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 وبعد األزمات والصراعات المسمحة دور اإلعالم قبل وأثناء
  هويدا مصطفىد. 

تقدددم تلددو الورقددة تنصدديال  نظريددا  لعالقددة اإلعددالم باألزمددات مددن اددالل طددرح م موعددة مددن المحدداور التدد  
تساهم ف  توضدي  مراحدل األزمدة ودور اإلعدالم فد  حدل مرحلدة مدن مراحل داي وذلدو بريدة تقدديم رؤيدة تددف  

  : ماتي وقد  اءت تلو المحاور حما ينتالتعامل بشحل أفضل م  األز نحو 
  The Crisis Life –Cycleدورة حياة األزمة 

يشددير تحليددل األزمددات إلددى تشددابا حبيددر مدد  النمددوذج البيولددو ى فددى دورة الحيدداة  حيددث يمددر الحددا ن الحددى 
لددة ا نحدددار والمددوتي ويمحددن أن بمراحددل ماتلفددة مددن المدديالدي ثددم مرحلددة النمددو والنضدد  وصددو   إلددى مرح
 نستادم دورة حياة األزمة لتعبر عن حل مرحلة من مراحل دورة الحياة.

فحددين تظ ددر بددوادر األزمددة أو ميالدهددا يمحددن أن تتدددال فنددون اإلدارة لتحددول دون أن تصددل األزمددة إلددى 
فددى م دددهاي وقددد تددن    مرحلددة النمددو والنضددوج ي وفددى هددذس الحالددة تسددتطي  اإلدارة الرشدديدة أن تن ددى األزمددة

 Crisis.اإلدارة ال يددددة فدددى ت ندددب األزمدددة قبدددل أن تولدددد بمدددا يمحدددن أن نطلددد  عليدددا   إ  ددداض األزمدددة  
abortion  

وحين تت اهل اإلدارة معال ة األزمة فى م دها تحون الظروف م ينة لميالد األزمة ونموها ووصول ا إلدى 
 لمنظمة. مرحلة النض  التى تشحل ت ديد ا حبير ا لسمعة ا

ذا اسددتطاعت المنظمددة التصدددك للمشددحالت قبددل أن تسددتفحل وتنمددو وتتحددول إلددى أزمدداتي ف ن ددا سددوف  وا 
التى تقدم ا وسا ل اإلعالم نتي ة نقص المعلومات وزيادة الرمدوضي  Unsavoryتت نب الترطية السلبية 

 .(2)ورغم ذلو ي ب أن ندرو أن بعض األزمات   يمحن ت نبا واحتواؤس فى م دس

 تصنيف دورة حياة األزمة: 
 يرى العمماء أن دورة حياة األزمة تمر بثالث مراحل:

مددددا قبددددل وقددددوع األزمددددة: وهددددو مددددا يعددددرف باستشددددعار األزمددددة واتادددداذ اإل ددددراءات الوقا يددددة  -1
Proactive حتى يمحن تالفي ا. 

                                                           

 أستاذ بحلية اإلعالمي  امعة القاهرة. 

(2  ( Gonzalez-Ferroero, A&C. B Pratt, How to Manage a Crisis Before or Whenever-in hits, Public 
Relations Quarterly, Vol 40 , Spring 1995. 
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موا  ددة األزمددة حددال وقوع ددا: مددن اددالل اتادداذ اإل ددراءات التددى تحددد مددن ا ثددار الضددارة  -2
  .عمل على تضيي  نطاق اوال

إ راءات ما بعد األزمة: من االل دراسة وتقييم ماذا حدث؟ وحيف حددث؟ ورسدم سدبل عددم تحدرار  -3
 أزمات مشاب ة.

 بخمس مراحل رئيسة عمى النحو اآلتي: يرك علماء آارون أن دورة حياة األزمة تمر  -
زمدة بعدض عالمددات : فرالب دا مدا يسددب  األ Signal Detectionمرحلدة إشدارات اإلندذار  -1

اإلنذار المبحرة التدى تنبد ء باحتمدال نشدوب األزمدةي وعدادة مدا تحددث األزمدات نتي دة عددم ا نتبداس 
 .إلى تلو اإلشارات

تعتمدد هدذس المرحلدة علدى  : Preparation – Preventionمرحلدة ا سدتعداد و الوقايدة  -2
مدل مع داي والعمدل علدى الحدد مدن رسم سيناريوهات ماتلفة لموا  ة األزمات المحتملدة وحيفيدة التعا

 .مااطرها
: وهددى مرحلددة حدددوث األزمددة  حيددث تددتم مرا عددة  Reactiveمرحلددة احتددواء األضددرار  -3

دادددال التعدددديالت علي دددا فدددى ضدددوء الموقدددف الفعلدددى ل زمدددةي وح دددم التدددنثيرات  الاطدددط الوقا يدددة وا 
 . النا مة عن ا والعمل على استعادة النشاط

: تشدتمل علدى إعدداد وتنفيدذ بدرام  تسدت دف اسدتعادة  Recoveryمرحلة استعادة النشداط  -4
الصدورة الذهنيددة اإلي ابيددة عدن المنظمددة مددن ادالل اسددتمرار األنشددطة ا تصدالية التددى تسدداعد علددى 

 .  ذلو
: وتتضدمن رصدد وتقيديم حصديلة الابدرات   Learningمرحلة استيعاب الدروس المستفادة -5

 .(3)حيفية التعامل مع االتى احتسبت ا المنظمة نتي ة وقوع األزمة و 
وقددد أدك التطددور السددري  فددى تحنولو يددا ا تصددال وانتشددار القنددوات الفضددا يةي وقواعددد البياندداتي وشددبحات 
المعلومددات مثدددل شدددبحة اإلنترندددت بمدددا تحققدددا مدددن تددددف  سدددري  ل ابدددار والمعلومدددات ومدددا تنطدددوك عليدددا مدددن 

عددالم علددى نطددا  واسدد ي إلددى ضددرورة حددرص معلومددات دقيقددة وغيددر دقيقددة عددن المنظمددة تنشددرها وسددا ل اإل

                                                           

(3  ( Birch, J. New Factors in Crisis Planning and response, Public Relations Quarterly, Vol 39 (1), Op-cit, 
Spring 1994. 
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المنظمدات علددى مراقبددة هدذس الوسددا ل ال ديدددة الواسدعة ا نتشددار بددنن تعمدل علددى إقامددة روابدط إي ابيددة مع ددا 
مدادها بالمعلومات الدقيقة أو   بنول فيما   .(4)يعرف باتصا ت األزمةوا 

 االتصاالت ودورها فى المراحل المختمفة لألزمة: 
األزمددة بنن دا  حافددة ا نشدطة ا تصددالية التدى تمددارس أثنداء المراحددل الماتلفدة ل زمددة  تعدرف اتصدا ت

برض النظر عن الوسا ل والمضامين المستادمة في داي بمدا فدى ذلدو أنشدطة العالقدات العامدة واألدوار 
 ددا ا تصددالية التددى تقددوم ب ددا المنظمددات أثندداء مراحددل األزمددةي وحددذلو األنشددطة ا تصددالية التددى تقددوم ب

 وسا ل اإلعالم .
 يمكن حصر دوافع االهتمام باتصاالت األزمة فى الدوافع اآلتية:  -

تزايد عدد األزمات التى تعانى من ا المنظمات والمؤسسات الماتلفدة فدى الم تمد   -1
 .فى السنوات األايرة

تزايد اهتمام وسا ل اإلعدالم بترطيدة أابدار األزمدات واألاطدار الصدناعية والبي يدة  -2
 . المحدقة بال ماهيري والل وء إلى ترطيت ا بعم  من االل تقارير تقصى الحقا   والسياسية

 . التنثير العمي  ل زمات على الم تم  ومؤسساتا وهي اتا -3
تحظددى األزمددات والحددوارث بترطيددة واسددعة مددن قبددل وسددا ل اإلعددالم باعتبارهددا مددن  -4

 .  ة الناس إلى المعرفةاألابار السلبية التى تحق  ا نتشار لوسا ل اإلعالم وتلبى حا
 . تستقطب األزمات اهتمام السياسيين و ماعات المصال  الااصة -5
تنثير األزمدة   يقدف مدردودس السدلبى عندد حدد منظمدة بعين داي بدل قدد يت داوز إلدى  -6

 .(5)التنثير فى قطاعات حاملة فى الم تم 

 دور اإلعالم و االتصاالت فى المراحل المختمفة لألزمة: 
عالم وا تصا ت فى المراحل الماتلفة ل زمة أو ما يطل  عليا دورة حياة ينطل  دور اإل -

  ثالثة مبادىء رئيسة هى:األزمة من 
  Issues Managementإدارة القضايا التى تثيرها األزمة  -1

                                                           

 . 2008ي القاهرة ي الدار المصرية اللبنانية ي يناير اإلعالم والم تم  فى عالم مترير ( حسن عمادي عادل عبد الرفاري (4
لطبعة الثانيةي القاهرة دار الحتب العلمية للنشر والتوزي ي ي ا اإلعالم واألزماتي مدال نظرك وممارسات عملية ( محمد شوماني (5

 .89-67ي ص ص 2006
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  Planning-Preventionالتاطيط لمن  األزمة  -2
  Implementationاإلن از والعمل على انحسار األزمة  -3

 : دور اإلعالم وا تصال فى إدارة القضايا  المتعلقة باألزمة: األولىالمرحمة   
مراقبدددة البي دددة والبحدددث فدددى األفحدددار السدددا دة وا ت اهدددات المتعلقدددة بالمشدددحالت أو  -1

 العناصر التى تنب ء بوقوع األزمة. 
ت مي  معلومات عن القضايا التدى يحتمدل أن تسدبب مشدحالت أو أزمدات بالنسدبة  -2

 . للمنظمة
اسددتراتي ية اتصددال تسددت دف مندد  حدددوث األزمددة أو إعددادة تو يددا القضددايا  تطددوير -3

 .وأطراف األزمة على النحو الذك يمن  وقوع األزمة
 دور اإلعالم وا تصال فى المشارحة فى التاطيط لمن  األزمة: المرحمة الثانية:    
ف والمشدحالت التدى تدؤدك وضد  سياسدة وقا يدة لمند  األزمدة مدن ادالل تنداول ومناقشدة أبعداد المواقد  -1

 . إلى احتمال وقوع األزمات والتنبيا إلي ا
 .إي اد قنوات من ا تصال بين وسا ل اإلعالم وفري  إدارة األزمة فى المنظمة -2
  .الوصول إلى ممثلى المنظمة للتعامل م  اإلعالم وتوصيل الحقا   إلى ال ماهير -3
توضددي  مواقددف األطددراف المعنيددة مددن األزمددة وال  ددود تصددميم رسددا ل اتصددالية لل م ددور المسددت دف ل -4

براز الحلول المطروحة.  المبذولة  حتواء المشحلة وا 
 : إدارة األزمة:المرحمة الثالثة

 . العمل على استمرار التدف  السري  للمعلومات والبيانات المتعلقة باألزمة -1
ن فددى سدديناريوهات تقيدديم اسددت ابة المنظمددة ل زمددة مددن اددالل رؤيددة الابددراء والمتاصصددي -2

 . موا  ة األزمة وفعاليات التعامل مع ا من  انب المنظمة
 . إبراز أسباب تطور األزمة وأبعادها وأبعاد التنثيرات التى يمحن أن تحدث ا -3
توعيدددة ال م دددور بنسددداليب موا  دددة األزمدددة وتدددداعيات ا واألدوار والوظدددا ف المطلوبدددة مندددا  -4

 . لإلس ام فى احتواء آثار األزمة
عالمية تفسر األزمة وتعرض طر  موا  ت ا واألنشطة إعدا -5 د وتنفيذ رسا ل اتصالية وا 

 .المبذولة من قبل ال  ات المعنية باألزمة  حتواء آثارها
 : The Post Crisis: دور اإلعالم و ا تصال بعد انحسار األزمة المرحمة الرابعة

مبذولدددة  حتدددواء ا سدددتمرار فدددى  دددذب اهتمدددام ال م دددور نحدددو ال  دددود واألنشدددطة ال -1
 . األزمة
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 . ا ستمرار فى رصد ومتابعة تداعيات األزمة حتى تقل حدت ا أو تاتفى -2
ا ستمرار فى تزويد ال م دور بالمعلومدات حدول إ دراءات موا  دة األزمدة وتحليدل  -3

مدك مالءمة هذس اإل راءات وقدرت ا على عدم تحرار األزمة فى المستقبل من االل الادمات 
 . حليلية من  انب الابراء والمتاصصينالتفسيرية والت

 .رصد ردود األفعال الرسمية والشعبية وات اهات م لت نب أزمات مستقبلية  -4
تطوير استراتي ية اتصال تستفيد من الابرة الحالية فى موا  ة األزمدة لالسدتعانة  -5

نشددددطة ب دددا والبنددداء علي دددا فددددى موا  دددة أزمدددات مشددداب ة لتحديددددد النقددداط السدددلبية واإلي ابيدددة ل 
 .6))ا تصالية واإلعالمية المستادمة

مننننن طددددرح بعددددض األسدددد لة الم مددددة لتقيدددديم األداء اإلعالمددددى فددددى مراحددددل األزمددددةي  -6
  أهمها:

 هل تمت ا ست ابة اإلعالمية ل زمة بالسرعة والفعالية المطلوبة؟  -
 هل تم العمل وف  اطة اتصالية منظمة؟  -
المية وا تصاليةي وهل وصلت إلي م وحانت ما نوعية الف ات التى است دفت ا الرسا ل اإلع -

 مالءمة ل م؟ 
 هل تم ت اهل ف ة معينة من ال م ور؟  -
مددا نوعيددة الرسددا ل اإلعالميددة واألسدداليب المنطقيددة والعاطفيددة التددى تددم تو ي  ددا لل م ددوري  -

 وهل تتالءم م  المراحل الماتلفة ل زمة؟ 
لتلبيددة احتيا ددات ال م ددور للمعرفددة مددا ح ددم الترطيددة اإلعالميددة ل زمددةي وهددل حددان حافي ددا  -

 والتوعية بنبعاد األزمة وتداعيات ا؟ 
هددل تددم عددرض أابددار غيددر دقيقددة أو شددا عاتي ومددا الوسددا ل التددى اسددتادمت لمعال ددة هددذا  -

 األمر لمن  عدم تحرارس؟ 
 (7)هل حانت الحوادر اإلعالمية على دراية باألزمة وأبعادها وقدرة على التعامل مع ا؟. -

 تصال ودورها فى المراحل المختمفة لألزمة: عناصر اال 
  :تتحدد م ام وقت األزمات واالل المراحل الماتلفة لتطورها ف  ما ينت  المرسل: -1

                                                           

(6  ( Gonzalez Ferrero, & Partt,op-cit pp 26-29. 
حلية الدراسات العليا بنحاديمية مبارو ل مني العدد ي ي م لة الدراسات العلياي القاهرة تاطيط برام  األزمات ( محمود يوسفي (7

 .136-134ص ص  2003 ن يوليومالتاس  
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 المحافظة على قيم الم تم  وتماسحا وقت األزمة.  -
 العمل على تحقي  اإل ماع أو ا تفا  على األهداف الر يسة.  -
 ك يتو ا إليا. معرفة ودراسة طبيعة واصا ص ال م ور الذ -
 اإللمام بمف وم األزمة وأهمية الدور اإلعالمى فى التعامل مع ا.  -
ف ددم مدددك تددنثير األشددحال اإلعالميددةي بحيددث توظددف تلددو األشددحال طبقددا لطبيعددة ونوعيددة  -

 األزمة والمرحلة التى تمر ب ا. 
حدل التعرف على إمحانيات حل وسيلة إعالميدة وقددرت ا علدى التعامدل مد  األزمدة لتوظيدف  -

 من ا طبق ا لطبيعة األزمة ومراحل ا والعمل على إي اد التنسي  بين ا. 
تو ددد عدددة اعتبددارات تتعلدد  بمحتددوك الرسددالة  بددد مددن مراعات ددا عنددد الرسننالة اإلعالميننة:  -2

  التعامل اإلعالمى م  األزمات فى مراحلا الماتلفةي من أهم ا:
 إثارة اهتمام ال م ور لتنشيط عنصر المشارحة.  -
بددراز المطلددوب مددن ال م ددور لإلسدد ام فددى موا  ددة الحددر  - ص علددى صددياغة الرسددالة بدقددةي وا 

 األزمة وتداعيات ا. 
 البساطة والوضوح فى صياغة الرسالة لتصل إلى ال م ور العام.  -
 أن تتالءم م  طبيعة الوسيلة التى تبث من االل ا.  -
 ة االل مراحل ا الماتلفة. أن ترتبط با ستراتي ية واألهداف العامة المتبعة لموا  ة األزم -
إن تحقيد  مبددأ الوحددة والتندوع فدى أداء وسدا ل اإلعدالم مسدنلة م مدة الوسيمة اإلعالمينة:  -3

فددى إدارة األزمددات  ممددا يتطلددب ف ددم اصددا ص حددل وسدديلة مددن هددذس الوسددا لي فقددد تحددون اإلذاعددة 
يم حدث مصدور وموثد ي األسرع واألحفن فى تقديم المعلومةي بينما يحون التليفزيون األفضل فى تقد

 والصحافة أحثر مقدرة على معال ة األحداث والتطورات بعم  وتحليل ا وتفسيرها. 
يددرتبط ن دداح اإلعددالم فددى التعامددل مدد  األزمددات بمدددك قدددرة  ال م ددور علددى المسننتلبل:   -4

ا سددددت ابة للرسددددالة اإلعالميددددة وفددددو رموزهددددا والتفاعددددل مع دددداي وفق ددددا لثقافتددددا ومفاهيمددددا ومعتقداتددددا 
أن تؤادددذ فدددى  تطلعاتدددا الااصدددة وتحيزاتدددا وتو  اتدددا السياسددديةي وغيرهدددا مدددن العوامدددل التدددى ي دددبو 

 (8)ألزمات.ا عند صياغة الرسالة اإلعالمية وقت ا عتبار
 مهام اإلعالم فى المراحل المختمفة لألزمة: 

                                                           

ي ص 1999ي مرحز الدراسات والبحوثي أحاديمية نايف العربية للعلوم األمنيةي الرياض  اإلعالم واألزماتأديب اضوري  ( (8
74. 
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عدالم بم دام ياتلف التناول اإلعالمى ل زمات بااتالف المراحل التى تمر ب ا األزمة  حيث يقدوم اإل
 ووظا ف وأدوار تاتلف بااتالف هذس المراحل حما ينت : 

وهددى المرحلددة التددى تبدددأ مدد  بدايددة ظ ددور األزمددة  حيددث يقددوم مرحمننة ن ننر المعمومننات:  -1
مداد ال م ور بالمعلومات والبيانات عن ا ليواحب رغبدة  اإلعالم بدور حيوك فى التعربف باألزمة وا 

 ست الء الموقف عن األزمة وأبعادها. ال ماهير فى مزيد من المعرفة وا
حيدث تقدوم وسدا ل اإلعدالم فدى هدذس المرحلدة بتحليدل عناصدر  مرحمة تفسنيبر المعمومنات: -2

األزمة والبحث فى  ذورها وأسباب ا ومقارنت دا بنزمدات مماثلدةي وهندا تفسد  وسدا ل اإلعدالم الم دال 
ا إيضداحية مفسدرةي أو تحلديالت أمام حل ما يساعد علدى اسدت الء الحقدا   وتوضديح اي سدواء مدواد  

و آراء الابددددراء والمحللددددين طبق ددددا لطبيعددددة األزمددددة وم ال ددددا وحدددددود آثارهدددداي حددددذلو تتعددددرض وسددددا ل 
 .اإلعالم لموقف المس ولين وصانعى القرار ت اس األزمة وسبل التعامل مع ا  حتواء آثارها

قدددف دور وسدددا ل وهدددى مرحلدددة مدددا بعدددد انحسدددار األزمدددة  حيدددث   يتو  المرحمنننة الوقائينننة: -3
اإلعدالم علدى م درد تفسدير األزمدة والتعامدل مد  عناصدرها وتطورات داي بدل ي دب أن يتاطدى الددور 
اإلعالمدددى هدددذا البعدددد لتقددددم وسدددا ل اإلعدددالم لل مددداهير طدددر  الوقايدددة وأسدددلوب التعامدددل مددد  أزمدددات 

 مشاب ة.
 زمة تتطلب ا لتزاموهذس الم ام واألدوار التى يقوم ب ا اإلعالم االل المراحل الماتلفة ل 

 ببعض الضوابط و المحددات التى تزيد من فعالية الرسالة اإلعالمية فى موا  ة األزمات.
 محددات وضوابط دور اإلعالم فى مواجهة األزمات فى مراحمها المختمفة: 

مداد الرأك العام بالحقا   التفصيلية عن األزمة.  -1  الدقة وا 
رسدمية والسياسدية التدى تسداعد علدى تشدحيل ا هتمام بالتصريحات ذات الطبيعدة ال -2

 ات اهات الرأك العام ت اس األزمة. 
ا عتراف باألاطاء التى قد تحدث أثناء عمليات اإلنذار واإلغاثدةي وذلدو بالنسدبة  -3

 ل زمات والحوارث الطبيعية لحسب المصداقية. 
 القدرة على التعامل بموضوعية وعدم انفعال م  األحداث.  -4
   لال  مناخ صحى يحتوك آثار األزمة ويوا ا الشا عات التى سرعة نشر الحقا -5

 تنشط أثناء األزمات. 
ا هتمدام بفوريدة نقدل الحددث مدن موقعدداي والتوا دد فدى منداط  األحدداث وا هتمددام  -6

 بالمادة المصورة. 
 ا هتمام بالتقارير والتحليالت والتعليقات اإلابارية عن األزمة وتطورات ا.  -7
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الوثا قية المصاحبة للترطية التليفزيونية  بما يفسر أسباب األزمدة  ا هتمام بالمادة -8
 وأبعادها وتحديد حيفية التعامل مع ا. 

البعددد عددن مبدددأ ح ددب المعلومددات أو إافا  دداي بحيددث تحددون وسددا ل اإلعددالم هددى  -9
 الرابطة بين صانعى القرار فى األزمة والمس ولين عن التعامل مع ا والرأك العام. 

لوصول إلى مواق  األحداثي وا  راء الحوارات مد  الشد ود والمسد وليني ا هتمام با -11
 وحذلو الابراء والسياسيين والمفحرين  لمساعدة الرأك العام على تحوين رأك ت اس األزمة. 

ا هتمدددام بعنصدددر التحامدددل فدددى المعلومدددات المقدمدددة حدددول األزمدددة  بتنددداول األبعددداد  -11
 الماتلفة ل ا. 

 تمام بعنصر المتابعة المستمرة ل زمة وتداعيات ا فى المراحل الماتلفة. ا ه -12
فت  قنوات اتصال مباشرة بين وسا ل اإلعالم وال م ور لتلبية حا ات م إلى الف م  -13

 والمعرفة عن األزمة وتطورات ا. 
ا لتزام بتددف  المعلومدات دون وضد  مدا يعيق دا مدن رقابدة أو سديطرة مسدبقة  ممدا  -14

 اإلعالميين أنفس م ت نب الرقابة الذاتية فى التعامل م  األحداث. يتطلب من 
 العمل على الحفاظ على األمن الداالى وسالمة المواطنين ومصالح م الحيوية.  -15
التنحدددد مدددن وصدددول المعلومدددات والبياندددات الالزمدددة إلدددى ال م دددور بالقددددر المناسدددب  -16

 ودون آراء مسبقة. 
تاحددة فددرص للحددوار التددوازن فددى عددرض و  ددات النظددر الماتلفدد -17 ة حددول األزمددةي وا 

 .(9)والنقاش حول ا
 بتحقي  وظيفتين: وقت األزمات أن يلتزم اإلعالم -18

أن يحون اإلعالم انعحاس ا لم تم  األزمةي بمعنى أن يحون معبر ا عن احتيا ات ال م دور  -
 . وملبي ا لتساؤ تا واحتيا اتا وقت األزمة

بحيددث يحددول حددل فددرد مددن أفددراد الم تمدد  مددن أن يحددون اإلعددالم مو   ددا لم تمدد  األزمددةي  -
م رد متلٍ  سلبى للرسالة اإلعالمية إلى متفاعل مع دا ومت داوب مد  عناصدرها ومحقد  ألهدداف اي 
من االل القيام بسلوو معين يتطلبا التعامل م  األزمةي فضال  عن إحدداث وحددة فدى الفحدر العدام 

 .(10)ةللم تم  وصياغة ات اس عام متواف  عليا إزاء األزم

                                                           

 .33ي ص 2010ي القاهرةي دار المحروسة للنشري  اإلعالم واألزمات المعاصرة هويدا مصطفىي ( (9
-28ي ص ص 2000ي القاهرةي مرحز المحروسة للبحوث والتدريب والنشري  ألزمات الدوليةدور اإلعالم فى ا هويدا مصطفىي  (10)
34. 
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 عناصر التخطيط اإلعالمى إلدارة األزمات فى مراحمها المختمفة:  -
تاتلف الاطط اإلعالمية إلدارة األزمات بدااتالف طبيعدة وندوع األزمدة مدن ناحيدةي وطبيعدة ومسد وليات  

محانيدددات ال  دددة أو ال ي دددة التدددى توا دددا موقدددف األزمدددة مدددن ناحيدددة أادددركي ورغدددم ا ادددتالف بدددين الاطدددط  وا 
ف ن هناو عناصر أساسية مشترحة متف  علي ا بين الابراء والبداحثين ي دب أن تقدوم علي دا أك اإلعالميةي 

  اطة إعالمية إلدارة األزمةي وهى حا تى:
:  تحديدددد األهدددداف العامدددة والااصدددة للاطدددط اإلعالميدددة فدددى المراحدددل الماتلفدددة الخطنننوة األولنننى

 ل زمة:
 هى: إذا حانت أغلب األزمات تمر بامس مراحل أساسية 

 احتشاف إشارات اإلنذار.  -
 ا ستعداد والوقاية.  -
 احتواء األضرار أو الحد من ا.  -
 استعادة النشاط. -
 .التعلم -

ف ن اإلعالم يمحن أن يقدوم بدندوار م مدة فدى حدل مرحلدة مدن هدذس المراحدل الامدس فدى عمدر األزمدةي 
ي بل إن ا ي دب أن تسدب  هدذس بما يعنى أن الاطة اإلعالمية لموا  ة األزمة   تبدأ م  انف ار األزمة

المرحلددةي بحيددث تعددال  مرحلددة مددا قبددل األزمددة أو احتشدداف إشددارات اإلنددذاري ثددم مرحلددة األزمددةي وأايددر ا 
 .مرحلة ما بعد األزمة
 تحديد ال ماهير المست دفة:الخطوة الثانية: 

دا ب دا حسدب طبيعدة ونوعيدة حدل أزمدةي فاألزمدات الم تمعيدة ا لعامدة تحدون إن لحدل أزمدة  م دور ا ااص 
محددل اهتمددام ال م ددور العددامي واألزمددات المحليددة المحدددودة ل ددا  م ورهددا الادداص وحددذلو نطددا  األزمددة 
وحدودها قد ياتلفي فقد ينحسر نطا  األزمة فى المستوك الداالىي أو قد يتس  فيشمل نطاق دا  ررافي دا 

ددد ا أو عددددة دول فيمدددا يعدددرف أحبدددر   يقتصدددر علدددى الحددددود المحليدددةي بدددل قدددد تتسددد  آثارهدددا لتشدددمل إقليم 
باألزمددات الدوليددةي ولحددل مسددتوك مددن هددذس المسددتويات  م ددور لددا اصددا ص معينددة ي ددب أاددذها فددى 

 .ا عتباري ويتوقف ن اح اإلعالم على مدك إدراو هذس الاصا ص والتعامل مع ا
 : تحديد الوسا ل واإلمحانيات المتاحة:الخطوة الثالثة

ألزمات إمحانيات مادية وفنية وعناصدر بشدرية مدربدةي وهدذس العناصدر تتطلب الاطة اإلعالمية لموا  ة ا
 .البشرية تمثل عنصر ا ر يس ا لن اح الاطة اإلعالمية

 : إعداد الرسالة اإلعالمية: الخطوة الرابعة



Arab Media & Society (Issue 25, Winter/Spring 2018)  

 دور اإلعالم قبل وأثناء وبعد األزمات والصراعات المسلحة
 

11 

هناو شروط ومعايير عامدة متفد  علي دا فيمدا يتعلد  ب عدداد الرسدالة اإلعالميدة الفعالدة إلدارة األزمدةي مدن 
 أهم ا: 

 إشباع احتيا ات ال م ور للمعرفة.  -
دا أو وثيقدة ذات طداب  رسدمى أو غيدر رسدمىي ومددك  - مصداقية المصدر سدواء حدان شاص 

 الثقة فى المصدر. 
 الحدثية أو الفورية.  -
 الدقة والموضوعية فى نقل األفحار واألابار والتصريحات.  -
 البعد عن المبالرة وا لتزام بالحياد.  -
نية دون إثددارة أو مبالرددة أو اسددترالل لمعاندداة ال م ددور أثندداء موا  ددة إبددراز ال وانددب اإلنسددا -

 . األزمات أو الحوارث أو الحروب
الوضددوح والضددمنية بحيددث تحددون الرسددالة اإلعالميددة واضددحة ومحددددة ومنطقيددةي مدد  إبددراز  -

 . النتا   واألهداف وا عتماد على األدلة والح   المنطقية
 .ترغيب فى اتباع سلوو معين لموا  ة األزمةاستادام ا ستما ت العاطفية لل -
تحددرار المضددمون مدد  تنويدد  شددحل الرسددالة حتددى تددتالءم مدد  األنمدداط والاصددا ص الماتلفددة  -

 . لل م وري وحذلو حتى تتناسب م  حل مرحلة من مراحل تطور األزمة
  :ا عتماد على عناصر معينة منذ اللحظات األولى لوقوع األزمةي تتضمن -

 يم األابار والمعلومات عن األزمة. المبادرة بتقد -1
أن تتضدددمن القصدددة اإلاباريدددة اإل ابدددة علدددى عددددة تسددداؤ ت )مددداذا حددددث؟ حيدددف  -2

حدث؟ لماذا حدث؟ ما هى اإل راءات المتاذة للتعامل م  األزمة؟ ما هدى الاطدوات القادمدة؟ 
 ما هى الحلول المقترحة؟(.

ن آثدددار إي ابيدددة علدددى إبدددراز ال واندددب اإلي ابيدددة فدددى ترطيدددة األزمدددة  لمدددا لدددذلو مددد -3
 ال م ور والروح المعنوية. 

ا اتصددار واسددتادام حلمددات واضددحة وبسدديطةي باإلضددافة إلددى اسددتادام الصدددور  -4
 .(11)والرموز والارا ط التوضيحية

 دور اإلعالم فى مواجهة ال ائعات خالل المراحل المختمفة لألزمة:

                                                           

ي الطبعة الثانيةي القاهرةي دار الحتب العلمية للنشر والتوزي ي  ي مدال نظرك وممارسات عمليةاإلعالم و األزمات محمد شوماني( (11
 .89-67ي ص ص 2006
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شا عات أو موا  ت ا والقضاء علي اي إن هناو اتفاق ا ضمني ا على أهمية دور اإلعالم فى نشر ال
وهددذا الدددور يددرتبط بم موعددة مددن العوامددلي من ددا طبيعددة وحدددود التددنثير اإلعالمددىي وطبيعددة النظددام 
اإلعالمدددىي وطبيعدددة ومضدددمون وشدددحل الشدددا عةي وأايدددر ا مددددك المصدددداقية التدددى تتسدددم ب دددا وسدددا ل 

 اإلعالم لدك ال م ور. 
 بحوث التنثير بتطورات عديدة أدت إلىمرت  طبيعة وحدود التأثير اإلعالمى: -1

ترييدددر المف دددوم الدددذك ظدددل سدددا د ا مددد  بددددايات القدددرن العشدددريني والدددذك حدددان يدددذهب إلدددى أن وسدددا ل 
اإلعالم تمتلو قدرة غير محدودة على التنثير فى ال م ور  حيدث ظ درت ات اهدات ود  دل  ديددة 

دات الشاصدية والمواقدف ا  تماعيدة تشير إلى أن هذا التنثير تححما عدة عوامل ترتبط با سدتعدا
وا ستعدادات المسبقةي وحذلو التنثير التراحمى علدى المددك البعيدد ودور العوامدل الوسديطةي وأايدر ا 

 .(12)طبيعة المضمون الذك تقدما وسا ل اإلعالم والذك يحدث التنثير
مدن ا ثدار اإلقناعيدةي لذا اقترحت بحوث التنثير ا هتمدام با ثدار المعرفيدة لوسدا ل اإلعدالم أحثدر 
 .والتمييز بين التعرض لوسا ل اإلعالم وا نتباس أو إدراو المضمون اإلعالمى

إن حل م تم  يفرز النظام اإلعالمى الااص با والدذك  طبيعة النظام اإلعالمى: -2
 يض  اإلطار العام المحدد لوظا ف اإلعالم ودورس.

 وهناو امسة أبعاد لمف وم النظام اإلعالمىي هى: 
الفلسددفة اإلعالميددة التددى يقددوم علي ددا النظددام اإلعالمددىي وهددى م موعددة المبدداد ء واألسددس  -

 الفحرية. 
 السياسات اإلعالميةي وهى البرام  التطبيقية للفلسفة اإلعالمية.  -
اإلطدددار القدددانونى الدددذك يتدددر م الفلسدددفة اإلعالميدددة إلدددى تشدددريعات تححدددم عمدددل المؤسسدددات  -

 اإلعالمية. 
ساسدددددديةي وتشددددددمل مسددددددتوك تحنولو يددددددا ا تصددددددال والحددددددوادر البشددددددرية البنيددددددة ا تصددددددالية األ -

 واإلمحانيات المادية. 
 .(13)الممارسات اإلعالمية فى الواق  الفعلى -

: تو د تقسيمات عديدة للشا عة تاتلف بااتالف المعيار المسدتادمي طبيعة مضمون و كل ال ائعة -3
ن باسدتمراري حمدا أن طبيعدة القضدايا التدى ي دتم وبحسب دراسات الشا عة ف ن هذا المضدمون والشدحل يتريدرا

                                                           

(12) Denis Macquail, The influence of Mass Media, Morris Janavitzand and Paul Hircsh (eds) Reader 
in Public Opinion and Mass Communication, third edition , New York , The Free Press , 1981 , pp 
260-265. 
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ب دددا ال م دددور تدددؤثر فدددى در دددة ومسدددتوك اهتمامدددا بمدددا يثدددار حدددول هدددذس القضدددايا  وبالتدددالى در دددة اهتمامدددا 
 بالشا عةي وهذا ا هتمام تؤثر فيا عدة اعتباراتي هى: 

 ا.أن القضايا والموضوعات محل اهتمام ال م ور   تتساوك فى أهميت  -
ضايا المتصلة با راء وا ت اهات والمعتقداتي وااصة التى ترتبط بالدين وا نتماء القومى تتسم أن الق -

 .بدر ة حبيرة من الثبات
يددزداد دور وسددا ل اإلعددالم فددى التددنثير وتشددحيل الددرأك العددام مددن اددالل نقددل الحقددا   والمعلومددات عددن  -

حددداث والقضددايا الدااليددة  حيددث تتددوفر ل فددراد األحددداث والقضددايا الاار يددةي بينمددا يقددل هددذا الدددور فددى األ
  .وسا ل معرفة أارك

يددددزداد ميددددل األفددددراد إلددددى معرفددددة األابددددار وتبددددادل المعلومددددات وا راء أثندددداء األحددددداث غيددددر العاديددددة أو  -
  .األزمات

  أن القضددايا التددى تتصددل بال وانددب الثقافيددة فددى الم تمدد  )الددديني واللرددةي وال ويددةي والقدديم( وبالمصددال -
ا قتصدادية ل غلبيدةي عدادة مدا تحظدى باهتمدام ال م دوري وتدؤثر فدى تحدوين الدرأك العدامي حمدا تحتدل أولويدة 

 .(14)اهتمام وسا ل اإلعالم الماتلفة
أثبت حثير من بحوث التدنثير اإلعالمدى أن قدوة تدنثير اإلعدالم  أحكام المصداقية: -3

اإلعددددالم لدددددك ال م ددددور  تددددزداد عندددددما تحددددون المصددددادر ذات مصددددداقيةي فمصددددداقية وسددددا ل
أصدددبحت شدددرط ا ضدددروري ا لتعدددرض واسدددتادام ال م دددور ل دددذس الوسدددا لي وإلمحانيدددة ا قتنددداع أو 
التنثر بما تقدماي وهو ما يثدار عندد التعدرض للشدا عات  حيدث تتوقدف در دة تصدديقا أو تدنثرس 

 بالشا عة وفق ا لدر ة مصداقية وسا ل اإلعالم لديا. 
 لمواجهة ال ائعات فى المراحل المختمفة لألزمات:  االستراتيجيات اإلعالمية 

تحدد  السياسات اإلعالمية للنظام اإلعالمى أهداف وآليات عمل اإلعالم للتصدك للشا عات التدى تنشدط 
 وقت األزماتي وهذس ا ستراتي يات تتحدد فيما ينت :

سددا ل إلددى ويقصددد ب ددا اسددتادام وسددا ل إعالميددة متعددددة لتوصدديل ر  اسننتراتيجية التركيننز: -1
 ماهير منتشرة فدى منداط   ررافيدة بعيددةي وهدى ا سدتراتي ية التدى تسدتادم فدى موا  دة األزمدات 

 والحوارث. 

                                                           

ادور اإلعالم فى تحوين الرأك العامي  ( محمد شوماني (14 ي القاهرةي المنتدك العربى للدراسات والنشري  حرب الالي  نموذ  
 ص..ي 1998



Arab Media & Society (Issue 25, Winter/Spring 2018)  

 دور اإلعالم قبل وأثناء وبعد األزمات والصراعات المسلحة
 

13 

وتقتدددرح هدددذس ا سدددتراتي ية الترحيدددز علدددى عوامدددل  النفسنننية: -االسنننتراتيجية الديناميكينننة  -2
إثدددارة انفعدددا ت إدراحيدددة أو عاطفيدددة للتدددنثير فدددى الفدددرد وال ماعدددةي باسدددتادام اسدددتما ت عاطفيدددة أو 

 .ومااوفي م  الترحيز على أهمية المعتقدات وا ت اهات والنوايا السلوحية
تقتدرح هدذس ا سدتراتي ية تقدديم رسدا ل إعالميدة مقنعدة تحددد أو  االستراتيجية الثلافية االجتماعية:-3

بحيددث يددؤدك  مدد يالم ت تعيددد تحديددد المتطلبددات الثقافيددة وقواعددد السددلوو لدددك األفددراد وال ماعددات دااددل
ذلو إلى تعديل فى السلوو ا  تماعى  ف قناع الفرد ينتى عبر إحداث تعديل فى الضوابط ا  تماعية 

عادة صياغت ا  .والثقافية داال الم تم  وا 
تفتددرض هددذس النظريددة أن التددنثير اإلعالمددى أو اإلقندداع يحدددث عندددما  اسننتراتيجية بننناء المعننانى: -4

حساب ا معاٍن  ديدة تن   وسا ل اإلعالم فى تعديل  .المعانى والصور والرموز المحيطة باإلنساني وا 
حشددف أغلددب الدراسددات أن ا سددتراتي يات اإلعالميددة المسددتادمة  اسننتراتيجية االتصننال الوقننائى: -5

لموا  دددة الشدددا عات تعمدددل بعدددد ظ دددور وتدددداول الشدددا عةي أك أن ل دددا طابع دددا دفاعي دددا  ومدددن هندددا ظ دددرت 
راتي ية وقا ية تستادم حافة وسا ل اإلعالم  مدن أ دل توعيدة المدواطنين بمف دوم الحا ة إلى تطوير است

الشا عات والظروف المرتبطدة بنشدنت ا وتطورهدا والماداطر النا مدة عن داي وحيفيدة تحليل دا للحشدف عمدا 
تتضمنا من أحاذيب ومرالطاتي وتعتمد هذس ا سدتراتي ية علدى التعداون والتنسدي  بدين وسدا ل اإلعدالم 

دارات اإلعالم األمنى وفري  إدارة األزمة ول ان رصد ومتابعة والم ؤسسات التعليمية والتربوية وأ  زة وا 
 . الشا عات

وتسددعى اسددتراتي ية ا تصددال الوقددا ى إلددى تحقيدد  أهددداف تربويددة علددى المدددك البعيدددي مدد  إبقدداء 
   ا. الم تم  ومؤسساتا فى حالة وعى ويقظة بمناخ الشا عات وأساليب ووسا ل تروي

تقدم هذس ا ستراتي ية طريقدة منظمدة لعمدل وسدا ل اإلعدالم وتقيديم  استراتيجية الموقف الم كل: -6
 مدك دقة المعلومات التى تقدم ا حول الموقف المشحلي والفرضية األولى التى تقوم علي ا هى:

 دراسة األزمة ذات ا.   -
 دراسة وظا ف اإلعالم فى حل األزمة.  -

فتقتددرح ماطط ددا مددن ثددالث نقدداط للتعامددل اإلعالمددى مدد  األزمددة ي ددتم بدراسددة  أمددا الفرضددية الثانيددة
 وعرض وتحليل ال وانب الثالث ا تية: 

 نتا   المشحلة أو األزمة.  -
 أسباب المشحلة أو األزمة.  -
 .(15)الحلول المطروحة للمشحلة أو األزمة -

                                                           

 .120-115( محمد شوماني اإلعالم واألزماتي مر   ساب ي ص ص (15
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لتددددى تظ ددددر اددددالل المراحددددل وهددددذس ا سددددتراتي يات السددددت تسددددتادم حل ددددا أو بعضدددد ا لموا  ددددة الشددددا عات ا
 . الماتلفة ل زمة


