع من ل م اليب التعام ة بأس مرتبط

 .   )101(الضغوط
زة اإلعالم  ع األحداث وأجه ة في موق ادة األزم ين قي ة ب ويجب أن تؤسس العالق

لتنسيق وأن تتسم بالحيطة والحذر، من جهة أخرى ولعل           على درجة عالية من التفاهم وا     
ة   ه بالدرج ون مهمت ين متحدث رسمي تك و تعي ة ه وع األزم د وق رارات عن م الق من أه
ار     اقض األخب ًا لتن ام منع رأي الع ام ال ائق أم الم ووضع الحق ة اإلع يم عملي ى تنظ األول

ام مع       والتصريحات عند ترك األمور دون تحديد ويجب أن يكون المتحدث ف            ايش ت ي تع
ًا في آل                     األحداث وملمًا بجميع الحقائق ومجريات أمور األزمة آما يجب أن يكون دقيق
ما يصرح به وصادقًا فيما يقول، وذلك ألن اختالف الحقائق التي يدلي فيها عن تلك التي           
داقية   ي مص كيك ف ى التش رورة إل ؤدي بالض ة ي ائلهم المتنوع ور بوس ا الجمه يلتقطه

 .صداقية الجهات الرسمية عن إدارة األزمةالحقائق، وم
ام                   زام وسائل اإلعالم أم وال يغرب عن البال فضول الناس لمعرفة ما يجري والت
اب التصريح                 جمهورها بالبحث عن الحقيقة، ومن هذا المنطلق فال يستبعد ــ في حالة غي

تقوم بتغليفها الرسمي الصادق ــ أن تختلق تلك الوسائل أخبارًا ال أساس لها من الصحة و        
 .    )102(بوسائل اإلثارة وذلك لالستهال اإلعالمي واليومي

ور       واطنين والجمه ة الم ائعات وتوعي ة الش ة لمواجه يلة الفعال ون الوس إذًا تك
راءات     ل االفت ذيب آ ادقة وتك ات الص حيحة والمعلوم ار الص ر األخب ارجي بنش الخ

ن ق       ة م ة أو الدول معة المنظم ن س ال م ي تن ة الت ق    المغرض مي وف دث الرس ل المتح ب
ات           ار العملي ى مس لبًا عل ؤثر س ث ال ت ام بحي دة بإحك مية المع ريحات الرس إن «التص

زم                     ا بشكل محدد وأن تلت د من تحريره ة األساسية الب التصريحات الرسمية ذات الطبيع
ا تشير                         ا آم ديالت فيه ة تع أن أي ًا ب دمت علم ا ق أجهزة الرأي العام بإذاعتها أو نشرها آم

 .»رب، قد تقود إلى إيحاءات واستنتاجات مربكة قد يصعب إن لم يستحيل تالفيهاالتجا
ة           ا ينشر في وسائل اإلعالم عن األزم وبما يجدر التنويه إليه هو ضرورة متابعة آل م
لبًا دون                  وذلك لدحض ما قد يكون من افتراءات في وقتها المناسب، وأال تترك لتتفاعل س

 .إيضاح لحقيقتها وبواعثها
ات،                هي  واقع أن الخطة اإلعالمية   وال ادة الناجحة في األزم م مقومات القي  من أه

د األزمات                اء وبع ل وأثن ة قب اك سياسة إعالمي ان أن تكون هن ة بمك لذلك فإن من األهمي
ر أحدهم عن  ميين يعب دثين الرس ة مجموعة من المتح ق اتصاالت األزم وأن يضم فري

ى مجموعة أخرى          الواجهة الرسمية للمنظمة ويكون بمثابة ال      ناطق الرسمي باإلضافة إل
ة         ات الهاتفي ي المكالم ع تلق ل م ي التعام م ف تعان به ذين يس اونين ال دثين المع ن المتح م
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ام  اطق الرسمي مه ولى الن ي حين يت ة، ف ائل اإلعالم المحلي دوبي وس ة بعض من ومقابل
 .)103(التعامل مع وسائل اإلعالم القومية والدولية

ول أن المت و من حدث الرسمي ويمكن الق ه  ه ة إن ية أهمي ر العناصر األساس أآث
الم      ائل اإلع الجمهور ووس الية ب ام االتص ولى المه ة ويت م المنظم دث باس اطق المتح الن
ذي يتعامل مع الجمهور                 ويعرف المتحدث الرسمي على أنه الوجه الرسمي للمنظمة وال

ور، و     ارات الجمه ى استفس رد عل الته لل ع رس ة، ويض راف األزم ائل  وأط ب وس مطال
 .اإلعالم المختلفة وإعداد الرسائل المتنوعة التي تتناسب مع فئات هذا الجمهور

وعادة ما يكون المتحدث الرسمي في حالة األزمة هو رئيس المنظمة حيث يتوافر             
لديه القدرة والشجاعة على التحدث واإلحساس بالمسؤولية والمهارة اإلدارية واالتصالية          

درة            فيختار الشخص األقد   ر على التعامل مع وسائل اإلعالم وفهم توجهاتها ويكون لديه ق
د                ذا ق اإلجابة والرد على التساؤالت المختلفة الملقاة من جانب مندوبي وسائل اإلعالم وه
ع المتحدث الرسمي   ة ويتمت يها بالمؤسس ة وممارس ات العام توى العالق دى مس وافر ل يت

اع          بالقدرة على اآتساب المعلومات بسرعة والت      ى اإلقن درة عل عبير عنها بفعالية ولديه الق
وتحقيق المصداقية والقدرة العالية على اإلنصات الجيد باإلضافة القدرة على التعبير عن           
ؤثر في                        ة ت اذ اتجاهات معين ى اتخ درة عل ة والق ة بحماس وصبر والدق المواقف المختلف

ى ت               اج إل ى        الجمهور والمرونة عند التعامل مع المواقف التي تحت ة عل درة العالي ك والق ل
 . )104(العمل لساعات طويلة

ة   ة األمني ه دور التوعي ة ل ون المتحدث الرسمي عن المنظم ان أن يك ة بمك ومن األهمي
ره               للمواطن والجماهير وذلك من مكانته الهامة في المنظمة ولما يتمتع بمهارات سبق ذآ

 .في هذا البحث
ـ] آ[ اء ا  ـ مي بإعط دث الرس وم المتح ث يق اهير   حي ة للجم ات الصحيحة والدقيق لمعلوم

 .الخارجية ووسائل اإلعالم وبذلك تنتفي عند هؤالء مظاهر القلق والتوتر
ـ] ب[ ة    ـ ى التنمي درتها عل تقرارها وق عوب واس اة الش ي حي ن ف ة األم رًا ألهمي  نظ

ة        اة االجتماعي ب الحي ل جوان امل لك ن الش وم األم اق مفه اع نط ار واتس واالزده
ة     ـي تكام  ـمي دورًا ف   ـالسياسية يؤدي المتحدث الرس   واالقتصادية و  ود المنظم ل جه

 .مع المواطنين لتكون في خدمة حل األزمات ومشاآلها المختلفة
ـ] ج[ ن      ـ حيحة ع ة والص ات الدقيق اء المعلوم مي دور إعط دث الرس ؤدي المتح ا ي  آم

اته األزمات أو األزمة الطارئة وذلك تعامله الصحيح مع وسائل اإلعالم وتصريح            
ا      ل به ي يعم ة الت الح المنظم ام لص رأي الع ات ال ر اتجاه ه لتغيي ة وآرائ المدروس
م          ن ث م وم ة به واهر المحيط ف والظ ة المواق ى حقيق ة إل رد والجماع د الف ويرش

 .تمكينهم من التفاعل والتعامل معها بيقظة وفهم آاملين
ة عن اإلجرام وا                 ــ] د[ ى المخاطر الناجم اهير عل اس والجم اد الن ان     إرش النحراف وبي

ى       افة إل ع إض ور المجتم ة وتط ى التنمي ا عل ديات واألضرار وتأثيراته م التع حج
                                                 

 ).124(ــ ص ) 2005( ــ 1الجة األزمات ــ الدار المصرية اللبنانية ــ القاهرة ــ طحسن عماد مكاوي ــ اإلعالم ومع. د. أ )103(
 ).115(ــ ص ) 2006( ــ 1 السيد سعيد ــ إستراتيجيات إدارة الكوارث واألزمات ــ دار العلوم ــ القاهرة ــ ط )104(
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ا توصلت إ          أخطارها وبيان الج   ة وم ة المبذول ود األمني ا          ه ة وم ائج إيجابي ه من نت لي
ة        ات الوقاي ي عملي ة ف ة والفاعلي ق النجاع ى تتحق ؤازرة حت م وم ن دع ه م تحتاج

 .)105(والمكافحة بجهود جماعية ومجتمعة
 :نموذج لدور اإلعالم في إدارة األزمات

ل دوان       تعام ع الع وري م ي الس ون العرب ار، والتلفزي رة، والمن وات الجزي  قن
 ).2009(ــ آانون الثاني ) 2008(اإلسرائيلي على غزة آانون األول 

ام               ة ع ام    ) 2008(يعد العدوان البربري اإلسرائيلي على قطاع غزة نهاي ة ع وبداي
دوانًا) 2009( ا       ع ة منه لحة، وخاص نوف األس ة ص ه آاف تخدمت في افرًا اس يًا س  وحش

وم                  ذ الي ع، ومن المحظورة دوليًا في ظل صمت دولي مدهش، وتخاذل عربي رسمي مري
ات المتحدة               األول للعدوان أخذت األزمة بعدًا محليًا وإقليميًا ودوليًا واضحًا، وبدت الوالي

ـه          األمريكية الداعم األول واألساسي للكيان ا      ـدأ بحرآات ـذي ب ـلوك ال لصهيوني، وهو الس
 .يفقـد المصداقيـة أمـام العنـف الوحشـي اإلسـرائيلـي وصمود المقاومين الفلسطينيين

 :األسباب الدافعة لألزمة
ة      فية المقاوم و تص رائيلي ه دوان اإلس ن الع ر م دف األول واألخي د اله ل تأآي بك

ة أجواء سياسية           الفلسطينية، وإضعاف القدرة السياسية الفلسط       ى التحرك، وتهيئ ينية عل
ة                   وات العسكرية األمريكي ى رأسها الق وات األطلسي وعل وعسكرية في المنطقة تأتي بق
ام                         ـ اإلسرائيلية في األي ة ـ ة األمريكي ة األمني ًا في االتفاقي إلى المنطقة وهذا ما ظهر جلي

دور العرب                  ا عن ال ا أن نتساءل هن د لن ذا         األخيرة من العدوان، والب اح ه بح جم ـي آ ـي ف
 .العدوان وعن دور االتحاد األوربي الذي ال يفتأ بالحديث دائمًا عن حقوق اإلنسان

 :تحليل األزمة
دوان وتشمل الجانب اإلسرائيلي                 ق بالع البد من اإلجابة على تساؤالت آثيرة تتعل

ن االتح      ًال ع ة، فض دول العربي ي رام اهللا وال طينية ف لطة الفلس ي، والس اد واألمريك
 .األوروبي، ومنظمة األمم المتحدة، ومنظمات حقوق اإلنسان

ان                 ا الكي ة وهم فهناك فاعالن أساسيان تحكمت تصرفاتهم بشكل أساسي في األزم
الصهيوني، ورجال المقاومة الفلسطينية، ولقد تم إدارة العدوان اإلسرائيلي من الطرفين             

ين  ريقتين مختلفت و    . بط اني ه دي، والث و المعت األول ه دعوم   ف و الم حية، األول ه الض
ة في الوقت               واه الذاتي ى ق د عل اني يعتم ة األخرى، والث وى الدولي أمريكيًا ومن بعض الق

 .التي خذلته الحكومات العربية، وخاصة أآبر دولة عربية مجاورة للقطاع وهي مصر

                                                 
 ــ 24ــ ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الشرطة المجتمعية ــ المنعقدة في في القطر العربي السوري ) المجتمعي( تطبيقات مفهوم األمن الشامل  )105(

 .م ــ جامعة دمشق ــ إعداد العميد محمد نبراس العيني ــ وزارة الداخلية2000/ نيسان/26
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 :اإلستراتيجية المعتمدة
ة المنشآت وا           ة،     إسرائيليًا ــ عبر القصف الوحشي المدمر لكاف دارس واألبني لجسور والم

 .وآذلك ضد البشر وخاصة منه األطفال والشيوخ والنساء مع ماآينة إعالمية قوية
ف           تالل، وقص ود االح نص جن مود وق ر الص ة عب دأ المقاوم د مب ـ يعتم اني ـ والث

 .المستوطنات
 :البدائل المحتملة

 . سياسيةإسرائيليًا ــ فشل عسكري آامل، رغبة إسرائيلية للحصول على مكاسب
ة في                 ة وطبي فلسطينيًا ــ لم يكون هناك بديًال سوى المقاومة والصمود، ومساعدات غذائي

 .ظل الحصار، والتماسك سياسيًا
 :ية في األزمةسساقوة األطراف األ

 .  إسرائيليًا ــ إمكانيات عسكرية آبرى
 .الداخليةفلسطينيًا ــ اإلرادة العسكرية والسياسية أوًال وأخيرًا، وثبات الجبهة 

 .قصف إسرائيلي دائم برًا وبحرًا وجوًا: تطور التفاعالت الصراعية
 . صمود فلسطيني منقطع النظير

ا   وات وخاصة منه ذه القن ذت ه د أخ ة   : لق ذ الخط اح لتنفي ل النج رة بعوام اة الجزي قن
 : إعالمياًُ أثناء العدوان اإلسرائيلي ومنها

ة و    اني لألزم اني والزم ارين المك د اإلط ة    تحدي ؤثرة باألزم ل الم ذ بالعوام األخ
ة  زاء عربي ًا وأج ًا ودولي رائيليًا وأميرآي طينيًا وإس تراتيجية . فلس ذه اإلس دت ه د اعتم ولق

 :على الفعالية والكفاءة العالية، والتغطية المستمرة، ومن أهم مرتكزاتها
 .اعتماد الصوت والصورة المباشرة بشكل سريع ومتزامن مع األحداث •
ارير     • دول                 تقديم تق رار، وال ة ومن عواصم الق ة مباشرة من أرض المعرآ إخباري

 .األخرى
 . إجراء مقابالت مباشرة في ميدان المعرآة •
 .تعليقات مباشرة عملية وطويلة مع أهم الخبراء العسكريين السياسيين •
 .االتصال الهاتفي المباشر والدائم مع المقاومين الفلسطينيين •
ا من            عرض أهم االتصاالت السياسية المح      • ة والتعليق عليه ة والدولي ة واإلقليمي لي

 .قبل اختصاصيين
 .بث صور المجازر اإلسرائيلية بشكل مباشر ودائم •
 .الترآيز على حرآة االحتجاجات الشعبية في الدول العربية وخاصة مصر •
زون         • ين يتمي اف إعالمي ى أآت خمة عل ة الض ة اإلعالمي ذه العملي اء ه م بن د ت ولق

 .مصداقية، والقدرة على تحمل الظروف الصعبةبالمهنية العالية، وال
اء  • راقبين واألطب ريحات الم عبية، وتص ة الش ات الدولي ى االحتجاج ز عل الترآي

 .ودعاة حقوق اإلنسان
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ال      يًا لرج ًا أساس ن أن تصبح مرجع رة م اة الجزي وات وخاصة قن ذه القن تطاعت ه واس
ة عن المجازر        القانون في العالم ولمنظمات حقوق اإلنسان بتزويدها بأفالم         وصور آامل

ان      ى الكي ائية عل اوى قض ع دع ى رف عى إل ي تس ات الت ك الجه رائيلية، وخاصة تل اإلس
الصهيوني أمام المحاآم الدولية، آما اهتزت صورة بعض األنظمة العربية لدى المشاهد    
اة                   ة الحاضنة لقن ة قطر وهي الدول ة من دول ذه األنظم رى انزعاج ه العربي ومن هنا ن

رة، أن الجزي ى ب ا، وال ننس ي منه رائيلي واألمريك اج اإلس ع االنزع س الجمي  ولم
ذه    ى ه ا عل ًا له كرًا وعرفان رة ش اة الجزي ة خاصة بقن دوا أغني د أع انوا ق طينيين آ الفلس

 .التغطية
داعي التي قامت                   ة وعي للعمل اإلب دوان مرحل ولقد أضفت المرحلة التي تلت الع

تائج األزمة بروافدها الداخلية والخارجية وإصالح    به هذه القنـوات، والبـد مـن دراسـة ن      
 .ما هو بحاجة إلصالح وترميم

ارير               ة، وتق لقد قدمت هذه القنوات تغطيات إخبارية عميقة، وتحقيقات صحيفة قيم
ة،   دث بدق ة الح ين مالحق ت ب ى، وجمع ة ال تنس ابالت تلفزيوني املة، ومق ة ش إخباري

المهنية الكاملة، فكانت قنوات للمقاومة تحفزهم      والمعلومة الجيدة والسريعة، والمصداقية     
ـة           ـة العربي ـدى األنظم ـع ل ـداء والهل وب األع ي قل ب ف زرع الرع مود، وت ى الص عل
ـ    يًا ب ًا وسياس ا يسمى إعالمي ة م ن خالل رؤي وات م ذه القن اح ه ـن نج ـة، ويكم المتخاذل

م « تراتيجية الضغط المحك ة المعتدي   » إس ان الدول ن إيم ق م ي تنطل ة  والت ي مفتعل ة وه
 .األزمة بأن الطرف اآلخر لن يتزحزح عن مكانه وحقوقه وأهدافه

ي موقف   دو ف ل الع ا يجع ه بم وات أسلوب الضغط وتكثيف ذه القن ذا استخدمت ه ل
تراتيجية          ذه اإلس ه أن ه ي التنوي دوان، ويقتض ة الع ن متابع اجز ع عب وع رج وص ح

افه متباينة وغير متكافئة، ولكن     تستخدم عادة في أزمة أو صراع تكون المعادلة بين أطر         
 .تم محاصرة العدو إعالميًا وشعبيًا
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 ةــــــــــــالخاتم
ار واآلراء    ائع واألخب ادل الوق ا تب ن خالله تم م الية ي ة اتص الم عملي د اإلع يع

ين البشر    ار ب ا في         . واألفك الة م ة نشر أو بث أو إيصال رس ه عملي ر بحد ذات وهو يعتب
لومات وآراء أو اتجاهات أو مشاعر حول حدث أو قضية أو            ظرف ما تحمل أخبارًا ومع    

اهير               . مشكلة أو ظاهرة تتصل باالهتمامات العامة للمجتمع، أو يمكن أن تثير شغف الجم
يقوم بها مرسل عبر وسيلة اتصال من أجل الوصول إلى دوائر جماهيرية واسعة بهدف               

 .ويهالتأثير في الرأي العام بغض النظر عما قد يعترضها من تش
الم    مون اإلع كل ومض ي ش ة ف رات جوهري ة تغيي ورة العلمي دثت الث د أح ولق
ة،          ات اإلعالمي ين والمؤسس رت دور اإلعالمي ائله، وغي ذهل وس د م ى ح ورت إل وط
ة             ة من حيث األهمي ه الحقيقي ة اإلعالم من أن يأخذ مكانت ومكنت التطورات التكنولوجي

تكلم عن       والتأثير، حسب معايير دولية معترف بها، حيث ل      وم أن ن د الي ا بع د بإمكانن م يع
شرق وغرب، أو معايير غربية في النوعية، بل أضفى لدينا اليوم معايير دولية على حد               

 .قول أحد اإلعالميين العرب البارزين
ق          ام وف ى االنتظ درة عل ع الق ي المجتم و يعط تى، فه الم أدوارًا ش ؤدي اإلع وي

قة  ة متس ة وعقلي يم ثقافي ة، وق ى  أحاسيس معين أثير عل ي الت ة ف ر فاعلي و األداة األآث ، فه
اس، وتحقيق األهداف                  . السلوك وأنماط التفكير   ين الن آما أنه يسهم في تحقيق التكامل ب

ة،          ن معرفي ودة م ن أدواره المعه ًال ع ـ فض تخدامه ـ ن اس ـ إن أحس ة، ـ ة العام الوطني
ة،    ار أن اإلعالم هو جزء ال         ... وتربوية، وترويجية، وإقناعي ة       وباعتب  يتجزأ من الفاعلي

اس         ى تم و عل رية فه ات البش ة للمجتمع ادية واالجتماعي ية واالقتص ة والسياس المعرفي
زًا في التعريف باألزمات         يًا وممي مباشر بحياة الجمهور وأزماته، فهو يلعب دورًا رئيس
ه من               ومتابعة تطوراتها، وصوًال إلى نتائجها من خالل مهامه اإلخبارية والتوجيهية فلدي

ام             ا إلمكانيات قدرة تسليط الضوء على بدايات األزمات والتعريف بها الحقًا، وإثارة اهتم
وازن،                  ذلك من خالل العمق، والشمولية واالتساق والت الجمهور، والمؤسسات المعنية ب
اد              أي دراسة التطور التاريخي لألزمة وآافة العوامل والمتغيرات ذات الصلة آموقف ح

ان ظاهرة           ومفاجئ وحالة حرجة، وصع     اقض والخالف سواء آ نجم عن تطور التن بة ت
تمرة، أو  ة مس ة قديم ة مفاجئ ة، أم آانت ذات سمات وخصائص آني ة آامن ة أو خفي علني

بقين       يط مس ي وتخط ة وع بق أو نتيج يط مس ية دون تخط ل   . عرض ى تحلي د عل ويعتم
فرضيات  البيانات والمعطيات والمعلومات التي أمكن جمعها عن العوامل واألسباب وال            

ة دائل المرتبطة باألزم أتها، . والب ى نش ي أدت إل دوافع الت باب وال ل لألس اول التحلي ويتن
د العوامل                ومتابعة العوامل التي أدت إلى نموها من خالل حرآتها وسيرورتها، مع تحدي
وازن أي                      د من األخذ بسياسة اإلتساق والت ان، والب ان والمك المؤثرة فيها من حيث الزم

تخدام أدوا ي    اس ة ف ة األزم ه دراس ي تتطلب دار الت ل اإلحصائي والقياسي بالمق ت التحلي
 .     إطارها العام والخاص

الم،     ائل اإلع اغل لوس غل الش كل الش ة يش رب أو الصراع أو األزم إن إدارة الح
ا      يطرة عليه ل والس داث ب ة األح ى تغطي ة إل راءات الهادف ن اإلج لة م ار سلس ضمن إط
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ن تفاقمه   د م ًا، والح رى أحيان ًا أخ ا أحيان ور   . ا، أو تأجيجه ي تط تحكم ف ة لل ا محاول إنه
األحداث، والتحايل على الخصم، والتأثير فيه، أو دعم خطة الصديق ما أمكن، واإلسهام              

 .في تأمين االستقرار أو السعي إلى اهتزازه
اذ          ة اتخ تم بدراس ن يه م وف ات آعل ن إدارة األزم دًا ع يس ببعي الم ل إن اإلع

ة، ترتكز                 اإلجراءات المن  ة ومتكامل رارات الصائبة في سلسلة متصلة ومتتابع اسبة والق
ة،       ة والداخلي على المعرفة الواسعة، واإلدراك الشامل لألزمة القائمة في أبعادها الخارجي

 .وبنيتها، وتعقيداتها
د األهداف            ذاتها بتحدي إن إدارة األزمات يجب أن تنطلق من إدارة األزمة القائمة ب

ا، والعوامل              الرئيسية واال  ة، وتطوراته ل اإلستراتيجي المستمر لألزم نتقائية عبر التحلي
ارها   د مس ة وتحدي االت المختلف دائل واالحتم ا، ووضع الب ؤثرة به داع . الم ن إب د م والب

ة                   ة لألزم لبية المحتمل ائج الس داف، وتطويق النت ى تحقيق األه ادرة عل د  . الوسائل الق ولق
ة وا      ؤثرًا في شهرة بعض وسائل اإلعالم                آانت تغطية األحداث اإلقليمي امًال م ة ع لدولي

اة               روز قن ة ب ا   CNNوخاصة منها التلفزيونية، حيث شهدت حرب الخليج الثاني  والحظن
راق، وأحداث                 تميز قناة الجزيرة في عرضها ألحداث الغزو األمريكي ألفغانستان والع

 . لبنان
دوان              ة الع ا ألزم ار في إدارته اة المن ان في         ورأينا إمكانية قن ى لبن  اإلسرائيلي عل

ات                 ) 2006(تموز   ة التي تميزت بالمصداقية، وحشد الطاق ديم المعلوم ى تق وقدرتها عل
بعض      الجماهيرية حول المقاومة اإلسالمية، وتطابقت هذه الحالة مع التغطيات المتميزة ل

 ).2009 ــ 2008(القنوات العربية للعدوان اإلسرائيلي على غزة، 
وارث، وهو المصدر               فاإلعالم هو الحا   ات، والك ًا في األحداث، واألزم ضر دائم

ا                    ل بم د من معالجة التطور التقني الهائ الرئيسي للمعلومات، واألخبار ولتحقيق ذلك الب
ياء                        ة أش ى أي ارات الصحفية عل ديم تطوير المه درات البشرية وتق ينسجم مع تطوير الق

ل المهني المباشر            دريب المستمر والتأهي دمًا بتعميق سياسات         أخرى عبر الت ، والسير ق
ن سمات اإلعالم المعاصر،   مة م ة أضحت س ة معرفي ي، فهي حال التخصص اإلعالم
ة،                  ى المعلوم م للحصول عل وإعطاء الصحفيين هامشًا أآبر من الحرية، وفتح المجال له
واإلقناع بأن اإلعالم أحدث صناعة قائمة بحد ذاتها، لذا البد من إيجاد الظروف المالئمة              

ع         ل ة م رات اإلعالمي ادل الخب ويقية، وتب ات تس وارد، وسياس وادر وم ن آ ا م بنائه
 .المؤسسات اإلعالمية العربية والدولية
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 عــــــــــــالمراج
اض،         • ة، الري ايف العربي ة ن ول، أآاديمي كالت والحل ي، المش الم األمن ـ  1423اإلع ـ ـ  ه

 .م2002
اآي  • د مصطفى، رؤى واست / أنط رآن المتقاع د ال الم،  العمي ول اإلع تقبلية ح راقات مس ش

 .2005مرآز الدراسات اإلستراتيجية، دمشق ـ 
في القطر العربي السوري، ورقة عمل مقدمة إلى        ) المجتمعي( تطبيقات مفهوم األم الشامل    •

ــ 24ندوة الشرطة المجتمعية، المنعقدة في       د       / 2000 نيسان   26  داد العمي جامعة دمشق، إع
 .لداخليةمحمد نبراس العيني، وزارة ا

 .م2009جمال، بعض من األنواع اإلعالمية، دمشق، . د/ جاسم المحمود •
ال  • اهرة،      . د/ جم يطرة، الق بط والس دولي، الض الم ال ال واإلع ام االتص د، نظ م محم راس

2009. 
دي  • وى، ط      . د/ جن ات، دار نين وار الثقاف ة، ح ق الهوي ي وقل الم العرب ة ، اإلع ، )1(تهام

2005. 
ايف           أديب ، ت  . د/ خضور   • ة ن اق تطوره، أآاديمي ة وآف ي، واقع ي العرب طوير اإلعالم األمن

 .م1990 هـ ــ 1420العربية، الرياض، 
اهيري، دمشق             :رمضان. د/ درويش •  اإلعالم األمني السيكولوجي في وسائل اإلعالم الجم

2005. 
 .2006، )1(حميد جاعد محسن ، علم اجتماع اإلعالم، دار الشروق، ط /  دليمي  •
 .حميد، علم اجتماع اإلعالم، رؤية سوسيولوجية مستقبلية/ دليمي •
اعي  • ر   . د/ رف حفية، الناش ات الص ل ، إدارة المؤسس د خلي دبور، ط  : محم دة ال ، )1(جري

2007. 
دين،                  . د/ رمحين   • ي، دار عالء ال عطا اهللا ، دراسة الرأي العام وتكوينه في المجتمع العرب

 .2003، )1(سورية، دمشق، ط 
عيد  • يد / س اهرة، ط الس وم، الق وارث، دار العل ات والك تراتيجيات إدارة األزم ، )1(، إس

2006. 
نو  • روت، ط   . د/ س ة، بي ة، دار النهضة العربي ي عصر العولم د اهللا ، االتصال ف ي العب م

)2( ،2001. 
 .16، ص 2003 مدخل في االتصال الجماهيري ونظرياته، عمان ،برهان/ شادي  •
 . واإلدارة باألزمةماجد، إدارة األزمات. د/ شدود •
 .2007العقيد الرآن أيمن أحمد ، مرآز الدراسات اإلستراتيجية، دمشق، / شعبان  •
ة               / شعالن   • ات، منظور إداري، إصدارات أآاديمي ة األزم العقيد الدآتور فهد أحمد، مواجه

 نايف العربية 
لي  • ق / ش تراتيجية، دمش ات اإلس ز الدراس ود، مرآ رم محم د أآ ات2007العقي  ، األزم

 .العربية والعالمية، ندوة علمية
 . 48، ص 1993وجيه، اإلعالم والدعاية، دمشق، . د/ شيخ •
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 .2005أيهم ، الصحافة اإللكترونية، آب / صالح  •
ة،  / صليبا  • وم األمني ة للعل ايف العربي ة ن اض، أآاديمي ين عاطف ، الري دآتور أم د ال العمي

2003. 
 .2005شق أيمن ، الصحافة اإللكترونية، دم/ عبد النور  •
اب  • د الوه ي   . د/ عب اج اإلذاع ي اإلنت ا االتصال ف تخدام تكنولوجي د ، اس د الباسط محم عب

 .2005والتلفزيوني، المكتب الجامعي الحديث، نيسان 
 .2006زيد منير ، إدارة األزمات، عمان، دار آنوز المعرفة، . د/ عبوي  •
 .47م، ص 2004هرة عزيزة  ــ اإلعالم السياسي والرأي العام، القا. د/ عيده  •
ة الشروق                   . د/ قويسي   • ة سياسية، مكتب ام، مقارب رأي الع حامد عبد الماجد ، دراسات في ال

 .2003، )1(الدولية، القاهرة، ط 
 .2006  الخبر اإلذاعي والتلفزيوني، دمشق آب ـ ،ياسين/ آالس  •
 .جوديت، سوسيولوجيا االتصال الجماهيري، دمشق/ الزار  •
 .1994أنجو جرو فر شودري، نظم اإلعالم المقارنة، دمشق جون، . ل. د/ مارتن  •
 .1997مجلة الفن اإلذاعي، القاهرة،  •
 .جون مارتن. ، ل125جمال، ص . د/ محمود  •
اهرة، ط  . د/ مصطفى  • ة، الق ات المعاصرة، دار مصر المحروس دا ، اإلعالم واألزم هوي

)1( ،2008. 
اوي  • ات،    . د/ مك ة األزم الم ومعالج اد ، اإلع ن عم اير    حس ة، ين رية اللبناني دار المص  ال

 .م2005
 .جاسم خليل ، اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق. د/ ميرزا  •
 

ν 
 

 رقم الصفحة 
 2 هـــــــــمقدم •
 6 مخطط البحث •

 الفصل األول
 8 اإلعالم والتطور التكنولوجي

 9 »لمحة تاريخية« مفهوم اإلعالم وتطور وسائله أوًال ــ
 9 .إلعالم مفهوم ا ــ1
 11 . مراحل تطور وسائل اإلعالم تاريخيًا ــ2
 16 . اإلعالم والنظرية االنتقالية ــ3

 19  ضرورات وأهمية اإلعالم في المجتمعاتثانيًا ــ
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 19 . أهمية وسائل اإلعالم ــ1
 24 .  دور اإلعالم في التطوير االجتماعي ــ2
 27 . أهمية التخطيط في تنمية اإلعالم ــ3

 33  التطور التكنولوجي وأثره على وسائل اإلعالمثالثًا ــ
 33 . العولمة وعولمة اإلعالم ــ1
 39 . تكنولوجيا االتصاالت والغزو اإلعالمي ــ2
 41 . اإلنترنيت آوسيلة إعالمية ــ3
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 الفصل الثاني

 46 األزمات وسبل مواجهتها

 47  طبيعة وخصائص األزمات وأنواعهاأوًال ــ
 47 . مفهوم آل من األزمة والكارثة ــ1
 53 . خصائص األزمات ــ2
 54 . أنواع األزمات ومراحل تطورها ــ3

 57  مراحل إدارة األزمة واتخاذ القرارثانيًا ــ
 59 . مراحل مواجهة األزمات ــ1
 61 . أهمية التخطيط لمواجهة األزمات ــ2
 62 .مات اتخاذ القرار المناسب لمواجهة األز ــ3

 65  إدارة األزمة وفريق التعامل معهاثالثًا ــ
 65 . مهام وتكوين إدارة األزمات ــ1
 65 . غرفة العمليات وموقع الحدث ــ2
 71 . التعامل مع األزماتفريق ــ 3

 الفصل الثالث
 75 دور اإلعالم والرأي العام أثناء األزمات

 76 . ي العام في األزمات مفهوم وأهمية تكوين وتغيير الرأأوًال ــ
 76 . مفهوم وأنواع الرأي العام ــ1
 84 . أساليب قياس الرأي العام ــ2
 86 . أهمية تغيير الرأي العام في األزمات ــ3

 
ـ ًا ـ ام ثاني رأي الع ر اتجاهات ال ائل اإلعالم في تغيي أثير ودور وس  ت

 89 أثناء األزمات

 89 .رأي العام دور وسائل اإلعالم في تغيير ال ــ1
 104 . دور وسائل اإلعالم في مواجهة الشائعات ــ2
ـ3 ي     ـ رار ف ذي الق ى متخ الم عل ائل اإلع أثير وس  ت

 107 .األزمات

 108  السياسات اإلعالمية ودورها في معالجة األزماتثالثًا ــ
 108 . مفهوم السياسة اإلعالمية وتطورها ــ1
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 جامعة سنت آليمنتس العاملية
 

 أطروحة لنيل درجة الدآتوراه/  اإلعالم يف األزمات 
 

دمشق ــ /       سوريا إبراهيم فواز الجباوي                                 / إعداد 
  م2009

 
 
 
 

 األسئلة املطروحة يف الدراسة
 
 

 هل هناك ضرورة لوجود اإلعالم في المجتمعات ؟؟؟؟؟ -1

 ما أهمية االآتشاف المبكر لالزمات ؟؟؟؟؟ -2

 ماذا عن إعداد الخطط المسبقة لمواجهة األزمات ؟؟؟؟؟  -3

 ما ضرورة التخطيط اإلعالمي لمواجهة األزمات ؟؟؟؟؟ -4

 ل اإلعالم دور في تغيير اتجاهات الرأي العام ؟؟؟؟؟هل لوسائ -5

 هل هناك ضرورة لوجود إعالم متخصص في األزمات ؟؟؟؟؟ -6

 هو دور وأهمية المتحدث الرسمي أثناء األزمات ؟؟؟؟؟ ما -7

 

           الباحث 
                                                                 إبراهيم فواز 

  الجباوي
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 جامعة سنت آليمنتس العاملية
 

 أطروحة لنيل درجة الدآتوراه/  اإلعالم يف األزمات 
 

داد  وريا  / إع اوي                                       س واز الجب راهيم ف ـ / إب دمشق ـ
  م2009

 
 اخلامتــــــــــــة

 
ى االن  درة عل ع الق ي المجتم و يعط تى، فه الم أدوارًا ش ؤدي اإلع ق ي ام وف تظ

ى    أثير عل ي الت ة ف ر فاعلي و األداة األآث قة، فه ة متس ة وعقلي يم ثقافي ة، وق أحاسيس معين
اس            . السلوك وأنماط التفكير   ين الن وهو يلعب دورًا     ..  آما أنه يسهم في تحقيق التكامل ب

ا   ة تطوراته ات ومتابع ف باألزم ي التعري زًا ف يًا وممي باب  . رئيس ل لألس اول التحلي ويتن
 .      التي أدت إلى نشأة األزمةوالدوافع

لة               وحيث أن إدارة األزمة تشكل الشغل الشاغل لوسائل اإلعالم، ضمن إطار سلس
ن          د م ًا، والح ا أحيان يطرة عليه ل والس داث ب ة األح ى تغطي ة إل راءات الهادف ن اإلج م

ًا أخرى    ا أحيان ا، أو تأجيجه ل     . تفاقمه تحكم في تطور األحداث، والتحاي ة لل ا محاول  فإنه
أمين   ي ت هام ف ن، واإلس ا أمك ديق م ة الص م خط ه، أو دع أثير في م، والت ى الخص عل

 .االستقرار أو السعي إلى اهتزازه
د                ذاتها بتحدي وباعتبار أن إدارة األزمات يجب أن تنطلق من إدارة األزمة القائمة ب

ة، وتطورات                ل اإلستراتيجي المستمر لألزم ر التحلي ة عب ا،  األهداف الرئيسية واالنتقائي ه
د مسارها         د من   . والعوامل المؤثرة بها، ووضع البدائل واالحتماالت المختلفة وتحدي والب

ة                   ة لألزم لبية المحتمل ائج الس داف، وتطويق النت ى تحقيق األه . إبداع الوسائل القادرة عل
ائل       هرة بعض وس ي ش ؤثرًا ف امًال م ة ع ة والدولي داث اإلقليمي ة األح ت تغطي د آان ولق

اة                 اإلعالم وخاصة من   روز قن ة ب يج الثاني  CNNها التلفزيونية، حيث شهدت حرب الخل
راق،                والحظنا تميز قناة الجزيرة في عرضها ألحداث الغزو األمريكي ألفغانستان والع

 . وأحداث لبنان
ان في تموز                          ى لبن دوان اإلسرائيلي عل ة الع ا ألزم ار في إدارته اة المن ة قن ورأينا إمكاني

ديم  ) 2006( ى تق درتها عل ات    وق د الطاق داقية، وحش زت بالمص ي تمي ة الت المعلوم
بعض      الجماهيرية حول المقاومة اإلسالمية، وتطابقت هذه الحالة مع التغطيات المتميزة ل

 ).2009 ــ 2008(القنوات العربية للعدوان اإلسرائيلي على غزة، 
ويبرز دور المتحدث الرسمي في األزمات والذي يلعب دورا آبيرا في  استقطاب             

ا أن أي        و ة مبين ة القائم ن األزم ة ع ات الالزم دها بالمعلوم ة وتزوي الم آاف ائل اإلع س
ة التي من                     ل والترهيب واإلشاعة الكاذب معلومة مغالطة فهي تندرج ضمن إطار التهوي



 - 108 -

ة                شانها تأجيج األزمة والعمل على مضاعفة نتائجها السلبية وبالتالي تحقيق أهداف الجه
 .زمة أو الجهات التي افتعلت األ

 واله ولي التوفيق
 

 الباحث            
                                                                 إبراهيم فواز 

  الجباوي
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µ 
ْذَهُل  رن     ُي ة الق ائق نهاي رز حق د اب ت أح ي آان ة الت زة اإلعالمي ام المعج رء أم الم

 . قيقة األبرز مع دخول العالم األلف الثالثة للميالدالعشرين وأصبحت الح
ذه المع ت ه إذا آان اه ف تى تتم كال وصور ش ى بأش زة تتجل ان ج ان والمك ع الزم  م

دة                    ى الصياغة الجدي درة عل لتزيل الحدود إال أن تجلياتها األهم بأفعالها التي تكمن في الق
ومن خالل التطور      /  اإلعالم لألفكار والقيم والمفاهيم ، لذلك يقوم أصحاب السطوة على        

 بتحويله إلى أداة / التكنولوجي الذي طرأ عليه
دافهم   ق أه وة        لتحقي ن ق ل ع ا ال يق وة م ن الق كل م الم اآلن يش بح اإلع ى أص حت

الح ى      . الس ا وعل ف أنواعه ات بمختل ة األزم ة لتغطي ائله آاف خر وس دما يس يما عن الس
ا أن يكون دو         أث ره ذاألخص السياسية واألمنية منها، فإم ام     اير و ت رأي الع ى ال يجابي عل

ا         ن نتائجه ل م دتها ويقل ن ح ف م ا يخف ات مم ا األزم ي تعصف به ات الت ي المجتمع ف
ا في                      تج عنه د ين ا وق الضارة، أو يكون ذو تأثير سلبي األمر الذي يعقد األزمات ويفاقمه

ة الصعد الح               ى آاف ا السلبي عل ا تأثيره ة أخرى يكون له ة أزمات جانبي ة،  هذه الحال ياتي
 وهو في صراع غير متكافئ مع عناصر الوسط الطبيعي المحيط       اإلنسان ظهر   أنمنذ  و

ه  ة ب ه أو من صنع الطبيع ان نفس واء من صنع اإلنس وارث س ات وآ ال ،من أزم   اهللاق
 : في آتابه العزيزتعالى

 4 اآلية / البلد سورة ÷َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِفي َآَبٍد×
ة لتطور المجتم ًاونتيج ًاع البشري مادي ة  واجتماعي ات االجتماعي ابك العالق ، وتش
اً  لمصالح، مما يؤدي إلى التنافس فيما بين الناس لدرجة        ابين بني البشر، وتضارب        أحيان

ود       غير البريء تصل إلى الصدام     ة تق ة أو جماعي ى مكاسب فردي ، من أجل الحصول عل
ى اإل تقرار إل ر صفو االس رين، وتعكي ة ضرار بمصالح اآلخ ى والطمأنين ؤدي إل ا ي  مم

دوثها،  باب ح ي أس ات ذات صبغة بشرية ف ةحدوث أزم ذه الحال ي ه ون اإلنسان ف  فيك
ه البشرية      عنصرًا زال  يتعاضد مع عناصر الوسط الطبيعي في              مؤذيًا بخالف طبيعت  إن

ذي   األمر   المزيد من الضرر      ى   ال ك الحوادث      ا المجتمعات البشرية      يحتم عل لتصدي لتل
هما يدعو البشرية إلى التعاضد في سبيل تحقيق            مؤدية إلى خسائر متنوعة     المؤسفة، وال 

ة        .بكافة الوسائل المتاحة لتخفيف الضرر الناجم     ذلك  الطمأنينة، ويتم    تم بتضافر آاف ا ي آم
ف        ى مختل ة عل اب بالحادث ع المص ر المجتم ود عناص اجه الل   أنواعه ن خ ك م ، وذل

درات    آافة وخاصة منها الوسائل اإل   مؤسسات المجتمع  ات وق عالمية بما تملك من إمكاني
  .   بشرية وتقنية وحرفية

 
  :الدراسةأمهية 

ة نظرًا                       ائل اإلعالم في إدارة األزم دور الممكن لوس ل ال ى تحلي تهدف الدراسة إل
ام،                 رأي الع لقدرتها الفائقة على التأثير المباشر على صنَّاع القرار السياسي وتوجهات ال
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ا     ووصولها إلى آل بيت ومك     ر أفنيته ان في المعمورة، واهتمام الجمهور المتعاظم بها عب
 :المتعددة، وهناك عدة محاور تجعل من هذه الدراسة قضية هامة

ـ] 1[ راد       ـ ى األف ة عل ه الهائل ة وتأثيرات اة العام ي الحي ر ف الم ودوره الكبي ة اإلع  أهمي
 .والمجتمعات البشرية وتناوله لكل صغيرة وآبيرة في حياتنا

ـ] 2[ داث     ـ وارث واألح ات والك ي األزم ة ف الم وخاص ائل اإلع ور بوس ام الجمه  اهتم
 .الهامة

ذا               ــ] 3[ ة حول ه دوات اإلعالمي ؤتمرات والن  ندرة الدراسات العلمية وتضاؤل حجم الم
 .الموضوع

 . الحاجة الماسة لمكتباتنا ومعاهدنا وجامعاتنا لمثل هذه األبحاثــ] 4[
ة          لى  لذا من الضروري تسليط الضوء ع      ة واألمني ه المعرفي ذا الموضوع بجوانب ه

ة وإدارة   ي معالج الم ف ائل اإلع ة وس راز أهمي ة، وإب ة واإلعالمي ية واالجتماعي والسياس
 . األزمات

 
 : الدراسة  وأسئلةمشـكلة

ة         ورة العلمي ار الث ي إط الم ف ائل اإلع ى وس رأ عل ذي ط ل ال ور الهائ ن التط الرغم م ب
ين             التكنولوجية، والتغيرات الكبي    ذلك اإلعالمي ة وآ رة التي شهدتها المؤسسات اإلعالمي

ى جانب التحديات                      ة إل واع  اإلعالمي ة األصناف واألن أنفسهم، مع التقدم المذهل في آاف
ة   ات اإلقليمي داث واألزم م األح خمة بحج رة وض ي آبي ي ه رة والت ة المعاص العالمي

الم في إدارة األزمات وآيفية والدولية يمكننا أن ندعو إلى اهتمام واسع بدور وسائل اإلع       
ة من خالل                    . إدارتها ى إدارة األزم درة اإلعالم عل وفي هذا السياق تبحث الدراسة في ق

 .التأثير على صناع القرار، وفريق إدارة األزمة والتأثير المباشر على الرأي العام
ذه العم                  ات ه م مكون ا هي أه ًا؟، وم ذا اإلطار إعالمي ة التي   فما هو الواقع الفعلي في ه لي

 .  تمثل محور الدراسة الحالية؟
   :الدراسةمنهج 

وم                   ذي يق ي ال نهج الوصفي التحليل اع الم ى الباحث إتب ة الدراسة عل فرضت طبيع
اهيم  ير مف ف وتفس ى وص ين عل ع ب ة الجم ة العلمي ذه الدراس ت ه د تطلب دة، ولق عدي

م بالموضوع المطرو              راءة تل ى ق ًا إذ رآز      األسلوبين الوصفي والتحليلي بناًء عل ح أساس
ة    ة واألزم ين والعولم وم اإلعالم وسياسات اإلعالمي ان مفه ى بي لوب الوصفي عل األس

 .وتحديد طبيعتها
ا                اط به أما األسلوب التحليلي فقد رآز على إمكانية قيام وسائل اإلعالم بالدور المن

 .أحيانًا بإدارة األزمات على تنوعها واختالفها
 

 :نتائج البحث 
 : تقدم خرج البحث بنتائج هامة ال بد من ذآر أهمها من خالل ما 

 ضرورة وأهمية وسائل اإلعالم عامة في المجتمعات   -1
 ضرورة وجود فريق إلدارة األزمات في المنظمات والكيانات   -2
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 أهمية االآتشاف البكر لالزمات لسرعة التصدي لها  -3
 أهمية التخطيط المسبق وتعدد السيناريوهات لمواجهة األزمات   -4
 أهمية التخطيط اإلعالمي في مواجهة األزمات   -5
 اهمبة وسائل اإلعالم في تغيير اتجاهات الرأي العام أثناء األزمات -6
 دور وسائل اإلعالم في تأجيج أو تخفيف حدة األزمة  -7
 ضرورة وجود إعالم متخصص في مواجهة األزمات  -8
 ته أثناء األزماتوأهميبروز دور المتحدث الرسمي  -9

 
 
 

 ــــــةاخلامتــــــ
لقد أحدثت الثورة العلمية تغييرات جوهرية في شكل ومضمون اإلعالم وطورت             
ت     ة، ومكن ات اإلعالمي ين والمؤسس رت دور اإلعالمي ائله، وغي ذهل وس د م ى ح إل
أثير،                   ة والت ة من حيث األهمي ه الحقيقي التطورات التكنولوجية اإلعالم من أن يأخذ مكانت

ث ا، حي رف به ة معت ايير دولي تكلم عن شرق  حسب مع وم أن ن د الي ا بع د بإمكانن م يع  ل
ول                    ى حد ق ة عل وغرب، أو معايير غربية في النوعية، بل أضفى لدينا اليوم معايير دولي

 .أحد اإلعالميين العرب البارزين
ق          ام وف ى االنتظ درة عل ع الق ي المجتم و يعط تى، فه الم أدوارًا ش ؤدي اإلع وي

ة متس  ة وعقلي يم ثقافي ة، وق ى  أحاسيس معين أثير عل ي الت ة ف ر فاعلي و األداة األآث قة، فه
ر  اط التفكي لوك وأنم اس    . الس ين الن ل ب ق التكام ي تحقي هم ف ه يس ا أن ار أن .. آم وباعتب

ة  ية واالقتصادية واالجتماعي ة والسياس ة المعرفي اإلعالم هو جزء ال يتجزأ من الفاعلي
ور وأزما اة الجمه ى تماس مباشر بحي و عل ات البشرية فه و يلعب دورًا للمجتمع ه، فه ت

ا   ة تطوراته ات ومتابع ف باألزم ي التعري زًا ف يًا وممي باب  . رئيس ل لألس اول التحلي ويتن
ا من خالل                          ى نموه ة العوامل التي أدت إل ة، ومتابع أة األزم ى نش والدوافع التي أدت إل
د               ان، والب ان والمك حرآتها وصيرورتها، مع تحديد العوامل المؤثرة فيها من حيث الزم

ن ا ل اإلحصائي والقياسي  م تخدام أدوات التحلي وازن أي اس اق والت ة االتس ذ بسياس ألخ
 .     بالمقدار التي تتطلبه دراسة األزمة في إطارها العام والخاص

لة من  ائل اإلعالم، ضمن إطار سلس ة يشكل الشغل الشاغل لوس إن إدارة األزم
ا، أو     اإلجراءات الهادفة إلى تغطية األحداث بل والسيطرة عليها         أحيانًا، والحد من تفاقمه

ى الخصم،          . تأجيجها أحيانًا أخرى   ل عل تحكم في تطور األحداث، والتحاي إنها محاولة لل
تقرار أو السعي               أمين االس ن، واإلسهام في ت ا أمك والتأثير فيه، أو دعم خطة الصديق م

 .إلى اهتزازه
تم         ن يه م وف ات آعل ن إدارة األزم د ع يس ببعي الم ل ا أن اإلع اذ  آم ة اتخ بدراس

ة، ترتكز                   ة ومتكامل رارات الصائبة في سلسلة متصلة ومتتابع اإلجراءات المناسبة والق
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ة،       ة والداخلي على المعرفة الواسعة، واإلدراك الشامل لألزمة القائمة في أبعادها الخارجي
 .وبنيتها، وتعقيداتها

ذا              ة ب ة القائم ق من إدارة األزم د  وحيث أن إدارة األزمات يجب أن تنطل تها بتحدي
ا،                  ة، وتطوراته ل اإلستراتيجي المستمر لألزم ر التحلي ة عب األهداف الرئيسية واالنتقائي

د مسارها         د من   . والعوامل المؤثرة بها، ووضع البدائل واالحتماالت المختلفة وتحدي والب
ة                   ة لألزم لبية المحتمل ائج الس داف، وتطويق النت ى تحقيق األه . إبداع الوسائل القادرة عل

د ائل      ولق هرة بعض وس ي ش ؤثرًا ف امًال م ة ع ة والدولي داث اإلقليمي ة األح ت تغطي  آان
اة                    روز قن ة ب يج الثاني  CNNاإلعالم وخاصة منها التلفزيونية، حيث شهدت حرب الخل

راق،                والحظنا تميز قناة الجزيرة في عرضها ألحداث الغزو األمريكي ألفغانستان والع
 . وأحداث لبنان

اة     ة قن ان في تموز                     ورأينا إمكاني ى لبن دوان اإلسرائيلي عل ة الع ا ألزم ار في إدارته  المن
ات      ) 2006( د الطاق داقية، وحش زت بالمص ي تمي ة الت ديم المعلوم ى تق درتها عل وق

بعض      الجماهيرية حول المقاومة اإلسالمية، وتطابقت هذه الحالة مع التغطيات المتميزة ل
 ).2009 ــ 2008(القنوات العربية للعدوان اإلسرائيلي على غزة، 

ات،        ي للمعلوم در الرئيس و المص ات وه ي األزم ًا ف ر دائم و الحاض اإلعالم ه ف
وير     ع تط جم م ا ينس ل بم ي الهائ ور التقن ة التط ن معالج د م ك الب ق ذل ار ولتحقي واألخب
دريب          ر الت ياء أخرى عب ة أش القدرات البشرية وتقديم تطوير المهارات الصحفية على أي

 . هني المباشرالمستمر والتأهيل الم
ه من                    ذي يمكن ومن هذه المنطلقات يبرز دور المتحدث الرسمي في األزمات وال
ات    دها بالمعلوم ة وتزوي الم آاف ائل اإلع تقطب وس ا أن يس ع به ي يتمت ا الت خالل المزاي
ل                 الالزمة عن األزمة القائمة مبينا أن أي معلومة مغالطة فهي تندرج ضمن إطار التهوي

ا             والترهيب واإلشاعة    ى مضاعفة نتائجه الكاذبة التي من شانها تأجيج األزمة والعمل عل
 .السلبية وبالتالي تحقيق أهداف الجهة أو الجهات التي افتعلت األزمة 

دما، إال أن التوصيات                      ة ذآرت مق ائج هام إضافة لما ذآر أعاله خرج البحث بنت
 .فهي ال تخرج عن سياق أهمية النتائج المحصلة

 واله ولي التوفيق
  م2009 / 4 / 1/ دمشق في 

 الباحث      
  إبراهيم فواز الجباوي
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 س العاملية سنت آليمنتجامعة
 

  لنيل درجة الدآتوراهأطروحة/  اإلعالم يف األزمات 
 

دمشق ــ / سوريا                                         فواز الجباويإبراهيم / ادإعد
  م2009
 

 :الدراسةأمهية 
ة نظرًا                      دفهت ائل اإلعالم في إدارة األزم دور الممكن لوس ل ال ى تحلي  الدراسة إل

ام،                 رأي الع لقدرتها الفائقة على التأثير المباشر على صنَّاع القرار السياسي وتوجهات ال
ا          ر أفنيته ووصولها إلى آل بيت ومكان في المعمورة، واهتمام الجمهور المتعاظم بها عب

 :ور تجعل من هذه الدراسة قضية هامةالمتعددة، وهناك عدة محا
ـ] 1[ راد       ـ ى األف ة عل ه الهائل ة وتأثيرات اة العام ي الحي ر ف الم ودوره الكبي ة اإلع  أهمي

 .والمجتمعات البشرية وتناوله لكل صغيرة وآبيرة في حياتنا
ـ] 2[ داث     ـ وارث واألح ات والك ي األزم ة ف الم وخاص ائل اإلع ور بوس ام الجمه  اهتم

 .الهامة
ذا               ــ] 3[ ة حول ه دوات اإلعالمي ؤتمرات والن  ندرة الدراسات العلمية وتضاؤل حجم الم

 .الموضوع
 . الحاجة الماسة لمكتباتنا ومعاهدنا وجامعاتنا لمثل هذه األبحاثــ] 4[

ة          لذا من الضروري تسليط الضوء على        ة واألمني ه المعرفي ذا الموضوع بجوانب ه
را ة، وإب ة واإلعالمي ية واالجتماعي ة وإدارة  والسياس ي معالج الم ف ائل اإلع ة وس ز أهمي

 . األزمات
 الباحث           

                                                                 إبراهيم فواز 
 الجباوي
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 جامعة سنت آليمنتس العاملية

 
 أطروحة لنيل درجة الدآتوراه/  اإلعالم يف األزمات 

 
  م2009دمشق ــ /    سوريا   إبراهيم فواز الجباوي             / إعداد 

 
  الدراسة ة مشـكل

 
ة                    بالرغم ورة العلمي ائل اإلعالم في إطار الث ى وس  من التطور الهائل الذي طرأ عل

ين                  ذلك اإلعالمي ة وآ رة التي شهدتها المؤسسات اإلعالمي التكنولوجية، والتغيرات الكبي
ى جانب التحديات                  أنفسهم، مع التقدم المذه    ة إل واع  اإلعالمي ة األصناف واألن ل في آاف

ة   ات اإلقليمي داث واألزم م األح خمة بحج رة وض ي آبي ي ه رة والت ة المعاص العالمي
والدولية يمكننا أن ندعو إلى اهتمام واسع بدور وسائل اإلعالم في إدارة األزمات وآيفية        

درة ا         . إدارتها ة من خالل           وفي هذا السياق تبحث الدراسة في ق ى إدارة األزم إلعالم عل
 .التأثير على صناع القرار، وفريق إدارة األزمة والتأثير المباشر على الرأي العام

ة التي                     ذه العملي ات ه م مكون ا هي أه ًا؟، وم ذا اإلطار إعالمي فما هو الواقع الفعلي في ه
 .  تمثل محور الدراسة الحالية؟

 

           الباحث 
                                                 إبراهيم فواز                 

  الجباوي
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 جامعة سنت آليمنتس العاملية
 

 أطروحة لنيل درجة الدآتوراه/  اإلعالم يف األزمات 
 

دمشق ــ / إبراهيم فواز الجباوي                                       سوريا / إعداد 
 م 2009

 
  الدراسةمنهج 

 
 

وم                   ذي يق ي ال نهج الوصفي التحليل اع الم ى الباحث إتب ة الدراسة عل فرضت طبيع
اهيم  ير مف ف وتفس ى وص ين عل ع ب ة الجم ة العلمي ذه الدراس ت ه د تطلب دة، ولق عدي

ًا إذ رآز                    م بالموضوع المطروح أساس راءة تل ى ق األسلوبين الوصفي والتحليلي بناًء عل
ى ب لوب الوصفي عل ة  األس ة واألزم ين والعولم وم اإلعالم وسياسات اإلعالمي ان مفه ي

 .وتحديد طبيعتها
ا                اط به أما األسلوب التحليلي فقد رآز على إمكانية قيام وسائل اإلعالم بالدور المن

 .أحيانًا بإدارة األزمات على تنوعها واختالفها
 

   
   
      

 الباحث 
                       إبراهيم فواز                                           
  الجباوي
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 جامعة سنت آليمنتوس العاملية

 
 أطروحة لنيل درجة الدآتوراه/  اإلعالم يف األزمات 

 
دمشق ــ / إبراهيم فواز الجباوي                                       سوريا / إعداد 

  م2009
 

 نتائج البحث 
 
 

 : ما تقدم خرج البحث بنتائج هامة ال بد من ذآر أهمها من خالل 
 ضرورة وأهمية وسائل اإلعالم عامة في المجتمعات   -10
 ضرورة وجود فريق إلدارة األزمات في المنظمات والكيانات   -11
 أهمية االآتشاف البكر لالزمات لسرعة التصدي لها  -12
  أهمية التخطيط المسبق وتعدد السيناريوهات لمواجهة األزمات  -13
  أهمية التخطيط اإلعالمي في مواجهة األزمات  -14
 اهمبة وسائل اإلعالم في تغيير اتجاهات الرأي العام أثناء األزمات -15
 دور وسائل اإلعالم في تأجيج أو تخفيف حدة األزمة  -16
 ضرورة وجود إعالم متخصص في مواجهة األزمات  -17
 ته أثناء األزماتوأهميبروز دور المتحدث الرسمي  -18

 

 لباحث           ا
                                                                 إبراهيم فواز 

  الجباوي

 
 


