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 في الصحافة الجزائرية املكتوبة2011 جانفي أزمة

الوطنجريدة  El Watan أنموذجا  



 شكر وتقدير
، كلمات الثناء ال  أوجه أول كلمة شكر وعرف ان وتقدير  " بلحضري بلوفة"إلى الدكتور  

 .كدعمتوفيك حقك وقدرك، شكرا لك على عطائك و 

هللا ال  ...كريمإلى األب والجد الشكرا  و . شكرا على حبك وصبرك...شكرا إلى أغلى وأحن أم
 .أنا وابني منك  يحرمنا

 . لك كل الحب والتقدير واالحترام" دمحم"دربي  شكر كبير إلى رفيق  

من أحب واعُز أخواتي سميرة، نادية، تواتي، ف اطمة الزهراء،   كل الشكر واالمتنان إلى
 .أبدعتم في مساعدتي ومساندتي طول الزمان...كريمة

بلعربي  "و" عيسى عبدي نورية"و" بن عمار سعيدة خيرة  "شكرا جزيال لألساتذة األف اضل  
  ".حفيظة

 .المناقشة لقبولهم مناقشة مذكرتي  وأتقدم بالشكر  إلى أعضاء لجنة
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 ".دمحم الحبيب" العزيز    إلى حبيبي وقرة عيني ابني



 :الملخص

زمات بصفة عامة، واتخذت من أزمة الدراسة بالمعالجة اإلعالمية لأل تهتم هذه     
سياسية، اجتماعية، أمنية واقتصادية مهمة وحساسة )في الجزائر ظاهرة  1122جانفي 

محاولة  تصب إشكالية هذا البحث فيإذ  ،لدراسة تداعياتها اإلعالمية( في الجزائر
 ل الماا ل هذه األزمة من خالة المكتوبة الجزائرية في معالجة دور الصحاف الكشف عن

تم اختيار  بحيث .الصادر في فترة حدوث األزمة El Watanاالفتتاحي لجريدة الوطن 
، هذه الفترة 1122 إلى غاية افريل 1122العينة من األعداد الصادرة من بداية جانفي 

غلب الوسائل وأ  El Watanالزمنية التي تم فيها معالجة األزمة بكثافة في جريدة الوطن 
 . األخرى اإلعالمية 

هذه  أهممن بين  1122جانفي  أزمة تعتبرو  متباينة أزماتضت الجزائر لعدة تعر      
في ، أشهرفي وقت لم يتعدى ستة  إدارتهاتمت  إذرغم مدة حياتها الاصيرة،  األزمات

نمان بأ السياسيينيزعم بعض المختصين  حين خمدت بفضل بعض  األزمة لم تعالج وا 
بمظاهرات عنيفة واشتباكات بين  األزمةتميزت هذه  ، حيثالحكومية اإلجراءات
تحايق انوا يطالبون بالتغيير السياسي و والشرطة والمتظاهرين الذين ك األمنعناصر 
ث في نفس الفترة في تونس ومصر حيث لجأت كلتا الذي كان يحد األمرطية، الديمارا

لعبت الصحافة قد و  .الي آنذاك وتغيير النظام السياسيالدولتين إلى قلع الرئيس الح
طالع 1122المكتوبة الجزائرية دورا كبيرا من خال ل تناولها ألحداث أزمة جانفي   وا 

 أهميةتوضيح مدى  إلىيهدف هذا البحث . الرأي العام بتطورات األحداث الجارية
األزمات، كما يسعى إلى فهم وتفسير كيفية معالجة  ودوره في تغطية ومعالجة اإلعالم

لهذه األزمة من خال ل الماا ل االفتتاحي الذي ياوم بشرح   El Watanجريدة الوطن 
وتفسير األخبار واألحداث والتعليق عليها بما يكشف عن سياسة الصحيفة تجاه 

تحليل  كأداةتحليل المحتوى  اعتمدنا علىوقد . األحداث والاضايا الجارية في المجتمع



وعن  األزمة إدارةالجريدة من  اتخذتهجل الكشف عن الموقف الذي من أ جمع البياناتو 
الستنتاج دورها في  األزمة ألحداثمن خال ل تغطيتها  الصحيفةاالتجاهات التي تبنتها 

 . األخيرةمعالجة هذه 

تاسيم  فيها تم. وتطبياية للموضوعنظرية دراسة  إلىتطرقنا في هذا البحث وعليه،      
 ،أسبابها ،األزمةتناو ل ماهية  األو ل، الفصل أساسيةفصو ل  أربع إلىالجانب النظري 
وطرق  األزمة إلدارةالفصل الثاني، تم تخصيصه  أما. وأثارها أبعادهاخصائصها، 
و في األخير  األزمات وا عالم األزمةالفصل الثالث اتصاالت  وتضمن .التعامل معها

 تعريف بماهية الصحافة المكتوبة وأهميتها في الصناعاتلل خصص الفصل الرابع
في الدراسة  أما. قراءة تاريخية للصحافة المكتوبة في الجزائر إلىتطرق كما  اإلعالمية،

فئات وتحديد  إلىالتطبياية، فاتبعنا خطوات تحليل المحتوى، قمنا بتصنيف المحتوى 
 .النتائج الستخالصمعالجتها تفريغ البيانات و ثم قمنا بمن و وحدات التحليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé : 

         Le rôle des médias exercé durant les crises est troublant et 

déséquilibrant. En effet, l’intervention des journalistes et leurs traitements 

sont considérables aux moments critiques, car la situation et les 

circonstances nécessitent une grande vigilance et une bonne maitrise de 

communication. Or, l’opinion publique qui est en quête d’information 

s’oriente vers les médias c’est pourquoi, il est important de couvrir 

l’événement avec professionnalisme et objectivisme totale pour éviter 

d’amplifier les événements et arrêter la circulation des  rumeurs.  

     L’Algérie a subi une crise décisive au début de l’année 2011, 

caractérisée par des manifestations violentes contre la hausse des prix des 

produits de première nécessité et a fini par la concrétisation de certaines 

revendications de droits démocratiques telle que la levée de l’état 

d’urgence. Cette crise a pris de l’ampleur et a bénéficié d’une grande 

couverture médiatique due aux contextes dans lesquels elle est apparue. 

Effectivement, en Tunisie puis en Egypte, les contestations contre la 

dégradation du niveau de vie et contre la dictature des systèmes politiques 

en vigueur ont conduit aux révolutions ayant renversées le régime. 

  La présente étude, « La crise de Janvier 2011 dans la presse écrite 

algérienne », vise a analyser les éditoriaux apparus dans le journal El 

Watan qui ont abordé le sujet de la crise de janvier 2011 afin de dégager le 

ou les rôles qu’a joué le journal en dissertant ce phénomène. Pour ce faire, 

nous avons opté pour l’analyse de contenu pour recueillir et traiter les 

données mentionnées dans les éditoriaux d’El Watan, cet outil d’analyse 

quantitative et qualitative nous a permis de décrypter les messages du 

journal et de relever ses positions et ses orientations envers les événements 

de la crise y compris ses gestionnaires, comme nous avons pu identifier les 

objectifs de ce traitement de la crise.  



  La recherche se compose de trois axes principaux. Un axe consacré à 

l’aspect théorique du thème, et qui vient après l’axe de la démarche 

méthodologique, il comporte quatre chapitres, le premier se penche sur la 

définition conceptuelle de la crise, ses types, ses caractéristiques, ses causes 

et conséquences. Le deuxième chapitre de l’étude théorique expose 

l’envergure de la direction des crises et ses objectifs stratégiques. Ainsi 

qu’un troisième chapitre qui étudie la communication de crise et le 

traitement médiatique de celles-ci, et nous avons conclu l’aspect théorique 

par un chapitre dédié a l’apport de la presse écrite dans l’industrie 

médiatique ainsi qu’une lecture historique approfondi de la presse écrite en 

Algérie. Le troisième axe principal, quant a lui,  explore le corpus de notre 

étude en l’analysant grâce a l’outil d’analyse de contenu qui nous a permis 

d’interpréter les contenus des éditoriaux ayant reportés les événements de 

la crise de Janvier 2011 pour en finir avec les résultats de notre recherche et 

répondre a notre problématique posée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

  This study deals with the treatment of crises by the Algerian media, 

especially the famous Algerian crisis that’s happened in last January 2011 

which was a political, social, security and economic phenomenon.  The 

problematic of our research focus on revealing the role of the Algerian 

press in dealing with this crisis through the lading articles of El Watan 

newspaper published in the period of crisis. The sample was selected from 

the numbers issued from the beginning of January 2011 until April 2011. 

This was the period in which the crisis has been extensively addressed in El 

Watan and most other media outlets. 

  Algeria has experienced several crises but the crisis of January 2011 was 

one of the most important of these crises. Despite it short duration; it was 

managed no later than six months.  Some political experts claim that the 

crisis has not been finished but has been eased by the Algerian government. 

This crisis was characterized by violent demonstrations and clashes 

between security and police and demonstrators, who were demanding 

political change and democracy. The same uprising happened at the same 

time in Tunisia and Egypt, where both countries resorted to the overthrow 

of the current president and change the political system. The Algerian press 

has played a major role in addressing the events of the January 2011 crisis 

and informing the public opinion about developments in the current events. 

  Our study aims to clarifying the importance of media and its role in 

covering and dealing with crises, It seeks also to understand and explain 

how El Watan journal treat this crisis through the lading articles that 

explains and interprets news and events and comment on them, including 

revealing the newspaper's policy towards current events in the Algerian 

society. We relied on content analysis as a methodological tool to collect 

and analyze data in order to identify the position taken by El Watan 



newspaper about the management of the crisis and the trends adopted by it 

through its coverage of the crisis to conclude its role in addressing the 

crisis. 

  In this research we discussed both a theoretical an applied study. The 

theoretical side was divided into four main chapters. Chapter one deals 

with the nature of the crisis, its causes, characteristics, dimensions and 

effects. Chapter II, Has been dedicated to crisis management and the ways 

to deal with it. The third chapter was about communication crisis and 

media crisis. Finally, chapter 4 was devoted to the definition of the 

importance of written journalism and its importance in media industries. It 

also referred to a historical reading of newspaper in Algeria. In the applied 

study, we followed the steps of content analysis; we categorized the content 

into categories and identified the analysis units, and then emptied the data 

and processed it to derive the results. 
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 :ةــمقدم
مع دخول المحتل الفرنسي  0381ظهرت الصحافة المكتوبة في الجزائر عام   

 L’Estafette)" بريد الجزائر"سمها اائر، حيث صدرت أول صحيفة فرنسية للجز 

d’Alger) سنة من ظهور أول  38، أما الصحافة الجزائرية فلم تر النور إال بعد
جزائرية إدارة أي صحافة الجزائريين وكانت " بصحافة األهالي"صحيفة، وسميت 

ابية الدفاع عن حقوق نالع" الحق" ة، حاولت أسبوعي0388 وذلك في 1وتحريرا
تحرير الثورة  أثناءوتلتها عدة صحف جزائرية أخرى لعبت دورا كبيرا  ،الجزائريين

وواصلت الصحافة الجزائرية المكتوبة مهمتها بعد االستقالل في تمجيد الراية  .يةالجزائر 
 .الجزائرية وتعزيز سيادة واستقاللية الدولة

الصحافة الجزائرية المكتوبة حقبات تاريخية مضطربة ومراحل  شهدتقد ل
حداث لتعرف أهم قانون جزائري أقرته الدولة بعد أ ؛ية صعبة منذ االستقاللسياس

اسي من االشتراكي إلى النظام السي فيه انتقلالذي  المأساوية، 0833أكتوبر 
أدى ، ولقد ، ونتج عن ذلك ظهور الصحافة الجزائرية الحزبية والمستقلةالديمقراطي

إلى التنوع في مضمون اإلعالم المكتوب الجزائري، مما  للصحافة التنوع المؤسساتي
وتميز دور الصحافة  ،سمح بمالحظة تنوع واختالف الخطابات السياسية واإلعالمية

للصحافة المكتوبة  ا، لقد كانإذ .السلطة والرأي العاممع عالقتها بالمكتوبة في الجزائر 
وصفت ولذلك المؤسسات،  عرف هذا النوع منمجتمع  أي فيكبيرين دورا ومسؤولية 

ومن  .المجاالت عدة وظائف في مختلفنيها لببتراسات والمؤلفات الدفي خضم بتبني 
تقدم الصحافة  حيث الوظيفة االجتماعية، المتمثلة في األخبار،، وظائفهذه الأهم 

المكتوبة المعلومات حول األحداث الراهنة عن طريق الشرح والتفسير والتعليق على 

                                                             
، 0نشر والتوزيع، ط، دار هومة للطباعة وال3108-0381تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة ، فضيل دليو  1

 .64، ص 4102الجزائر، 
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. والثقافية، الوطنية والدولية ،حول األحداث السياسية، االقتصادية، االجتماعيةاألخبار 
 ذلك فإنهاباإلضافة إلى . تنقل لنا الصحافة المكتوبة المعرفة وتساهم في التعليم كما

 . هذا الغرضتؤدي وظيفة الترفيه عن طريق بعض الصفحات المخصصة ل
 ئ حلقة وصل بين القار كمن الناحية االجتماعية دورا الجريدة  لعبتا مبقدر و 
سهامهاو  المحيط به والعالم الحفاظ على التماسك االجتماعي من خالل نقل القيم  في ا 

. سياسيةأدوارا ذات أبعاد لها كان بقدر ما  .المدنية واالجتماعية واألخالقية والثقافية
محرك للحياة الدور كهذا ، لعبت الصحافة المكتوبة 1القرن الثامن عشر فخالل

السياسية، فمن جهة، كانت الحكومة بحاجة إلى مخاطبة المواطنين، ومن جهة أخرى، 
 كما تمركزت. السياسيين للمسئولينساعدت الصحافة على نقل مطالب المواطنين 

أو ما يمكن  ، من خالل مراقبة السلطات"القوة المضادة"في موقع الصحافة المكتوبة 
 .رابعةبالسلطة التسميته 

وسائط مشارب في خضم تنوع اليتلقي المجتمع الجزائري اليوم األخبار من عدة    
، نترنتاإلشبكة منظومة نطاق استعماالت لتطور التكنولوجي وتوسع عالمية بفضل ااإل
مكانة خاصة  انتشارهاات فتر على طول خط في الجزائر لصحافة المكتوبة لتبقى و 

ذلك تنوعات في  أكسبهاولقد ، المكتسبة ضمن الممارسة اإلعالمية تهاابفضل خبر 
ن  .الرأي العامارتباطا ب تهاوسمع تهامصداقي من حيث تقييموالرأي المضاد الرأي  ما وا 

اإلعالم السمعي  يجابه ما تقدمه منظومةبشكل عام، تقدمه الصحافة المكتوبة 
أو  وتفسرها األحداث ليتحلعليها و  التعليقو األخبار  نقل من حيثوالسمعي البصري 

 .هاتقديم وجهة نظرها أو نقد
لقد كانت الصحافة الجزائرية المكتوبة حاضرة في أهم األحداث السياسية،    

إن هذا الحضور؛ قد االجتماعية والثقافية في الجزائر منذ وقت طويل، و  االقتصادية
                                                             

 .99، المادة 9871إعالن حقوق اإلنسان والمواطن   1
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نجحت صعبة من مواقع  في معالجة أهم القضايا الوطنية والدولية ةساهممكنها من الم
 .األمنية خالل العشرية السوداءالعقبة أصعبها  ، لعلتحدي مختلف العقباتمن خاللها 
تواصل مهمتها كعنصر قوي في كله، فإنها ال تزال تعد مورد عطاء في كنف  ورغم هذا

ويؤكد  اليوم فة المكتوبة في الجزائريظهر دور الصحا ا؛إذ. نقل األخبار للرأي العام
 ةاألزمتغطية موضوع ، بالرغم من أن قضايا حساسةو أزمات مختلفة  ةمعالجب حضوره

التغطية بمبررات حتى تتقدم  ،نتباه على أكثر من صعيدمن اال اكبير  اتطلب قدر ي
توفير المعلومات الالزمة حول ها؛ منالغرض  يةتفسير وتحليلية و  موضوعيةضمانات و 

حاجات المجتمع المتعطش لمعرفة وتلبية للشغف المتطلع موضوع األزمة تلبية 
دورا بارزا في إدارة المكتوبة اليوم تلعب الصحافة كما  .هاوآفاق هااألحداث وفهم أسباب

دارة األزمات  الجمهوروعي د يترش، فهي تقوم بالرأي العام وتوجيهه نحو موقف معين وا 
نوع الرابطة  تحديدالصحافة المكتوبة قدرة على ملك تنحو كيفية التعامل مع األزمة، إذ ت

ورغبة يتم إشباعها عن  ارا يولد توقعتو أن تحدث تبين األزمة والجمهور، إذ يمكن لها 
   1".طريق وضع الحدث في األخبار

خالل تناولها لمختلف األزمات  دورا مهما أثبتت الصحافة الجزائرية المكتوبة لقد  
ات المتناولة تغطيالعلى شاكلة السياسية واالجتماعية التي عاشها المجتمع الجزائري، 

كنموذج عن التي نرومها في ذؤابة هذا البحث و  El Watanصحيفة الوطن  في
 .بالجزائر 4100أزمة جانفي التي عالجت  الصحافة الجزائرية المكتوبة

 تأفل بالتدرج خاللوبدأت ، 4100جانفي في شهر  في الجزائر زمةاأل شتعل قبسالقد 
 التي عرفهاعنيفة المظاهرات ، تلك الهذه األزمةبه اتسمت ومما ، 4100شهر أفريل

اشتباكات بين لقد صاحب هذه المظاهرات ، من الوطن ع الجزائري في عدة والياتر االش
التعبير الشارع منبرا إلسماع صوتهم و لم يجدوا إاّل عناصر األمن والمتظاهرين الذين 

                                                             
1
  Marie Noëlle Sicard, Les médias à l’épreuve des crises  technologiques, Communication et 

Organisation, 16/1999, p05. 
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تحسين المستوى  لهم لم تكن إاّل حقا مشروعا يكفل مطالبهم، ومعظم هذه المطالبعن 
إلى رفع  بعد أن عهدت الحكومة الجزائرية ،الخ...المعيشي ورفع األجور وتوفير السكن
 ا اآلخر، وبقي بعضهوأسباب أخرى برز بعضها أسعار بعض المواد الغذائية األساسية

 .وأجندة السلطة في ردهات أجندة الفاعلين الذي يبدو سببا مباشرا
ويعد االهتمام اإلعالمي الكبير بهذه األزمة دافعا لدراستها والكشف عن نوعية 
معالجتها ودور الصحافة الجزائرية المكتوبة في تغطية أحداثها، فقد حضيت هذه 

 متنبأ بعضه، كما من طرف وسائل اإلعالم الوطنية والعالمية واسعةاألزمة بمتابعة 
 .0833في الجزائر بعد ثورة أكتوبر ثورة ديمقراطية أخرى  ببنشو 
شكل المعالجة اإلعالمية لألزمات بإلى الوقوف على هذه الدراسة ونروم من خالل   

لى معرفة ، و عام قد ركزنا لدور الصحافة المكتوبة في إدارة األزمات بصفة خاصة، و ا 
الناطقة باللغة و المستقلة الجزائرية  El Watan  نعلى تحليل محتوى صحيفة الوط

في  4100ألزمة جانفي  هاتناول ةdبفضل أداة تحليل المضمون، لفهم كيفالفرنسية 
 .جتماعيةاالقتصادية و االسياسية، الرهانات ال خضم زخم من

بدءا متطلبات التقليد العلمي،  مخرجاتعلى هذه الدراسة الشكلي ل المبنى ولقد اشتمل  
خاتمة وأخيرا اإلطار التطبيقي، ثم اإلطار النظري و  اإلطار المنهجي، مقدمةبال

 . للموضوع بما تتضمنه من نتائج
 صياغة  ، شكالية الدراسةإل بناء   فيتضمن في طياتهاإلطار المنهجي أما 

بمنهجها تعريف جانب ال، إلى أهمية وأهداف الدراسةو  سبابأل لفرضيات وتحديد  ل
برازو  ،، باإلضافة إلى الخلفية النظرية التي ترتكز عليها الدراسةوأدواتها وتقنياتها أهم  ا 

 .هم مفاهيم الدراسةألعرض و  الدراسات المشابهة
الفصل األول يتمحور مضمون فصوال أربعة، اإلطار النظري،  ولقد تضمن 
بينما كان إدارة األزمة، في ذؤابته حديث عن الفصل الثاني أما ماهية األزمة، حول 
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، فيما اخُتص الحديث اتصاالت األزمة وا عالم األزمات عنالفصل الثالث  الحديث في
 الصحافة المكتوبة والصحافة المكتوبة في الجزائر اتعالجعن مالفصل الرابع في 

 .لموضوع األزمة
لخطوات المنهجية المنجزة لعرض فهنالك اإلطار التطبيقي،  غضون  وفي 

لتحليل مضمون العينة، ابتداء من تحديد فئات ووحدات التحليل، إلى صياغة 
 . االستمارة، تفريغ البيانات ومعالجتها ثم عرض النتائج وتفسيرها
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 :اإلشكالية .1

هو عالم يتميز بالكثير من  ،لقد بات من الواضح بأن عالمنا الذي نعيش فيه اليوم     
التعقيد والتسارع والترابط في األحداث، وهو ما جعل اإلنسان يتطلع في رغبة متزايدة 

ف مع للحصول على رصيد أكبر من المعلومات وما له عالقة بكيفية االندماج والتكي
ت األحداث ومجارا ته إذا، من مجارافكان البد ل. اكفي ظل هذه الحر المستجدات 

التقنية وما أفرزه التطور العلمي الذي لعب بدوره دورا مهما وحيويا في توفير تلك 
 .المتطلبات والحاجات

لقد بسطت تطورات تقنيات التواصل فعال، نفوذها على مختلف الحزازت      
، إلى أن أضحت السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،الفضاء والمجاالت، بما في ذلك

ضرورة من الضرورات التي تفرض نفسها على المنظومة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وهلم جرا من الحزازات حتى تسخرها في نشاطاتها وحمالتها الترويجية 

شباع وبمقابل تحقيق هذه الرغب. من الفضاءات والدعائية واالشهارية وما إلى ذلك ات وا 
قناعه بهذه الحمالت، ف رتسم على خلفية هذا اإننا نجد أيضا مالمح وجه آخر قد الفرد وا 

التسخير، حيث يمكن أن تنقلب هذه األداة وتقنياتها لتصبح معول هدم أو فضاء ترويج 
يضع المنظومات السالفة الذكر أمام خيارات مغلقة وصعوبات وعوائق جمة، ال سيما 

كيفية تسييرها لألزمات والتي ستكون فيما بعد مادة سائغة للتناول  ما يظهر من خالل
والمعالجة من قبل الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل اإلعالم، وهو ما يضع األزمة 

ما تحت وطأت االختالالت في ميكانيزماتها  ؛ومنابعها إما أمام صمام األمان وا 
 . وميكانيزمات الدولة والمجتمع

ألزمة أيا كانت تلك األزمة سياسية، اقتصادية أو اجتماعية وكيفية إن موضوع ا       
التعاطي مع منابعها المعقدة وميزاتها الخاصة المتعددة األبعاد وظروف نشأتها 
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لباحثين بمختلف ايزال محل اهتمام وتفسير من لدن  وطبيعتها ومآالتها، كان وال
ات في خضم الدراسات لذلك يعتبر هذا الموضوع من أهم اإلشكالي. تخصصاتهم

فبإمكان األزمة أن تضرب كل المجاالت . والمنظماتية لحد الساعة األكاديميةالعلمية 
وكحل مبدئي وتمهيدي ألي أزمة، تلجأ الهيئات . باختالف أنواعها وتهلهل هيكالها

المعنية إلى إنشاء خلية خاصة لدراسة األزمات، وخلق أزمة مفترضة قصد بناء خطة 
كن من خاللها االستفادة في كيفية التعاطي مع هذه األزمة ورسم تنبؤات بما احترازية يم

يمكن أن يتمخض عنها من مآالت ونتائج في حالة تحقق إرهاصات ذلك االفتراض، 
وذلك بغية معالجتها بأنجع الطرق تفاديا ألكبر قدر ممكن من النتائج السلبية واالستفادة 

 . من تجربة الفرضية ونتائجها

– فبمجرد ظهورها ،أن األزمة ذات خصوصية مميزة وتعقيد غامض وباعتبار     
اآلراء ويطلق العنان للشارع ليذكي الوضع بعدد تشعب تو  من جديد يثار الجدل -األزمة

ماذا حدث؟ ولماذا حدث ذلك؟ ما هي : من التساؤالت ألجل معرفة تفاصيل عن الحدث
لى أي أمد سيبقى؟ أهناك  ليس إال لوسائل اإلعالم  ؛وهنا ،حل ما؟الدافع إلى ذلك؟ وا 

ما آلت إليه أوضاع األزمة وتطوراتها  لدى الجمهور إلى أن تسد رغبة الفهم والتطلع
وأخذها أكبر قسط من وقتهم، وكلما زادت الحاجة  من خالل لفتها انتباه المتسائلين
لوسائل  األفراد لفهم، زاد بذلك استهالكهم وتعرضوا اليومية إلى االستفسار واالستعالم

 .اإلعالم

األزمة محل التساؤالت لذلك  األساسي في نقل أحداث اإلعالم دور ينجلي     
وبصفة كون اإلعالم آني، حصري، محلل، وذو قوة في اإلثارة، فإن ذلك ، الجمهور

يجعل منه وسيلة فعالة مؤهلة للتعاطي مع ظروف أي أزمة، فهو يكشف ويظهر 
 . عها وآفاقهامختلف األزمات ويوضح وض
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األزمة في العصر الحالي ال توجد  نأ" "نصر الدين العياضي"كيد للدكتور وجاء في تأ
اإلعالم ال إال بفضل وسائل اإلعالم التي تطلعنا عليها، وحتى تصدمنا بها، فوسائل 

فمن النادر أنه يمكن فصلها عن  تكتفي بمتابعة األزمة بل تسعى إلى تشكيلها،
 1."لها وال وجود لها دونهاالوساطة اإلعالمية فالوساطة هي التجسيد المادي 

 باعتبار أن األزمات ظاهرة تشكل جزء كبير من اهتمام المجتمعات المعاصرة،و      
يكون عن طريق التعرض  فإن طلب الحصول على المعلومات واألخبار بشراهة،

وتعدد الطرق التي تؤدي إلى فعل عملية اإلقناع التي  الوسائل اإلعالم بمختلف أنواعه
تتبعها، فلم يعد باستطاعة إدارة األزمة أن تسيطر وتتحكم في تداول أخبار ومستجدات 

القطاع األساس في المجتمع "اليوم  اإلعالم هذه األخيرة، كما أضحى يمثل
في معالجة وسائل اإلعالم دور  "محمود سعيد البشر"حيث تبنى الدكتور ، 2"المعاصر

المتخصصون إعالم األزمات والحروب ال يقصد به النقل  ما يسميه"األزمات في أن 
نما هو مفهوم  المباشر للحدث ومتابعة تطوراته أوال أول، ن كان هذا أحد مقاصده وا  وا 

أن رؤيا لما يمكن  علمي يقوم على أسس مهنية تتفاعل مع الحدث لحظة وقوعه وترسم
وأثناء ذلك وفق إستراتيجية ذات مراحل متعددة تتعاطى مع األزمة قبل وقوعها  يقع بعد

 3".وقوعها وبعد وقوعها

                                                             
، المؤتمر لألزمات، الرهانات والتحدياتوسائل اإلعالم واستراتيجيات البناء االجتماعي نصر الدين العياضي،   1

: ، من الموقع االلكتروني0242ديسمبر  41-41الدولي لإلعالم واألزمات، كلية االتصال، جامعة الشارقة، 
http://www.mf-hamdi.net/artucles.phs   16: 19الساعة على  0241أفريل   24بتاريخ الثالثاء. 

 .20، ص 0242، تونس، 4، الدار المتوسطية للنشر، طعلم االجتماع اإلعالميعبد الرحمان عزي،   2

إدارة األخبار في القنوات التلفزيونية في أوقات األزمات، دراسة حالة، تجربة قناة أبو ظبي في هشام حمزة،  3
 .01، ص 0222األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، أبو ظبي،  ،تغطية الحرب في أفغانستان والعراق

 

http://www.mf-hamdi.net/artucles.phs
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ء األزمة بفضل قوتها وحضورها من خالل تلعب وسائل اإلعالم دورا مهما ومميزا أثنا  
ما أن والتفسير، وبذلك فهي قادرة إم ،اإلخبار، الشرح ا على خلق وعي باألزمة، وا 

تشتت وعي الجماهير عن طريق تزييف واقع األزمة واستغالل أحداثها من أجل 
تعتمد  بأنهاإذا فالمعالجة اإلعالمية لألزمة من خالل ما سبق، يبدو . أغراض شخصية

األزمة في حد ذاتها، السياقات السياسية واالجتماعية : على عدة عوامل نذكر منها
ة اإلعالمية التي تتبعها المؤسسة ة التي تظهر فيها األزمة، السياسواالقتصادي

اإلعالمية، البيئة السياسية والبيئة االجتماعية التي تتقيد بها الوسيلة من أجل تلبية 
شبا وتتبنى  .وهذا على أساس التطبيق السياسي ع رغباته،حاجات الجمهور وا 

المؤسسات اإلعالمية هذه االستراتيجيات لينتج عنه نمطين مهمين من المعالجة 
اإلعالمية لألزمة، أما النمط األول فيظهر في المعالجة اإليجابية المناسبة لتسيير 

النمط الثاني بيد أن . األزمة ونقل األحداث بصدق وموضوعية، حيث تعكس واقعها
لجة يلعب دورا سلبيا على فيشكل خطرا على إدارة األزمة حيث أن هذا النوع من المعا

         . وذلك باعتماد تغطية إعالمية تتميز بغياب النقد البناء (األزمة) تسييرها
ها في الجزائر والتي لم تدم طويال لكن ثراستنا هذه اختيار أزمة تمت أحداوتعمدنا في د

والدولية، ها وأبعادها جعلت منها موضوع الكثير من وسائل اإلعالم الوطنية سياقات
 .اهتمام العديد من الباحثين والمحللين السياسيين واالقتصاديينمحط و 

ظهرت المعارضة السياسية في الجزائر على شكل أعمال شغب  0244في عام 
ضد االرتفاع المفاجئ ألسعار المواد الغذائية  جانفي 3ومظاهرات ابتداء من يوم 

األولية ومن أجل المطالبة بحياة أفضل، واستمرت في ظروف شبيهة بالربيع العربي 
ففي الجزائر العاصمة كباقي . الذي كان يحدث في الدول المجاورة في اآلونة األخيرة

التكسير والهدم  واليات الجزائر، قام مئات الشباب بمظاهرات عنيفة، شملت التخريب،
ة الشرط – ورغم الحضور المكثف لرجال األمن. وكل ما يصادف تعبيرا عن غضبهم
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خالل كل مظاهرة، فقد  -رجال الجيش الشعبي الوطني-، قوات الدرك الوطني -
ونادت  (CNCD)تأسست المعارضة تحت اسم التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية 

مع تشكيل المجلس الوطني لالنتقال الديمقراطي، و . بإحدى عشر مظاهرة متتالية
تفاقمت األوضاع في الجزائر وبدأ اإلعالم الوطني والعالمي يذكر منجزات أحداث 

حزب جبهة التحرير " (FLN)التي أسقطت نظام الحزب الواحد  4800أكتوبر 
 ". الوطني

ثورات  وأزمة 0244إن الظروف واألسباب تتشابه بين األزمتين، أي أزمة جانفي 
الربيع العربي، لكن الواقع واآلفاق تختلف إذا ما تم ربطها بمعطيات عدة، فأسلوب 
األزمة ذي الطابع الثوري الذي أخذه في تونس المتضمن أعمال شغب متعددة، حركات 

المأساوية والتي أدت إلى   اتمطالبة اتحادية، إضرابات طالبية والعديد من االنتحار 
معها الشارع  طىاتعالحرب واستبعاد الرئيس الحالي آنذاك، لم يكن بنفس الكيفية التي 

جانفي، فقد تفاعل الشعب الجزائري مع األزمة في ظروف  44الجزائري مع أزمة 
مختلفة ولم تؤدي المعارضة إلى تغيير مهم، وذلك راجع إلى أسباب كثيرة لعل أهمها، 

راءات الفورية التي اتخذتها الحكومة من أجل السيطرة على األزمة ومعالجتها قبل اإلج
 . أن تتفاقم وتتطور أحداثها

وخالل هذه الفترة وبعدها، كانت وسائل اإلعالم المختلفة المحلية والعالمية مركزة   
على أسباب عدم إمكانية الجزائريين من تغيير النظام رغم المشاكل االجتماعية 

فحظيت هذه األزمة باهتمام كبير، وعليه فقد لعب اإلعالم . قتصادية التي يعيشونهاواال
دورا فعاال في إدارة هذه األزمة، خاصة اإلعالم الوطني عن طريق تغطيته لألحداث، 
تسليط الضوء عليها، تحليلها وتفسيرها، كل حسب استراتيجياته، كما اختلفت التحاليل 

وهات حول األزمة على حساب الجمهور الذي لجأ إلى هذه اإلعالمية وتعددت السيناري
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الوسائل من اجل فهم األوضاع في الوطن في ظل غياب الخطاب السياسي واختفاء 
 . مديري األزمة عن المشهد

في  0244وعلى ضوء ما تقدم، اخترنا دراسة المعالجة اإلعالمية ألزمة جانفي   
الوسائل األخرى، وذلك لما تتميز به عن  الصحافة الجزائرية المكتوبة دون غيرها من

فالتغطية الصحفية كانت أكثر تفصيال وأكثر عمقا وشمولية . باقي وسائل اإلعالم
وأكثر مقدرة على تقديم األحداث والظواهر والتطورات في سياقها العام، أي بمعنى تقديم 

لبالغ التعقيد تغطية ذات طابع تفسيري تحليلي قادر على االستجابة لمتطلبات الوضع ا
والتشابك في األحداث والظواهر وتطوراتها من جهة، وقادر على سد الحاجات 

 . اإلعالمية المتزايدة للقارئ المعاصر من جهة ثانية

وبما أن موضوعات األزمة ومشكالتها معقدة ومتشابكة، فهي تحتاج إلى الشرح 
األقدم من حيث النشأة والتفسير والتبسيط، فالصحافة المكتوبة في الجزائر بصفتها 

واالستقاللية، فقد حظيت بمصداقية ومتابعة أكبر من باقي وسائل اإلعالم المرئية 
تميزت بنضج وخبرة مميزة جعلت باإلضافة إلى أنها  .والمسموعة لدى الشارع الجزائري 

معلوماتها متنوعة مست العديد من المجاالت وذلك بهدف الوصول إلى كافة شرائح 
 . المجتمع

تفضي إلى معالجة  شكاليةفإن موضوعنا سيتأسس على إ ووفق هذا التصور،  
للكشف عن أغوار الدور الذي لعبته  0244الصحافة الجزائرية المكتوبة ألزمة جانفي 

هذه األخيرة في تغطيتها وتسييرها لمعالجة حيثيات هذه األزمة في خضم تحليل 
الناطقة باللغة  « El Watan »مضمون المقال االفتتاحي لصحيفة يومية الوطن 

الفرنسية الصادر خالل أحداث األزمة، لوصف وقراءة وتأويل مضمون مقالها 
االفتتاحي، حيث يعتبر هذا األخير بمثابة مقال الرأي بامتياز، ومن خالله أيضا يمكننا 
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الكشف عن اتجاهات الجريدة وعن مواقفها من موضوع األزمة، وعلى هذا األساس 
 : التساؤل في حدود اإلجابة عن اإلشكالية التالية يتحدد نطاق

 الجزائرية الوطن فةيما هو الدور الذي لعبته صح El Watan  في معالجة أزمة
 ؟ من خالل المقال االفتتاحي 0244جانفي

 :مفصل تحت تنوعات تراكيب هذه اإلشكالية، التساؤالت الفرعية التاليةويت    

 ؟ 0244أزمة جانفي   El Watanكيف عالجت جريدة الوطن -
 من إدارة األزمة ؟ El Watan الوطن يوميةما هو الموقف الذي اتخذته  -
 ؟  0244خالل معالجتها ألزمة جانفي ما هي االتجاهات التي تبنتها الجريدة -
 ؟ 0244من معالجتها ألزمة جانفي El Watanما هي أهداف جريدة الوطن  -
من خالل تناولها ألزمة جانفي  El Watanما هي القيم التي نشرتها جريدة  -

 ؟ 0244
 :الفرضيات .2

 :بناءا على اإلشكالية والتساؤالت المطروحة سالفا، نصيغ الفرضيات التالية

 صحيفة الوطن كان لEl Watan يجابيا في إ دارة أزمة جانفي دورا مهما وا 
 .اانبها وأسباب ظهورها وآفاق تطورهطرح مختلف جو  من حيث، 0244

صمام أمان لالنزالق الشعبي  0244أزمة جانفي  El Watan جريدة الوطن مثلت
 .أحداث متعلقة باألزمة االقتصاديةوصفها الظاهرة ببكيفية عبرت فيها عن 

 نت جريدة الوطن تب El Watanعن طريق المقال  ا،معارض نقديا ااتجاه
دارة األزمةو تسيير  في كيفيةلإلجراءات التي اتخذتها الحكومة  ،االفتتاحي معالجة  ا 

 .هاأحداث
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  ساهمت جريدة الوطنEl Watan  في نشر القيم اإليجابية التي تبعث إلى
بنبذ توعية الجمهور بمخاطر هذه األزمة ت في هملطمأنينة في وقت األزمة، كما ساا

 .المسؤولية االجتماعية والروح الوطنية والحق في الديمقراطيةوالتحلي بالعنف 
  :أهمية الموضوع .3

يتمتع موضوع إعالم األزمات بأهمية كبيرة في خضم تطور األزمات المختلفة في   
العالم وتفاقمها، ولقد أضحت مختلف التخصصات تتخذ من مثل هذه المواضيع مادة 

 .لدراساتها، ومن جملة هذه التخصصات، تخصص علوم اإلعالم واالتصال

وتكتسي إشكالية الدراسة المتمثلة في دور الصحافة الجزائرية المكتوبة في معالجة أزمة 
 :أهمية علمية من حيث 0244جانفي 

، ألزماتالكشف عن األدوار التي تلعبها الصحافة في الجزائر في تغطيتها ل -أوال
على هذه األخيرة أحدثت الكثير من التوجس . 0244أزمة جانفي  السيما تعاطيها مع

كمادة جديرة بالتناول في  حادة وأثارت نقاشات. مستوى المجتمع والحكومة الجزائرية
 . المحللين والسياسيين ووسائل اإلعالم الوطنية وحتى األجنبية موائد
تقديم إسهام علمي يصف المعالجة اإلعالمية لألزمات ويكشف عن اتجاهات،  -ثانيا

 .في معالجتها لهذه األزمة El Watanصحيفة الوطن موقف وأهداف 

 :أسباب اختيار الموضوع .1

من بين األسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع، هنالك أسباب ذاتية وأخرى   
ردهات فهم معرفة ثم محاولة شغف   أما الذاتي من األسباب، فيقع على. موضوعية
 .معالجتها آلياتحدوث هذه األزمة ومعرفة تطوراتها و وتالفيف 

 :نذكر ما يلي اب الموضوعيةاألسبومن 
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 .التعرف على أهمية ودور اإلعالم في إدارة األزمات -
الرغبة في وصف دور الصحافة الجزائرية المكتوبة في معالجة أزمة جانفي  -

عن طريق تبيان مواقف واتجاهات جريدة الوطن من إدارة هذه األزمة والكشف  0244
 .عن أهدافها من خالل ذلك

 .الدراسات في مجال إعالم األزمات في الجامعات الجزائرية نقص  -
 :أهداف الدراسة .1

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف، أهمها

  في الجزائر، أسبابها وظروفها 0244وصف أزمة جانفي. 
 وصف المعالجة الصحفية لهذه األزمة. 
 فهم وتفسير كيفية معالجة جريدة الوطن El Watan لهذه األزمة. 
  الكشف عن دور الصحافة الجزائرية المكتوبة في معالجة األزمات بصفة عامة

 .بصفة خاصة 0244وأزمة جانفي 
 توضيح مدى أهمية اإلعالم ودوره في تغطية ومعالجة األزمات. 
  تقديم دراسة علمية حول موضوع إعالم األزمات والمساهمة في تطوير البحث

 .واالتصالالعلمي في علوم اإلعالم 
 :منهج الدراسة .6

يتحدد منهج أي دراسة علمية وفق طبيعة ونوع الدراسة، وتندرج هذه الدراسة ضمن   
أبحاث قد تكون وصفية تسعى إلى معرفة كيفية وجود الظاهرة بوصفها وتشخيص 
مالمحها األساسية، وقد تكون كمية تسعى إلى قراءة البيانات واإلحصائيات وا عطاء 
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هو عبارة عن سلسلة من المراحل " المنهج كما يعرفه البعض و . تفسيرات كمية حولها
   1."المتتالية التي ينبغي اتبعاها بكيفية منسقة ومنظمة

لباحث من الطريقة العلمية التي تمكن ا"وتتبنى هذه الدراسة المنهج المسحي وهو 
ا والعالقات السائدة داخلها روسة من حيث العوامل المكونة لهدالتعرف على الظاهرة الم

كما هي في الحيز الواقعي، وضمن ظروفها الطبيعية غير المصطنعة من خالل جمع 
ومن منظور آخر، فإن المسح في البحث العلمي  2."المعلومات والبيانات المحققة لذلك

يفيد في التعرف على الظاهرة المدروسة في الوضع الطبيعي الذي تنتمي إليه من "
المعلومات ذات العالقة بمكوناتها األساسية، وما يسودها من عالقات  خالل جرد

 .3"داخلية وخارجية

تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة  فدراستها قائمة على" البحوث الوصفيةأما 
معينة أو موقف معين وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها دون 

 4."فيهاالدخول في أسبابها أو التحكم 

فرق  يس ثمةل أنهالوصفي، الحظنا وعلى أساس القراءات العديدة للمنهجين المسحي و 
المنهج المسحي، حثين يجمعون بين المنهج الوصفي و البا وذلك أن جل ،بينهما

صها في إلى كشف واقع الظاهرة عن طريق وصف وتحليل خصائوكالهما يهدفان 
 .ت بين متغيراتهاوبناء العالقا وقتها الراهن دون تغييرها

                                                             
بوزيد صحراوي، كمال . ، ترمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، تدريبات عملية، أنجرسموريس   1

 .32، ص 0222الجزائر،  ،0بوشرف، سعيد سبعون، اإلشراف المراجعة مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، ط
، الجزائر، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، طمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي،   2

 .002، ص 0228
 .002ه، ص نفسمرجع ال  3
 .434، ص 4881، القاهرة، 4، عالم الكتب، طبحوث اإلعالمسمير دمحم حسن،   4
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 :مجتمع البحث .2

مجموعة عناصر لها خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزها "مجتمع البحث هو   
 1."عن غيرها من العناصر األخرى والتي يجري عليها البحث أو التقصي

جرى عليها نذ مجتمع البحث والمادة التي سوف ارتباطا بعنوان الدراسة، يتحدد لنا حينئ
 El وعليه ستشكل الصحافة الجزائرية المكتوبة على غرار صحيفة الوطن التحليل،

Watan  الناطقة باللغة الفرنسية ومضمون مقالها االفتتاحي الصادر خالل أحداث
 .األزمة، ذلك النموذج الذي سيمثل مجتمع البحث

الفترة التي جرت فيها أحداث  مع البحث منتحدد المدة الزمنية إلصدارات صحف مجتو 
يوجد  ال تجدر اإلشارة إلى أنه و  ،0244جانفي  23ابتداء من والتي كانت  .األزمة

تتسم إال أن أحداث الشغب وحركات المعارضة بدأت  .تاريخ محدد النتهاء األزمة
 . 0244ألوزارها خالل شهر أفريل  األزمةبالهدوء وبدأت مالمح وضع 

ت بصفة عامة وذلك لما يتميز به يهتم هذا البحث بدراسة المعالجة اإلعالمية لألزما
وبصفة خاصة، تقع الدراسة على تحليل . اإلعالم من قوة وتأثير على إدارة األزمات

مضمون الصحافة المكتوبة كوسيلة إعالمية، لوصف معالجتها للظاهرة محل الدراسة 
 .والكشف عن أدوارها في إدارة األزمة( 0244أزمة جانفي )

عن باقي وسائل اإلعالم  ، تتميزفة المكتوبة في الجزائرالصحا أن إلى اإلشارةوتجدر  
بعدة مميزات أهمها، االنتشار الواسع على الساحة الوطنية والمقروئية العالية التي 

والخصوصية في إنشاء مؤسسات خاصة في  تحظى بها، وحصلت على االستقاللية
كتسبت مصداقية لدى التسعينيات، فتعددت مؤسساتها وزاد توزيعها ونتيجة لذلك ا

  .قرائها
                                                             

 .080موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص   1
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جريدة ل المقال االفتتاحي اخترنابناءا على إشكالية الدراسة و المجتمع تمدنا على هذا اع
كمصدر للمحتوى الذي يتم عليه  0244الصادر خالل أزمة جانفي  El Watan الوطن

أما مبررات اختيار هذه الجريدة كنموذج لدراسة . التحليل بأداة تحليل المضمون 
 :على أساس معايرين مهمين هما حافة الجزائرية المكتوبة، فقد تمالص

، جريدة خاصة ذات سحب عالي جدا وذات سمعة جيدة El Watanكون جريدة  *
 .دولياوطنيا و 

صعوبات جمة من لدن القت  التي الجريدة من الصحافة المعارضةتعتبر هذه  *
قد و " .يارات الحكومة الجزائريةالسلطة الجزائرية والقضاء، وذلك بسبب انتقاداتها لخ

أثبتت دراسة تحليلية لمضمونها أجريت خالل فترة االنتخابات الرئاسية الجزائرية 
طابع العلماني يغلب عليه الا معاد للتيار العربي اإلسالمي و أن توجهه( 4881نوفمبر )

    1."المعتدلبتياريه المتطرف و 

 نا لهذا البحث،ر اخت سوف يجري عليها التحليل، على مستوى المادة الصحفية التيو   
 .« Commentaire »المقال االفتتاحي للجريدة المتواجد في الصفحة األخيرة تحت ركن 

التعليق عليها بما والمقال االفتتاحي يقوم بشرح وتفسير األخبار واألحداث اليومية و " 
يربط عن سياسة الصحيفة تجاه األحداث والقضايا الجارية في المجتمع، و يكشف 

يومية الجارية من ناحية باألحداث التاحي القراء بالصحيفة من ناحية و المقال االفت
يدفع لق مشاركة وجدانية بين الصحيفة والقراء، و كذلك فالمقال االفتتاحي يخثانية، و 

 .المشاكل التي تهم المجتمعالقضايا و شاركة في مواجهة القارئ إلى الم

                                                             
، 4، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط2113-1331تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة دليو، فضيل   1

 .422، ص 0241الجزائر، 
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يتميز المقال االفتتاحي بالتعبير عن سياسة الصحيفة سواء كانت هذه الصحيفة و 
فكري  مستقلة أو تابعة لحزب من األحزاب أو معبرة عن اتجاه سياسي أو اجتماعي أو

ية يتميز المقال االفتتاحي أيضا بمتابعة األحداث اليومفي البلد الذي تصدر فيه، و 
كذلك لك التي تقع في النطاق الدولي، و سواء تلك التي تقع في النطاق المحلي أو ت

 .بالقضايا التي تهم الرأي العام وتشغل أذهان القراءيتميز المقال االفتتاحي باالهتمام 
لو كان يمثل رأي الصحيفة ال رأي كاتبه و ال يوقع المقال االفتتاحي اليوم باعتباره و 

والحوادث والقضايا مل موضوعات المقال االفتتاحي كل األخبار تش. رئيس التحرير
مناقشة  المقال االفتتاحي ال يقتصر فقط علىلمشاكل التي تشغل الرأي العام، و او 

لكن غالبا ما يهتم بالقضايا الحادة تاركا القضايا االقتصادية بل واالجتماعية والثقافية، و 
 1."التي تصلح لتغطيتها القضايا البسيطة لغيره من الفنون الصحفية

هي هذه المادة الصحفية الخاصة أال و على هذا األساس، تقتصر الدراسة على تحليل و 
قف الجريدة هو الكشف عن توجهات وموافتتاحي من أجل بلو  هدف البحث و المقال اال

 .ه الجريدة في معالجة هذه األزمةمحاولة استخالص دور هذو  0244من أزمة جانفي 

 :والمعاينة العينة .3

إن الكمال في البحث العلمي، يبدو أمرا قريبا من االستحالة، أي أن هناك على   
الدوام نسبية في نتائج البحث، وما يبرر ذلك، هي تلك االستمرارية التي يسعى إليها 

 . المتوصل إليها األولىالعلماء للوصول إلى نتائج أفضل تختلف تماما عن النتائج 

الة الوصول إلى كافة عناصر مجتمع البحث الذي نهتم بدراسته، ولما كانت استح  
فإن عملنا كان قائما على توصيات خولها اإلطار األكاديمي إلضفاء المشروعية على 

                                                             
ص -، ص0242ار المشرق الثقافي، عمان، ، دار أسامة للنشر والتوزيع ودالمعجم اإلعالميدمحم جمال الفار،   1

348-304. 



 اإلطار المنهجي
 

21 
 

فكان البد . أية دراسة، إذ نقصد بذلك أن حصر كافة مجتمع البحث كان أمرا عسيرا
. ي إطار مجتمع البحثبأن نقوم إذن بسحب مفردات من العينة التي تم حصرها ف

والعينة كما يعرفها البعض، هي ذلك الجزء من مجتمع البحث الذي سنجمع من خالله 
  1."المعطيات

تعتبر مرحلة اختيار العينة وانتقاء مفرداتها، من أهم المراحل ضمن خطوات البحث   
 وهي خطوة حاسمة في التحقق من مشكلة البحث وصدق النتائج، وعليه، كان. العلمي

بني مشكلة البحث وفرضياته معايير الدقة في التحديد التي ت البد من الرجوع إلى
المعاينة كما يعرفها و . وأهدافه، ومن ثم البدء في مرحلة المعاينة أي عملية بناء العينة

  2."عمليات تهدف إلى بناء عينة تمثيلية لمجتمع البحث المستهدف" البعض، أنها

يتمثل في كل المقاالت الصحفية ليومية  ذيالبحث التم إخضاع مجتمع وعليه فقد 
وتناولت موضوعها،  0244التي صدرت خالل أزمة جانفي  El Watanالوطن 

إجراء احتمالي "وهو  ،أو األسلوب المنتظم ذات السحب المنتظم للمعاينة االحتمالية
  3."للمعيانة نختار بواسطته من تجمعات وفي مدى منتظم عناصر من مجتمع البحث

 إلىالعينة راجع  أفراد لعينة العشوائية المنتظمة النتقاءا أواختيار العينة المنتظمة 
فرصة لكل فرد الحتمال  وا عطاءفي تحقيق الموضوعية  المعايناتفعالية هذا النوع من 

المقاالت االفتتاحية الخمسين التي عالجت كلها  أنعلما ب. وقوعه في العينة المختارة
المقال المتعلق سياق كلها متجانسة من حيث  ،ل فترة قيامهاخال األزمةموضوع 
تحليل عينة من مجتمع البحث مع ل الرياضي إلجراءا، فكان البد من قيام بهذا باألزمة

 .إمكانية تعميم النتائج عليه
                                                             

 .324موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .324المرجع نفسه، ص   2
.320المرجع نفسه، ص   3   
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ت مقاال 42تحليل، تقدر أفرادها بـ أما بالنسبة لحجم العينة التي سوف يتم عليها ال  
موضوعية لكل األعداد التي صدرت قبل األزمة، خالل قراءة أوال ب قمنا. افتتاحية

رنا عينة م اختث. 0244ماي  32إلى غاية  0242األزمة وبعدها أي من أول ديسمبر 
المقاالت االفتتاحية التي تناولت موضوع األزمة فقط بما يخدم موضوع  منتظمة من

قصاء األعداد التي تناولت مواضيع . لثورات العربية مثالأخرى كا وأهداف الدراسة، وا 
بكثافة وذلك ابتداء  0244أشهر تم فيها تناول موضوع أزمة جانفي  أربعالحظنا أن 

األوضاع  فيه هدأت ،أحداث األزمة إلى غاية شهر أفريلمن جانفي شهر انطالق 
ومرض الرئيس بوتفليقة  وبدأت الجريدة باالهتمام بمواضيع أخرى مثل الحرب في سوريا

وتمثلت نسب  ،أسعار البترول في العالمو  ،ه عن الساحة السياسية واإلعالميةوغياب
 :معالجة موضوع األزمة في المقال االفتتاحي للجريدة كاآلتي

وشهر فبراير بنسبة  ،%21.30الموضوع بنسبة  ت الجريدةبالنسبة لشهر جانفي تناول
بدأت أوضاع األزمة تختفي وتقلصت  ،أما في شهر مارس وشهر أفريل 03.33%

 .في أفريل %00في مارس و %00.00نسبة تناول الموضوع إلى 

مقاال  12بعد القراءة الموضوعية وتحديد األعداد التي تناولت الموضوع والتي قدرت بـ 
عملية السحب المنتظم واخترنا  أجريناوترتيبها كرونولوجيا، ثم افتتاحيا، قمنا بتجميعها 

 .ات من مسافات متساويةعشر مفرد
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 : يبين عينة الدراسة (1)رقم  جدول

 عنوان المقال العدد التاريخ المفردات

4 22-24-0244 2410 Crise et protesta. 

2 40-24-0244 2412 Les leçons d’une crise.                                        

3 00-24-0244 2411 Attention à la marche.                                       

4 08-24-0244 2424 Fausses solutions.                                          

5 20-20-0244 2422 Cécité politique. 

6 41-20-0244 2421 Manœuvres politiques. 

7 02-20-0244 2402 Ni guerre, ni paix. 

8 70-20-0244 2402 Contre façon. 

9 01-23-0244 2020 L’échec recommencé. 

10 22-21-0244 2002 L’Algérie des paradoxes. 

 

 :تقنية البحث .9

 1."تقنيات البحث هي مجموعة إجراءات وأدوات التقصي المستعملة منهجيا"

الجزائرية  صحفية مكتوبة صادرة عن جريدة الوطن ةادتسعى هذه الدراسة إلى تحليل م
El Watan  بالجزائر، ومن أجل ذلك  0244وتفسير معالجتها ألزمة جانفي  لفهم

ن سبب اختيار هذه وقبل تبيا .اخترنا تحليل المحتوى كأداة تحليل وجمع البيانات
، ارتأينا إلى عرض مختلف تعاريف تحليل المحتوى التي تفصل في إشكاليته التقنية

 .كأداة أو منهج بحث

                                                             
 .401موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص   1
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بلورة الوصف العادي للمضمون أو  هو: 1991 رلسون بتعريف ويلز و " -4
وتنقيته حتى يمكن إظهار طبيعة المنبهات والمثيرات المتضمنة في الرسالة  المحتوى 

 .الموجهة إلى القارئ أو المستمع أو المشاهد، وقوتها النسبية على أسس موضوعية
يطلق تحليل المضمون على األسلوب البحثي  :1992تعريف ليتس وبول  -0

 :غطي المتطلبات اآلتيةالذي ي
 .تحليل الخصائص اللغوية أو الداللية للرموز االتصالية المستخدمة -
تحديد تكرارات ظهور أو ورود أو حدوث الخصائص بدرجة عالية من الضبط  -

 .الدقيق المحكم أو تحديد القيم الكمية لهذه التكرارات
 .إمكانية تمييز هذه الخصائص بمصطلحات ذات صيغة عامة -
إمكانية تمييزها أيضا باصطالحات ذات صلة بطبيعة فروض الدراسة  -

 .ومجاالتها
الضبط الدقيق المحكم لهذه االصطالحات المستخدمة في إمكانية التعرف على  -

 .الخصائص الرمزية التي تمت دراستها
تحليل المضمون هو األسلوب الذي يستخدم في  :1993تعريف جانيس  -3

مية، ويعتمد أساسا على تقدير الباحث أو مجموعة وتبويب المادة اإلعال تصنيف
الباحثين، ويتم بمقتضاه تقسيم المضمون للفئات باالستناد إلى قواعد واضحة، بافتراض 
أن تقدير القائم بالتحليل يتم على أساس أنه باحث علمي، وتحدد نتائج تحليل 

 .أو ورود وحدات التحليل في السياق المضمون تكرارات ظهور
عمل تصنيف كمي لمضمون معين، على  :1993ابالن وكولدسن تعريف ك -1

أساس نظام معين للفئات، تم إعداده بطريقة تضمن توفير مادة مرتبطة بفروض معينة 
 .ذات عالقة بهذا المضمون 



 اإلطار المنهجي
 

25 
 

تحليل المضمون هو أحد األساليب البحثية التي  :1992تعريف برلسون  -1
يح للمادة اإلعالمية وصفا تستخدم في وصف المحتوى الظاهر أو المضمون الصر 

 .موضوعيا منتظما، كميا
وصف السلوك االتصالي الرمزي وصفا موضوعيا،  :1993تعريف كارتر رايت  -2

 .منهجيا كميا
يستخدم مصطلح تحليل المضمون بمعنى التحليل  :1999تعريف باركوس  -2

 .العلمي للرسائل االتصالية، الذي يجب أن يكون تحليال دقيقا ومنهجيا
تحليل المضمون هو أحد أساليب اإلفادة من المعلومات  :1961يزلي تعريف ب -0

المتاحة عن طريق تحويلها إلى مادة قابلة للتلخيص والمقارنة باستخدام التطبيق 
 .والمنهجي المنتظم لقواعد التصنيف الموضوعي

ية في عملية التحليل المضمون هو أداة أساس تحليل: 1969تعريف كيرلنجر  -8
ذلك فهو أداة للمالحظة فبدال من أن يقوم الباحث بالمالحظة المباشرة  فوق اإلعالمي، و 

لسلوك عينات من الجمهور أو يطلب منهم اإلجابة عن أسئلة معينة، أو يقوم بإجراء 
مقابالت معهم فإنه يكتفي بتحليل مضمون المادة االتصالية لكي يتعرف على معلومات 

 .كثيرة
ون هو األسلوب المنهجي لتحليل تحليل المضم: 1961تورب تعريف بد و  -42

هو أداة تستخدم في مالحظة  محتوى الرسالة اإلعالمية وأسلوب تناولها ومعالجتها، و
 1."السلوك االتصالي العلني وتحليله

تحليل المضمون هو أحد األساليب البحثية  :1931تعريف كلوز كربندورف  -44
ى استدالالت واستنتاجات التي تستخدم في تحليل المواد اإلعالمية بهدف التوصل إل

 1.تكون مطابقة في حالة إعادة البحث أو التحليل و صحيحة

                                                             

.  81-83ص -دمحم جمال الفار، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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هو أحد المناهج المستخدمة  :تعريف دائرة المعارف الدولية للعلوم االجتماعية -40
في دراسة مضمون وسائل االتصال المكتوية أو المسموعة بوضع خطة منظمة تبدأ 

 2.باختيار عينة من المادة محل التحليل وتصنيفها وتحليلها كما وكيفيا
رة تطبق على مادة مكتوبة تقنية غير مباش إنه" : موريس أنجرس تعريف  -43

أو سمعية بصرية تصدر عن أفراد أو جماعات أو تتناولهم، والتي يعرض  مسموعة
إن تقنية تحليل . محتواها بشكل غير رقمي، إنما تسمح بالقيام بسحب كمي أو كيفي

إنها . المحتوى هي من دون شك أشهر التقنيات المطبقة في تحليل المعطيات الثانوية
ة حاليا، بل محتوى المواد التي أنتجت أفضل التقنيات لتحليل ليس فقط المواد المنتج

 3."في الماضي

نالحظ من خالل هذه التعاريف أن هناك خالف في توصيف تحليل المحتوى كمنهج 
أو أداة، وأغلب التعريفات المذكورة سالفا تستخدم مصطلح أسلوب بحثي وهو ما يؤكده 

الذي نراه هو أن " :يقول رشدي طعيمة في كتابه تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية و
فالمنهج أوسع من ذلك ويكفي تحليل المحتوى ...تحليل المحتوى أداة من أدوات البحث

أن يبرز لنا خصائص المادة موضوع التحليل سواء من الجانب الكمي أو الكيفي ولئن 
كان بعض الباحثين يعارضون ذلك بحجة أن تحليل المحتوى يمكن من تحقيق 

فإنه منهج، فإننا على ذلك نعترض فتحليل المحتوى في رأينا الفروض العلمية ومن تم 
شأنه في تحقيق الفروض العلمية شأن غيره من أدوات البحث التي تستطيع من خالل 
النتائج التي تتوصل إليها ومن المعالجات اإلحصائية التي تستخدمها، أن تساعد 

س منهجا علميا بذاته، تحليل المحتوى إذن لي. الباحث على أن يقبل الفرض أو يفرضه

                                                                                                                                                                                   
 .81-81ص -المرجع نفسه، ص  1
 .24، ص 0220، دار الفكر العربي، القاهرة، تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانيةرشدي أحمد طعيمة،   2
 .040مرجع سبق ذكره، ص موريس أنجرس،   3
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نما هو أداة لها في كل منهج علمي موقع حول هذه  2ويتفق معه يوسف تمار 1."وا 
تحليل المحتوى تقنية بحث وليست منهجا قائما بذاته، إذ أن هذا " ويقول أن اإلشكالية

األخير له من األبعاد النظرية والفلسفية التي تساعد على دراسة الظواهر من منظار 
أي دراسة الظواهر في إطارها العام وفي مختلف السياقات التي  Macro analyseكلي 

تتفاعل فيها ومعها، أما تحليل المحتوى فهو يكتفي بدراسة المضمون الظاهر لمادة من 
مواد االتصال فقط وال يذهب إلى ما وراء ذلك من نوايا القائم على المضمون على 

 ."سبيل المثال أو التفاسير النفسية له

الستخدام تحليل المحتوى نسبة كبيرة جدا في بحوث اإلعالم واالتصال الجماهيري، 
كما يستعان به كثيرا في البحوث الوصفية والمسحية وذلك لما له من خصائص تخدم 

تعريف تحليل المحتوى في  3ويحمل الكاتب بسام مشاقبة ،هذا النوع من الدراسات
مضمون هو أحد أشكال البحث العلمي الذي إن تحليل ال: "البحوث اإلعالمية كاآلتي

يهدف إلى وصف المحتوى الظاهر وصوال إلى معرفة المضمون الصريح للمادة 
اإلعالمية المراد تحليلها من حيث الشكل والمضمون تلبية لالحتياجات البحثية 
المصاغة في شكل تساؤالت البحث أو فروضه طبقا لمجموعة من التصنيفات أو 

بهدف استخدام البيانات لوصف المنتج اإلعالمي والتي تعكس السلوك المحددات وذلك 
أو الثقافية أو السياسية  االتصالي العلني للقائمين باالتصال الكتشاف المرجعية الفكرية

بعبارة أخرى فإن تحليل المضمون  أو العقائدية التي تنبع منها الرسالة اإلعالمية،
يهدف إلى التعرف على المقاصد اإلعالمية للقائمين باالتصال وذلك بشرط أن تتم 

                                                             
 .441رشدي أحمد طعيمة، مرجع سبق ذكره، ص   1
، 4، طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، طتحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيينيوسف تمار،   2

 .41، ص 0222الجزائر، 
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عملية التحليل اإلعالمي بصفة منتظمة ووفق أسس منهجية ومعايير موضوعية وأن 
 ."يستند الباحث في عملية جمع البيانات وتحليلها على األسلوب الكمي بصفة أساسية

جمع البيانات وخصائصه تحليل المحتوى كأداة بحث لتحليل و  دا على مفهوماعتما
وأهميته العلمية، وقع اختيارنا عليه لدراسة معالجة الصحافة الجزائرية  المنهجية

 ، تهدف هذه األخيرة إلى وصف مضمون جريدة الوطن0244المكتوبة ألزمة جانفي 
El Watan  اتجاهات الجريدةى دور و والتعرف عل 0244المعالج ألزمة جانفي 

وليس إال لتحليل المحتوى الخصائص . وأهدافها من خالل ما نشرته حول األزمة
المطلوبة لتحقيق هذه الدراسة واإلجابة على التساؤالت المطروحة من خالل اإلجراءات 
المنهجية التي يفرضها هذا األسلوب البحثي والمتمثلة في وصف مضمون الجريدة 

 .نظما كميا وكيفياوصفا موضوعيا م

 :الخلفية النظرية .11

النظرية وعن طريق مجموع افتراضاتها تلعب دورا أساسيا في العلم ألنها تساعد في "  
توحيد وتوضيح ما يتم التأكيد عليه حول الواقع المدروس، وبالتالي تمنح االنسجام 

أن تظل محل اختبار دائم على  للميدان المعرفي بفضل ما تقترحه من تفسيرات يحتمل
  1."محك الواقع واألحداث هذا هو إذا التوضيح الجيد لسيرورة االستنتاج واالستنباط

تعد النظرية البنائية الوظيفية من النظريات االجتماعية التي استعانتها علوم اإلعالم   
ية واالتصال مثلها مثل النظريات االجتماعية األخرى لدراسة الظواهر االتصال

يهتم األول بدراسة دور المؤسسة اإلعالمية : واإلعالمية على أساس افتراضين أساسيين
في إنتاج المعرفة، وا عادة إنتاجها وتوزيعها من خالل مجموعة من الرموز ويتمثل 
الثاني في أن وسائل اإلعالم تشغل دورا توسطيا بين الواقع االجتماعي الموضوعي 

                                                             
 .411موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص   1
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لقائمون على أجهزة اإلعالم بضرورة الربط بين والخبرة الشخصية، حيث يهتم ا
المؤسسات المختلفة واألحداث المتعددة وجمهور المتلقين، وعلى اعتبار أن وسائل 

االجتماعية لمجتمع ما، في  االتصال الجماهيري تعكس طبيعة البناء االجتماعي والقيم
 .1الوقت الذي تقوم به بدورها كهيئات وأدوات للتغيير االجتماعي

 :مفهوم النظرية البنائية الوظيفية*

تقوم هذه النظرية على أن تنظيم المجتمع وبناءه هو ضمان استقراره، وذلك نظرا "  
لتوزيع الوظائف بين عناصر هذا التنظيم بشكل متوازن، يحقق االعتماد المتبادل بين 

فالبنائية تشير إلى تحديد عناصر التنظيم والعالقات التي تقوم بين هذه  هذه العناصر،
والوظيفية تحدد األدوار التي يقوم بها كل عنصر في عالقته بالتنظيم الكلي، . العناصر

وهو مدى مساهمة العنصر في النشاط االجتماعي الكلي ويتحقق الثبات واالتزان من 
 2."شكل متكامل وثابتخالل توزيع األدوار على العناصر في 

والتنظيم في رأي هذه النظرية هو غاية كل بناء في المجتمع، حتى يحافظ هذا البناء "
على استقراره وتوازنه، وال يسمح التنظيم بوجود أي خلل في هذا البناء، سواء من حيث 

 3."العالقات أو الوظائف، يؤثر على التوازن واالستقرار

ة مترابطة من السلوك أو األفعال المتكررة والثابتة التي فالنظام االجتماعي هو مجموع"
والقائم بالدور في النظام . تعبر عن الثقافة المشتركة للقائمين بأدوار في هذه النظم

وقد يكون نظاما فرعيا يحتاج إلى تحليل . االجتماعي قد يكون فردا أو جماعة صغيرة
. النظام باالستقرار أو عدم االستقرار لألنشطة التي تقوم بها أفراده، التي قد تؤثر على

                                                             
1
  Denis Mc Quail, Mass Communication Theory, An Introduction, SAGA Publication, 2

nd
 Ed, 

London, 1988,p52. 

 .421، ص 0222لبنان، ، بيروت، 4، دار النهضة العربية، طنظريات االتصالمي عبد هللا،   2
 .421المرجع نفسه، ص   3



 اإلطار المنهجي
 

30 
 

وبينما يركز التحليل الوظيفي على ظاهرة معينة في نظام اجتماعي، فإنه يسعى إلى 
الكشف عن نتائج عمل هذه الظاهرة في استقرار وبقاء النظام، أو عدم استقراره وهو ما 

 1."أي تأثير سلبي على النظام" االختالل الوظيفي"يطلق عليه 

ائية الوظيفية ال تفترض تناغما وظيفيا وتكامال مطلقا بين المؤسسات إن البن"
إن البنائية الوظيفية . المجتمعية، يمكنها أيضا تفسير الصراعات والتغير االجتماعي

ليست نظرية استاتيكية حول المجتمع بل تأخذ في الحسبان التطور التاريخي بدراسة 
 2."البنىو  ن والتغيرات في التواز  التحوالت النسقية، 

بناءا على هذه التعاريف يمكن تلخيص مفهوم البنائية الوظيفية في أن هناك وجود 
م البعض، تربطهم لمجتمع يعتبر البناء األساسي يحوي أفراد منسجمون مع بعضه

ويتشاركون القيم الثقافية ولكل منهم وظائف يقومون بها بصفة  عالقات اجتماعية
التوازن واالستقرار وهذا التصور يسمى بالتنظيم، أي ايجابية من أجل المحافظة على 

تنظيم المجتمع وفي حالة عدم القيام بالدور المناط به أو تنفيذه بشكل سلبي، يحدث 
 .اختالل وظيفي في المجتمع

 :بتلخيص العملية البنائية الوظيفية فيما يلي  Mertonقام ميرتون 

أفضل طريقة للنظر إلى المجتمع هي اعتباره نظاما ألجزاء مترابطة وأنه  إن" -
 .تنظيم لألنشطة المرتبطة والمتكررة والتي يكمل كل منها اآلخر

ذا حدث  - يميل هذا المجتمع بشكل طبيعي نحو حالة من التوازن الديناميكي وا 
 .التوازن  أي نوع من التنافر داخله، فإن قوى معينة سوف تنشط من أجل استعادة

                                                             
 .402المرجع نفسه، ص   1
، تر العياشي عنصر، دار المسيرة للنشر والتوزيع خطابات علم االجتماع في النظرية االجتماعيةجاك هرمان،   2
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تساهم جميع األنشطة المتكررة في المجتمع في استقراره وبمعنى آخر، فإن كل  -
 .النماذج القائمة في المجتمع تلعب دورا في الحفاظ على استقرار النظام

إن بعض األنشطة المتكررة في المجتمع ال غنى عنها في استمرار وجوده أي  -
للنظام وبدونها ال يمكن لهذا النظام  أن هناك متطلبات أساسية تلبي الحاجات الملحة

 1."أن يعيش

مفهوم النظرية البنائية الوظيفية نلجأ إلى تعريف المفاهيم أكثر  طيرأتمن أجل و 
 :األساسية التي تنطوي عليها

 تصور البنائية الوظيفية النظام االجتماعي على أنه يتألف من مجموعة " :البناء
لتي تنتظم مع بعضها لتسهم في تحقيق هدف من األدوار االجتماعية المترابطة، ا

 2."معين، وأن البناء هو ذلك التنظيم الذي يربط بين هذه األجزاء
 عرف بارسونز" :النسق Parsons  النسق "النسق االجتماعي في كتابة

بأنه عبارة عن وحدة اجتماعية كانت جماعية أو تنظيم أو مجتمع  "4814االجتماعي 
أو أمة تتألف من مجموعة من العناصر واألجزاء التي تعتمد على بعضها البعض في 

 3."إطار عالقات منتظمة تتكامل بنائيا
 األنتروبولوجيون مثل براون " :الوظيفة Brown،  لينتون  Linton 

ون مصطلح الوظيفة للداللة على اإلسهام الذي ، يستعمل Malinowskiومالينوفسكي
يقدمه الجزء إلى الكل، وهذا الكل قد يكون متمثال في مجتمع أو ثقافته، كما تشير 

أو اإلسهامات التي يقدمها  الوظيفة إلى اإلسهامات التي تقدمها الجماعة إلى أعضائها

                                                             
 .82، 82ص -، ص0222الجامعية، ، المعرفة نظريات االتصال واإلعالمجمال دمحم أبو شنب،   1

2
 Parsons Talcott, Le système des Sociètés modernes, trad Millerag, Dunced, Paris, 1973, p 88. 

محمود عودة وآخرون، دار المعرفة الجامعية، .، ترنظرية علم االجتماع طبيعتها وتطورهانيكوال تيماشيف،   3
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إلى أيضا لوظيفة يشير مصطلح او   1."المجتمع الكبير للجماعات الصغيرة التي يضما
 2."مساهمة شكل معين من األنشطة المتكررة في الحفاظ على استقرار وتوازن المجتمع

 هو اآلثار الغير المرغوبة والنتائج السلبية للوظائف  :االختالل الوظيفي
واألنشطة المتكررة لألفراد والجماعات أو المؤسسات والتي تؤدي إلى اختالل النظام 

 .والتوازن 

 :الوظيفية في دراسات اإلعالم واالتصال البنائية*

وسائل اإلعالم هي عبارة عن عناصر األنشطة المتكررة "تفترض مي عبد هللا أن   
التي تعمل من خالل وظائفها على تلبية حاجات المجتمع، وتقوم هذه العالقة بين هذه 
العناصر وباقي العناصر والنظم األخرى في المجتمع على أساس من االعتماد 

 3."واألنشطة لضمان استقرار المجتمع وتوازنه المتبادل بين هذه العناصر

في تحليله للمجتمع بأنه عبارة عن نظام مكون من أجزاء ذات Merton  قال ميرتون "
ومكونة من أنشطة مترابطة تسعى لتحقيق االستقرار ويجب على أساليب  عالقة متبادلة

االتصال ووسائل اإلعالم أن تسهم في القيام بدور فعال في دراسة األنشطة المتكررة 
والثقافات التي تسعى إليها الدولة، إلحداث نوعا من التكيف والتناسب مع النظام 

أن أساليب االتصال ووسائل اإلعالم االجتماعي الموجود وسياسته وهذا على اعتبار 
وتهتم هذه  .نفسها من األنشطة المتكررة التي تسعى أيضا لتحقيق التوازن واالستقرار

النظرية بدراسة وتحليل أساليب االتصال لتحقيق غايتها من خالل العالقة بين هذه 
مجتمع الوسائل واألنشطة المتكررة والتي تؤثر كما معروف في الحياة االجتماعية لل

لتحقيق نوع من االستقرار والتوازن عن طريق شرح أهداف الدولة وسياستها للنهوض 
                                                             

 .220، ص 0222، مجد لنشر والتوزيع، بيروت، المعجم النقدي لعلم االجتماععلي سعد،  إسماعيل  1
 .82جمال دمحم أبو شنب، مرجع سبق ذكره، ص   2
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ووسائل اإلعالم يمكنها أن تعكس  بالمجتمع والحفاظ عليه، بمعنى أن أساليب االتصال
 1."سياسة الدولة من خالل برامجها المتنوعة وبطرقها المختلفة

لتي تعرف في دراسات االتصال ذج اولقد طرحت هذه النظرية مجموعة من النما
اإلعالم بالنماذج الوظيفية أو نماذج التحليل الوظيفي والتي تركز على تحليل عدد من و 

واألهداف العامة التي تقوم بها وسائل االتصال الجماهيري واإلعالمي، كما  الوظائف
تركز على التعرف بوضوح عن مدى تحقيق األهداف أو الوظائف بصورة ايجابية أو 

 2.لبية وكذلك تحليل مظاهر الخلل الوظيفي كما وضح ذلك روبرت ميرتون س

إذا تعد وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري نوعا من األنشطة المتكررة التي تساهم 
فهي تعد اليوم من العناصر األساسية التي ال غنى عنها . في استقرار المجتمع وتوازنه

تمع المعاصر أن يستغني عنها، كما يمكن أن في البناء االجتماعي، وال يستطيع المج
تكون وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري أحد عوامل الخلل الوظيفي، وذلك حين 
تغيب عن ممارسة دورها المتمثل في المحافظة على انسجام المجتمع وربط العالقات 

المجتمع  االجتماعية والمساهمة في التنظيم، لتقوم بالوظائف السلبية مثل تفكيك وحدة
 . والتأثير السلبي على أفراده

بدراسة المهام التي   Charles Wrightيهتم التحليل الوظيفي كما يرى تشارلز رايت"  
وفي هذه الحالة تعد وسائل  تؤديها أي ظاهرة من الظواهر في النظام االجتماعي،

االتصال الجماهيري من الظواهر التي تؤثر بال شك على النظام االجتماعي أو على 
أدائه لمهامه، وقد أضاف تشارلز رايت إلى نموذج السويل معاني ومفاهيم جديدة إذ 

                                                             
نظري، دار الوفاء ، تحليل الجماهيرية واالتجاهات االجتماعية االتصالوسائل وأساليب الدسوقي،  إبراهيمعبده   1

 .22-21ص .، ص0221لدينا الطباعة والنشر، 
، والدراسات الحديثة واالتجاهاتواإلعالم، النشأة التطورية  االتصالسوسيولوجيا عبد هللا دمحم عبد الرحمان،  2 
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يشير إلى وجود مهام ظاهرة أو مقصودة، ومهام خفية أو غير مقصودة لكل مادة 
نقلها بواسطة وسائل االتصال الجماهيري، وأن أي اتصال له ايجابياته  إعالمية يتم

وسلبياته على النظام االجتماعي الذي يحدث في إطاره، وكذا على الجماعات واألفراد 
أو الكامنة لألخبار  ما هي المهام الظاهرة: الوالنظم الثقافية، ويسأل تشارلز رايت قائ

والجماعات  م نقلها بوسائل اإلعالم على األفرادواالفتتاحيات أو المقاالت التي يت
 .1"والمجتمع، والنظم الثقافية؟

 :وظائف وسائل اإلعالم*

بعد عرض مفهوم النظرية البنائية الوظيفية ومفهومها في دراسات وسائل اإلعالم 
واالتصال الجماهيري، سوف نتطرق لوظائف وسائل اإلعالم في المجتمع التي تم 

على البناء االجتماعي والتنظيم خاصة وأن هذه الوسائل أصبحت  الحديث عن آثارها
ومن بين الدراسات التي حاولت تصنيف وظائف وسائل  .مكونا أساسيا في حياة األفراد

 : اإلعالم نذكر ما يلي

 يعد هارولد السويل من بين الباحثين األوائل الذين  :تصنيف هارولد السويل
 :قد حددها في ثالث وظائف وهي المجتمع، وتناولوا وظائف وسائل اإلعالم في 

 تعني عرض المعلومات حول البيئة، عن طريق اإلخبار وتقديم : مراقبة البيئة
المعلومات حول البيئة، وبهذه الوظيفة يتمكن المجتمع من التكيف مع الظروف 

 .المتغيرة
 مع  تفسير األحداث عن طريق وسائل اإلعالم، يتحقق باختبار وتقييم و: الترابط

 .التركيز على ما هو أكثر أهمية، وتوحيد السلوك كرد فعل لهذه األحداث
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 فوسائل اإلعالم كالصحافة والتلفزيون ومختلف أشكال : نقل التراث االجتماعي
االتصال الجماهيري توفر األطر المرجعية الالزمة ألي مجتمع، وذلك من 

 1.جيل إلى جيل والتقاليد وأنماط السلوك من خالل نقل القيم والعادات 
  وقد أضاف تشارلز رايت وظيفة رابعة وهي وظيفة التسلية، تعد هذه الوظيفة

األكثر وضوحا في وسائل اإلعالم حتى في الصحف المكتوبة، ناهيك عن 
التلفزيون والسينما مما يساعد الناس على الهروب من المشاكل اليومية التي 

ويقتنع البعض بأن هذه الوسائل ترفع أذواق الجماهير، في حين يرى  تواجههم،
آخرون أنها تخفض أذواقهم وتشجع الهروب من المجتمع، وتعرقل نمو الفنون 

 2.الراقية
 قام دينيس ماكويل بصياغة الوظائف من خالل  :تصنيف دينيس ماكويل

ر شارلز رايت م وتطوي4810الوظائف الرئيسية التي قدمها هارولد السويل عام 
ويرى أن األفكار الرئيسية لوظائف اإلعالم في المجتمع تنحصر  م،4822لها عام 

 : في
 تتمثل في الرغبة في معرفة كل ما يدور من أحداث ووقائع : وظيفة اإلعالم

 .تحيط باألفراد
 التي تتمثل في دعم القيم الشخصية وأنماط السلوك : وظيفة تحديد الهوية

 .وتحقيق الفرد لذاته والتوحد مع المجتمعاالجتماعي المقبول 
 وتحدد في تحقيق االنتماء والحوار والتفاعل مع : وظيفة التفاعل االجتماعي

والقدرة على التواصل مع اآلخرين والتعرف على ظروفهم،  اآلخرين،
 .والتقمص الوجداني
                                                             

، القاهرة، 4، الدار المصرية اللبنانية، طاالتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي، يليى حسن السيد،   1
 .402، ص 0223

 .432، ص 0222، مكتبة نانسي دامياط، مقدمة إلى علم اإلتصالعبد الرحيم درويش،   2
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 وتتمثل في رغبة الفرد في الهروب من المشكالت : وظيفة الترقية والتسلية
 .ومية وشغل الفرا ، والمتعة الفنية، والراحة واالسترخاءالي

 وتتمثل في المساهمة في الحمالت اإلعالمية ذات األهداف : وظيفة التعبئة
وبصفة خاصة في األزمات السياسية واالقتصادية والحروب  االجتماعية

التي تستهدف تعبئة كل الجمهور، وتوجيهها نحو تحقيق األهداف الوطنية 
 1.والقومية

 يرى باحث االتصال ولبر شرام أن هناك ثالث وظائف  :تصنيف ولبر شرام
 :أساسية لالتصال الجماهيري خاصة في مجال التنمية الشاملة وهي كاآلتي

 ا عداد التقرير عن األخطاء وذلك باستكشاف اآلفاق و : وظيفة المراقب-
صدار التشريعات -السياسية والقيادية  .التي تواجه المجتمع، وا 

 حيث تعلم وسائل االتصال أفراد المجتمع أنماط السلوك : وظيفة التنشئة
 .والتوجيهات الالزمة لبلو  هدف التنمية والمهارات

 إذ تقدم وسائل اإلعالم المعلومات التي تمكن األفراد من : الوظيفة السياسية
صدار التشريعات  2.اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة، والقرارات القيادية وا 

  قدم الزارسفيلد وروبرت ميرتون قائمة  :تصنيف الزارسفيلد وروبرت ميرتون
 :جديدة لوظائف وسائل االتصال في المجتمع وهي

 حيث ستساعد وسائل اإلعالم على إيجاد فضاءات : تشاور وتبادل اآلراء
 .النقاش من أجل اختبار التوجهات المشتركة الصحيحة

 وتقترب هذه الوظيفة من تصور بارسونز  :تدعيم المعايير االجتماعية
لوظيفة المحافظة على األنماط الثقافية السائدة، حيث تتم عملية إعادة إنتاج 

                                                             
 .410، 412ص -عبد هللا دمحم عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .83، ص 0222، دار النهضة العربية، القاهرة، نظريات االتصالمرفت الطرابشي، عبد العزيز السيد،   2
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المعايير والقيم االجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع عن طريق وسائل 
 .اإلعالم

 أكد كل من الزارسفيلد وميرتون على نوع خاص : الخلل الوظيفي المخدر
ظيفي الذي يمكن أن يصيب وسائل اإلعالم أطلقا عليه اسم من الخلل الو 

ويحدث هذا التخدير عندما يصبح دور وسائل اإلعالم عكسيا، " التخدير"
حيث تقوم وسائل اإلعالم بزيادة حجم المعلومات التي تعرض إلى مستويات 
مرتفعة، ينتج عنها افتقاد الجمهور للتحكم في االستجابة الجيدة لها، فتقل 

كته وترتفع عنده نسبة السلبية والالمباالة حيال المعلومات التي تأتيه مشار 
من وسائل اإلعالم، وفي األخير تفقد وسائل اإلعالم دورها في إيقاظ 

 1.الجمهور ويتحول هذا الدور إلى العكس أي تخذير الجمهور
 2وجود تسع وظائف لوسائل اإلعالم وهي يرى  :تصنيف ليزي مولر: 

 أي التزويد بالمعلومات ومراقبة البيئة :وظيفة اإلخبار. 
 بهدف تحسين نوعية المعلومات، وتوجيه الناس لما : وظيفة الربط والتفسير

 .ما يفعلونه يفكرون فيه و
 ر والضغوط والمشكالتتهدفها التحرر العاطفي من التو : هوظيفة الترفي. 
 هدفها المساعدة في توحيد المجتمع من خالل توفير  :التنشئة االجتماعية

 .قاعدة مشتركة للمعايير والخبرات الجماعية
 وهدفه ترويج السلع والخدمات: التسويق. 
 وذلك بتقديم النموذج اإليجابي في الشؤون العامة : خلق النمط االجتماعي

 .والثقافة والفنون  واألدب

                                                             
 .13، ص 0222، القاهرة، 0، عالم الكتب، طنظريات اإلعالم واتجاهات التأثيردمحم عبد الحميد،   1
 23-20ص -وي، ليلى حسن السيد، مرجع سبق ذكره، صحسن عماد مكا   2
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 الرقابة على مصالح المجتمع وأهدافه. 
 ليمالتع. 
 قيادة التغيير االجتماعي في المجتمع. 

بناءا على مفهوم البنائية الوظيفية في دراسات االتصال واإلعالم نربط بين هذا المدخل 
 Elصحيفة الوطن  ،0244ودور الصحافة الجزائرية المكتوبة في تناولها ألزمة جانفي 

Watan   حيث أن للصحافة المكتوبة وظيفة هامة في معالجتها لألخبار نموذجا
واألحداث اليومية عامة ويزيد دورها ووظيفتها أهمية في المجتمع أثناء معالجتها 
ألحداث األزمة خاصة، فاإلدارة الجيدة لألزمة متعلقة ومرهونة بالمعالجات اإلعالمية 

المعالجة الموضوعية فيكون  والصحفية، فإذا قامت الصحافة بدور ايجابي من خالل
لها آثار ايجابية على إدارة األزمة أما إذا اختارت المعالجة المغلوطة التي تخدم 
مصالحها، فطبعا سوف يكون لمضامينها آثارا سلبية على إدارة األزمة وعلى استقرار 

 .وتوازن المجتمع وعلى التنظيم االجتماعي

 :والدراسات المرتبطة الدراسات السابقة .11

سلسلة مترابطة األجزاء والبد أن يستعين البحث فيها بكافة  العلمي يعتبر البحث"
والدراسات والمساهمات العلمية التي تناولت الظاهرة أو التي لها صلة  البحوث

بالموضوع الذي تم اختياره من طرف الباحث حيث تعد هذه المرحلة من المراحل 
إذ ينبغي على الباحث أن يقرأ كل ما يمكنه من  الهامة في إجراء الدراسات العلمية،

الحصول عليه من معلومات تتصل بمشكلة البحث الذي يجريه وذلك بالرجوع إلى 
ولذلك حاولنا قدر اإلمكان  1".األبحاث التي سبق إجراؤها في ميادين قريبة من دراسته

يدة لدراسات الحصول على دراسات سابقة أو مشابهة لهذه الدراسة لكن بعد قراءات عد

                                                             
 .408، ص 4801، القاهرة، 8، مكتبة وهبة، طأصول البحث االجتماعيعبد الباسط محسن حسن،   1
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علمية تناولت عالقة اإلعالم باألزمات الحظنا نقص كبير في دراسة اإلعالم الجزائري 
القريبة جدا من دراستنا هذه  الدراسات  بعض اقتصرنا علىف دوره في معالجة األزماتو 

 :نذكر منها ،نظريا ومنهجيا

دارة األزمات" : الدراسة األولى -  1".نموذجااإلعالم األمريكي  :اإلعالم وا 

 ،واستثنائي أساسيالبحوث المشابهة لدراستنا ومرجع علمي  أهمتعد هذه الدراسة من 
اهتمت بمعالجة جريدة من بين أهم الصحف العالمية ذات حضور وسيطرة  ألنهاذلك 

 قدمت لنا هذه الدراسة نموذج عن المعالجة الصحفية. على الساحة اإلعالمية العالمية
ألزمات والتي ارتكزنا عليها لفهم وتفسير نتائج دراستنا رغم اختالف الظاهرة المدروسة ل

اليومية األمريكية الدولية حاولت هذه الدراسة الكشف عن كيفية إدارة . والمادة المحللة
"INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE"  أزمة الخليج الثالثة خالل فترة

أفريل  42مارس إلى  04من "اني لسقوط بغداد الحرب منذ اندالعها إلى اليوم الث
تقديم إطار تحليلي لتقويم من خالل ما تبثه من مضامين أثناء الحرب بهدف  "0223

باإلضافة  .األسس وتحديد الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم األمريكية في إدارة األزمات
سلطات العسكرية الكشف عن التأثير المحتمل للترتيبات التي فرضتها الإلى محاولة 

األمريكية على وسائل اإلعالم أثناء األزمة، في نوعية الرسالة، واتجاهها، وهامش 
اعتمد الباحث على أسلوب تحليل المحتوى لإلجابة على إشكالية الدراسة  .الحرية فيها

 .واختبار الفرضيات
 : النتائج *
الخليج  ألزمة" هيرالد تريبيون إنترناشيونال "طريقة إدارة يومية  أظهرت نتائج الدراسة - 

ستراتيجيات نظرية إلدارة األزماتت عكسو الثالثة خالل فترة الحرب،  من  خطوات وا 
                                                             

، الكويت، 4، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، ط اإلعالم واألزمات فن التظليل والدعايةالعربي بوعمامة وآخرون،   1
0242 . 
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زمات تضمنها المنهج المتكامل إلدارة األ والتي محتوى الصحيفة محل الدراسة خالل
ل إلى مرحلة توسيع دائرة المؤيدين،  مرحلة االنتشار باالنتقا: وهي "السيد عليوه"للكاتب 

مسك زمام المبادرة واالتجاه باألحداث بدل االنصياع لها، مرحلة التحكم والسيطرة على 
  .األحداث، ومرحلة التوجيه التي تنطلق من السيطرة على مختلف قوى األزمة

كشف التناول اإلعالمي للحدث اعتماد الصحيفة على عدد من إستراتيجيات الرسائل  -
إستراتيجية اإلنكار، : في خطة اتصاالت األزمة وهي اإلقناعية التي تستخدم عادة

ستراتيجية التعاطف والمعاناة ستراتيجية التبرير، وا   1.وا 

لية دراسة تحلي: الصحافة المصرية وكارثة قطار كفر الدوار" :ثانيةالدراسة ال -
 2".بيةلعينة من الصحف القومية والحز 

هذا البحث إلى دراسة وتحليل دور الصحف المصرية في إدارة كارثة كفر الدوار  ىسع
مع  ،من خالل تحليل مضمون ما نشرته الصحف خالل شهر كامل بعد وقوع الكارثة

اعتمد الباحث  .تقييم هذا الدور في مراحل مواجهة الكارثة، استعادة النشاط، ثم التعلم
لومات والبيانات ثم اختيار كل المواد الصحفية على تحليل المضمون كأداة لجمع المع

التي نشرت خالل الشهر التالي لوقوع الكارثة والتي تناولت الكارثة أو أحد جوانبها 
 .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 :النتائج *

ناهتمت الصحف القومية والحز  -  اختلف هذا  بية بكارثة قطار كفر الدوار، وا 
 .االهتمام باختالف المساحة التي خصصتها كل صحيفة

                                                             
 292.نفسه، ص المرجع   1
، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، اإلعالم واألزمات، مدخل نظري وممارسات عمليةدمحم شومان،   2

 .413، ص  0220
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جاءت الصور الموضوعية ثم الصور الذاتية على رأس أنماط التحرير التي  -
استخدمتها صحف العينة في اإلدارة الصحفية لكارثة قطار كفر الدوار، وذلك رغم 

 .فاختالف دورية الصدور والتوجهات المهنية والسياسية لعينة الصح

 اتفقت صحف العينة على االهتمام بالجوانب اإلنسانية في كارثة قطار كفر الدوار، -
تهتم بدرجة كافية بمتابعة مرحلة استعادة النشاط أو التعلم، أي أنها اهتمت أساسا  لمو 

واتخذ هذا االهتمام أشكاال ومضامين تركز على القصص اإلنسانية  بمواجهة الكارثة 
 .يات اإلنقاذ ومساعدة المتضررينودور األهالي في عمل

جريمة الثأر بين : دور الصحافة المصرية في تغطية جرائم الثأر" :ةلثالدراسة الثا -
 1".4801خضر بالجيزة  عائلتي عزام و

هذه الدراسة إلى تحليل دور الصحافة المصرية في تغطية جريمة الثأر بين  تهدف
قام الباحث بإجراء مسح شامل  .4801عائلتي عزام وخضر بالجيزة وقعت أحداثها في 

شهر منذ بداية النشر (لجميع أعداد صحف العينة خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة 
استعان الباحث بأداة تحليل المضمون لتحليل  )عن الحادث في اليوم التالي لحدوثه

 .محتوى صحف العينة

 :النتائج *

-األحرار-الوفد(الحظ الباحث أن ثالث صحف امتنعت عن معالجة األزمة - 
-األخبار-األهرام(يت قضية الثأر باهتمام الصحف القومية الثالث فيما حظ )األهالي

ن كان هذا االهتمام محدودا حيث استمر ا )الجمهورية لنشر في الصحف الثالث عن وا 

                                                             
، دراسة تطبيقية على جريمة الثأر، منشأة دور الصحف في إدارة األزماتدمحم عبد الوهاب حسن عشماوي،   1
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يوما ولعل لالنتخابات البرلمانية تأثيرها  32 الثينث أيام من مجموع 8تسعة الحادث 
 .على  محدودية النشر عن الحادث في الصحف القومية الثالث

ذلك العام، قد إن انشغال الصحف الحزبية باالنتخابات البرلمانية التي جرت في -
أوضح إلى أي مدى يمكن أن تؤثر أحداث أخرى مصاحبة لوقوع جريمة الثأر على 

في ذلك -الدور الذي يمكن أن تقوم به الصحافة الحزبية المعارضة، إذ تبين أنها 
قد آثرت االبتعاد تماما عن تناول الجريمة، ومن ثم تخلت عن القيام بالدور  -الوقت

به، ربما العتبارات تتعلق بموقف األحزاب التي تنطق باسمها  الذي كان ينبغي أن تقوم
تلك الصحف، والدليل على ذلك هو أن الصحف القومية الثالث قد اهتمت بتلك 

 .الجريمة في حينها، بالرغم من أنها كانت مشغولة أيضا بقضية االنتخابات

دراسة مسحية على  :دور الصحافة المصرية في إدارة األزمات" :ةرابعالدراسة ال -
 1".وتداعياتها 0224سبتمبر  44أزمة 

في البحث عن ماهية الدور الذي تقوم به  المتمثلة قام الباحث بتحديد مشكلة دراسته
، 0224سبتمبر  44الصحافة المصرية في إدارة األزمات، وذلك بالتطبيق على أزمة 

صحافة عن ممارسة ه ونوعه وقوته والعوامل التي تعوق المحجطبيعة هذا الدور و 
وهل تمارس الصحافة دورها في تشكيل اآلراء أثناء مواجهة  ،دورها في إدارة األزمات

موقف مشكل متمثل في األزمة؟ وهل تعتبر الصحافة المصدر الرئيسي الذي يعتمد 
 عليه جمهور النخبة المصرية في الحصول على المعلومات خالل األزمات؟

طية الصحفية لموضوعات األزمة بصحف الدراسة، قام الباحث بتحليل مضمون التغ
 40فضال عن تحليل الخطاب الصحفي المثار حول األزمة في الفترة الزمنية من 

                                                             
دارة األزمات، مدخل نظري تطبيقيعادل صادق دمحم،   1 القاهرة،  ،4، دار الفجر للنشر والتوزيع، طالصحافة وا 
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وقد اهتم بتحليل كافة أنماط وفنون التحرير  0221إلى نهاية سبتمبر  0224سبتمبر 
 .الصحفي

 : النتائج *

تبناها تمعالجة األزمات بالتوجهات السياسية والفكرية التي  يرتبط دور الصحف في-
الصحف تجاه األزمة، ويترتب على ذلك تأثر المعالجة الصحفية بتلك التوجهات 

 .السياسية والفكرية

تتسم المعالجة الصحفية لألزمات في الصحف بالمعالجة التقريرية وسرد المعلومات -
ة عن طريق استخدام األشكال اإلخبارية بشكل أي التوقف عند مستوى المعالجة المجرد

كبير كما تعمل الصحف على توظيف األشكال الصحفية التي تدعم مواقفها الفكرية 
 .واإليديولوجية على صفحاتها

يتأثر تحديد أهداف المضامين الصحفية المثارة في عرض وتناول األزمات بتباين -
لوظائفها اإلعالمية تجاه جمهورها التوجهات الفكرية للصحف، مما يحد من تحقيقها 

 .أثناء إدارتها لألزمة

يرجع فشل الصحافة المصرية في تحقيق التوازن في تناول الجوانب األساسية لألزمة -
، وتتضمن إلى االعتبارات المهنية والتي تعد األكثر تأثيرا في تحقيق التوازن من عدمه

، فضال عن سياسة وأهداف ة القائمين باالتصال في تناول األزماتخبر و  معرفة
 .الصحيفة في المراحل المختلفة لألزمة، هذا بجانب طبيعة ونوعية األزمة

تؤدي التيارات الفكرية والسياسية للصحف دورا كبيرا في صياغة وتشكيل الخطاب -
زء ال يتجزأ من تركيبة الصحفي للصحيفة، حيث أن إيديولوجية الصحيفة تعتبر ج

إليديولوجي للصحيفة دورا كبيرا في تأطير حدود المرجعية، ؤدي التوجه اوي الخطاب،
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وتحديد محتواها وكيفية توظيفها، وتحديد األهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خالل 
سلطة  )حزبي أو مستقل، قومي(االستناد إليها، ويستشف من وراء كل خطاب صحفي 
وتوزيع موضوعاته وتغييب أو  حاضرة ومؤثرة على مجريات وتركيب مفردات الخطاب،

 .تحضير الحقائق التي يتضمنها

 يتسم أسلوب الطرح الصحفي في خطابات الصحف الحزبية والمستقلة بشخصنة-
تاج أفراد، واستخدام األساليب واألسانيد الدرامية ذات واألحداث لتبدو وكأنها ن المواقف

تبنيها، ثم استبعاد المنهج ير يسالتأثير العاطفي على الجماهير، وتنميط المواقف لت
الشمولي في تناول األحداث بأحاديث تبدوا أحادية التوجه تتأثر إلى حد كبير 

 .بالمرجعيات اإليديولوجية التي تنطلق منها

 :والدراسات المرتبطة تقييم الدراسات السابقة*

 االستفادة من الدراسات السابقة في بلورة المشكلة البحثية وتساؤالت الدراسة  تمت
بشكل أكثر تفصيال من خالل التعرف على أدوار ووظائف الصحافة المكتوبة 

 .في إدارة األزمات
 ماهية األزمة، توقيت حدوثها أو : كما ساعدتنا الدراسات السابقة في تأكيد أن

ونتائجها، كل هذه العوامل تؤثر على  ،سبابهاانفجارها، نوعها، أبعادها، أ
اهتمامات الصحافة بمعالجتها لألزمة أو االمتناع عن ذلك حسب أجندة 

 .الصحيفة
  قدمت الدراسات السابقة العديد من اإلضافات المعرفية التي تتمثل في التباين

الكبير بين المعالجة الصحفية لألزمات من طرف الصحف الحكومية والمعالجة 
 على ، وتأثير ذلكالخاصةو  صحفية لألزمات من طرف الصحف المستقلةال

مضامين هذه الصحف، على حساب الجمهور الذي يهتم بقراءتها ويرجع ذلك 
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االختالف في المعالجة إلى السياسات اإلعالمية، اإليديولوجيات الصحفية 
 .وأهداف المؤسسات الصحفية

 : تحديد المفاهيم .12

 1."عام ومجرد لظاهرة أو أكثر وللعالقات الموجودة بينهاالمفهوم تصور ذهني "    

يعتبر تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية أمرا ال بد منه في الدراسات والبحوث 
العلمية وذلك راجع إلى أن المفاهيم تتعدد في البحوث االجتماعية واإلعالمية تبعا لتلك 

حول إعطاء مفهوم واحد  اختلفواالمجتمعات وخصائصها وكما أن الباحثين أنفسهم 
ويتم التعبير عن الرمز "المفاهيم من باحث إلى أخر  اختلفتوبذلك  لظاهرة معنية،

وداللته أو معناه في المجال العلمي الواحد بالمفهوم، ولهذا يقال إن لكل علم مفاهيمه، 
وهي مجموعة الرموز ذات المعاني والتصورات المشتركة في مجاالت هذا العلم 

 2."تطبيقاتهو 

وفي بحثنا هذا توجد مجموعة من المفاهيم تم استخدام كل منها وفق مؤشرات بعينها   
 : نرى أنها تتماشى والمسار العام إلشكالية الدراسة، نوجزها فيما يلي

 : أزمة -1
 كريسيس"بالالتينية  :لغة "(Crisis) وتعني قرار (Décision) .لحظة: في الطب 

 .مرض يتميز بتغيير مفاجئ وحاسم عامة إيجابيا أو سلبيا
 3.هي مرحلة خطيرة في تطور األشياء األحداث واألفكار -
 1.، إعادة النظر في القيم، ضغوطات ونزاعاتاضطراب، اختالل التوازناتهي  -

                                                             
 .410، ص مرجع سبق ذكرهموريس أنجرس،  1
 . 48، ص 0222، القاهرة، 4، عالم الكتب، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالميةالحميد،  دمحم عبد  2

3 A, Rey et J.rey Debove, Le Petit Robert, Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la langue 

française, Les dictionnaires Roberts-Canada, SCC, Montréal, 1992, p424.   
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تعني الضيق والشدة، يقال أزمت عليهم السنة أي أشتد قحطها، وتأزم أي  -
 2.أصابته أزمة

 يصعب  يعد مفهوم األزمة واحدا من المفاهيم المراوغة التي :اصطالحا
 الكاتب لكن. ، نتج عن كثرة التعاريف وتنوع المعالجات زيادة غموض المفهومتحديدها

لى اختالف "أديب خضور يؤكد أن  تعددها يعود إلى اختالف النظرة إلى األزمة، وا 
ب المختلفة لألزمة، األمر الذي يتيح الجانب الذي يجري التركيز عليه من بين الجوان

 3."إمكانية القول أن تعدد وتنوع هذه التعاريف ال ينفي تكاملها

أن صعوبة تحديد مفهوم األزمة تنبثق من " Jonathan Roberts ويرى جوناتان روبرتس
 .4"خصوصية المنظور الذي ينظر به كل علم من العلوم إلى مفهوم األزمة

حدث "بأنها  Thierry Leabert يعرفها المتخصص في إعالم األزمات تييري ليبرتو 
متوقع يعرض وجود وسمعة المنظمة للخطر، وهي اختالل في أسلوب العمل وشلل 

األزمة ليست دائما خطيرة ويمكن أن تكون اإلدارة الجيدة لها "ويضيف أن . 5"النظام
تطور "بأنها  Christophe Roux-Dufortويتفق مع كرستوف روديفور ." فرصة حقيقية

 6."الوظيفية تحت تأثير حادث يكون نقطة االنطالق االضطراباتيوقظ سلسلة من 

                                                                                                                                                                                   
1
  Gilles Ferréol et autres, Dictionnaire de Sociologie, Armand Colin, 4eme ed, Paris, 2011, p63. 

 .42، ص4822، اسطنبول، ، المكتبة اإلسالميةالمعجم الوسيط، وآخرون  إبراهيممصطفى   2
 .2، ص4888، الرياض، 4، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، طواألزمات اإلعالمأديب خضور،   3
 .21ط، ص.ت.، دمشق، بإدارة األزماتماجد شدود،   4

5
 Theiry Libaert, La Communication de Crise, Dunod, Paris, 2001, p1  

6
Sophie  Giret , La Communication de Crise Fait Sa Pub, La Publicité Entre Risque et Opportunité, 

une réponse inédite a une situation de crise, Maitrise d’information et de communication, CELSA-

Université de Paris IV Sorbonne, soutenu le 22 octobre 2003, p17. 
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Jean Marguinجون مارقان أما 
يقول أن األزمة تنتج عن تالقي في الزمان وفي  1

 : المكان، ثالث ظواهر

 ،حالة شبه مستقرة متواجدة سابقا 
  ،إرادة فاعلين 
  الحاالت، حادث محتمل الذي يعمل كشرارة في محيط انفجاري و في أغلب. 

ومن خالل هذه التعريفات يمكن تلخيص مفهوم األزمة بأنها حدث خطير ومفاجئ 
لكنه متوقع أو يمكن التنبؤ به، وذلك لوجود ظروف أو إضطرابات تكون سبب في 

 .بروز األزمة

 : يلي جتماعية نذكر مالتحديد أكثر لمفهوم األزمة في العلوم اإلنسانية واالو 

هي وصول عناصر الصراع في عالقة ما إلى المرحلة التي تهدد بحدوث تحول " -
جذري في طبيعة هذه العالقات كالتحول من السلم إلى الحرب أو تفكك 

 2."أو تصدع العالقات في المنظمات الدولية التحالفات
ى تطورات األزمة عبارة عن خلل مفاجئ نتيجة ألوضاع مضطربة تؤدي إل" -

 3."غير متوقعة بسبب عدم القدرة على احتوائها من قبل األطراف المعنية
هي حالة غير مستقرة يترتب عليها نتيجة مؤثرة، وتتضمن أحداثا سريعة " -

 1."متالحقة تهدد القيم أو األهداف التي يؤمن بها من يتأثر باألزمة

                                                             
1
 Jean Marguin, Approche systémique des crises et aide à la décision stratégique, l’Arment, Mars 

2002, p2.  

 ص ،4883رجمة والنشر، القاهرة، مركز األهرام للت ،إدارة األزمات في عالم متغيرعباس رشدي العماري،    2
02. 
، 0، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، طاألسس المراحل اآلليات ،إدارة األزماتفهد أحمد الشعالن،   3

 .01، ص0220الرياض، 
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هي أحداث سريعة ومتالحقة تؤدي إلى زيادة عدم االستقرار واالضطراب في " -
 3."وتتطلب ردود أفعال غير تقليدية"، 2"النظام القائم وتزيد من احتمالية اللجوء للعنف

األزمة عبارة عن نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات أو حدوث خلل " -
م، وتشكل تهديدا صريحا وواضحا لبقاء مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسية للنظا

 4."المنظمة أو النظام نفسه

جاءت هذه التعريفات لتؤكد ما سبقها ولتحدد أكثر مفهوم األزمة في العلوم اإلنسانية 
 :واالجتماعية، وبناءا على هذا العرض نقدم تعريف إجرائي لمفهوم األزمة

كان سبب انفجارها  األزمة عبارة عن أحداث عنيفة متوقعة أو غير متوقعة، -
تتميز بالتعقيد والتداخل والتشابك في . سياسية سيئة أوظروف اجتماعية، اقتصادية 

تهدد بانهيار النظام أو التغيير السياسي من . بنيتها وتركيبها وصعوبة السيطرة عليها
 .أهم خصائصها تعدد أبعادها واالهتمام الكبير بها من طرف وسائل اإلعالم

 :صحافة  -2
 هي آلة أو مجموعة معدات التي تسمح بطبع الجرائد عن طريق ضغط " :لغة

استعمال مفهوم الصحافة فرض مراعاة معنى . الورق على شكل الطابعة الراسخة
الصحافة تعني مجموعة اإلصدارات المطبوعة أو األنشطة الصحفية، : أوسع

                                                                                                                                                                                   
، بيت األفكار الدولية للنشر رؤية جديدة في إدارة األزمات ،زماتاإلعالم يخنق األ عبد هللا عبد الرحمن البريدي،  1

 .00، ص4888والتوزيع، الرياض، 
المنظور اإلسالمي والمعاصر والتجربة  ،والمفاوضات إدارة األزماتعبد الرحمان ابن إبراهيم الضحيان،   2

 .83، ص 0224، دار المآثر، المدينة المنورة، السعودية
 .41ص  ،4882، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبوظبي، إدارة األزماتدمحم رشاد الحمالوي،   3
، مركز تطوير عليها األزمة بين الوقاية منها والسيطرة ،مهارات إدارة األزماتدمحم عبد الغني حسن هالل،   4

 .8، ص0224، القاهرة، 3األداء والتنمية، ط
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بينها وبين  مؤسساتها، أسلوب تنظيمها وأسلوب عملها، عالقات التأثير المتبادلة
 1."المؤسسات األخرى وبينها وبين المجتمع عامة

وهي  Presseفي معجم المصطلحات اإلعالمية تستخدم كلمة صحافة بمعنى   
 2.مرتبطة بالطبع والطباعة ونشر األخبار والمعلومات

وهي علم فن إصدار الصحف من جرائد ومجالت  Journalismeوتعني أيضا  
 3.حرير مواد صحفيةويشتمل ذلك على كتابة وت

 األنباء  فة جميع الطرق التي تصل بواسطتهايشمل مصطلح الصحا: "اصطالحا
والتعليقات عليها إلى الجمهور وكل ما يجري في العالم مما يهم الجمهور وكل عمل 

ويختلف مفهوم . وفكر ورأي تثيره أحداث العالم يكون المادة األساسية للصحفي
التي تصوغها، فالصحافة في عين المثالي مسؤولية  الصحافة باختالف وجهة النظر

وميزة، بينما يعتبرها البعض مجرد تجارة ومنهم من يرى بأنها نقل المعلومات بدقة 
ن كان ببطءو  وتبصر وسرعة تخدم الحقيقة ويزدهر كل مفهوم . تبرز الصواب وا 

و ال، للصحافة إذا توفرت له ضمانات الحرية سواء أكان جديرا بتلك الضمانات أ
فالحرية التي تتمتع بها الصحافة اآلن بجميع أصنافها وأشكالها قد حصلت عليها بعد 

وهناك طبعا بعض الحريات التي ال تتمتع بها الصحافة . جهود مضنية ولفترات طويلة
 4."مطلقا سواء في الحرب أو السلم مثل حرية التشهير أو حرية البذاءة

                                                             
1
  Francis Balle, Dictionnaire des Médias, Larousse, Bordas, Paris, 1998, p189. 

 .110، ص 4808، القاهرة، 4، دار الشروق، طانجليزي -اإلعالمية، عربيمعجم المصطلحات كرم شلبي،   2
 .341مرجع نفسه، ص   3
 .022ص  ،مرجع سبق ذكرهدمحم جمال الفار،   4
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ماعي واالقتصادي في المجتمع الذي تصدر فيه، تتصل الصحافة بطبيعة الواقع االجت"
وبنوعية النظام السياسي واالجتماعي القائم به، ثم باإليديولوجية التي يؤمن بها هذا 

 1."المجتمع

من خالل التعريفات السابقة نلخص أن الصحافة المكتوبة لها دورها الكبير في خدمة 
دارة  المجتمع ودفعه نحو تحقيق أهدافه، إذ تقوم بتوفير المعلومات والحقائق الالزمة وا 

اتخذ المفهوم الحديث للصحافة أبعاد جديدة . الكوارث وطرح لآلراء المختلفة والمتعددة
 .وذلك مع تطور الممارسة ونمو الدراسات الصحفية

م وعلى أساس ما تقدم من التعاريف واستنادا إلشكالية الدراسة نقدم تعريفا إجرائيا لمفهو 
 :الصحافة

الصحافة هي تلك المادة التي تنشرها الصحيفة كاألخبار واألحاديث والتحقيقات  -
الصحفية، وما لها من وظائف تؤديها في المجتمع الحديث، أي كونها رسالة تستهدف 
خدمة المجتمع والفرد الذي يعيش فيه وكذا األدوار التي تقوم بها من منطلق األهمية 

العام والوظائف المنوط القيام بها وعالقتها بالجمهور والمميزات  التي تمثلها لدي الرأي
 .التي تستحوذ عليها

 :دور -3

 2.دور ممثل، مهمة، وظيفة لشخص أو شيء في عمل ما: لغة 
 مصطلح الدور ينتمي في األصل إلى لغة المسرح، الممثل الذي : "اصطالحا

السلوكات التي تعطي للجمهور يلعب دور سوف يتبنى خالل فترة التمثيل مجموعة من 
                                                             

 .11، ص 4880، القاهرة، 0، عالم الكتب، طمدخل إلى علم الصحافةفارق أبو زيد،   1
، ص 4881الطبعة االنكليزية، أكاديميا بيروت، لبنان،  ،عربي-قاموس أكسفورد المحيط، انكليزي دمحم بدوي،   2

802. 
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العلوم اإلنسانية، علم النفس االجتماعي وعلم االجتماع استعادوا . صورة عن ذلك الدور
لإلشارة إلى ظاهرة اعتبرت أساسية في كل مجتمع من طرف العديد من " دور"مفهوم 
في سياق معين، كل عضو من هذا المجتمع يتجه إلى إظهار مجموعة من . المؤلفين
مفهوم الدور يعكس حقيقة . فات التي تصف شخصية ما، مثلما في المسرحالتصر 

. مألوفة، كل يوم نحن مجبرون على تحمل عدد من األدوار تبعا لموقفنا االجتماعي
األدوار االجتماعية لها وظيفة ضبط وتثبيت العالقات بين األفراد وتحديد إطار مرجعي 

 1."ما الذي يسمح لهؤالء بإيجاد أنفسهم داخل موقف
لمفهوم الدور معاني مختلفة ويمكن تناوله من أبعاد متعددة في علم االجتماع يشير إلى 

هو و . تكوين نماذج من السلوكات المستقرة نسبيا مرتبطة بموقف أو وظيفة داخل نظام
 .2الجانب الدينامي للوضع

من المفاهيم االصطالحية التي تقترب أكثر من مفهوم الدور في دراستنا هذه نقدم 
يستخدم مصطلح الدور في علم االجتماع وعلم النفس : "تعريف دمحم عاطف غيث

فينطلق كمظهر للبناء االجتماعي على . االجتماعي واألنثروبولوجيا بمعاني مختلفة
ت الشخصية واألنشطة، تخضع لتقييم وضع اجتماعي معين يتميز بمجموعة من الصفا

وهذا . معياري إلى حد ما من قبل أولئك الذين يكونون في الموقف ومن قبل اآلخرين
بين المكانة   Ralph Lintonالتعريف ال يأخذ في اعتباره التفرقة التي أقامها رالف لينتون 

هنا يشير  ويعرف الدور من ناحية أخرى كعنصر في التفاعل االجتماعي، وهو. والدور
إلى نمط متكرر من األفعال المكتسبة التي يؤديها شخص معين في موقف تفاعل 
ويعتقد رالف لينتون أن المكانة هي مجموعة الحقوق والواجبات وأن الدور هو المظهر 

هذا هو و . الدينامي للمكانة، فالسير على هذه الحقوق والواجبات معناه القيام بالدور

                                                             
1
  Jean-François Dortier, Le Dictionnaire des Sciences Humaines, Ed. DELTA, Beyrouth, Liban, 2004, 

p.p 741,742. 
2
  Rocheblave SPENLE, La notion de rôle en psychologie sociale, PUF, Paris, 1962, p 268. 
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، وراد "النسق االجتماعي"في مؤلفه  PARSONS بارسونز التعريف الذي يستخدمه
" البناء والوظيفة في المجتمع البدائي"في مؤلفه   Radcliffe BROWNكليف براون 

 ."النظرية االجتماعية والبناء االجتماعي"في  Robert MERTON وروبرت ميرتون 

الدور نموذج يتركز حول بعض الحقوق الواجبات ويرتبط بوضع محدد للمكانة داخل 
جماعة أو موقف اجتماعي معين ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق 

ويقوم البناء االجتماعي  ،مجموعة توقعات يعتنقها لآلخرين كما يعتنقها الشخص نفسه
ص لسلوك غيرهم أو سلوكهم بتحديد متطلبات معينة تنعكس على توقعات األشخا

الخاص في أوضاع معينة، على أن هناك فروقا بين التوقعات المتصلة بوضع معين 
ومع ذلك فإن هناك مستوى  )كوضع األب، أو الطبيب أو الزوج أو الزوجة(للمكانة 

. معين ينبغي أن تتحرك فيه هذه الفروق وهو مستوى السلوك المتفق عليه ثقافيا
ن أي دور في الجماعة يميل إلى أن يتغير طبقا لطبيعة الفرد الذي جدير بالذكر أالو 

يشغل المكانة، وكذلك تبعا لتركيب العام للعضوية في الجماعة، ولكن إذا انحرف أداء 
الدور بدرجة كبيرة وملحوظة عن مستوى السلوك المتوقع، فسوف يلقي الفرد جزءا 

تمع، فهو لذلك يؤدي مجموعة أدوار ولما كان لكل فرد أوضاع كثيرة داخل المج. سلبيا
وطالما أن وحدة الذات تتطلب درجة معينة من التكامل السلوكي والقيمي، فإن . مختلفة

ومع ذلك فإن أداءه لن . الشخص يميل إلى التأثير في طريقة أدائه ألدواره المتعددة
التي  يتطابق على نحو دقيق مع توقعات اآلخرين ولن يتمكن من مواجهة كل التوقعات

 1."يكونها لذاته

نستخلص تعريفا إجرائيا وهو " الدور"بعد عرض التعاريف االصطالحية لمفهوم 
 : كاآلتي

                                                             
 .382، ب ت ط، ص اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، قاموس علم االجتماعدمحم عاطف غيث،   1
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يشير مفهوم الدور في دراستنا هذه إلى مجموعة األنشطة والوظائف، السلوكات  -
وردود أفعال اإلعالم عامة والصحافة المكتوبة خاصة وذلك عن طريق 

عكس هذا الدور أو هذه الوظيفة في تناولها مضامينها ومعالجتها التي ت
حيث نرى أن الصحافة المكتوبة تلعب دورا رئيسيا في المجتمع يهدف . للظاهرة

الخ وذلك ايجابيا أو سلبيا تبعا لموقفها ...إلى اإلعالم، التوعية، التوجيه والتأثير
 .من موضوع المعالجة

 :اتجاه -1

 صلينترجع كلمة االتجاه تاريخيا إلى أ:  لغة : 

والذي يشير إلى معنى اللياقة وكان  « aptus »مشتق من األصل الالتيني : األول -
 . SPENCERأول من استخدمه هربرت سبنسر

والتي تعني وضع الجسم عند  « posture »أما الثاني فيرتبط باستخدام كلمة  -
فأصبح يشير إلى الوضع المناسب للجسم  تم تطور استخدام هذا المصطلح .التصوير

 1.للقيام بأعمال معينة

أما في الدراسة العلمية يستعمل . واالتجاه هو الجهة، القصد، الرأي، الميل أو القيمة
 2.كمرادف للرأي أو الميل أو القيمة

 اصطالحا : 

 :في العلوم االجتماعية -

                                                             
 .018، ص 0223، المجلد األول، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الموسوعة اإلعالميةدمحم منير حجاب،   1
 .412، ص 4820، 0مصرية، ط، مكتبة األنجلو علم النفس االجتماعيصالح مخيمر، عبده ميخائيل،   2
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ريق التجارب الشخصية حالة من االستعداد العقلي العصبي التي نظمت عن ط"هو 
وتعمل على توجيه استجابة الفرد لكل األشياء والمواقف التي تتعلق بهذا  السابقة

 1."االستعداد

هو تنظيم نفسي مستقر للعمليات اإلدراكية والمعرفية والوجدانية لدى الفرد، يساهم في "
 2."تحديد الشكل النهائي لالستجابة بالقبول أو النفور

حالة من االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي تنتظم من : "ألبورتجوردون  يعرفه
خالل خبرة الشخص، وتكون ذات تأثير توجيهي أو ديناميكي على استجابة الفرد 

 3."لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثير هذه االستجابة

  :في المعجم اإلعالمي -

هو حالة استعداد عقلي كونته التجارب أو الظروف التي مرت بالفرد في الماضي، "
ويؤثر هذا االستعداد تأثيرا توجيهيا على استيعاب الفرد لجميع المواقف واألشياء، 
ويرتبط االتجاه بتأهب الفرد واستعداده ألن يتأثر بمثير ما في موقف من المواقف 

ة النفسية القائمة وراء رأي الشخص أو اعتقاده فيما أو هو الحال. فيتصرف تصرفا معينا
يتعلق بموضوع معين، من خالل رفضه لهذا الموضوع أو قبوله له، ودرجة هذا الرفض 

 4."أو القبول

 :حسب دمحم منير حجاب -
                                                             

 .331، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ب ت ط، صمنهجيات البحث االجتماعي واإلعالميسامية دمحم جابر،   1
، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، معجم العلوم االجتماعيةنخبة من األساتذة المصريين والعرب المتخصصين،   2

 .1، ص 4821
، ص 4821، دار النهضة العربية، القاهرة، دراسات في علم النفس االجتماعيعبد الرحمان دمحم عيساوي،   3

024. 
 .22دمحم جمال الفار، مرجع سبق ذكره، ص   4
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يشير إلى االستعداد أو الميل المكتسب الذي يظهر في سلوك الفرد أو  االتجاه"
أو قد ينظر . الجماعة عندما تكون بصدد تقييم شيء أو موضوع بطريقة منسقة وتميزه

إليه على أنه تعبير محدد عن قيمة أو معتقد، ولهذا يشتمل على نوع من التقييم 
لموضوعات أو مواقف بطريقة محددة اإليجابي أو السلبي واالستعداد نحو االستجابة 

 1."ومعروفة مسبقا

 :مما سبق يمكن استنباط تعريف إجرائي لالتجاه على أنه

تنظيم الفرد أو الجماعة لبعض العمليات النفسية، تظهر محصلتها في سلوكهم  -
الفعلي والذي يعبر بدوره عن وجهة نظرهم حول موضوع معين من الموضوعات مهما 

عن اتجاههم بالتأييد أو بالرفض أو حتى بالمحايدة بطريقة تحكيمية كان نوعه، معبرين 
يمكن قياسها بإعطاء درجات لهذه الموافقة أو المعارضة أو المحايدة المبنية على 

 .المعتقدات أو الخبرات الماضية والتي تساهم في تكوين هذا االتجاه

 :قيمة -9  

 وقيمة الشيء هي الثمن  2.ثمن الشيء الذي يقدر به: هي نوع من القيام: لغة
 .جمعها قيم 3.الذي يعادله وقيمة اإلنسان هي قدره

جاء في المعجم الوسيط أن قيمة الشيء هي قدره وقيمة المتاع هي ثمنه، ويقال ما 
 4.لفالن قيمة أي ماله ثبات ودوام على األمر

                                                             
 .40مرجع سبق ذكره، ص  ،الموسوعة اإلعالمية دمحم منير حجاب،  1
بيروت،  4، دار الكتب العلمية، طعربي-عربيمعجم المعتمد، جرجي شاهين عطية، مراجعة إميل يعقوب،   2

0222 ،184. 
 .132، بيروت، ب ت ن، ص 4، المركز الثقافي اللبناني، طالدليل اللغوي الشاملندى جميل إسماعيل،   3
 .220، ص 4828، القاهرة، 0، طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيةإبراهيم أنيس وآخرون،   4
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 اصطالحا: 

هي األفكار العامة التي يشترك فيها الناس حول ما هو جيد أو غير جيد أو خطأ  القيم"
 1."أو صحيح أو مرغوب أو غير مرغوب

القيم هي مجموعة من التنظيمات المعقدة ألحكام عقلية انفعالية معممة نحو "
األشخاص واألشياء والمعني سواء كانت صريحة أو ضمنية فهي بمثابة حكم تفضيلي 

والقيم عند . ارا مرجعيا يحكم تصرفات اإلنسان في حياته الخاصة والعامةيعتبر إط
األفراد تتميز في أغلب الحاالت بالثبات واالستقرار أو التعبير عن الغايات أو األهداف 

 2."للفاعل االجتماعي فهي تعبير عن بعض الدوافع األخالقية والفعالة( النهائية)البعيدة 

ستوى أو الخاصية التي تعتبر ثمينة أو مرغوبا فيها والتي القيمة هي المبدأ أو الم"
تساعدنا على تحديد ما إذا كانت بعض الموضوعات جيدة أو رديئة، حسنة أو سيئة، 
صحيحة أم خاطئة، مفيدة أم عديمة، هامة أم عديمة األهمية، والقيمة بوجه عام 

، ويتكون سلم القيم مجموعة الثابتة للشيء الذي يقدر بها، ويرغب فيها من أجلهاال
لألشياء من جهة تفاوتها فيما يقتضي لها التقدير أو ما يبعث على الرغبة فيها وقد 
يكون ذلك ثابت للشيء باعتبار ذاته أو باعتباره وسيلة لتحقيق معنى في غيره وهذا هو 

أن الوظيفة الحقيقية للعقل هي أن  DESCARTES يقول ديكارت. أساس الرغبة
 . 3"ثابتة لجميع المنافع التي هي ناشئة فيها بصورة ترجع إلى اتجاهنايفحص القيمة ال

                                                             
 .020سبق ذكره، ص  دمحم جمال الفار، مرجع  1
، دار الكتب معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس واالجتماع ونظرية المعرفةسمير سعيد حجازي،   2

 .012، ص 0221، بيروت، 4العلمية، ط
 .131، ص 0221، القاهرة، 4، دار الفجر للنشر والتوزيع، طالمعجم اإلعالميدمحم منير حجاب،   3
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القيمة، مبدأ مجرد وعام للسلوك، يشعر أعضاء الجماعة نحوه باالرتباط االنفعالي "
ولذلك، تضع . القوي، كما أنه يوفر لهم مستوى للحكم على األفعال واألهداف الخاصة

االجتماعية التعبير  لتي تكون المعاييرلعامة السلوك االقيم مجموعة المستويات ا
الواضح والملموس لها، على أن الطبيعة العامة التي تتميز بها القيم تجعل من الممكن، 
لألفراد الذين يشتركون في نفس القيم، أن يختلفوا على بعض المعايير المندرجة تحتها 

جدير اللى القيم، و وتعتبر العدالة، والحرية، والوطنية، والحب الرومانتيكي أمثلة ع
بالذكر أن القيم تضع المبادئ التنظيمية والضرورية لتكامل األهداف الفردية والجماعية 
ونظرا لالرتباط العاطفي القوي بالقيم، كمستويات للحكم على القواعد، واألهداف 
واألفعال الملموسة، إنما تعتبر  مطلقة أو نهائية على الرغم من أن تكوينها وفهمها 

وطالما أن القيم توجه اختيار . أمر متصال بعملية التفاعل االجتماعي السوية يعتبر
األشياء والسلوك فإن دراستها البد أن تنطوي على تحليل االتجاهات، والسلوك، 

   1."والتفاعل، والبناء االجتماعي

 :ويتمثل التعريف اإلجرائي لمفهوم القيمة أو القيم فيما يلي

إن مفهوم القيمة من المفاهيم التي اهتم بها كثير من الباحثين في مجاالت  -
مختلفة كالفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس واألنتروبولوجيا وغيرها من المجاالت، كما 
اهتمت بها علوم اإلعالم واالتصال وهذا ما نالحظه في دراساتها الحديثة التي تبحث 

 .سائل اإلعالم للجماهيرفي القيم التي تبتها وتنقلها و 

تعرف القيم في هذه الدراسة بأنها تلك الموضوعات واألفكار والمبادئ اإليجابية أو 
السلبية التي تصدر عن وسائل اإلعالم والتي تعمل على توجيه وترشيد سلوك األفراد 

                                                             
 .121ق ذكره، ص دمحم عاطف غيث، مرجع سب  1
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واتجاهاتهم، كما تدفع هذه األفكار والمبادئ إلى تفضيل أو تبني إيديولوجية دون أخرى 
 .بهدف تشكيل مواقف أو اتجاهات تعتقد هذه المؤسسات اإلعالمية أنها هامة
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 :تمهيد

بحوث األزمة باختالف التخصصات ويزداد االهتمام الكبير بدراستها لفهم  تتطور    
دارتها بأكفأ  طبيعتها واكتشاف أسبابها ومحاولة إيجاد أنجع الطرق للتعامل معها وا 
اإلستراتيجيات، ومن تم التخفيض من ظهورها وتكراراتها والحد من آثارها السلبية 

 . واالستفادة من نتائجها

تطرقنا أوال إلى . الفصل اإلطار المعرفي لألزمة، ويشمل ثالث مباحث نتناول في هذا
، ع مفاهيم أخرى مشابهة وقريبة منهضبط مفهوم األزمة الذي يتسم بالتعقيد والتداخل م

في تخصصات وميادين ته د مفهوم األزمة إلى تعدد استخداماوتعود مشكلة تحدي
ثم قمنا بعرض أهم سمات األزمة . مختلفة باإلضافة إلى طبيعتها وخصائصها المميزة

وكان البد من تناول أبعاد األزمة وآثارها لتوضيح مدى . والتصنيفات المختلفة ألنواعها
خطورة وقوع األزمات، وعالجنا في المبحث الثالث مراحل تطور األزمة والعوامل التي 

محاور وأخيرا، تطرقنا إلى أهم . تتسبب في ظهورها، من أجل تأطير ماهية األزمة
 ,دراسة األزمات ومختلف مناهج تشخيصها
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 .األزمة مفهومتحديد  :المبحث األول

 .تطور مفهوم األزمة وتعدد تعريفاته :المطلب األول

 :تطور مفهوم األزمة . أ

إن تحديد مفهوم األزمة يعد مرحلة ضرورية في أي بحث علمي لتوضيح المجال 
يواجه الباحثون صعوبات في والتخصص والجانب المراد دراسته في األزمة، حيث 

اتساع مفهوم " مة ألسباب متعددة ومتداخلة أهمهاوضع تعريف شامل، وموحد لألز 
ت استخدام المصطلح وتداخله مع تعدد مجاال، ة وتعدد مستوياته وشمولية طبيعتهاألزم

اشتراك مختلف العلوم والمعارف اإلنسانية في تناول مصطلح األزمة كل ، مفاهيم أخرى 
    1".حسب خلفيته، ومنظوره العلمي

إلى الطب اإلغريقي القديم، وكانت تستخدم لإلشارة إلى  يعود" األزمة"كلمة  أصل إن  
نقطة تحول هامة أو لحظات اتخاذ قرار مصيري في حياة المريض يفضي إما لشفائه 

وفعلها " القرار"التي تعني  (Kiiii)أو إلى وفاته ومنه اشتقت الكلمة اإلغريقية 
(Kiiioein)  مصطلح " سديوديث"ي خدم الفيلسوف والمؤرخ اإلغريقوقد است. "يقرر"أي

للداللة على حدوث منعطفات " لوبونيزالحرب البي"ست مرات في مؤلفه عن األزمة 
 2.حاسمة في مسار الحرب

لقرن السادس عشر في المعاجم في اثم تطور مصطلح األزمة وانتشر استخدامه   
على ارتفاع درجة التوتر في استخدم المصطلح ليدل  في القرن السابع عشرالطبية، و 
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القرن التاسع وزاد انتشار المصطلح وتطور مفهومه في  .الكنيسةو العالقات بين الدولة 
ظهور مشاكل خطيرة أو لحظات تحول فاصلة في تطور العالقات  ليدل علىعشر 

كتاباته عن المصطلح في بكارل ماكس واستعان  .السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية
خالل هذه المراحل انتقل  .لإلشارة إلى أزمات اإلفراط في اإلنتاج" التاريخية ةالحتمي"

إلى مختلف  دخوله وتطور مفهوم األزمة من مجال إلى آخر ليبدأ مع كارل ماكس
  .العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 :ألزمةتعريف اللغوي اال . ب

 1:تأخذ األزمة عدة دالالت لغوية يمكن تلخيصها فيما يلي

على الشيء أزما أي عض بالفم كله عضا ( أزم)فيقال : الصرحة واالحتجاج -
 .شديدا

 .أي أحكم قفله: الحبل ونحو( أزم)فيقال : الضغط الزائد -
أزما أي اشتد قحطها وبهذا فإن األزمة تعني ( أزمت السنة)فيقال : الخسارة الفائقة -

 .القحط
تغير : الضيق والشدة والحمية في علم الطب( األزمة)فيقال : الزائدة االنفعالية -

 .مفاجئ يحدث في مرض حاد كالحميات
  .لزمه وواضب عليه أي فالن على كذا( أزم)فيقال : المواجهة -
مولدة لألزمات ويخرج عن إطار  هي موقف ينتج عن متغيرات بيئية: األزمة -

والتهديد، وضيق الوقت، والمفاجآت إن مل المعتاد، ويتضمن قدرا من الخطورة عال
لم يكن في الحدوث فهو في التوقيت، ويتطلب استخدام أساليب إدارية مبتكرة 
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وسرعة ودقة في رد الفعل، ويفرز أثارا مستقبلية تحمل في طياتها فرصا للتحسين 
 ."والتعليم

 ".الجدب أو القحط أو المجاعة مة هياألز  ،قاموس لسان العربفي " -
 : قاموس الموردفي " -

  األسوأ في األمراض الحمية الحادةهي تغيير مفاجئ نحو األفضل أو نحو. 
  وهي مرحلة في العمل القصصي أو المسرحي تتضارب فيها العوامل

 ."فاقم"أو " عقد"أي " أزم"المتعارضة أشد ما يكون التضارب، ويقال 
 :هي قاموس وبستراألزمة في و " -

 هي لحظة حاسمة أو األسوأتحول يحدث عندها تغير إلى األفضل أو  نقطة ،
 .وقت عصيب

  فترة حرجة أو حالة غير مستقرة تنتظر حدوث تغيير حاسم، هجمات مبرمجة
 ".من األلم، لحرب أو خلل وظيفي

شديدة أو  من يتسم بوجود خطر كبير أو صعوبةويعرفها قاموس لونجمان بأنها ز " -
 ".االقتصاديقين سواء في السياسة أو عدم 

أزمة اقتصادية "الشدة والضيقة، نقول : "ويعرفها المنجد في اللغة واإلعالم بأنها" -
 ".القحط ،وأزمة سياسية

جود اإلنساني أو الجماعة حدث عصيب يهدد كيان الو " :األزمة في اللغة العربية" -
المقطع : من مقطعين أزمة كلمة تتكون  "Zei-ji"أما في اللغة الصينية . البشرية

 ".األول يعبر عن الخطر، أما الثاني فهو يعبر عن الفرصة
 :التعريف العلمي لألزمة . ت

الذي اجتهد فيه  ـمفهوم األزمةالباحثة شهرزاد لمجد مجوعة من التعريفات ل يفتض
الطابع العلمي على المصطلح، الباحثون من مختلف العلوم اإلنسانية إلضفاء 



 األزمةماهية :                                                      الفصل األول
 

64 
 

حدود فاصلة تميزه عن مصطلحات أخرى تتداخل معه في االستخدام وصياغته ضمن 
  : 1".اليومي الشائع مما يضعه موضع اللبس والغلط

تزايد وتراكم مستمر لألحداث وأمور غير متوقع حدوثها على مستوى  األزمة هي -
هذه األحداث قد تستمر في  .جزء من النظام أو على مستوى النظام بأكمله

إلى الدرجة التي تؤدي إلى التأثير على أكثر من جزء من التراكم والتضخم 
النظام، ومن ثم تتأثر األنشطة والعمليات الحالية للنظام وقد يمتد تأثير ذلك 

هذا باإلضافة إلى التأثير الشديد على أطراف  .ليؤثر على مستقبل النظام بأكمله
زمة باختصار وعليه فاأل .أخرى داخل النظام وخارجه ماديا، ونفسيا، وسلوكيا

هي كل موقف يحتمل أن يؤدي فيه كل تغير في األسباب إلى تغير فجائي 
 .وحاد في النتائج

: بأنها" إدارة األزمات"األزمة في كتابه  Alastar Buchanيعرف ألستار بوخان  -
تحدي مرتب من طرفين أو عدة أطراف يحاول كل منهم تحويل مجرى "

 ".األحداث لصالحه
أحداث سريعة تؤدي إلى زيادة "بأنها " الوسطاء"بونج في كتابه ويعرفها أوران  -

عدم االستقرار في النظام القائم إلى درجة غير عادية تزيد من احتمال استخدام 
 ".العنف

ارتفاع الصراعات إلى "بأنها  "اتفاقيات األزمة"أما كورال بال فتعرفها في كتابها  -
 ".ولمستوى يهدد بتغيير طبيعة العالقات بين الد

حالة مؤقتة من االضطراب، ومن اختالل التنظيم " يعرفها كارل ساليكي بأنها -
بقصور الفرد في مواجهة هذه الحالة باستخدام الطرق المعتادة لحل المشكالت 
كما تتميز بها تنطوي عليه تلك الحالة من إمكانات لحدوث نواتج أو مترتبات 
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ن النظر إلى األزمة على أنها موجبة أو سالبة بشكل جدري، ومن هنا فإنه يمك
وضع أو حالة يحتمل أن يؤدي فيها التغير في األسباب إلى تغير فجائي وحاد 
في النتائج، وبمعنى آخر فإن األزمة هي نتائج مجموعة من التراكمات تغذي 

 ".كل منها األخرى إلى أن تصل إلى تفجر األزمة
تغير " فيعرف األزمة بأنها "من الداخليكراريس األ"أما مايكل كروزي في كتابه  -

كل متغيرات البيئة المادية واإلنسانية، بطريقة تصبح معها المرجعيات غير 
 ".موجودة، وال يعرف األفراد كيف يتصرفون 
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 .مفهوم األزمة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية :المطلب الثاني

ال " تحديد مفهوم األزمة أنه يقول الكاتب دمحم عبد الوهاب حسن عشماوي في صدد
يوجد حتى اآلن تعريف جامع مانع لمفهوم األزمة، ولعل السبب الرئيسي لذلك هو 
اتساع المجال الذي يستعمل فيه هذا المفهوم، وتعدد زوايا النظر إليه بتعدد 

قراءة ودراسة ولذلك، كان من المهم بالنسبة لدراستنا . 1".االستخدامات العلمية له
التعريفات التي قدمها الباحثون في مجال تخصصنا حول مفهوم األزمة ومختلف 

 .دالالته في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 :األزمة في علم اإلدارة . أ
، بأنها لحظة حرجة حاسمة تتعلق بمصير الكيان المنظور اإلداري تعرف األزمة من "

 مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بها، أصيب اإلداري الذي
كل ذلك في دائرة خبيثة من عدم التأكد وقصور ...بالغة ال يدري أي قرار يتخذ

 2".المعرفة، واختالط األسباب بالنتائج
عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام كله، "بأنها  علم اإلدارةتعرف األزمة في 

االفتراضات الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظام، وعليه يتطلب وجود كما أنه يهدد 
 :األزمة توافر شرطين على األقل

  يجب أن يتعرض النظام كله للتأثير الشديد إلى الحد الذي تختل معه وحدته
 .بالكامل

  طالن هذه بموضعا للتحدي لدرجة أن يظهر لهم تصبح االفتراضات والمسلمات
 3".لهم يلجئون إلى أساليب دفاعية تجاه هذه االفتراضاتاالفتراضات أو تجع
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الخاصة بإدارة  الجوانب عالقته بكافة ضمنبتحديد مفهوم األزمة  اهتم علم اإلدارة لقد
العديد من المفاهيم  على إثر ذلك ظهرتقد و . المنظمة وشروط نجاحها واستمرارها

يجابية ، أو نتائجها اإلفي حد ذاتها ركزت إما على موقف األزمة مامنها  ،والتعريفات
ولعل من  .على اإلجراءات الوقائية أو االستجابة المطلوبة، ومنها ما ركزت والسلبية
ما وفق علم اإلدارة التي تقدم بها نظر الجهة ، و محاوالت تحديد مفهوم األزمةأبرز 

 :أساسيتين األزمة حالة أو موقف يتسم بسمتين معتبرا FORDيقرره فورد 
واألهداف الجوهرية التي يسعى المدير العامة التهديد الخطير للمصالح  :األولىالسمة 

إلى تحقيقها، ويشمل هذا التهديد حجم وقيمة الخسارة المحتملة، باإلضافة إلى احتمال 
 .تحقيق هذه الخسارة

بمعنى أن الوقت المتاح أمام  ،فهي ضغط الوقت أو الضغط الزمني :ثانيةالالسمة 
 ،للقيام بالبت واتخاذ القرار قبل وقوع الخسائر أو األضرار المحتملة وتصاعدها المدير

 .وقت ضئيل جدا
بالضرورة مع التوقيت العادي، إذ أن إدراك  ى أن ضغط الوقت ال يتساو  "دفور "ويرى  

المدير للوقت المتاح لحل األزمة يتأثر ببعض العناصر النفسية مثل خصائص وسمات 
ويؤكد مولر  .لتعامل مع األزمة بمستوى الضغط الذي شعر بهشخصية المدير في ا

Muller  علم اإلدارة هي حدث غير مرغوب فيه، يهدد بخطورة الوجود في أن األزمة
ذا  -أي األزمة-بأنها  Meyersالمستمر للمنظمة، كما عرفها ميرس  مهددة لألعمال، وا 

  1.لم يتم التعامل معها سوف يعقبها اتجاه متوقع مدمر
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 :1األزمة في علم االجتماع . ب
بدراسة األزمات التي يتعرض لها البناء االجتماعي والتي بدورهم  اهتم علماء االجتماع

العالقات االجتماعية السائدة، وانعكاسات ذلك على الجماعات المختلفة،  علىتؤثر 
االجتماع في دراسة ردود األفعال االجتماعية والسلوك  اءوتركزت أبرز مساهمات علم

االجتماعي أثناء األزمات والكوارث حتى أنه ظهرت في العشرينات من القرن العشرين 
ولعل أبرز  .دراسات حول سوسيولوجيا األزمات والكوارث كحقل علمي جديد

، الل األزمةدور المنظمات خ إشكالية ،الموضوعات التي يركز عليها علماء االجتماع
إذا كانت األزمات تختلق نوعا من االنحراف أو الخروج عن المألوف في  ،وبعبارة أدق

 .؟رد فعل المنظمات المختلفة سيكون فما  ،النظم االجتماعيةو العالقات االجتماعية 
موضوع حديثا على  Anthony Giddens ركز عالم االجتماع أنتوني جيدنز لقد و 

ترّج إذا كانت األزمة ف. ن لعملة واحدةاوجهبر المصطلحين ، واعتالمخاطرةاألزمة و 
فبإمكان ، أو المجتمع أحيانا أخرى  المستقرة للفردوالحالة تدمر العالقات أحيانا و 
 على .را سواء في العالقات البينية أو الداخلية للمنظماتوتتخلق تأيضا أن  المخاطرة

أن األهمية الجديدة للمخاطرة ترتبط باستقاللية الفرد من ناحية وبالتأثير الطاغي للتغير 
 –واجهها نفالمخاطرة تلفت االنتباه إلى األخطار التي  .العلمي والتقني من ناحية أخرى 

كما تلفت االنتباه أيضا  ،–حن الذين خلقنا الجانب األعظم منها نكون نوهي أخطار 
  .نجنيها منها إلى الفرص التي
توقف األحداث المنظمة والمتوقعة "على أنها  من الناحية االجتماعية تعرف األزمة

واضطراب العادات والعرف مما يستلزم التغير السريع إلعادة التوازن، ولتكوين عادات 
 2".كذلك فإن األزمة موقف تحد للعادات والسلوكيات المعتاد ،جديدة أكثر مالئمة
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 :النفساألزمة في علم  . ت

يركز علم النفس وعلم النفس االجتماعي على دراسة اآلثار النفسية التي تلحق بالفرد "
أو الجماعة في موقف األزمة، والتي تتخذ أشكاال متنوعة كاالرتباك والصدمة والقلق 

تسبب لألفراد ارتباكا كبيرا أن األزمة  Janosilkويرى جانوسيك  .والتوتر وعدم التوازن 
أساليب التكيف مع الضغوط، وعادة ما تشير األزمة إلى مشاعر في و  في حياتهم

  .الخوف والصدمة والضغط ويكون وقت األزمة محدودا حيث ال يتعدى أسابيع قليلة
على سبع  Slaikeuوسيلكيو  Golanجوالن  حسبتقوم أما نظرية األزمة فإنها 

 :فرضيات أساسية هي
 ع أن يمر األفراد بحالة من عدم االتزان العاطفي الحاد وتفكك النظام ئمن الشا

 .وأحداث متأزمة في حياتهم آنيةاالجتماعي مع وجود عوائق ضاغطة 
  يعتبر الضغط الموقفي الحاد خبرة عادية وخيبة أمل في حالة عاطفية عادية

من  جسيمة، وتحتمل أن تحدث في الغالب لجميع الناس في وقت واحدبالليست 
 .يومياتهم وحياتهم

  أن أشخاص الذين يمرون باختالل عاطفي يثابرون لكي يستعيدوا االتزان
 .العاطفي

 فإن الفرد يكون في حالة حادة محدودة  ،أثناء الصراع الستعادة التوازن العاطفي
 .الزمن من الضغط النفسي

  للتدخل أثناء هذه الحالة من الضغط النفسي فإن عامة األفراد يكونوا قابلين
 .النفسي

  يمكن لمثل هذه األزمات أن تنمو وتتطور كما يمكن أن ينتج عنها سلبيات
 .أيضا
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وبصورة عامة يمكن النظر إلى األزمة على أنها ارتباك في العالقات المستقرة المطلوبة   
م هذه طعندما يدرك األفراد تح وأندما تكون هذه العالقات مهمة للفرد ع وتظهر ،للفرد

 1".أو تدهورها العالقات
 :األزمة والعالقات الدولية . ث
الباحثين، بل  لدن باهتمام واسع من مجال العالقات الدولية حظيت األزمات في"
يمكن القول بأن النمط التكراري لظهور واختفاء األزمات الدولية كان القاطرة التي و 

المعاصرة أزمات دفعت بحوث العالقات الدولية لألمام، وتكاد تعيش العالقات الدولية 
متالحقة على نحو جعل هذه األزمات الدولية ظاهرة متكررة تفرض نفسها على كل من 
صناع السياسات الخارجية ومراقبي ومحللي العالقات الدولية، والواقع أن االهتمام 
العلمي باألزمات الدولية ال يعود إلى مجرد كونها ظاهرة متكررة في العالقات فحسب 

هتمام أيضا إلى النتائج والتداعيات الهامة والخطيرة التي تؤدي إليها بل يعزي هذا اال
مثل هذه األزمات سواء على سياسات ومواقف األطراف المشتركة فيها أو على بيئة 
النظام الدولي ووحداته األخرى ومع ذلك ليس ثمة اتفاق بين علماء العالقات الدولية 

الدولية إذ ينقسم علماء العالقات الدولية  على تعريف واحد جامع مانع لمفهوم األزمة
 :في هذا الشأن إلى فريقين

ينظر إلى األزمة الدولية من خالل منظور تحليل النسق، والتي ترى أن األزمة  :أولهما
الدولية هي نقطة تحول في تطور النظام الدولي العام أو أحد نظمه الفرعية قد تؤثر 

معها احتماالت نشوب الحرب واستخدام القوة  فيه بالسلب أو اإليجاب، وأنه يتزايد
 .العسكرية من قبل أطراف األزمة

حول تحليالت مدرسة صنع القرار التي ترى أن األزمة الدولية هي  يتمحور: ثانيهما
 :موقف بين دولتين أو أكثر يتسم بخصائص ثالث هي
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 موقف يتضمن درجة عالية من التهديد لألهداف والقيم والمصالح الجوهرية 
 .للدول، وبحيث يدرك صناع القرار ذلك التهديد لمصالح دولهم

  موقف يدرك فيه صناع القرار أن الوقت المتاح لصنع القرار واتخاذه هو وقت
ال فإن موقفا جديدا سوف ينشأ ال يجدي القرار  قصير، ويستلزم ذلك سرعة فائقة وا 

 .المتأخر في معالجته
  لألزمة على نحو يفاجئ صانع القرار موقف مفاجئ، حيث تقع األحداث الخالقة

تعريف توفيقي بعد تعريف  دوقد حاول فريق ثالث من علماء العالقات الدولية إيجا
موقف ينشأ عن : "مدرسة النسق ومدرسة صنع القرار لألزمة الدولية فعرفها بأنها

 احتدام صراع بين دولتين أو أكثر، وذلك نتيجة سعي أحد األطراف إلى تغيير التوازن 
االستراتيجي القائم لصالحه، مما يشكل تهديدا جوهريا لقيم ومصالح وأهداف الخصم 
الذي يتجه إلى المقاومة، ويستمر هذا الموقف لفترة قصيرة ومحدودة، قد يتخللها لجوء 
األطراف إلى استخدام القوة العسكرية وينتهي موقف األزمة غالبا إلى إقرار نتائج هامة 

 1".لي العام أو أحد نظمه الفرعيةمؤثرة في النظام الدو 
 :األزمة في السياسة . ج

حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظام السياسي تستدعي اتخاذ " األزمة في السياسة تعني
إداري، سياسي، نظامي، اجتماعي، اقتصادي، )قرار لمواجهة التحدي الذي تمثله 

تكون غير كافية فتحول لكن االستجابة الروتينية المؤسسية لهذه التحديات ( ثقافي
المشكلة إلى أزمة تتطلب تجديدات حكومية ومؤسسية إذا كانت النخبة ال تريد 

ذا كان المجتمع يريد البقاء  2".التضحية بمركزها، وا 
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 :األزمة من المنظور اإلعالمي . ح

األزمة هي موقف يتسبب في جعل المنظمة محل اهتمام سلبي واسع النطاق من  إن"
وسائل اإلعالم المحلية والعالمية، ومن جماعات أخرى كالمستهلكين والعالمين 

كما هي نشر سيئ غير متوقع وعادة ما يكون . والسياسيين والنقابيين والتشريعيين
 1".ليس الحطام الناتج عن األزمةالنشر هو المتسبب في إلحاق الضرر بالمنظمة، و 

تشير الدراسات الرائدة في مجال األزمات والكوارث إلى أن الباحثين األوائل قد اهتموا 
بدور االتصال واإلعالم في إدارة األزمة، من هنا تطورت بحوث اإلعالم واالتصال 

على دور االتصال في التحذير من األزمات والكوارث  توالعالقات العامة التي ركز 
وضع قواعد و  توفير البيانات والمعلومات للجمهورذلك ب، و هاواحتواء اآلثار السلبية ل

تؤدي إلى الذعر أو اتخاذ مواقف وردود  حولها، لئالأسس إرشادية للتغطية اإلعالمية و 
المية على إنتاج ونشر الرسائل أفعال سلبية، باإلضافة إلى تطوير قدرة المنظمات اإلع

 2.اإلعالمية بسرعة وبطريقة واضحة ومؤثرة للحيلولة دون ظهور وانتشار الشائعات
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 .الفرق بين األزمة والمفاهيم المرتبطة بها :المطلب الثالث
واستخدام مفهوم  الخلط إلىمرتبطة به فيؤدي  أخرى يتداخل مفهوم األزمة مع مفاهيم 

تجدر اإلشارة إلى و  .األزمة في غير محله، أو توظيف مفاهيم أخرى للداللة عليه
، حيث يؤدي األخرى ذات صلة به مصطلحاتالو  التمييز بين مصطلح األزمة ضرورة

الفهم الخاطئ واالستنتاجات  إلى وبين مصطلح األزمة الخلط بين هذه المصطلحات
هذه  من بينو  وطرق التعامل معها آثارهاوأبعادها و ة األزمة طبيعبيتعلق  المغلوطة فيما
 :ما يلي المصطلحات

أثره  جائي غير متوقع بشكل سريع وانقضىعن شيء ف الحادث يعبر" :الحادث . أ
  1".ه الفجائي العنيفثفور إتمامه، وال تكون له صفة االستمرار بعد حدو 

فعلى سبيل المثال، إذا  ...المنظمةفعل مادي له تأثير سلبي على الفرد أو "وهو 
خمادها بسرعة، وتسبب ذلك في  اشتعلت النيران في أحد المصانع وتم حصرها وا 
بعض الخسائر المادية والبشرية، ومع ذلك لم يعرف الجمهور الخارجي شيئا عما 
 .حدث، ولم تتسرب أخباره إلى وسائل اإلعالم، فإن توصيف ما وقع يسمى حادثا

مثل وجود )فإن حادثا بسيطا لعميل غاضب يشتكي من منتج ما ...ومن جهة أخرى 
، ويحمل هذا العميل شكواه إلى إحدى وسائل اإلعالم (حشرة داخل مشروب غازي 
يمكن لهذا الحادث ( زجاجة المشروب وداخلها الحشرة)مؤيدا دعواه بالدليل المادي 

ات الغازية، ذلك لشركة المشروب Major crisisالصغير أن يتحول إلى أزمة كبرى 
بالنشر السلبي من جانب وسائل اإلعالم، وينطوي  حظىأن هذا الحادث الصغير ي

فالعنصر الذي يحيل الحادث إلى أزمة هو النشر  .على تهديد شديد لسمعة المنظمة
 2".السلبي من جانب وسائل اإلعالم الذي يلحق الضرر بسمعة المنظمة
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" حالة صعبة تتطلب حال"إلى أن المشكلة  Websterيشير قاموس  :المشكلة . ب
حاالت تتعقد فيها عوامل متشابكة تتصف بالغموض ويحتاج "كذلك فإن المشكلة 

والمشكلة تعني عوائق " حلها إلى معرفة أسبابها وتحليل عناصرها وظروفها
وصعوبات تحول دون الوصول للهدف المأمول، ويؤدي تراكم المشكالت إلى ظهور 

 1.كرر حدوثها، أو إذا استمرت لفترة طويلة دون حلاألزمات إذا ت
حالة أو موقف صعب يثير قلق وضغط ويتطلب حال وقد تخلق  هايقصد بو "

المشكلة حالة من حاالت عدم االستقرار غير المرغوب في البنى الرئيسية المعنية 
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو مؤسسية أو غيرها، وتتسم المشكلة بالتجدر 
من حيث األسباب واألبعاد، وتحتاج إلى بذل جهد كبير خالل فترة زمنية طويلة 

 2".نسبيا للتعامل معها بشكل فعال
عبارة عن حدث مفاجئ يتطلب اهتماما فوريا، وفي حالة تكرار حدوثه " :الطارئ  . ت

 3".الجماهير ووسائل اإلعالم تداولتهقد يتسبب في تهديد سمعة المنظمة، إذا 
عبارة عن موضوع جدلي يتسع لالختالف في وجهات النظر وتباين " :القضية . ث

اآلراء والحلول المقترحة، وتظهر القضية نتيجة تطور خالفات حول مسألة ما 
 وتنطوي على آراء متعارضة وتنشأ القضية نتيجة الفجوة بين سلوكيات

ذا استمرت القضايا دون عالج  المنظمة وتوقعات قطاع أو أكثر من جماهيرها وا 
يمكن أن تؤثر على وظائف المنظمة وتطوراتها المستقبلية وتختلف إدارة القضايا 

، في حين غالبا ما Proactiveعن إدارة األزمات في كون األولى ذات طبيعة وقائية 
وتتشابه القضية مع األزمة في أن  .Réactiveتكون الثانية ذات طبيعة عالجية 

ما، غير أن االختالف بينها يكون في كالهما ينطوي على تهديد للمنظمة بشكل 
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المدى الزمني حيث تأتي األزمة عادة على غير توقع، وتدفع المنظمة إلى 
االستعجال في اتخاذ اإلجراءات، ويتم ذلك غالبا في إطار نقص المعلومات وعدم 
اليقين، بينما في حالة القضية يوجد كثير من الوقت لتحليل المعلومات ووضع 

، لذلك تكتسب "األزمة قضية عاجلة"بة للعالج، لذلك يمكن اعتبار البرامج المناس
  1".دراسة معالجة األزمة أهمية أكبر من دراسة معالجة القضايا

عن األزمة، فالقضية لغويا تعني مسألة فيها نقاش أو جدل  وتختلف أيضا القضية"
رار، أو خالف، أو مسألة أو نقطة تساؤل سيكون حوله خالف أو سيتخذ حياله ق

وتبدأ القضية في التكون عندما تظهر عالمات على تطور خالفات حول مسألة ما، 
وتشمل الخالفات عموما وجهات نظر متخاصمة عما الذي يجب أال يعمل في حالة 
بعينها، أو يكون الخالف حول كيفية التعامل مع مسألة ذات اهتمام مشترك بين 

ت قد ينتج عنها قضايا، كما أن بعض األطراف، وبهذا المعنى فإن كثير من األزما
 2".القضايا في حالة عدم التحرك لمواجهتها قد تتفاقم وتتحول إلى أزمة

سبب تدميرا شاسعا وأضرارا كبيرة وسوء حظ يالكارثة عبارة عن حدث " :الكارثة . ج
 Dicمشتقة من اللغة الالتينية ومكونة من مقطعين  Disasterعظيما، وكلمة كارثة 

وتعني النجمة، والمعنى الحرفي للكلمة هو  Ustrumوتعني القوة السلبية والثانية 
، ويعرف العلماء الكارثة تعريفات تبرز خصائصها "سوء الطالع"أو " النجمة السيئة"

حادثة مفجعة مأساوية تربك الحياة اليومية بشكل بالغ " :وتميزها عن األزمة فهي
والبشرية، وتحطم الموارد المحلية، وتسبب مشكالت وتوقع عديد من الخسائر المادية 

  3."تستمر لفترات طويلة
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وغالبا ما تؤدي الكارثة إلى أزمة أو أزمات، وقد يحدث العكس أيضا، أي ينتج عن "
أن أهم خصائص الكارثة هي أنها  Schneiderتفاقم األزمة كارثة، ويرى شنايدر 

الهتمام العام، كما يعني وجود حدث غير عادي، مقلق وشديد الدمار، ويتطلب ا
أفراد ضحايا أبرياء، فضال عن أن الكارثة تحمل من المعاني الرمزية ما يجعل 
تدخل الحكومة وغيرها من الهيئات أمرا واجبا وشرعيا، وأخيرا فإن كلمة كارثة تعني 
استحالة التنبؤ بالحدث بدقة، كما تعني أيضا أنه يصعب بشكل كبير التعامل معها 

دار  ويميز أغلب الباحثين والمهتمين باألزمات والكوارث بين األزمة والكارثة  .تهاوا 
على أساس أن الكارثة أكبر من حيث الحجم ومدى االنتشار ودوائر التأثير، 

ائر المادية والبشرية والجهود المطلوبة لمواجهتها، على سوبالتالي مستوى وحجم الخ
والخبراء في التمييز بين األزمات والكوارث قد أن المعايير التي استند إليها الباحثون 

أثارت نوعا من االرتباك والتداخل في استخدام مفهوم الكارثة، ومفهوم الفاجعة 
Catastrophe رغم أن المعنى واالستخدام لمفهوم الفاجعة يدل على نوع أو نمط ،

الكارثة بأنها سوء حظ هائل  أكسفوردمن أنماط الكوارث، حيث يعرف قاموس 
ومفاجئ، وفشل كامل، بينما يعرف الفاجعة بأنها كارثة مفاجئة وكبيرة، ونهاية 

 1".مأسوية تؤدي إلى خراب أو تدمير في ترتيب األشياء
تعرف بأنها شيء حدث وانتهى أثره، وهي خلل في مكون، أو وحدة أو " :لواقعةا . ح

المولدات نظام فرعي من نظام أكبر، مثل ذلك حدوث خلل في أحد الصمامات أو 
في مفاعل نووي لم يترتب عليه حدوث تهديد لنظام المفاعل بأكمله خاصة وقد تم 

 2".إصالح العطل
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 ى هو نوع من التضاد أو التعارض في المصالح والقيم واألهداف والرؤ " :الصراع . خ
يولد صراعا بين إرادتين أو أكثر، وبهذا المعنى يكون الصراع مصدرا رئيسيا وسببا 

 1".تمباشرا لألزما
يعبر عن تصادم إرادات وقوى معينة بهدف تحطيم بعضها كليا أو جزئيا واالنتهاء "و

 2".بالسيطرة والتحكم في إدارة الخصم
أنها غير متوقعة أو غير مرغوبة  إماهي شعور مفاجئ حاد وتتابعات " :الصدمة . د

أو غير مسلم بإمكانية وقوعها، وهو شعور مركب بين الغضب والذهول والخوف، 
  3".وقد تكون الصدمة أحد عوارض األزمة أو إحدى نتائجها

يعبر عن تعارض في الحقوق القانونية وهو ليس أزمة في حد ذاته، " :النزاع . ذ
 4".ولكنه قد يؤدي إلى أزمة
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 .تشخيص األزمات :مبحث الثانيال

 .خصائص األزمة :المطلب األول

تحديد مفهومها وذلك بسبب يعاني الباحث العلمي عند دراسته لألزمات من صعوبة   
مع ذلك، تحمل األزمة عامة مجموعة من ، في تخصصات ومجاالت مختلفة توظيفه

الخصائص التي من . الخصائص، متفق عليها، تأخذ معنى حسب كل مجال تقع فيه
 :تميز األزمة عن باقي الظواهر المشابهة لها ما يلي

جسامة التهديد من خالل وجود تهديد خطير يؤثر في األداء األمني " -
 .والمستقبلي

 .المفاجأة في التوقيت الفعلي لحدوث األزمة -
لمواجهة األزمات، األمر الذي  الالزمةالمتاح التخاذ القرارات  ضيق الوقت -

المعرفية لدى صناع لمهارات اإلدارية و اتوافر القدرات اإلدراكية و  ضرورةيتطلب 
 .القرار

حداث أضرار معنوية -  .إثارة الخوف لدى الجمهور وا 
 .التشابك والتعقيد والتداخل بين أحداثها وأسباب حدوثها واألبعاد المترتبة عليها -
 .الغموض وعدم وضوح الرؤية لدى متخذي القرار -
إن تصاعدها المفاجئ يؤدي إلى درجة عالية من الشك في البدائل المطروحة  -

لمجابهة األحداث المتسارعة نظرا ألن ذلك يتم تحت ضغط نفسي عال في ظل 
 .نقصها ندرة المعلومات أو

مواجهتها تستوجب خروجا عن األنماط التنظيمية المألوفة وابتكار نظم أو  إن -
نشاطات تمكن من استيعاب ومواجهة الظروف الجديدة المترتبة على التغيرات 

 .الفجائية
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مواجهة األزمة تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات واإلمكانات وحسن  -
لية من االتصاالت الفعالة التي تؤمن توظيفها في إطار مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عا

 . بين األطراف ذات العالقة بالتنسيق والفهم الموحد
مواجهتها تستوجب إعادة النظر في وسائل التنبؤ بها وما يتصل بها من  -

واإلمكانات وحسن  كما تتطلب درجة عالية من التحكم في الموارد المتاحة.تقنيات
  1".توظيفها

مؤثرة في حدوث األزمة وتطورها، وتعارض مصالحها، تعدد األطراف والقوى ال" -
دارته، وبعض هذه الصعوبات  مما يخلق صعوبات جسيمة في السيطرة على الموقف وا 

  2".الخ...ية أو بشرية أو سياسية، أو بيئيةإدارية أو ماد
 3".تنطوي األزمة على تداعيات وآثار آنية ظرفية وأخرى مستقبلية" -

ذات طبيعة مميزة تتسم بعنصر المفاجأة،  أنهااألزمة ، نالحظ من خالل خصائص 
طرق خاصة وتستوجب  الخ باإلضافة إلى ذلك تتطلب...ضيق الوقت، التعقيد، التهديد

 .للتعامل معها والتصدي لها من اجل تفادي اكبر قدر ممكن من النتائج السلبية

 :السمات األساسية لألزمة كاآلتي 4"حسن عماد مكاوي "ويقدم الكاتب 

 والمقصود هنا هو أن األزمة هي حدث" .ءألشيااعبارة عن حدث ضد طبيعة " -
 .جزءا منه أوفي النظام، كله  وظيفي يسبب خلل

تخلق مشاكل جديدة  األزمة أن أي ".تفرض تحديات الستخدام الموارد المتاحة" -
 .وظروف مختلفة تتطلب استغالل كل الموارد المتاحة لمجابهتها

                                                             

.71دمحم عبد الوهاب حسن عشماوي، مرجع سبق ذكره، ص   1  
.24دمحم شومان، مرجع سبق ذكره، ص   2  
.04شهرزاد مسعود لمجد، ص   3  

.15حسن عماد مكاوي، مرجع سبق ذكره، ص  
4  
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المهددة والمقلقة وضيق  لطبيعتهانظرا  ".تتطلب االهتمام والتصرف الفوري " -
 .الوقت إلدارتها الجيدة، فاألزمة تحتاج لليقين وردة الفعل السريعة

ملة جدا لكنها ليست حتمية السلبية لالزمة محت اآلثار ".يمكن أن تحدث أضرارا" -
كما يمكن إلدارة األزمة أن . نجحت إدارة األزمة في معالجتها بأحسن الطرق ما  إذا

تستفيد من النتائج السلبية لألزمة ايجابيا وتحويلها إلى فرصة بالنسبة للمؤسسة 
 .المتضررة

غالبا ما تقع إدارة األزمة مكتوفة  ".تكون محدودة أن سيطرة اإلدارة يمكن" -
أو  االستثنائيةاأليدي أمام األزمة، وتنعدم لديها الوسائل إلدارتها في حالة األزمات 

قا، أو في حالة تعدي ظروف األزمة لنطاق سببها مالحصرية التي يصعب التنبؤ 
مكانيات إدارتها وتعدد األطراف الفاعلة فيها  .وا 

حكامهم الشخصية، وليس من خالل تعليمات محددة على أ يتصرف األفراد بناء" -
تتميز األزمة بظهورها المفاجئ الذي يترتب عليه االرتباك والقلق وقلة  ".سلفا

المعلومات للتعامل معها، فيتبنى المعنيين بها تصرفات بناءا على أحكامهم الشخصية 
 .تتالءم ووضع األزمة الراهنة

ير األزمة النطاق المحلي وفق نوعيتها يتعدى تأث ".لها تأثير محلي أو دولي" -
 .ظروفها، أسبابها ومراحلها واألطراف المعنيين بها

لى محاولة عند ظهورها ع األزمة إدارةتعمل  ".يصعب التنبؤ بتطوراتها" -
التنبؤ  إمكانيةفمن الصعب جدا  أحداثها،ت وسرعة تطور معالجتها بسبب ضيق الوق

 .بمآالتها
من طبيعة األزمة  ".تستدعي اهتمام الناس ووسائل اإلعالملها مسؤولية قانونية " -

أنها تهدد استقرار نظام معين الذي يرتبط به أفراد معينين وبالتالي فهي تثير اهتمام 
 .الناس حولها وتجذب وسائل اإلعالم نحوها
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 ".من نوع ما، يمكن كسبه حسب مهارة التعامل مع األزمة" رهان"تنطوي على " -
. الطرق للتقليل من نتائجها السلبية بأنجع إدارتهاهي محاولة  األزمةرهانات  أهم إن

كما يمكن أن تكون األزمة في حد ذاتها وسيلة لتحقيق أهداف معينة وهذا ما يسمى 
 ".اإلدارة باألزمات"بـ
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 .األزمة وأنواعتصنيفات  :المطلب الثاني

الباحثون والمتخصصون في تحديد تصنيفات األزمة، ونجد في كل مرجع من  اختلف
أدبيات األزمة تصنيفات مختلفة، وذلك بسبب طبيعة األزمة المعقدة والمتشابكة ومتعددة 

لكن ما هو متفق عليه، حسب مختلف . المتداخلة في بعضها البعض األبعاد واآلثار
  .صنيفات مختلفةوضمن تالقراءات، أن األنواع تبقى نفسها 

تصنيفات لألزمة جامعة لكل " اإلعالم واألزمات"في مؤلفه  "دمحم شومان"يعرض الكاتب 
أنواعها ويقول أن تحديد نوع األزمة هو الخطوة األولى في اإلدارة السليمة لها رغم 

على عدة جوانب متشابكة إدارية  بحكم طبيعتها تنطوي صعوبة المهمة ألن األزمة 
نسانيةواقتصادية  تتنوع التصنيفات بتعدد المعايير تتعدد و سياسية، وبالتالي وجغرافية و  وا 

 .المستخدمة في عملية تحديد أنواع األزمات

 :نادا إلى المعايير التاليةكن تصنيف األزمات استعلى هذا األساس يمو "

فهناك أزمة تقع في المجال االقتصادي أو  :مضمون األزمةنوع و  .1
وفق هذا المعيار قد تظهر أزمة بيئية، أو أزمة سياسية، أو الخ، و ...السياسي
، و في داخل كل نوع قد اقتصاديةأو أزمة ، أو أزمة إعالمية، اجتماعيةأزمة 

 ...هكذالمالية ضمن األزمة االقتصادية، و تظهر تصنيفات فرعية مثل األزمة ا
 :ما يعرفجغرافي يؤدي إلى المعيار الإن استخدام  :النطاق الجغرافي لألزمة .2

 .دوليةالزمات ، األقوميةالزمات ، األاألزمات المحلية
أزمة : يشيع معيار الحجم أو الضخامة في تصنيف األزمات فهناك :حجم األزمة .3

أزمة ، ل إحدى منظمات أو مؤسسات المجتمعصغيرة أو محدودة تقع داخ
 امة على معايير ماديةيعتمد معيار الحجم أو الضخو  .أزمة كبيرة، متوسطة

األضرار الناجمة عن أزمة المرور أو تعطل في توليد الطاقة كالخسائر و 
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اآلثار التي لحقت ل أزمة معايير معنوية كاألضرار و الكهربائية، ثم هناك في ك
 .بالرأي العام و بصورة المجتمع أو المؤسسة التي تعرضت لألزمة

عمر األزمة، في يعتمد هذا المعيار على و  :تأثير األزمةالمدى الزمني لظهور و  .4
 :هذا اإلطار هناك نوعين من األزمات

 بسرعة، كما تختفي أيضا و تحدث عادة فجأة و  :األزمة االنفجارية السريعة
 .منها، والتعلم على الكفاءة في إدارة األزمة األزماتوتتوقف نتائج هذه  .بسرعة

 غم ر ، وتظهر على السطح التدرجبتتطور هذه األزمة  :األزمة البطيئة الطويلة
 استيعاب، لكن المسئولين لم يتمكنوا من كثرة اإلشارات التي صدرت عنها
سريعا، بل قد تهدد  األزمة، وال تختفي هذه هاعدالالت هذه اإلشارات والتعامل م

 .المجتمع لعدة أيام
ت التي تواجه المنظمة أو تختلف التهديدا :بيعة التهديدات التي تخلق األزمةط .5

، إلى نوعية ومضمون التهديد استنادا، وبالتالي يمكن تصنيف األزمات المجتمع
ومجموعة متعلقة باألعطال  ،ديدات خارجية موجهة ضد المعلوماتفهناك ته
اقتصاد المنظمة، والخسائر الفادحة، ، وتهديد خارجي موجه ضد والفشل

 .، واألمراض المهنيةوتهديدات نفسية
 : لمؤدية لألزمات يمكن تقسيمها إلىسباب ااعتمادا على األ :أسباب األزمات .6
  أزمات تظهر نتيجة تصرف أو عدم تصرف المنظمة وتتضمن األخطاء اإلدارية

 .والفنية أو الفشل في تحقيق أساليب العمليات المعيارية
  العامة في البيئة الخارجية االتجاهاتاألزمات الناتجة عن. 
 وليس للمنظمة أي سبب في حدوثها األزمات الناتجة من خارج المنظمة. 
 األزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل والبراكين.  
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طبيعة الطرف أو األطراف المنخرطة في إلى  استنادا :طبيعة أطراف األزمة .7
زمات الداخلية واألزمات األزمة أو تأثيرها على الدولة يمكن التمييز بين األ

لق األمر بأحد جوانب السيادة الخارجية للدولة أو انخرط طرف ، فإذا تعالخارجية
كما هو الحال في نزاعات ( خارجية)في الموقف كانت األزمة دولية  الخارجي

تخدام القوة العسكرية، وقطع العالقات سابرية والجوية والحروب والتهديد بال
 الخ...الدبلوماسية

داخل كانت الية المجتمعية في السياس ى إذا ارتبط األمر بتفاعالت القو  أما 
وفي إطار األزمات الخارجية فإن التصنيف األكثر ألهمية  .األزمة داخلية

األزمات هو ذلك التمييز بين األزمة منخفضة الحدة واألزمة ذات الطابع 
 . االستراتيجي أو الهيكلي

هي موقف تدهور خطير في عناصر البيئة الداخلية  اإلستراتجيةواألزمة الدولية 
، وقد للقيم واألهداف الرئيسية للدولة أو الخارجية ألطراف األزمة يمثل تهديدا

القوة العسكرية الشاملة مع وجود وقت محدود  الستخداميصاحبه احتماالت كبيرة 
 1".قرارات حاسمة بشأن هذا التدهور أو التهديد الخطير التخاذ

، كما أن أي تصنيف منها السابقة على قدر كبير من التداخلوي التصنيفات وتنط"  
ام ، من هنا انتشر بين الباحثين والخبراء استخديستطيع أن يحيط بكل جوانب األزمةال 

زمات وهو ما يعرف بالمعيار المركب الذي يدخل في األأكثر من معيار لتحديد أنواع 
 .أكثر من معيار اعتباره

وال شك أن المعيار المركب هو األكثر مالئمة للتعامل مع األزمات سواء في مرحلة 
ا ، فاألزمة أيا كانت طبيعتهأو مرحلة احتواء أضرارهاالتخطيط للوقاية من األزمة 

                                                             
   .24نقال عن دمحم شومان، مرجع سبق ذكره، ص   1
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كنها تؤثر في ، فقد تحدث أزمة في قرية بعيدة لومجاالتها تؤثر في المجتمع ككل
فقط، بل  االقتصاديالية مثال ال تؤثر في النظام ، كذلك فإن األزمة المالمجتمع ككل

عالميا من منظور ، وبالتالي ينبغي التعامل مع أي أزمة إ تؤثر في المجتمع ككل
بين الخبراء والباحثين على هذا المنظور والذي عكس  اتفاقمة ثمجتمعي شامل، و 

من كافة نفسه في تركيب فريق إدارة األزمة حيث يتكون الفريق من خبراء ومختصين 
 .المجاالت ذات العالقة باألزمة

، التداخل بين األزمات المختلفةو ، وأوجه التكامل أنواع األزمات( 0)ويوضح شكل رقم 
تقع في إقليم جغرافي محدود  اقتصاديةوكيف يمكن أن تتحول على سبيل المثال أزمة 

في الوقت نفسه فإن  ،والنفسية االجتماعيةإلى أزمة عامة بحسب مدى سرعة أثارها 
 اآلثار، وعن داخل والترابط بين أنواع األزماتاألسهم في الشكل يكشف عن الت اتجاه

ن ، وكيف يمكن أن تتحول إلى سبب ألزمة أخرى أو تكو المادية والنفسية الناجمة عنها
 1".ة ماثلكار ، أو نتيجة األزمة نفسها نتيجة ألزمة أخرى 

 

 

 
 

 

 2.يبين التداخل بين أنواع األزمات( 1)شكل رقم       

                                                             
 .21المرجع نفسه، ص   1
 .24المرجع نفسه، ص   2

 وتكنولوجية  اقتصادية    

 بطيئة        النطاق الجغرافي  

  اجتماعيةنفسية 

 سريعة  
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 :وفقا لعدة عوامل كاآلتي لألزمة أخرى تصنيفات  "دمحم عادل صادق"تب اويقدم الك

إلى  ،والمدى الزمني لها، األزمة نمط: تصنف األزمات وفق عاملين أساسيين هما" -
 :األنواع التالية

من أمثلة تلك زمات التي تحدث بشكل مفاجئ و هي األو  :األزمات المفاجئة .1
ارات، حوادث السفن،  تعرض المنظمة لعمل إرهابي، الحرائق، االنفج: األزمات

 .السكك الحديديةالطائرات، و 
مقدمات يمكن استشعارها  هي التي لهاو : األزمات ذات المقدمات المحسوسة .2

القوانين لين، التغيرات في القواعد و من أمثلة تلك األزمات، إضرابات العاممسبقا، و 
 .المؤثرة على المنظمة

ر أو حتى لسنوات، على الرغم هي تلك التي تستمر لعدة شهو و  :األزمات المزمنة .3
اقية بين لمصدأزمات االشائعات، و : يجاد حلول لها، مثلل أفضل الجهود إلذمن ب

 .جماهيرهاالمنظمة و 
تصنيفات مختلفة لألزمات، " إدارة األزمات"و" العلوم السياسية"وتستخدم أدبيات  -

، ومن أبرز هذه المعيار المستخدم في التصنيفويعود هذا االختالف إلى 
 :التصنيفات

نجد أزمة في مرحلة الميالد، أزمة في مرحلة النمو،  :وفق معيار مرحلة التكوين .1
 .أزمة في مرحلة االختفاءالنضج، أزمة في مرحلة االنحسار و أزمة في مرحلة 

ة ذات طابع دوري متكرر نجد أزم :وفق معيار معدل تكرار حدوث األزمة .2
    . أزمة ذات طابع فجائي عشوائي غير متكررالحدوث، و 

أزمة سطحية : اتزمدراسات بين نوعين من األتميز ال :وفق مستوى العمق .3
 .أزمة جوهرية بالغة التأثيرهامشية التأثير و 

 .بين أزمة هادئةلتمييز بين أزمة عنيفة متفجرة، و يمكن ا :وفق درجة الشدة .4
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نجد أزمة عامة ذات طابع شمولي، أزمة خاصة ذات طابع  :وفق الشمولية .5
 .جزئي

 .معنوية، وأزمة مختلطة د أزمة مادية، وأزمةجتو  :وفق الموضوع .6
أزمة علنية أزمة زاحفة، وأزمة مفاجئة، و : تميز الدراسات بين :وفق المظهر .7

 .أزمة ضمنية مستترةو صريحة، 
، درجة تعمد الطرف المسبب لألزمة إحداث األذىوهناك تصنيف آخر يبنى على  -

المحورين ، وبناءا على هذين غير مقصودةو مقصودة ووفقا له تقسم األزمات إلى 
 : األزمات، وهي من ينتج أربعة أنواع

وهي تصرفات غير متعمدة، يحاول أحد األطراف الخارجية عن المؤسسة  :الزالت .1
يأتي صفات هذه النوعية من األزمات، و  تحويلها إلى أزمة، والغموض صفة من

 .التحدي غالبا في شكل احتجاج أو مقاطعة
لفياضانات، ا)حداث الطبيعية األ: هي أحداث غير مقصودة مثلو  :الحوادث .2

 .األخطاء البشرية مثل إصابات الصناعة، و (وغيرها...البراكين، الزالزل
أنها قد تضع جماهيرها  مدركةأفعال تقوم بها المؤسسة متعمدة و هي و  :التجاوزات .3

 .تسبب لهم أضرارافي خطر و 
هدف تستوهي تلك األعمال المتعمدة والتي تقوم بها أطراف خارجية و  :اإلرهاب .4

يعتبر اإلرهاب شكال من أشكال الممارسة غير إيذاء المؤسسة بشكل مباشر، و 
يتخذ من القوة رتكبها شخص أو جماعة، أو دولة، ويتسم بالعنف و المشروعة التي ي

بث الرعب أسلوبا لتحقيق أغراض أو أهداف المسلحة أداة من الضغط النفسي، و 
 .على غير رغبة و إرادة المجتمع

 :إلى حسب نوعهااسات أخرى تصنيف األزمات وحاولت در  -
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فقدان الغدارة في ضغوط حادة، و  تنتج من وقوع المنشأة تحتو  :األزمات اإلدارية .1
المبالغات داخل درتها على اتخاذ قرارات صحيحة، وانتشار الشائعات و المنشآت لق

 .تعارضهافضال عن تضارب قرارات اإلدارة و  المنشأة،
م، وأزمة العدالة االجتماعية، وأزمة الهوية مثل أزمة القي :األزمات االجتماعية .2

غالبا نتيجة اختالل تحدث األزمات االجتماعية و ...القوميأزمة التجانس الوطنية، و 
انهيار آليات تسوية الصراعات االجتماعية، مما يؤدي إلى نظام القيم والتقاليد و 

الغتراب في ظل شعور طبقات أو فئات اجتماعية معينة داخل المجتمع با
 .األوضاع الراهنة لمجتمعها

لهوية، وأزمة المراهقة، وأزمة الزواج، وأزمة الطالق، مثل أزمة ا :األزمات النفسية .3
، واالكتئاب، باإلحباطهذه األزمات نتيجة الشعور وأزمة الخروج على المعاش، و 

 .عدم الثقة بالنفسو 
أزمة العالقة بين الحكومة مثل أزمة المشاركة السياسية، و  :األزمات السياسية .4

تشير األزمة من الناحية السياسية إلى حالة و ...وأحزاب المعارضة، وأزمة الشرعية
ار لمواجهة التحدي الذي أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظام السياسي وتستدعي اتخاذ قر 

لكن االستجابة الروتينية المؤسسة لهذه التحديات تكون غير كافية، فتحول تمثله، و 
مؤسسية لهذه التحديات تكون غير لى أزمة، تتطلب تجديدات حكومية و لة إالمشك

مؤسسية إذا كانت تتطلب تجديدات حكومية و  كافية، فتحول المشكلة إلى أزمة،
ذا كان المجتمع يريد البقاءنخبة ال تريد التضحية بمركزها، و ال  .ا 

ركود التضخمي، مثل أزمة الطاقة، وأزمة التصدير، وأزمة ال :األزمات االقتصادية .5
واألزمات االقتصادية تعبر عن انقطاع المفاجئ في مسيرة ...أزمة عجز الموازنةو 

 .       المنظومة االقتصادية، مما يمدد سالمة األداء المعتاد لها
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مثل االعتداء على إحدى الشخصيات المهمة أو الحاكمة،  :األزمات األمنية .6
، التهديدات التي تواجه مواصالتالوسائل النقل و  خطف الطائرات تفجير إحدى

، وفقا أخرى اتجاهاته من دولة إلى الدول، وقد يختلف التهديد وتتعدد مصادره و 
ت كثيرة منها الموقع الجغرافي، واألهداف والمصالح، واإلمكانيات، العتبارا

الذي تعلبه الدولة في دائرة الصراع  والسياسية، والدور اإليديولوجيةالمعتقدات و 
 .الدولي

 :إلى وفق المستوى الذي تحدث عليه األزمةويتم أيضا تصنيف األزمات  -
أو الخارجية الداخلية  األزماتهي و  :األزمات التي تحدث على مستوى المؤسسة .1

: رها، مثلاستمراالتي تهدد المنشأة وقد تلحق الضرر بها وقد تؤثر على مستقبلها و 
 .إضراب العمال عن العمل، حمالت اإلعالم المضادة

هي األزمات التي تحدث على مستوى الدولة مثل أزمة السياحة و  :ألزمات القوميةا .2
 .التجارةإلرهابي على السياح في األقصر، وأزمة إفالس بنك االعتماد و بعد الهجوم ا

 أزمةو دث للشخص مثل أزمة المراهقة، هي األزمات التي تحو  :األزمات الشخصية .3
البطالة التي يعاني منها الشخص، أزمة حدوث إعاقة للشخص، أزمة  أزمةالزواج، و 

 .الخروج على المعاش
وسوريا ز أزمة تركيا : مثلهي األزمات التي تحدث بين الدول و  :األزمات الدولية .4

يران 0441 -م0444 األمريكيةأزمة الرهائن م، و 0441م، وأزمة أفغانستان وا 
حرب الخليج م، و 0444وغسالفيا ة الصينية في يأزمة ضرب السفار م، و 0410
ف لحالة تتميز بالتوتر الشديد، األزمة الدولية هي وصو . 0440-0441الثانية 

من الطبيعية بين الدول، و الوصول إلى مرحلة حرجة تنذر باالنفجار في العالقات و 
ثم تتشكل طورا متقدما من أطوار الصراع الدولي الذي يبدأ بالمساجالت الكالمية، 

يالحظ مما ذروته إلى االشتباكات العسكرية و تصاعده حتى يصل في  ويندرج في
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ذلك حسب المعايير من تعدد تصنيفات أنواع األزمات و سبق أنه على الرغم 
   1".المختلفة، إال أن هذا لم يمنع من وجود بعض التداخل بين هذه األنواع

  2:أنواع األزمات وفق مسبباتها على النحو التالي "ليرينجز"كذالك يقسم  -
 .ل والبراكينز ثل الفياضنات والزالم :أزمات قدرية .1
  .تنشأ عن مخاطر استخدام وسائل تكنولوجية حديثة :تكنولوجيةأزمات  .2
  .هاجمها وتنتقد تصرفاتهاعندما تواجه المنظمة جماعة ت :منافسةالأزمات  .3
 .وم أو أعمال عدوانيةممثل وضع ملوثات أو س :أزمات إرهابية .4
 االهتماممن خالل الرغبة في التوسع وفتح األسواق على حساب  :أزمات الربحية .5

  .اإلتقانو بالجودة 
  .عندما تتعمد المنظمة خداع جهة معنية أو جمهور محدد :أزمات الخداع .6
 .تنتج عن اإلهمال وسوء التشغيل وضعف الرقابة :إداريةمات أز  .7

 3:األزمات والكوارث كاآلتي "الشعالناحمد فهد "الكاتب يصنف 
حسب طبيعة عظم الدراسات على تقسيم األزمات درجت م :حسب طبيعة الحدوث .1

 :الحدوث إلى قسمين رئيسيين
 وهي تلك األزمات الناشئة عن فعل إنسان مثل حوادث : أزمة بفعل اإلنسان

لكيماوية والصناعية إلى الهواء تلوث البيئة ومنها تسرب اإلشعاع أو المواد ا
 .واألرض والماء، وكذلك الحرائق الكبيرة وغيرها

  أزمة طبيعية وهي األزمة التي ال دخل للنشاط اإلنساني بحدوثها مثل
 .الخ...الزالزل، الفياضانات والجفاف 

                                                             
 .18نقال عن دمحم عادل صادق، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .44حسن عماد مكاوي، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .74احمد فهد الشعالن، مرجع سبق ذكره، ص   3
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لى جانب هذا التقسيم الرئيسي لألزمات، فإن هناك من يقسمها إلى فروع أكثر دقة  وا 
 :حسب األسس التالية

 .االعتداء على الشخصيات أو الممتلكات :من جهة المستهدف باالعتداء .1
 .كإرهاب الطرف اآلخر أو االبتزاز :من جهة الهدف .2
أزمة حدد فيها أزمة خلقتها الظروف في مسرح الهدف أو  :من حيث مسرح األزمة .3

 .مسبقا مسرح الحدث الذي وقعت فيه
أزمة مصدرة مثلما يحدث عندما يتم تفجير في بلد ما العتبارات  :من جهة المصدر .4

معينة لها أهميتها في بلد آخر وأزمة لها جذورها في بلد الحادث سواء كانت هذه 
 .الجذور سياسية أو غيرها

ية التأثير أو أزمة عميقة متغلغلة أزمة سطحية غير عميقة هامش :من حيث العمق .5
 .جوهرية وهيكلية التأثير

أزمة ذات طابع دوري متكرر الحدوث وأزمات فجائية عشوائية  :من حيث التكرار .6
 .وغير متكررة

 .أزمات قصيرة األمد وأزمات طويلة األجل :من حيث المدة .7
 .أثار ذات خسائر مادية وبشرية ومعنوية مختلفة :من حيث اآلثار .8
أزمات عمدية تحيكها إحدى القوى وتنفذها لتحقيق أهداف  :من حيث القصد .9

نما نتيجة إهمال وسوء تقدير وأزمات قضاء وقدر ال .معلومة  وأزمات غير عمدية وا 
 .حيلة لإلنسان فيها

أزمة محلية تتعلق بدولة واحدة وأزمة إقليمية تتعلق  :من حيث مستوى المعالجة .11
 .دولية تتعلق بعدة دول أجنبيةبعدة دول في المنطقة وأزمة 

  :من حيث المظهر .11
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 وهي أزمة تنمو ببطء ولكنه محسوس، وال يملك متخذ القرار  :األزمة الزاحفة
  .وفق زاحفها نحو قمة األزمة وانفجارها

 وهي أزمة تحدث بشكل عميق، وتأخذ طابع التفجر  :األزمة العنيفة الفجائية
 المدوي 

  وهي أزمة لها مظاهرها الصريحة العلنية  :المفتوحةاألزمة الصريحة العلنية أو
الملموسة، بحيث يشعر بها كل أطرافها والمحيطون بها منذ نشأتها وهي أكثر 

 .أنواع األزمات انتشارا 
 وهي أخطر أنواع األزمات وأشدها تدميرا، فهي أزمة  :األزمة الضمنية المستترة

والعوامل التي تساعد  غامضة في كل شيء أي أسبابها وعناصرها وأطرافها
 .على تفاقمها

أزمة االختراق اإلداري، أزمة : "األزمات إلى صنفأما من منظور اإلدارة العامة فت
المشاركة السياسية، أزمة الشرعية، أزمة التكامل القومي، أزمة التوزيع، أزمة للهوية، 

 1".أزمة إدارة البيئة

2وهناك تصنيف آخر لكريسوف روديفور 
Christophe Roux-Dufort الذي أعطى ،

 :فيه سبع أنواع وهي كاآلتي

 تقنية أزمة، 
 لومةأزمة المع ، 
 أزمة إستراتيجية واقتصادية ، 
 أزمة قانونية ، 
 أزمة أخالقية ، 

                                                             
 .04شهرزاد مسعود لمجد، مرجع سبق ذكره، ص   1

2
 Christophe Roux-Dufort, Op.cit, p229. 
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 أزمة سياسية، 
 أزمة إنسانية واجتماعية. 
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 .آثارهاو أبعاد األزمة  :المطلب الثالث

األزمة الواحدة ذات الخصائص المميزة من نوع محدد، إذا ما ظهرت، فهي ال  إن  
نما تتعدد أبعاد األزمة وتنتج آثارا مختلفة بسبب تداخل األبعاد فيما  تأتي ببعد واحد وا 

 .وفي حالة سوء إدارة األزمة تتطور أبعادها و تضاعف آثارها لتشكل أزمة أخرى . بينها

على  الكاتب دمحم شومان عتمدويآثارها أبعاد األزمات و خل عديدة لدراسة تتوفر مدا
على هذا األساس يتبلور أربعة تكاملي في تحديد أبعاد األزمات وآثارها، و المدخل ال

 .  ظائف اإلعالم الجماهيري و اد رئيسية ترتبط مباشرة بمجال و أبع

المترتبة عليها يرتبط بأسباب ومراحل األزمة والنتائج : االجتماعي–البعد النفسي" . أ
أنماط عد على السلوك الجمعي للجماهير وتعبيرات الرأي العام، و ينعكس هذا البو 

 . اإلدارة اإلعالمية لألزمةمع األزمة و  هتعامل
مراحل تطورها نوع األزمة و  باختالفبطبيعة الحال تختلف جماهير كل أزمة و 
أنواع جماهير األزمة مهم تحديد آثارها المباشرة أو غير المباشرة، لكن من الو 

آثار األزمة النفسية على هذه الجماهير، وتجدر اإلشارة إلى أن إغفال وانعكاسات و 
األبعاد النفسية االجتماعية في بعض األزمات كان سببا في حدوث حاالت من 

 .الفزع التي أدت إلى كوارث أكبر كالهروب الجماعي غير المنظم
قتصادية أو اجتماعية إال أن أي أزمة من تظهر أزمات داخلية ا: البعد السياسي . ب

يتعلق  خارجي،أزمة عامة لها بعد سياسي داخلي و هذه األزمات، خاصة إذا كانت 
باإلضافة إلى مدى االستقرار السياسي داخل المجتمع بشرعية النظام السياسي، و 

تشير بعض الدراسات إلى أن و  ،اصر قوتها في النظام الدوليعنمكانة الدولة و 
 ،السياسي في بعض األزمات يشكل أحيانا قيدا على قرارات فريق إدارة األزمة البعد
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إذ تظهر اعتبارات سياسية تفرض اختيارات معينة قد ال تكون دائما أفضل 
 .االختيارات أو القرارات

لى ارتباك المجتمع أو المنظمة، إذا كانت األزمة تؤدي إ: القيمي-البعد الثقافي . ت
ظم االجتماعية بالنسبة لألفراد النالمألوف والمستقر في العالقات و  الخروج عنو 
بالتالي فإن القيم في المجتمع أو المنظمة، و  الجماعات، فإنها تؤثر بقوة على نسقو 

 .    قيمي -معظم األزمات تنطوي على بعد ثقافي
إلى خروج عن المألوف قد يدفع األفراد األزمة بما يرتبط به من ارتباك و إن موقف 

تمع السلوك بطرق ال تتفق مع قيم كل منهم أو حتى النسق القيمي السائد في المج
المنظمات إلى داعيات األزمة قد تدفع لألفراد و تأو المنشأة، كذلك فإن آثار و 

 .مراجعة ما لديها من قيم أو نسق قيمي
القيمية التخطيط إدراك الجوانب الثقافية الواجب في أثناء إدارة األزمة و  منو 

ية في عمليات القيمعي معها نظرا لألهمية الثقافية و المرتبطة باألزمة، والتعامل الوا 
تشكيل الرأي العام، حيث يسهل تحقيق أهداف الحمالت التأثير اإلعالمي و 

عملت من حرصت على احترام ثقافة المجتمع وأنساقه القيمية و اإلعالمية إذا 
 .بدون الصدام معهاخاللها، و 

 بعمليات االتصال السابقة أو اإلعالمييتصل البعد  :اإلعالميالبعد  . ث
 االتصالعمليات ، لكن ينبغي التمييز بين أنشطة و المتزامنة مع األزمة أو االكارثة

االتصال الجماهيري، فاالتصال يعتبر العصب الحيوي في أي مجتمع أو مؤسسة و 
المؤسسة وجماهيرها الداخلية ين فهو يربط وحدات المجتمع أو المؤسسة كما يربط ب

الجمعي يشمل كل أنواع االتصال الشخصي و  هذا المعنى لالتصالوالخارجية، و 
على االتصال بأنواعه د الجماهيري، وبالتالي يمكن القول بأن إدارة األزمة تعتم

زمات قد ال تتطلب ممارسة أنشطة وبرامج االتصال المختلفة، لكن بعض األ
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برامج لالتصال بجماهير المنشأة أو قط إلى أنشطة و حتاج فتالجماهيري، بل 
فإن  بصفة عامة، و ستخدام وسائل مباشرة، وغير جماهيريةالمنظمة من خالل ا

 .زمة هو ما يحدد نوعية االتصالنوع األطبيعة المنشأة أو المنظمة وأهدافها و 
إلى  رورةالثابت أن األزمات الكبرى ذات الطبيعة المجتمعية العامة تحتاج بالضو 

هذه األزمات  أنأو االتصال الجماهيري، كما  اإلعالمبرامج ممارسة أنشطة و 
لدولية متابعة أخبارها بالكلمة تفرض على وسائل اإلعالم المحلية أو العربية أو ا

 .الصورةو 

في كل األحوال فإن مدى ة تدخل في نطاق البعد اإلعالمي و ومثل هذه الممارس 
المختلفة متابعة  اإلعالماالهتمام الجماهيري باألزمة هو ما يفرض على وسائل 

األزمة، فثمة أزمات كبرى قد ال تحوز على اهتمام الرأي العام، ربما بسبب البعد 
العام بأزمات تبدو بسيطة  الرأيالجغرافي، أو بسبب طبيعتها المعقدة، بينما يهتم 

 1".أو عادية

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .24دمحم شومان، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 .دراسة األزمات :المبحث الثالث

 .مراحل تطور األزمة :المطلب األول

اإلنسان البيولوجية  حياةدورة  بين ابه كبيراألزمات المختلفة إلى تش بحوث شيرت  
، حيث يمر الكائن الحي بمراحل مختلفة من الميالد والمراحل المختلفة والمتطورة لألزمة

ونفس الشيء بالنسبة  .الموتإلى مرحلة االنحدار و  لنضج وصوالثم مرحلة النمو، وا
التي تمر من مرحلة التكوين إلى الظهور الصريح ثم النضوج وفي اآلخر  ألزمةل

دورة حياة األزمة، حول ويختلف المتخصصون في تحليل األزمات . تختفي تدريجيا
اختلف مراحل، أو أربع مراحل أو خمس مراحل، كما ثالث  فتعددت تقسيماتها إلى

 .الباحثون في توصيف هذه األطوار

قبل ظهور  تبدأن مهامها رها دورا بارزا علما بأوتلعب إدارة األزمة خالل مراحل تطو 
 زمة دراستها لمختلف النتائجبل تواصل إدارة األ ،زمةاأل باختفاءاألزمة وال تنتهي 

إلدارة الفعالة لألزمة ، كما تستطيع امنها ايجابيا واالستفادةالناجمة عن األزمة  السلبية
أن تقضي على األزمة في مراحل مبكرة جدا تتجنب فيها الخسائر واآلثار الوخيمة 

 .لألزمة

 1:التقسيم الثالثي لمراحل األزمة

 :بعد الحدوث كاآلتيحل األزمة إلى ثالث مراحل قبل، وأثناء و يعني بتناول مراو 

هي تلك الفترة التي تفشل إدارة المنظمة في الفترة التي تسبق حدوث األزمة و  .1
 تسمى مرحلة ما قبلزمة و لمنع حدوث تلك األ الالزمة جراءاتاإلاتخاذ 

 .زماتاأل
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تحاول جاهدة لمنع تدهور يكون على المنظمة أن فترة حدوث األزمة مباشرة و  .2
 . األزمةقد أطلق عليها مرحلة حدوث و تقليل حجم الخسائر الموقف و 

تحاول المنظمات استعادة نشاطها ي الفترة التي حدوث األزمات وهفترة ما بعد  .3
تسمى بمرحلة وتقييم ما حدث لها وتصحيح األوضاع الخاطئة وتطوير الخطط و 

 .األزمةما بعد 

 :مراحل األزمة على النحو التالي" دونا"تحدد الباحثة "و

في هذه المرحلة تواجه المنظمة األزمة، فتبدأ بالتحرك لمواجهتها، إال  :مرحلة التأثير .1
عاداتها التي خبراتها و هة األزمة، نظرا ألن معلوماتها و أنه غالبا ما تفشل في مواج

من ضعف ف، و تملكها ال تسعفها في مواجهة األزمة، مما يزيد من تعقيد الموق
 .االتزانوازن أو القدرة على مواجهة األزمة نظرا لفق عنصر الت

بها المنظمة في مواجهة هي المرحلة الثانية التي تمر و  :مرحلة االرتداد أو التراجع .2
تظهر عالمات جسيمة على زيادة التفكك أو عدم التنظيم، و  هنا تعاني مناألزمة، و 
لحالة النفسية التي يمرون بها، لموقف الصعب و بالمنظمة كاستجابة لل المسئولين

 .األرق ، و اإلثارةو التعب، : هيوهذه العالمات 
 أساليب جديدة تساعد في اكتشافيتم في هذه المرحلة و : مرحلة التفكك التوافق .3

ابتكار حلول جديدة ، و األزمةنظرة جديدة لموقف مواجهة األزمة، أو وضع تعاريف و 
التي تقل زمة، مع استمرار حالة التوتر وعدم التوازن والتفكك و غير تقليدية لحل األ

 1".جيا من أعلى إلى أسفل حتى النهايةتدري

 2:هيإلى ثالث مراحل رئيسية و  األزمةتقسم مراحل  من الدراساتكثير و 

                                                             
 .41دمحم عادل صادق، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .42المرجع نفسه، ص   2



 األزمةماهية :                                                      الفصل األول
 

99 
 

 (.االستعداد)مرحلة ما قبل األزمة  .1
 (المواجهة)مرحلة انفجار األزمة  .2
 (.إعادة التوازن )مرحلة ما بعد األزمة  .3

  1:التقسيم الرباعي لمراحل األزمة

 :يقدم مراحل األزمة وفق أربع مراحل أساسية هيو 

هي المرحلة التي تتجلى فيها و  ،األزمةراض عمرحلة ظهور أ : األولىالمرحلة  -
النشأة حدوث أزمة زالت في دور التكوين و إشارات اإلنذار المبكر باحتمالية 

فاألزمة ال تنشأ في الغالب من فراغ، بل نتيجة مشكلة أو سبب ما لم يحسم أو 
 .الج المعالجة الرشيدةيع

، وهي مرحلة اندالع "وقوع األزمة"لخطورة الفعلية مرحلة وقوع ا :المرحلة الثانية -
ثارها التدميرية على المنظمة وخاللها تنمو األزمة وتتداخل في آاألزمة وظهور 

 .بمحفزات داخلية أو خارجيةاالنتشار و 
مة تستمر األز و  ،"مرحلة التصعيد"التصعيد في خطورة األزمة  :المرحلة الثالثة -

لهذه المرحلة فإن  األزمةمتى وصلت في تداعياتها وهي أخطر مراحل األزمة، و 
 .االنهيار هو النتيجة التي ال مفر منهاالصدام و 

 األزمةفي هذه المرحلة تفقد و  ،من األزمة" الخروج"حلة الشفاء مر  :المرحلة الرابعة
تنحسر بشكل كامل قوة الدفع المولدة لها أو لعناصرها حيث تتالشى مظاهرها و 

 .ينتهي االهتمام بها أو تصبح مجرد خبرة سابقةأسبابها، و 
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على النحو تقسيم رباعي مختلف لمراحل األزمة تكشف أيضا الدراسات العلمية عن و 
 : التالي

الفترة الزمنية التي تظهر فيها هي و  :مرحلة نشوء و تراكم األزمة :المرحلة األولى"
 .عديدة بشكل متوالقوع األزمة، فتظهر أعراض جديدة و مؤشرات تنبئ بقرب و 

أو هي المرحلة التي يتسبب فيها الحدث و  :مرحلة انفجار األزمة: المرحلة الثانية
ينتج عن هذا االنفجار أضرارا تبدأ في التعاظم تاركة التصرفات في انفجار األزمة، و 

 .مادية وبشرية وخيمة على المنظمةعواقب 

قد تسمى هذه المرحلة أحيانا مرحلة األزمة و  :مرحلة انحصار األزمة: المرحلة الثالثة
 .المزمنة، ألن آثار وعواقب األزمة قد تبقى لعدة سنوات

هي المرحلة التي تصل فيها األزمة إلى و  :مرحلة انتهاء األزمة: المرحلة الرابعة
وضوع األزمة غير ذي بل بعدها يصبح محلول نهائية لها، و  إلى نهايتها بعد الوصول

  1".جماهيرها العامةللمنظمة و 

 : التقسيم الخماسي لمراحل األزمة

-  دورة الحياة للكائن الحي فاألزمةي كمراحل األزمة إلى خمس مراحل تحا يقسمو   
ثم مرحلة النضج لي ذلك ي االتساعمرحلة النمو و ، ثم مرحلة الميالدبتمر  -أزمةأي 

تصل و  .مرحلة االختفاءلمرحلة األخيرة ا، و لتقلصامرحلة االنحسار و األزمة في 
الدفع المولدة لها أو لعناصرها األزمة إلى هذه المرحلة عندما تفقد بشكل شبه كامل قوة 

يختفي ي االهتمام بها و هينتم تتالشى مظاهرها، و تمن جزئياتها التي تنتمي إليها، و و 
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ار يكون سنتهى، والحقيقة أن االنحار و سباعتبارها حدثا تاريخيا انح عنها إالالحديث 
 .ليس إلعادة التكيفدثت فيه األزمة إلعادة البناء، و دافعا للكيان الذي ح

 1:نشأة األزمة هي لمرحلة مراحل فرعيةبعض الدراسات  عطيوت

  .مرحلة التكون والكمون  .1
  .مرحلة االكتمال والظهور .2
  .واالستفحالالتصاعد  مرحلة .3
 .مرحلة التصادم واالنتشار .4

 :هي مراحل نشوء األزمةبينما ترى دراسات أخرى أن 

  .مرحلة بداية األزمة .1
 .يجابي أو توافرهإيجاد المناخ اإل .2
 .استخدام العوامل المساعدة .3
 .األزمةوالتغاضي عن بوادر قوى  اإلحساسعدم  .4
  .سيادة مظاهر التوتر والقلق .5
  .العامل المرتقب حدوث .6
 .األزمةانفجار  .7
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 .أسباب األزمة :المطلب الثاني

الوسط الذي  األزمات نفسها وبتنوع ف باختالفتختلوقوع األزمات و  سبابأتتنوع   
وهي ناتجة عن دواع تحركها وعوامل تفجرها وال تنشأ أبدا ة حدوثها، طريقتحدث فيه و 

من تعدد أسبابها إال انه يمكن تحديد  وبالرغم.من عدم وليست وليدة الصدفة المحضة
أهمها حسب تكرارها وراء خلق العديد من األزمات التي عاشتها المنظمات والمجتمعات 

 :والدول ومنها ما يلي

يمثل واحدا من أهم األسباب لنشوء األزمات، خاصة في حالة عدم  :سوء اإلدارة" .1
الجيد لمواجهة تلك  كذا عدم التخطيطالمبكر لألزمات و  اإلنذارإشارات رصد 
 .األزمات

، المبتورةينشأ سوء الفهم عادة من خالل جانبين أولهما المعلومات  :سوء الفهم  .2
 .ثانيهما التسرع في إصدار القرارات أو الحكم على األمور قبل بيان حقيقتهاو 
عندما تكون المعلومات غير متاحة أو قاصرة أو بها أخطاء  :المعلومات الخاطئة .3

تصبح القرارات التقييم غير الصحيح لألمور و ئ و ني االستنتاج الخاطفإن ذلك يع
 .المترتبة عليها خاطئة اإلجراءاتو 
في جميع  األزماتيعد من أكثر أسباب حدوث  :عدم دقة التقييمسوء التقدير و  .4

 :زمة من خالل جانبينالمجاالت، ويحدث سوء التقدير لأل
لذاتية على مواجهة الطرف في القدرة افي الثقة الفارغة في النفس و  اإلفراطو  المغاالة -

 .التغلب عليهاآلخر و 
 .التقليل من شأنهسوء تقدير قوى الطرف اآلخر واالستخفاف به و  -
هي من األسباب الهامة في حدوث األزمات سواء على المستوى و  :تعارض المصالح .5

 .الدولي أو المحلي أو فردي
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ظمات على األسباب تركز الكثير من المن :واإلنسانية العوامل التكنولوجية .6
التنظيمية، و  اإلنسانيةالكافي لدور العوامل زمات دون إعطاء االهتمام التكنولوجية لأل

من الخطر تصميم أجهزة أو نظم تكنولوجية من المفترض أنها ستدار بواسطة أفراد و 
 .قادرين على استخدامها

ر من قد تكون مصدرا رئيسيا لكثيتعتبر من أهم مصادر األزمات و  :الشائعات .7
طالقها وفق أغراض محددة تدعم ببعض الحقائق زمات بحيث يتم توظيفها و األ ا 

 .الملموسة التي تساعد على تصديق الشائعة
ماديا  اإلنسانط الذي يعيش فيه الوسنابعة من البيئة و  :اجتماعيةأسباب  .8

 1".اجتماعياو 
بعد وصولها إلى مرحلة متطورة جدا  التي تتحول إلى أزمة 2:الطبيعية الكوارث .9

 .يصعب فيها السيطرة على الكارثة

 :ويعرض الكاتب فهد احمد الشعالن أسباب أخرى وراء ظهور األزمات

علومات التي أمكن الحصول عليها يمثل اإلدراك مرحلة استيعاب الم :سوء اإلدراك" .1
د أحد مراحل السلوك هو بذلك يعالمعروضة، و  األمورالحكم التقديري على و 

مضمونا، تجاهه شكال و التعرض طريق هذه المرحلة يتخذ السلوك و  نالرئيسية، وع
فإذا ما كان هذا اإلدراك غير سليم، أو نجم عن تداخل في الرؤية والتشويش، فإنه 

 .يؤدي إلى عدم سالمة االتجاه الذي اتخذه القائد اإلداري 
من اإلدارة يعمل ليس فقط كسبب وباعت لالزمات،  هذا النوعو  :يةدارة العشوائاإل .2

ير للكيان اإلداري ومحطم إلمكانياته وقدراته، لكن أيضا وبدرجة أشد خطورة كمدو 
قصور التوجيه  احترام الهيكل التنظيمي للمنشأةمن أمثلته سوء التخطيط وعدم و 
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شوالبيانات والمعلومات، وعدم وجود التنسيق و  لألوامر عة الصراع الداخلي بين اا 
بين ن مصالح اإلدارة و صام بينفاألفراد والكيان اإلداري، وبالتالي إحداث عالمة ا

 .مصالح العاملين في الكيان اإلداري 
يقوم بهذا النوع من األساليب جماعات الضغط، وجماعات  :الرغبة في االبتزاز .3

المصالح لجني المكاسب غير العادلة من الكيان اإلداري، ووسيلتها الفعالة في ذلك 
خضاعه لسلسلة متوالية  هي صنع األزمات المتتالية للكيان اإلداري المستهدف، وا 

 .النصياع لهمومتصاعدة ومتالحقة من األزمات التي تجبر متخذ القرار على ا
التي تشكل شبه خطر داهم على ( األزمات)يعد اليأس في حد ذاته إحدى  :اليأس .4

متخذ القرار، كما قد يكون على مستوى الدول أيضا باعثا على أزمات طاحنة 
وعنيفة ومدمرة بشدة، ذات تكلفة باهظة وأخطر أوقات اليأس بين الدول أزمات 

 .الدول التي في حالة حرب طويلة األمد
وهذا المسبب النشط يتم من جانب الكيانات الكبيرة لتحجيم  :استعراض القوة .5

الكيانات الصغيرة، كما أنه يتم من جانب الكيانات اإلدارية الطموحة عندما تحوز 
بعض عناصر القوة، وترغب في قياس رد فعلها أو اختبارها واختيار مدى تأثيرها 

ا، ومن تم تبدأ على الكيانات األصغر، وعلى مدى رد فعل الكيان األكبر حجم
بعملية استعراضية خاضعة للتأثير على مسرح األحداث، ودون حسابات للنتائج 
والعواقب، وتتدخل جملة عوامل غير منظورة فتحدث األزمة، وتتفاقم مع تتابع 

 .األحداث وتراكم النتائج
وهي أحد األسباب لنشوء األزمات سواء في الماضي أو الحاضر  :األخطاء البشرية .6

وما نتج عنه من أزمة عنيفة ( تشالنجر)فحادث انفجار مكوك الفضاء  ،ستقبلأو الم
في الثقة في بعض الهيئات المشرفة على برنامجه، وما أحدثته األزمة من صدمة 
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في كيان المجتمع األمريكي كان باعثه األساسي خطأ بشري يعود إلى سيادة مناخ 
 .عمل غير مناسب

يضا االختناقات األزموية المخططة، حيث تعمل ويطلق عليها أ: األزمات المخططة .7
بعض القوى المنافسة للكيان اإلداري على تتبع مسارات عمل هذا الكيان ومن خال 
هذا التتبع يتبين لها عمليات التشغيل، ومراحل اإلنتاج والتوزيع، واحتياجات وظروف 

 1".كل مرحلة من هذه المراحل ومن تم يمكن إحداث أزمة مخططة
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 .مداخل دراسة األزمات :المطلب الثالث

تعد األزمة ظاهرة فريدة من نوعها ويالقي الباحثون المهتمون بدراستها مشاكل في 
تحديد مفهومها وتشخيص نوعها لما تتميز به من تعقيد وتشابك وتعدد األبعاد، ونظرا 

باختالف مداخل لهذا، اختلفت أطر تحديد مفهوم األزمات ونظريات دراسة األزمات 
 :دراسة األزمة، والتي اتفقت الدراسات العلمية على تحديدها، وذلك على النحو التالي

وفيه يحدد علماء االقتصاد مفهوم األزمة من خالل معايير  :المدخل االقتصادي" .1
التضخم، والبطالة، الركود االقتصادي، وعجز الميزانية، والكساد، وترجع : مثل

أسباب األزمة من وجهة نظرهم إلى القرارات التي تتخذها الحكومة أو الفشل في 
 .النظام االقتصادي العالميمواكبة القواعد العامة، و 

فشل : يرجع علماء السياسة األزمة إلى بعض الظواهر مثل :لسياسيالمدخل ا .2
عدم قدرة األحزاب السياسية  و عدم صالحية النظام السياسي، أوالقيادة السياسية، أ

 .على إدارة الصراعات االجتماعية أو الفشل في تطوير نظام سياسي دولي عادل
إلى عدم المساواة حيث يرجع علماء االجتماع األزمات  :المدخل االجتماعي .3

االجتماعية، ونقص الحوافز والدوافع، وتحدي السلطة، وفشل نظام الرقابة والتحكم، 
كما يهتم هذا المدخل برصد التأثير االجتماعي لألزمة وخاصة خالل األزمات التي 

الزالزل والبراكين، الفيضانات، وكذلك : تحدث خارج نطاق اإلرادة اإلنسانية مثل
أزمات البيئة والمجاعات، : عية التي يتسبب فيها اإلنسان مثلاألزمات االجتما

 1".والحرائق
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يرى علماء التاريخ األزمات كنتيجة لتراكم عوامل عدم االنسجام  :المدخل التاريخي" .4
بين عناصر المجتمع، وأن األزمة نتائج تفاعل أسباب وعوامل نشأت قبل ظهور 

 .األزمة تاريخيا
يرى علماء النفس األزمة بمثابة انهيار لكيان األفراد أو شعورهم  :المدخل النفسي .5

ية، أو تأثير قوي اجتماعية غير ز ير هميتهم، ويرجعون ذلك إلى دوافع غبانعدام أ 
ويهتم هذا المدخل بدراسة سلوك األفراد، واتجاهاتهم، وردود أفعالهم تجاه . واعية
 .األزمة

يرى الباحثون أنه إذا كانت األزمة تؤدي إلى ارتباك  :المدخل الثقافي القيمي .6
المجتمع أو المنظمة، فإنها تؤثر بقوة على نسق القيم السائدة في المجتمع أو 

ومن الواجب . قيمي–المنظمة، وبالتالي فإن معظم األزمات تنطوي على بعد ثقافي
طة باألزمة المرتبفي أثناء إدارة األزمة والتخطيط إدراك الجوانب الثقافية القيمية 

  1".والتعامل معها

حيث اجتهد  ،"منهج تشخيص األزمات" عن طريقتحديد مداخل دراسة األزمة ويمكن 
دارة  الباحثون في تقديم عدد من المناهج لتشخيص األزمة، ويختلف أسلوب وتناول وا 

دونه بيعد تشخيص مفتاح التعامل معها، و إذ  ق المنهج المحدد لدراستها،األزمة وف
يصبح التعامل مع األزمة ارتجاليا ومزاجيا، ويحدد الباحثون المناهج التالية لتشخيص 

 :األزمات

ويقوم على أساس تشخيص لألزمة، وتوصيف أبعادها : المنهج الوصفي التحليلي" .1
وخصائصها وذلك وفقا للمرحلة التي وصلت إليها، وتحديد مظاهرها ومالمحها 

 .العامة والنتائج التي أفزرتها
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يقوم على أساس أن األزمة ال تنشأ فجأة، وأنها ليست وليدة  :لمنهج التاريخيا .2
اللحظة ولكنها نتاج تفاعل أسباب وعوامل نشأت قبل ظهور األزمة، وبالتالي فإن 

 .أي تعامل معها يفترض معرفة بتاريخها، وبمراحل تطورها
يقوم على أساس النظر إلى األزمة على أنها  :منهج النظم في تشخيص األزمات .3

، ويقوم (مجموعة من األجزاء والعناصر تعمل في توافق وتناسق)نظام متكامل 
االفتراض األساسي في تحليل النظم على أن النظام يعمل ككل كأجزاء مستقلة، وأن 
أي تغير في أي جزء من النظام سوف يؤثر في النظام كله، كما ينظر الباحثون 

بدأ بالمدخالت وتنتهي تدائرة متكاملة ذات طابع دينامي  ى النظام باعتبارهإل
بالمخرجات، مع قيام عملية التغذية المرتدة، بالربط بين المدخالت والمخرجات، 

 : وينظر لألزمة في هذا المنهج على أنها نظام يحتوي على أربعة عناصر
والمطالب التي تنبع من بيئة وهي الضغوط والتأثيرات والتداعيات  :مدخالت األزمة -

 .األزمة
وهو يشير إلى استيعاب تلك الضغوط والتأثيرات والمطالب  :نظام تشغيل األزمة -

والتداعيات وهو بمثابة عملية غربلة وتحويل طويلة داخل نظام إدارة األزمة قبل أن 
 .تظهر في شكل مخرجات

ية أو المتوقعة باألزمة، وهي تمثل االستجابة للمطالب الفعل :مخرجات نظام التشغيل -
وتشمل السياسيات والقرارات التي تتعلق باألزمة، أي أنها نتاج عملية التشغيل التي 

 .تتم داخل نظام األزمة بفعل المدخالت
وهي تشير إلى تدفق المعلومات من البيئة إلى المسؤولين عن إدارة  :التغذية المرتدة -

أي عن اآلثار التي أحدثتها )قة باألزمة األزمة عن نتائج أفعالهم وقراراتهم المتعل
 (.قراراتهم وسياستهم
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المخرجات فيها : الت بالمخرجات في عملية مستمرةدخوهي بهذا المعنى تربط الم
 . بمثابة رد فعل للمدخالت، وهذه بدورها تتأثر بالمخرجات

يقوم يرى أن األزمة وليدة البيئة التي نشأت فيها، وتفاعلت معها، و : المنهج البيئي .4
هذا المنهج عند تشخيص األزمة بتحليل القوى البيئية المؤثرة في صنع األزمة، وفي 

 .نموها واتساع نطاقها
ويعتمد على دراسة كل أزمة على حدة، ويتم التركيز على كل  :منهج دراسة الحالة .5

متعلق باألزمة باعتبارها حالة مستقلة، والتحليل الشامل لكل العوامل والعناصر 
 .ت في الماضي أو في الحاضررات المؤثرة فيها سواء كانت هذه المتغيراوالمتغي

يقوم هذا المنهج على أساس دراسة األزمات السابقة،  :منهج الدراسات المقارنة .6
ومقارنتها موضوعيا باألزمات التي تواجهها في الوقت الحاضر لمعرفة أوجه 

 :مقارنة علىاالختالط والتشابه، ومن تم تحديد طرق العالج وتقوم ال
 .أسس مقارنة زمانية تاريخية -
 .أسس مقارنة مكانية جغرافية -
 .أسس مقارنة خاصة بالنشاط الذي حدثت فيه األزمة -
 1".أسس مقارنة من حيث الحجم وشدة األزمة -

بعدا آخر لمنهجية دراسة  "دمحم عادل صادق" المؤلف فوفي هذا الصدد، يضي
منهج "وتشخيص األزمات، يأخذ في اعتباره التكامل في دراسة األزمات تحت مسمى 

وهو المنهج الذي يستفيد من جميع المناهج السابقة، والذي يرى  "الدراسات المتكاملة
أن نشوء األزمة أو حدوثها ال يعزى إلى سبب واحد وبالتالي فإنه تستخدم عند تحليل 
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يرات التي أثرت ة ودراستها عدة مناهج، للكشف عن أسباب وجذور األزمة، والتغاألزم
  1.في تطورها
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  :خالصة

عقدة جدا وخصائصها سمحت لنا أدبيات دراسة األزمات بفهم طبيعة األزمة الم  
المنفردة، وساعدتنا على حصر أهم تصنيفات وأنواع األزمات والتي اختلفت من مرجع 

 .آلخر

وأهم ما يمكن استخالصه من هذا البحث هو إشكالية تعدد استخدامات مصطلح 
في تخصصات ومجاالت عدة مما يزيد من غموضها وصعوبة تحديد مفهومها " األزمة"

دون الخلط بينه وبين مفاهيم أخرى تشبهه ولها عالقة به، والتي تعبر إما عن مرحلة 
ثل المشكلة أو الحادث الذي، إذا ما تطور مبكرة لألزمة أو مرحلة متطورة لها، م

وكذلك الحرب التي هي عبارة عن نوع من األزمات في مرحلة . وتفاقم، يصبح أزمة
 .متطورة جدا

حدة وتشابكها مع بعضها البعض يؤثر على مهمة االو  األزمة أبعادواستنتجنا أن كثرة 
في  أيضاسلبية وايجابية  اراأثزمة ولأل. إدارتهاالتحكم فيها والسيطرة عليها للنجاح في 

أزمة استغالل المؤسسة التي تقع في  أوالجيدة لها، فعال، يمكن للنظام  اإلدارةحالة 
 .كتحسين صورة المنظمة مثال أخرى  بأهدافلتحقيق استراتيجيات متعلقة  ظروفها
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 :تمهيد

الدولة  أوالذي يضرب المنظمة  المفاجأ الطارئ والمهدد تعد األزمة ذلك الحدث       
واستخدام كل الموارد واإلمكانات المتوفرة  ويسبب خلل وظيفي يستدعي تضافر الجهود

نجع الطرق لتفادي أكبر قدر ممكن من الخسائر والنتائج للتصدي لألزمة ومعالجتها بأ
ويتسم موقف األزمة بضيق الوقت وخلق االضطراب . واالستفادة منها إيجابياالسلبية 

وقلة المعلومات التخاذ القرارات السليمة للسيطرة عليها، وهذا يتطلب عمليات محكمة 
ستراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات التي  وأساليب منهجية للتعامل مع األزمة وا 

 .تفرضها ظروف األزمة

ألزمات لبناء أسس علمية واقتراح خطط ناجحة لمواجهة األزمات في وظهر علم إدارة ا
مختلف مراحلها، إما لتفادي حدوثها عن طريق التنبؤ بها ورصد المؤشرات الدالة على 
احتمال وقوعها، أو للتهيئة والتدريب لوقت حدوثها بالتخطيط وتحديد المهام والطرق 

تطورت بحوث إدارة األزمات وأصبح هذا العلم  ولقد. لمعالجتها ومحاولة السيطرة عليها
يقدم للمؤسسات والدول إمكانية قمع األزمة قبل انفجارها، أو يدلها على فرصة 
االستفادة من األزمة واستغاللها لتحقيق مصالح أخرى وتحسين صورة المؤسسة أو 

     .   الدولة
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 .تعريف إدارة األزمة واإلدارة باألزمات :المبحث األول

 .إدارة األزمة علم نشأة وتطور :المطلب األول

يختلف المؤلفون والمتخصصون في بحوث إدارة األزمات حول نشأة علم إدارة األزمة   
تعود صعوبة تحديد مسار نشأة وتطور بحوث إدارة و . المرتبط بعلم اإلدارة العامة

كحقل معرفي مستقل بل نشأ ضمن  األزمات إلى أن هذا العلم لم يظهر ويتطور
  .وتطور كأحد موضوعات هذه العلوم مختلف العلوم االجتماعية

وثمة اتفاق عام بين الباحثين على النشأة الحديثة لبحوث ودراسات األزمات حيث "
مما كتب في مجال إدارة  %08أن   Pauchant & Douvilleيوضح بوشنت ودوفيل 

، وهذا يوضح ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع 8800األزمة قد كتب عام 
 .إدارة األزمات على المستوى المحلي والعالمي

لكن زيادة االهتمام ببحوث إدارة األزمات منذ نهاية الثمانينات من القرن العشرين ال 
أغلب الباحثين على بداية بحوث إدارة األزمات  تعني أنه لم تكن هناك بدايات، إذ يتفق

ترتبط بنهاية الحرب العالمية الثانية، بل أن هناك من يرجع بهذه البدايات إلى 
علم الكوارث  حول S.Princeالعشرينات من القرن الماضي حيث تعتبر دراسة برنس 

حيث تناولت من أوائل الدراسات التي تناولت إدارة األزمات االجتماعية،  ياالجتماع
في إحدى المدن  8881الدراسة اإلثارة الناشئة عن انفجار سفينة عتاد عسكري عام 

شخص، ورغم أهمية هذه الدراسة وغيرها إال أن  0888الكندية مما أدى إلى مقتل 
حتى  بحوث ودراسات إدارة األزمة المعروفة تباعدت، ولم يكن لها صفة االستمرارية

 1".نهاية الحرب العالمية
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لكن قبل العشرينات من القرن الماضي نشأة بحوث األزمات كموضوع رئيسي ضمن "
النشأة العلمية والتطور العام للعالقات الدولية حيث يرى مصطفى علوي أن دراسة 

 :األزمات الدولية تمر بمرحلتين تاريخيتين رئيسيتين هما

نهاية  وتمتد زمانيا من نهاية القرن التاسع عشر وحتى :المرحلة األولى -
 .الخمسينيات

  1".مستمرة حتى الوقت الراهنوتبدأ مع بداية عقد الستينات و  :المرحلة الثانية -

عقب  8890في  كانت ويرى الكاتب دمحم عادل صادق أن بداية بحوث إدارة األزمة
شارة نطالق البدء ال أزمة الصواريخ الكوبية التي تعتبر النموذج الناجح إلدارة األزمات وا 

وبها يؤرخ تاريخ دخول هذا  األزمات إدارةمبادئ  تأصيلكاديمي نحو الجهد األ
وزير " روبرت مكنمارا"المصطلح إلى قاموس العالقات الدولية، وذلك عندما أطلق 

بعد - لم يعد هناك " جملته الشهيرة" ديجون كين"الدفاع األمريكي في إدارة الرئيس 
 2."إدارة األزمات فقط نما عنمجال للحديث عن اإلستراتيجية، وا   -اآلن

سياسي إلى المجال ال اتسع مفهوم إدارة األزمات -بداية الستينيات-ومنذ هذا التاريخ 
ليرتبط بعلم اإلدارة وقد نما مفهوم الها من تقلبات، ثم عاد ير العالقات الدولية، وما يعتو 

يعمل كوحدة وظيفية لمعالجة " إدارة األزمات"في هذا اإلطار نمط متكامل سمي 
موضوعات محددة هي األزمات والمشاكل التي تمر بها المنظمة، وذلك بوضع أسس 

مواجهة األزمات المتعددة ا محددا له آلياته المميزة في نظامية لهذا النمط، ليصبح نمط
 .ايدةوالمتز 
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ساهمت الهيئات ومراكز البحوث األمريكية بنصيب وافر في تطوير ونشر بحوث  وقد"
حيث أنشأت قواعد بيانات خاصة بالسلوك أثناء الطوارئ واألزمات،  األزمات والكوارث،

 8893وحتى عام  8898وقام مركز أبحاث الرأي العام التابع لجامعة شيكاغو منذ 
، وكذلك األعمال 8890-8898بإجراء سلسلة متنوعة من األبحاث في الفترة من عام 

، والذي تم 8893أوهايو عام التي قام بها مركز أبحاث الكوارث الذي أنشأ في جامعة 
وكان للواليات المتحدة األمريكية فضل الريادة  .8809نقله إلى جامعة ديالور عام 

واالهتمام بإنشاء العديد من المراكز والهيئات المتخصصة في بحوث إدارة األزمات 
والكوارث، كما قامت عدة دول في الخمسينات والستينات مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
واليابان بإنشاء مراكز مماثلة، بينما لم يظهر سوى عدد محدود من مراكز وهيئات 

  1".بحوث األزمات والكوارث في مصر والوطن العربي

موجودة منذ العصور  األزمات إدارة أنشهرزاد لمجد  األزمات إعالموتقول الباحثة في 
مواقف الحرجة، ثم أين كان اإلنسان يمارسها لمواجهة الظروف الصعبة والالقديمة 
محددة  المصطلح من حيز الممارسة تحت مسميات تقليدية مختلفة إلى أطرتطور 

في النصف الثاني من القرن العشرين، وبالضبط بعد الحرب  وذلكومضبوطة علميا 
العالمية الثانية وظهور سياسة الردع النووي التي حكمت العالقات الدولية، وقيدت 

 .عملية القرار السياسي ونظم العمل العسكري والدبلوماسي لعقود من الزمن

يف تكيف نظمها استجابت وظيفة اإلدارة لتطورات الدول وضرورات الحكم، وعرفت ك"
، لتحفز 8808مع المستجدات بعد الثورة الفرنسية وجاءت أزمة االقتصاد العالمي عام 

على بداية التفكير في وظيفة اإلدارة من منظور جديد، وشكل برنامج اإلصالح 
، الذي عرف بالعقد الجديد إلنقاذ االقتصاد فلتز االقتصادي للرئيس فرنكلين دي رو 

 .ينيات، مرجعا مهما لفهم مالمح التفكير الجديد في وظيفة اإلدارةاألمريكي خالل الثالث
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وتطورت العالقة بين البنية اإلدارية والمنظومة السياسية للدولة مع بروز الدور اإلداري 
 . في مواجهة األزمات الجديدة التي أصبحت تهدد المصالح المباشرة للدول واألفراد

ول قاة المعاصرة الباحثين من مختلف حفي الحي الدور المتعاظم إلدارة األزمات ثاستح
من المنظور العلمي، وذلك بوضع األساس العلمي  هومالمعرفة اإلنسانية لالهتمام بالمف

إدارة األزمات بين العلم والفن  تجمعو . للتعامل مع األزمة ورسم استراتيجيات مواجهتها
رستها أصبحت تعتمد على علم بمعنى أنها منهج له أصوله وقواعده وفن بمعنى أن مما
 1".مجموعة من المهارات والقدرات فضال عن االبتكار واإلبداع
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  .وأهدافها إدارة األزمة مفهوم :المطلب الثاني

 :المفهوم . أ

كيفية التغلب على األزمات باألدوات " :يعرف الكاتب السيد عليوه إدارة األزمة بأنها  
فعلم إدارة ...ياتها، واالستفادة من إيجابياتهاوتجنيب سلبالعلمية، واإلدارية المختلفة، 

األزمات هو علم إدارة التوازنات ورصد حركة واتجاهات القوة، والتكيف مع المتغيرات 
 األزمة، والتحكم في التحكم في كيفيةوهي  .المختلفة، وبحث أثارها في كافة المجاالت

 .االستفادة من إيجابياتهاضغطها، ومسارها، واتجاهاتها، وتجنب سلبياتها و 

مجموعة األساليب واألطر والمؤسسات التي تعمل على اتخاذ ويعرفها حسن البزاز بـ
القرارات السريعة والعقالنية لمواجهة تحديات، وتطورات، وطوارئ معينة، ويكون هدفها 
يقاف االختالل الكبير  منع اتساع نطاق األزمة التي تقود إلى نزاعات وصدامات، وا 

  .ي قد يحدث نتيجة لخروج األزمة إلى حالة المواجهة الفعليةالذ

محاولة تحقيق السيطرة على األحداث وعدم السماح لها  ويرى حسن عماد مكاوي بأنها
بالخروج من اليد، كما أنها تعني إمكانية التعامل مع أية حالة غير اعتيادية تهدد 

 1".أهداف ونشاط محور األزمة

أما الكاتب فاروق السيد عثمان يضيف عامل آخر لمفهوم إدارة األزمة وهو عملية 
العملية اإلدارية المستمرة التي تهتم بالتنبؤ "ترقب األزمات والتنبؤ بها ويقول أنها 

باألزمات المحتملة عن طريق االستشعار ورصد المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية 
الموارد واإلمكانات المتاحة لمنع أو اإلعداد للتعامل مع المولدة لألزمات، وتعبئة 

األزمات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية ربما يحقق أقل قدر ممكن من الضرر 
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للمنظمة والبيئة والعاملين، وضمان العودة لألوضاع الطبيعية في أسرع وقت وبأقل 
ائج لمنع حدوثها أو تحسين تكلفة ممكنة وأخيرا دراسة أسباب األزمة الستخالص النت

طرق التعامل معها مستقبال مع محاولة تعظيم الفائدة الناتجة عنها إلى أقصى درجة 
 1".ممكنة

مجال ديناميكي يزد من كفاءة وفاعلية المنظمة في التعامل مع  هي إدارة األزمات"
كثير من األزمات التي تتعرض لها المنظمات، وهي تطبق طريقة إدارية صممت 

عامل مع مواقف األزمة أثناء تحقيق أهداف المنظمة، هذه الطريقة تحاول تطبيق للت
هي أيضا عبارة عن محاولة  .أكثر الوسائل حتى يمكن تلطيف نتائج األزمة المدمرة

لتطبيق مجموعة من اإلجراءات والقواعد واألسس المبتكرة التي تتجاوز األشكال 
الروتينية المتعارف عليها، وذلك بهدف السيطرة التنظيمية المألوفة، وأساليب اإلدارة 
 .وفقا لمصلحة المنظمة والدولة على األزمة والتحكم فيها، وتوجيهها

يعني أن إدارة : ومن ناحية أخرى، فإن إدارة األزمة لها مفهوم أو معنى مزدوج، األول
را من األزمة هي إدارة العمليات أثناء حدوث األزمة الحقيقية، ولكن يالحظ أن كثي

األحداث التي تنطوي عليها األزمات قد ال يمكن إدارتها خاصة عندما تكون هذه 
أما المفهوم الثاني فيشير إلى أن إدارة األزمة تعني  .األحداث خارج سيطرة البشر عليها

القدرة على إدارة العمليات قبل وأثناء وبعد حدوث األزمة، وهذا المفهوم يحمل في 
 . امج أو نظام، أو خطة تم تصميمها لهذا الغرضطياته ضرورة وجود برن

 :وفي ضوء المفهوم  المزدوج إلدارة األزمة، يمكن التأكيد على النقاط التالية

 إدارة األزمة من : إن إدارة األزمة يجب أن تتم من خالل بعدين أساسيين هما
دارتها من الخارج للداخل  .الداخل للخارج، وا 
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 فريق عمل مدرب تدريبا جيدا أن إدارة األزمة تتم من خالل. 
  ضرورة وجود برنامج أو نظام أو خطة بشكل جيد يتم تنفيذها في الحال، لتقليل

 .الخسائر الناجمة عن األزمة، أو لمواجهة األزمة
  مهيأة داخليا للتعامل أو االستجابة لألزمة ( ةالدول أو)أن تكون المنظمة

 .بتداعياتها المختلفة
  داخليا لمواجهة أو التعامل مع الشائعات ( ولةأو الد)تحضير المنظمة

 .والمعلومات المظللة التي ترتبط بحدوث األزمة
  أن برنامج إدارة األزمة هو مجموعة خطوات وعمليات ذهنية مدروسة لتقدير

 .التعامل مع األزمة في حجمها الطبيعي
 أن إدارة األزمة تحتاج إلى رؤية شاملة وحديثة متطورة لممارسة الوظائف 

 (.رقابة –توجيه  –تنظيم  –تخطيط )اإلدارية المختلفة 
  أن إدارة األزمة لها متطلبات أخرى مثل غرف عمليات، وبرنامج االتصال

 1".الجماهيري داخليا وخارجيا

إلى إدارة صلبة قادرة على  تحتاج عملية مواجهة األزمات"يقول الباحث الخضيري أن 
االستجابة والتحدي، وعدم الخضوع للقوى والتأثيرات التي أفزرتها األزمة، ومواجهة 
الخطر الذي تفزره، فإدارة األزمة بفاعلية ونجاح يرتبط إلى حد كبير بفن التعامل مع 

 2".المواقف األزموية المختلفة
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 : هدا األ . ب

واألساليب واإلستراتيجيات التي يوظفها فريق إدارة  إدارة األزمة هي كل المجهودات  
التصدي لألزمات، حيث تتكفل إدارة األزمة  لعل أهمها ،األزمة لتحقيق رهانات معينة

مكانية  بحماية المنظمة أو الدولة من خطورة الوقوع في األزمات عن طريق التنبؤ وا 
 تنفيذرة األزمة إلى تسعى إدا. تفسير اإلشارات الدالة على احتمال نشوء األزمة

  :األهداف التالية

 "التنبؤ باألخطار ية على استقراء مصادر التهديد، و توفير القدرة العلم
 .اإلمكانات المتاحة للحد من تأثيرها الضارتغالل األمثل للموارد و واالس

 دارة يد دور األجهزة المعنية بتنظيم و تحد وقت األمان ووقت األزمة  األزمةا 
 .تكرارها العمل على عدمو 

  سرعة إعادة التعمير بأقل كلفةالمادية لالستعداد والمواجهة و  اإلمكاناتتوفير. 
  تمكين اإلدارة من من خالل التنبؤ بالمشكالت و  األزمةاالستعداد لمواجهة

السيطرة على الموقف، والمحافظة على ثقة جميع األطراف المعنية، وتوفير 
 .نظم االتصال الفعالة

 حجيمها من خالل تحليل تمع األحداث لوقف تصاعدها و لفوري التعامل ا
ف، والفرص، الضعالمواقف، ورسم السيناريوهات، وتحليل نقاط القوة و 

 1".التهديدات الناتجة عن كل حدث واالستعداد المستمر للتعامل معهاو 
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 .وأهدافها اإلدارة باألزمات :المطلب الثالث

 :المفهوم . أ

على  األولى، تنطوي "اإلدارة باألزمات"عن مفهوم " األزمة إدارة"يختلف مفهوم   
زمات مع إلى التصدي لألمجموعة من الخطط المنهجية التي تسعى من خاللها 

فهي عملية الثانية  أما. ايجابيا األزمةمحاولة التقليل من النتائج السلبية واالستفادة من 
  . خلق أزمة معينة وزعزعة استقرار النظام واستغاللها كفرصة لتنفيذ أهداف مفتعليها

إن الدراسات الخاصة بإدارة األزمات يجب : "في هذا الصدد ،يتشاردسون ر يقول جيمس 
أال تفترض أن تجنب األزمة أو الحد من تصاعدها هو الهدف الذي يسعى إليه كل 

الدول في سعيها لتحقيق مصالحها القومية إلى افتعال  أطرافها، حيث تلجأ بعض
 1".تصعيدهاو األزمة، والتخطيط لها، 

فإذا كانت إدارة األزمات تعني كيفية التغلب على األزمة باألدوات العلمية واإلدارية "
المختلفة، وتجنب سلبياتها، واالستفادة من إيجابياتها، فإن اإلدارة باألزمات تقوم على 

يجادها كوسيلة للتغطية والتمويه على المشاكل القائمة بالفعل وتقوم افتعال األ زمة وا 
على خلق أزمة وهمية يتم من خاللها توجيه قوى الفعل  عملية اإلدارة باألزمات

 2".واالقتصادي إلى تكريس األزمة أو إلى سلوك معين بشأنها السلوكي

عملية  عملية إستراتيجية ولكنها وتقول الباحثة شهرزاد لمجد أن اإلدارة باألزمات ليست
يطلق على اإلدارة باألزمات علم صناعة األزمة ، حيث وقتية هامشية تنتهي بسرعة

للتحكم والسيطرة على اآلخرين وتستخدمها القوى الكبرى في العالم لتنفيذ استراتيجياتها 
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ها وتستند إلى افتعال األزمات وتغذيت .وفرض وتأكيد قوتها ونفوذهافي الهيمنة 
جبار الكي  1.ان المستهدف على الخضوع لتأثيرهاواستقطاب عوامل مؤيدة لها وا 

يحاولون الذين  أصحابهاالعمدية نتيجة لرغبات  أوالقصدية  األزماتتظهر بعض  إذا
تحقيق أهدافا معينة، وتتطلب اإلدارة باألزمات من مفتعليها أن يتحكموا ظروف تطورها 

يظل الهدف النهائي لإلدارة "و. يصعب مواجهتهالتفادي الوقوع في أزمة حقيقية 
باألزمات عدم تصعيد األزمة إلى الحد الذي يحولها إلى صراع وعلى الرغم من كونها 
فعل متعمد بهدف تغيير طبيعة العالقة القائمة لصالح مدبر هذه األزمة، إال أن هذا ال 

 2".األزمةيعني بالضرورة قدرة مدبر هذا العمل على السيطرة على تطورات 

 :يتطلب عدة شروط من أهمها" اإلدارة باألزمات"وتؤكد الدراسات العلمية أن نجاح 

  وجود تفاوت كبير في ميزان القوى لصالح مدبر األزمة، مما يضطر المستهدف
 .مسبقا تهبه تجنبا لصراع يعرف األخير نتيجبها إلى التسليم بمطال

  فين، فإن على مدبر األزمة أو في حالة عدم وجود فاروق جوهري بين قوى الطر
مفتعلها أن يقنع الطرف المستهدف بها بقدرته على تكبيده خسائر فادحة في حالة عدم 
إذعانه، وأنه لمن الخطورة بمكان أن يكتشف األخير أن األول ليس جادا في تهديده، 

  3.أو ليست لديه القوة الكافية لتنفيذه، حينئذ يقع مدبر األزمة ضحية لها
 :هدا األ . ب

 :يهدف أسلوب اإلدارة باألزمات إلى"

  صعوبات قائمةالتغطية على مشاكل و. 
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  الخصومتحقيق السيطرة على األحداث و. 
  اآلراء، وتحويل األنظار نحو أو بعيدا عن قضية ماتوجيه المواقف و. 
 التغطية على أزمات مستعصية بافتعال أزمات هامشية. 

ر األزمة إلرغام بمدوجود تفوق في القوة لصالح  باألزماتدارة وغالبا ما تتطلب اإل
  1".عان والتسليمذخصمه على اإل
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 .فريق إدارة األزمة :المطلب الرابع

ظهورها وبعد  أثناءقبل حدوثها،  األزمةمع  فريق إدارة األزمة المتعامل الرئيسييعد   
لألزمات الداخلية  ، هو عصبة المنظمة أو الدولة التي تتكفل بالتصديانتهائها

في تعظيم قدرة المنظمة على إدارة األزمة من خالل توفير ه تتلخص مهاموالخارجية و 
المعلومات والبيانات الضرورية التخاذ القرارات أثناء األزمة، وتوفير سيناريوهات 

والتدريب مع اتخاذ اإلجراءات المطلوبة في كل مرحلة من مراحل تطور  ،وبدائل
األزمة، بما في ذلك ممارسة التقييم والتعلم بعد انتهاء األزمة باإلضافة إلى مخاطبة 

  1.الجماهير المختلفة ذات العالقة باألزمة

ويمكن حصر أهم المهام التي تقع على عاتق فريق إدارة األزمة في عدد من "
 :سؤوليات منهاالم

  حصر كافة المعلومات المتاحة عن األزمات المحتملة وتصنيفها. 
  والتدريب عليها زمةالالضع الخطط وصياغة السيناريوهات و. 
 تحديث المعلومات ذات الصلة وتدقيقها. 
 رصد مؤشرات لألزمات الوشيكة واإلنذار بها. 
 2".سبتقدير الموقف وعرض البدائل المتاحة التخاذ القرار المنا  

فاألول "فريق إدارة األزمة وفريق مواجهة األزمة، إلى الفرق بين هنا  اإلشارةجدر وت
( وحدة)فريق يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين يعمل في إطار إدارة 

أو الفرق  متخصصة في إدارة األزمات والكوارث، والثاني يمثل فريق المهام األزموية
المسئولة عن المواجهة الميدانية للتعامل مع األزمة وتداعياتها المختلفة وبمعنى آخر 

                                                             

.38دمحم شومان، مرجع سبق ذكره، ص   1  
 .99دمحم عبد الوهاب حسن عشماوي، مرجع سبق ذكره، ص  2



 اتإدارة األزم                    :                                  الفصل الثاني
 

124 
 

فإن فريق إدارة األزمة هو العقل المخطط لمواجهة األزمات ومحاولة التوقي منها 
والتخفيف من آثارها حال حدوثها، بينما الثانية هي القوى المدربة على التعامل مع 

 1".ثة، مع ذلك يوجد فيها بينهما اتصال وتعاون مستمراألزمة أو الكار 

ة األزمة وفريق بين فريق إدار  فرق ال مختلفة حول رؤية الباحث حمدي شعبان قدموي
الفريق الذي يستطيع اتخاذ قرار مواجهة األزمة هو الذي "يرى أن و  ،مواجهة األزمة

من المتخصصين يستطيع تنفيذ هذا الفكر، خاصة وأن فريق إدارة األزمة يكون 
ومديري اإلدارات، وبالتالي يكون األقدر على تنفيذ الخطة المقترحة والسيناريوهات وفقا 

 2".للمرونة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل األزمة
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 .كيفية التعامل مع األزمة :المبحث الثاني

 .مراحل إدارة األزمة :المطلب األول

المحددة  واألساليبومواجهتا على مجموعة من الخطط  األزمة إدارةتنطوي عملية   
بمعالجتها وفقا لمنهج منظم يضمن نتائج  األزمة لمديرووالمتسلسلة منطقيا بما يسمح 

تصنيفات مراحل تطور األزمة في حد باختالف  األزمةواختلفت مراحل إدارة . فعالة
 .أدوارا مختلفةمهاما و ة من مراحل األزمة تتطلب انطالقا من أن كل مرحل ذاتها وذلك

 :وفيما يلي عرض لمختلف تصنيفات مراحل إدارة األزمة

 :كاآلتيمراحل  ثالث موذجا إلدارة األزمة يمر عبريقدم بيرش ن": ولالنموذج األ 

 :مرحلة ما قبل األزمة .8
 رسم خطة االتصال. 
 التدريب على تنفيذ الخطة. 
 الخصومتحييد لعالقات االيجابية مع الحلفاء، و دعم ا. 
  بناء سمعة جيدة للكيان اإلداري. 

 :مرحلة األزمة .0
  تحديد أبعادهاتعريف المشكلة، و. 
  الرسائل االتصاليةو  اإلجراءاتالسيطرة على. 
  إدخال التعديالت المناسبة على الخطة الموضوعة سلفا لتواكب الظروف

 .الراهنة
 روابط اتصال قوية مع مندوبي وسائل االتصال إقامة. 
 

 :ما بعد األزمة مرحلة .3
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  الجماهيرو  اإلعالماالستمرار في إقامة العالقات الجيدة مع وسائل. 
  الحد من الجية لضمان عدم تكرار األزمة، و الع اإلجراءاتاتخاذ

 .أضرارها
 1".إعادة بناء سمعة الكيان اإلداري على النحو المرغوب فيه 

 :هي األزماتيقترح هذا النموذج أربع خطوات للتعامل مع ": الثانيالنموذج 

 : تقدير الموقف األزموي  .8
رضة لها، وتناسب زمة والقوى المعامن خالل تحديد تصرفات القوى الصانعة لأل

عموما ن نتائج والمواقف المحيطة بها، و ما وصلت إليه األزمة مالقوة بينهما، و 
 :عبر األبعاد األساسية التالية وي يمكن تقدير الموقف األزم

  شامل للقوى الصانعة لألزمةتحديد دقيق و. 
 زمةتي ترتكز عليها القوى الصانعة لألرصد عناصر القوة ال. 
 زمةتحديد القوى الداعمة والمؤيدة لأل. 
 زمةتحديد األسباب والطريقة التي صنعت بها األ. 
 : تحليل الموقف األزموي  .0

مكوناتها بهدف رحلة، بتحليل العناصر المختلفة و هذه الميقوم الكيان اإلداري، في 
ويعتمد في ذلك  .زمة وأهدافها الحقيقيةصنع األ اكتشاف المصالح الكامنة وراء

 :تحليل منهاعلى أدوات قياس و 
 عناصر رتباطية للمتغيرات والثوابت الخاصة بعوامل و تحليل العالقات اإل

 .الموقف األزموي 
 المعارضة لهازمة و عف لدى القوى الصانعة لألتحليل مواطن القوة والض. 
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 مدى زمة، وتكاليف وأعباء استمرارها، و ألتحليل طبيعة الخطر الذي تشكله ا
 .تأثير ذلك على الكيان اإلداري 

 : خطيط العلمي للتدخل في األزمةالت .3
وحشد القوى لمواجهة البرامج، وهي مرحلة رسم السيناريوهات، ووضع الخطط و 

التصدي لها، مع إجراء التعديالت الضرورية أوال بأول على مسرح قوى األزمة و 
 :ويتم ذلك من خالل إتباع الخطوات التالية .األزمة

  قواعد االنطالقتحديد أماكن االرتكاز و. 
  حاجز المتصاص الصدماتاآلمنة لحماية قواعد االنطالق، و تحديد المناطق، 

 .لتفريغ الضغوط ومناطق
 تعلقة برموز النظام التي يمكن التضحية بها عند وصول تحديد أسباب األزمة الم

عبية ترتاح لها القوى األزمة إلى مرحلة ما، والتمهيد لدخول رمز جديد له ش
 .زمةالصانعة لأل

 رحليا مع مطالب القوى تحديد خطة امتصاص األزمة من خالل التوافق م
 .مةلألز الصانعة 

  التأكد من استيعابهازمة، و الفريق المكلف بمواجهة األتوزيع األدوار على. 
 توفير اإلمكانيات الضرورية للمواجهة. 
  تنفيذها بشكل فعالتحديد توقيت بدء العملية و. 
 : األزمةالتدخل لمعالجة  .3

تقوم المهام  .التكميليةاألساسية، والثانوية و : لمهام هيتتم عبر ثالثة أنواع من او 
تحويل المسار الخاص الموقف و ألساسية على المواجهة السريعة، واستيعاب ا

ركز على تهيئة المسرح، األزموي وأما المهام الثانوية فت .زمةة لألبالقوى الصانع
يعمل النوع األخير من المهام على إعادة و  .فير الدعم لفريق إدارة األزمةتو و 
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األوضاع إلى ما كانت عليه قبل األزمة بما في ذلك تحسين الصورة المشكلة 
 1".زمويةحول فريق المهام األ األزمةخالل 

مة لكن وفق مراحل أربع مراحل إلدارة األز  أيضا يقترح هذا النموذج :النموذج الثالث
 2:تطور األزمة األربع

 (:المرحلة التحذيرية)مرحلة ما قبل األزمة  .8
يمكن خالل هذه المرحلة اكتشاف احتماالت وقوع أزمة ال زالت في طور التكوين  

 .والنشأة
  :نشوء األزمة مرحلة .0

ل تبدأ عندما يفشل صانع القرار في توقع حدوث األزمة، ومن ثم يكون عليه خال
محاولة اتخاذ إجراءات عملية للحيلولة دون تطورها هذه المرحلة اكتشاف األزمة، و 

نحو االنفجار، وتتوقف كفاءة صانع القرار في التعامل مع األزمة خالل هذه 
حجم المعلومات المتوفرة لديه، وقدرته على تحديد  :المرحلة على عدة عوامل هي

أخيرا قدرة صانع القرار األولويات، وخلق جدول أولويات يتسم بالدقة والفاعلية، و 
كلما كانت األولويات محددة مه، و على االختيار الدقيق بين البدائل المتاحة أما

 .وواضحة وفقا ألسس سليمة كانت القدرة على االختيار أفضل
  :انفجار األزمةمرحلة  .3

تبرز هذه المرحلة عندما يخفق صانع القرار في التعامل مع العوامل التي حركت 
 .األزمة أو أنه لم يستطع السيطرة على متغيرات األزمة بسرعة مناسبة
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  :ما بعد األزمةمرحلة  .3
 إلىجع تدريجيا حتى تعود األوضاع إلى ذروتها تبدأ في الترا األزمةبعد أن تصل 

هي بتوافر قدر كبير من المعلومات و  تتسم هذه المرحلةمرحلة التوازن العادي، و 
تعد مرحلة تقويمية للتعامل مع األسباب التي سببت األزمة من أجل الحيلولة دون 

 .تفجر أزمات مستقبال

تقسيم اقترحه دمحم رشاد الحمالوي، يعتمد على خمس مراحل أساسية  :النموذج الرابع
جراءات لتقسيم يدخل في االعتبار خطوات و هذا ا .ماتتمر بها األز  المبكر  اإلنذارا 

يم أيضا بالتالي عملية الوقاية، كما يهتم هذا التقس، و اإلنذاراكتشاف إشارات  أساليبو 
العبر أثناء مواجهة التعليم واالستفادة من الدروس و  عمليةبعملية استعادة النشاط و 

 .األزمة

 :اكتشاف إشارات اإلنذار: األولى المرحلة" .8
عادة ما ترسل األزمة قبل وقوعها بفترة طويلة سلسلة من إشارات اإلنذار المبكر،  

ما لم يوجه االهتمام الكافي لهذه التي تنبئ باحتمال وقوع أزمة، و  أو األعراض
شكلة المبكر م اإلنذارتمثل إشارات  .فمن المحتمل جدا أن تقع األزمة اإلشارات

يكون من في نفس الوقت، و  اإلشاراتمن أنواع  ث يستقبل المديرون العديدحي
 باإلضافة إلى ذلك فإنالحقيقية والهامة و  اإلشاراتالتقاط  عندئذالصعب عليهم 

الخاصة بكل  اإلشاراتقد يصعب التفرقة بين كل أزمة ترسل إشارات خاصة بها و 
أزمة على حدة، وعلى سبيل المثال فقد تكون الكتابة على الجدران أو في بعض 
األماكن الخاصة مثال تعبيرا عن غضب في صدور بعض العاملين أو ربما ال 

 .تحمل هذا المعنى إطالقا
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 : الوقايةاالستعداد و : المرحلة الثانية .0
، األزماتأساليب كافية للوقاية من ادات و يجب أن يتوافر لدى المنظمة استعد

وقوع شيء لم ع نألنه من الصعب أن تمالمبكر  اإلنذاريؤكد على أهمية إشارات و 
اكتشاف نقاط الضعف في إن الهدف من الوقاية يتلخص في  .تتنبأ باحتمال وقوعه

 .الضرر بالمنظمة إلحاقمعالجتها قبل أن يستغلها الخصوم في المنظمة، و 
 : الحد منهااحتواء األضرار و : الثالثة لةالمرح .3

من سوء الحظ أنه من المستحيل منع األزمات من الوقوع طالما أن الميول 
اصية طبيعية لكافة النظم الحية وعلى ذلك فإن المرحلة التالية في التدميرية تعد خ

منعها من االنتشار عداد وسائل للحد من األضرار و إ دارة األزمات تتلخص في إ
 .بعد في المنظمة تتأثراألجزاء األخرى التي لم  لتشمل

 : نشاطاستعادة ال: المرحلة الرابعة .3
قصيرة وطويلة  (اختبرت بالفعلجاهزة و )تشتمل هذه المرحلة إعداد وتنفيذ برامج 

ذا لم تختبر األجل، و  وضع حلول الستجابة و اهذه البرامج مسبقا فمن من الصعب ا 
: من مرحلة استعادة النشاط عدة جوانب منهاوتتض .مناسبة عندما تحتدم األزمة

    .  المعنوية التي فقدتحاولة استعادة األصول الملموسة و م
 : التعلم: المرحلة الخامسة .9

ا عادة التقييم لتحسين ما تم إنجازه في حلة األخيرة هي التعلم المستمر و المر 
كريات مؤلمة  يرالماضي، إن التعلم يعد أمرا حيويا غير أنه مؤلم للغاية حيث يث

تحميله مات، أو إلقاء اللوم على الغير و التعلم ال يعني تبادل االتهاخلفتها األزمة، و 
 1".المسؤولية، أو البحث عن كبش فداء أو إدعاء بطوالت كاذبة
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جا متكامال إلدارة يطرح الكاتب السيد عليوة في هذا النموذج منه: خامسالنموذج ال
بغية  اإلنتاجنه يمر بمجموعة من المراحل تشبه في طبيعتها مراحل أاألزمات، يرى 

دارتها المرحلية وصوال إلى التغلب عالنهائية و  األهدافتحقيق مجموعة من  لى األزمة وا 
 1:يقوم هذا المنهج على عدد من المراحل هيو  .بشكل

 : اختراق جدار األزمة .8
ة على نموها واألطراف المساعدالعوامل تم من خالل تحديد أسباب األزمة و يو 

من ثمة يحدث االختراق يكسر حاجز المؤيدة، والمعارضة والمحايدة في صناعتها، و 
 .عدم المعرفة وعدم التيقن

 : التمركز .0
يتم من خالل بناء قاعدة ارتكازية داخل الجهة الصانعة لالزمة وغالبا ما يكون و 

االختراق نفسها بالحصول على  موقع القاعدة في منطقة االختراق عبر تقوية عملية
 .المتاحةعن اآلخر بمختلف الطرق الممكنة و مزيد من المعلومات 

 : التوسيع .3
فاعلة ليس فقط وهي مرحلة توسيع دائرة المؤيدين وتحويلهم إلى عناصر مناصرة و 

يتم التوسيع من خالل تتبع ، ولكن أيضا في مناهضة ومقاومة الخصم، و تأييدنافي 
جذبها والمؤيدة لها، والمهتمة بها، والتوافق المحلي معها، و  نعة لها،الصا األزمةقوى 

انتشارنا مواجهة، و توسيع قاعدة تواجدنا و إلى نطاقنا، ومن ثم تقليل قوى الرفض، ال
 .شيئا فشيئا

 : حلة االنتشارمر  .3
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باألحداث بدال من الحركة، واالتجاه النتقال إلى مسك زمام المبادرة و هي مرحلة او 
ابتكار السمات تخدام المكثف والفعال لإلعالم، و هي مرحلة االساالنصياع لها و 

 .المضمون الذي يجد لدى بعض القوى الصانعة لألزمة هوى ذات الرنين و  اإلعالمية
 : لسيطرةامرحلة التحكم و  .9

مل الجهد الخاص بإدارة األزمة، السيطرة على كل عواوفي هذه المرحلة يتم التحكم و 
هذا التحكم، يتولد أساس من قدرتنا على و . ما يتصل بالطرف اآلخريس فقط فيلو 

على أن يصبح كما سلبيا ال  إجباره، أو على إخضاعهالطرف اآلخر أو على  إقناع
من محرك دائم قوى فاعلة إلى كيان مفعول به، و  بمعنى آخر، يتحول منو  .قيمة له

 .الحركة إلى أداة يستعان بها فقط عند الحاجة
 : توجيهمرحلة ال .9

إدارة عملية التوجيه تتم من قاعدة السيطرة الكاملة والتحكم شبه الكامل في قوى 
صنع األزمة، وتعمل انطالقا من هذه السيطرة إما على تصدير األزمة إلى الخارج 

فرازاتهاو  األزمةزموية واالنحراف بها وبمن يغذونها أو تحويل أو ركوب الموجة األ  ا 
 .   اإلداري إلى ايجابيات من تماسك الكيان 
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 .طرق التعامل مع األزمة :المطلب الثاني

وخصائصها  أسبابهامميزة لها  أزمةاألزمة ظاهرة معقدة وصعبة ومتقلبة، وكل   
موحدة وتداعياتها وذلك حسب السياق الذي تظهر فيه، وبطبيعة الحال ال توجد طريقة 

فقد صنف الباحثون والمتخصصون طرق لمواجهة األزمة  للتعامل مع كل األزمات،
  .وفق ظروف األزمة ومتطلباتها يمكن إلدارة األزمة توظيفها

 :يصنف بعض الكتاب طرق التعامل مع األزمة إلى تقليدية وغير تقليدية

  :وتضم األنواع التالية: الطرق التقليدية"

 .إنكار األزمة، وعدم االعتراف بها .8
 . ال بالبحث عن مخرج قبل االنفجاركبت األزمة، أم .0
 .تنفيس األزمة بتخفيف حدتها .3
 .تفريغ األزمة من خالل العمل على تفريغ مضمونها، وبالتالي من زخمها .3
عزل قوى األزمة من خالل السعي الستبعاد أطراف معينة وحصر الصراع مع  .9

 .طرف واحد
مناورات، القبول بحل دام على قتقديم تنازالت، اإل)أسلوب ما إخماد األزمة ب .9
 1"(الخ...وسط

 2:وتضم األنواع التالية :الطرق غير تقليدية

تشكيل فريق عمل مؤقت أو دائم، لتشخيص ومتابعة تحرك وتطور األزمة،  .8
 .والتعامل معها
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 .طريقة االحتياطي التعبوي للتعامل مع األزمة .0
 .باألزمةالمشاركة الديمقراطية لقطاعات وقوى متعددة ومتنوعة معينة  .3
 .طريقة احتواء األزمة واستيعابها وربما تجاوزها .3
 .طريقة تصعيد األزمة، ضمن إستراتيجية معينة مدروسة ومرسومة .9
 .طريقة تفتيت األزمة عبر تجزئتها .9
 .طريقة تدمير األزمة ذاتيا من خالل تفجيرها من الداخل .1
طق أو منا باتجاهطريقة تحويل مسار األزمة من خالل تغيير وجهة تحركها  .0

 .مجاالت مناسبة

عددا من الخطوات العملية للتعامل مع األزمات، ويسمونها  أيضا، يحدد الباحثون و
 1:الوصايا العشر

 .تحديد الهدف .8
 .االحتفاظ بحرية الحركة وعنصر المبادرة .0
 .المباغتة .3
 .الحشد .3
 .التعاون  .9
 .االقتصاد في استخدام القوة .9
 .التفوق في السيطرة على األحداث .1
 .السريعة المواجهة .0
 .التعرض السريع لألحداث .8
 .استخدام األساليب غير المباشرة كلما كان ذلك ممكنا .88
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وفي هذا السياق يقدم حسن عماد مكاوي سبع عوامل مؤثرة في فهم طبيعة األزمة 
 1:وطرق التعامل معها وهي كاآلتي

 : استيعاب دروس األزمات السابقة .1
أفضل طريقة لفهم طبيعة األزمة وكيفية معالجتها تتم من خالل فحص ودراسة  لعل

  .أزمات الناس اآلخرين، بدال من االكتفاء بمجرد التعاطف معها
المفيد أن نتدرب على كيفية تعامل المنظمات المختلفة مع األزمات المتشابهة  منو 

والمقارنة بينها فيما يتعلق بنوعية االستجابة، وما الخصائص التي ميزت كل كارثة، 
 . وكيف كان رد الفعل حيالها

 :هو الحقيقة( المتصور)المدرك  .2
عات المعاصرة، فهي تقدم تمارس وسائل االتصال الجماهيرية دورا مهما في المجتم 

تفسيرات للواقع بالكلمة والصورة والحركة واللون، وتضفي على من يتلقون الرسائل 
اإلعالمية صبغة ذاتية ويبني األفراد معان مشتركة للواقع المادي واالجتماعي من 
خالل ما يقرؤونه أو يسمعونه أو يشاهدونه ومن تم، فإن سلوكهم الشخصي 

يتحدد جزئيا من خالل التفسيرات التي تقدمها وسائل اإلعالم  واالجتماعي يمكن أن
  .لألحداث الجارية، والقضايا التي ال توجد مصادر معلومات بديلة عنها

نما األكثر أهمية " ما حدث"وفيما يتعلق باألزمة، فإنه ليس المهم  ما يتصور "وا 
أن ما يدركه  ومن األمور الحيوية عند دراسة األزمة أن تعرف". الناس أنه حدث

الناس عبر خبراتهم الشخصية أو تعرضهم لوسائل اإلعالم يتحول إلى واقع ال يقبل 
الشك، وبالتالي ال بد أن يعرف القائم باالتصال كيف يخاطب اهتمامات الناس، 
فالمهم هو االهتمامات وليس الحقائق، ذلك أن ما يمثل لنا الواقع الخاص عبارة عن 

اإلنساني الناتج عن مؤثرات خارجية تصنع تصوراتنا عن  بناء للمعنى الداخلي أو
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الواقع ويشير التاريخ البشري إلى أن كل معارف اإلنسانية، بدءا من النقش على 
جدران الكهوف حتى اجتياز الفضاء، ال تعبر عن حقائق موضوعية بقدر ما تعبر 

 .عن تصورات تم تدوينها من خالل بعض األفراد بشكل ذاتي
الناس أنهم في ساعات الخطر، ال بد أن تشعرهم بأن موضوع  فحين يتصور

هم سوف يصدقون المعلومات الصادرة من مصادر نـأاالهتمام، وال بد أن نتأكد 
 . خبيرة ومستقلة

 : خاطب الناس بما يريدون سماعه .3
ن، وليس من عند مواجهة األزمة ال بد أن نتعامل مع الحدث من منظور اآلخري

ف، ولكن ال بد أن نظهر االهتمام والتعاطف، وأن نعمل األسالضروري أن نعلن 
 . على ترك أثر طيب يخفف من وقع الصدمة

 :اجعل من األزمة فرصة .4
هناك عديدا من المنظمات التي استطاعت االستفادة من األزمة كفرصة لالستثمار  

ذي السم ال: "وتسويق األعمال، واكتسبت دعاية من هذا النشر لمصلحتها وفق مقولة
ويتوقف هذا االستثمار على طبيعة الرسائل االقناعية التي  ".ال يقتلني يشفيني

توجهها المنظمة للجماهير وقت األزمة والحظ أن معظم الناس يتأثرون باألزمة عند 
ذروة النشر عنها ولكنهم بعد فترة قد ينسون األزمة ولكن يتذكرون اسم المنظمة 

ما تسبب الدمار، ولكن هذا يتوقف على طريقة والمعنى أن األزمة الفعلية نادرا 
 . المعالجة اإلعالمية التي قد ترتفع بسمعة المنظمة أو تهبط بها

 :المنظمات الكبرى تحظى بتغطية أوسع .5
يستجيب الناس لألسماء أو المنظمات الكبيرة الالمعة أكثر من استجابتهم لألسماء  

مات الكبرى في األوقات العادية، الصغيرة، ومن شأن ذلك تحقيق مزايا عديدة للمنظ
 . ولكنه يتحول إلى عيب كبير في األوقات العصيبة
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 :تأثير الظرو  المحيطة .6
ادة أو تقليص آثارها على قد تؤثر الظروف المحيطة باألزمة على زي 

ذلك أن حجم تغطية وسائل اإلعالم لألزمة يتوقف إلى درجة كبيرة  معنى...الجمهور
على الظروف المحيطة وحدوث أزمات أكبر، ويجب أن نالحظ أنه كلما اتسمت 
األزمة بالغموض وعدم اليقين وتضارب المعلومات أو قلتها، زادت مساحة التغطية 

 .اإلعالمية رغبة في الكشف عن الحقيقة
يوجد قول شائع لدى  :ا يضاعف من تأثيرهاتكرار األزمات وتشابهه .7

ذا حدث : "اإلعالميين ذا تكرر مرة أخرى يعد اتجاها، وا  ما يحدث مرة يعد حادث، وا 
، فمثال خالل فترة الفزع من الطعام في بريطانيا أدى تعدد "ثالث مرات يعد وباء

 . اإلحساس باألزمة ةالشركات المتهمة بتلوث الغذاء إلى مضاعف
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 .األزمات مواجهةمبادئ  :المطلب الثالث

حمد الخضيري مجموعة من المبادئ للنجاح في مواجهة يضع الكاتب محسن أ  
من األزمات والتقليل من الخسائر الناجمة عنها، وعلى إدارة األزمة التقيد بهذه األسس 

فتخلق االرتباك والشك  ،اجل السيطرة على أوضاع األزمة المطربة وأحداثها المتسارعة
وتتمثل . وضيق الوقت المفاجأةوصعوبة في اتخاذ القرارات السليمة بسبب عنصر 

   1:يمبادئ مواجهة األزمات فيما يل

 .تحديد أطراف األزمة .8
 .المختلفة لألطراف اإلستراتيجية األهدافمعرفة  .0
 .المختلفة لألطراف اإلستراتيجيةتحليل سليم لألوضاع  .3
 .الهدف -تحديد المخرج .3
 .جهتها من خالل خطة استراتيجية تستند إلى قرار سياسي مرن واإدارة األزمة أي م .9

يربطها أكثر بكفاءة  األزمات مد فهد الشعالن مبادئ أخرى لمواجهةويقدم الكاتب اح
   2:إدارة األزمة

 .لمواقف األزمات إستراتيجيةاستجابات  .8
المدربة تدريبا جيدا في عة من القدرات اإلدارية الكفؤة و بواسطة مجمو  األزمةتدار  .0

 .مجال مواجهة األزمات
ات التي ر ئر إلى الحد األدنى حيث أن الوفو إلى تقليل الخسا األزمةتهدف إدارة  .3

 .تتحقق من خالل إدارة األزمة تزيد إلى حد كبير على تكاليف مواجهة األزمة
 .ي في اتخاذ القرارإنما عملية إدارية تستخدم األسلوب العلم .3

                                                             
 .831ذكره، ص الخضيري، مرجع سبق محسن احمد   1
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 1:تتجلى مظاهر عدم الكفاءة في إدارة األزمة في النقاط التاليةو 

 .سوء التقدير لمركز الخصم أو خطورة الحدث .8
 .اإلقليميسوء التحليل لمعطيات الواقع  .0
 .للتعامل مع األزمة إستراتيجيةاالفتقار إلى الكفاءة في وضع خطة  .3
 .غلبة التطرف في الشعور الوطني .3
 .في اختيار الوقت المناسب لتفجير األزمةالخطأ  .9
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 .ات اإلدارية للتعامل مع األزماتالمتطلب :المطلب الرابع

ترتكز عملية مواجهة األزمة على التسيير اإلداري لها وفق معايير علمية يستند إليها   
ويحتمل أن دة الستقرار النظام تعد األزمة ظاهرة مميزة جدا مهد. فريق إدارة األزمة

تلك العمليات اإلدارية " إدارة األزمات"لذلك ظهرت  ،تترك نتائج وخيمة ومأساوية
منع حدوثها، أو السيطرة عليها، أو التي تتعامل مع األزمة بهدف  والمتكاملة المنظمة

 .التقليل من خسائرها

األزمات في احثة شهرزاد لمجد مجموعة من المتطلبات اإلدارية للتعامل مع تقترح البو 
 :النقاط التالية

تقتضي المواجهة اإلدارية السليمة لألزمة إخضاعها للمنهجية العلمية مع األخذ " .1
في االعتبار أن لكل أزمة ظروفها الخاصة والمختلف عن غيرها من األزمات األمر 
الذي يتطلب تبني إجراءات جديدة وتوظيف المهارات الشخصية والتحلي بروح 

 .االبتكار

ند المنهج العلمي إلى خطوات يمكن حصرها في التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، ويست 
والمتابعة، وبمعنى آخر رسم سيناريوهات مسبقة، والتنسيق بين مختلف الجهود 
والمواجهة السريعة ألحداث األزمة، وتتبع نتائجها بغرض السماح بالتدخل السريع 

 .والمباشر فور نهوض أي تهديد

وتعني االستعداد وتوفير الطاقات والوسائل المناسبة : الدائم الوفرة والحضور .2
 .الضرورية لمقاومة أي عجز أو قصور يحدث للتدخل في األوقات

يرتبط العمل اإلداري بحدود اإلمكانات المتاحة لمدير األزمة : تفويض السلطة .3
 .ويتم تفويض السلطة أيضا، في إطار المستويات اإلدارية ذاتها



 اتإدارة األزم                    :                                  الفصل الثاني
 

141 
 

نوات االتصال مفتوحة مع الخصم وفق سياسة الباب المفتوح التي اإلبقاء على ق .4
 .تسهل عملية زيادة المعلومات وتوفيرها بالقدر المناسب

فعملية مواجهة األزمة تمر عبر مراحل بغرض تليين : مرحلية العمل اإلداري  .5
رة على األحداث خطوة، المواقف وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات، والسيط

  1".خطوة
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 .أسس إدارة األزمات :المبحث الثالث

 .اتالتخطيط إلدارة األزم :المطلب األول

المنظمة أو الدولة أو النظام ه األزمة المرتكز األول الذي تعتمد علي تعتبر إدارة  
حيث تمتلك  ها المتأزمة،أوضاعها ومعالجة يجد الحلول ل أنموقف األزمة،  لمواجهة

. األزمةعلى ظروف وتطورات هذه اإلدارة األساليب العلمية والطرق المنهجية للسيطرة 
الذي ينتج عنه آثار سلبية، وما هو مؤكد في  وأهم ما يميز األزمة هو عنصر المفاجأة

مفاجأ وغير متوقع لكن يمكن التنبؤ بها، األزمة هي حدث  أنإدارة األزمات  أدبيات
نما هناك دائما أسباب وراءها وا  ات ال تولد تلقائيا وال تأتي عشوائيا وذلك ألن األزم

، وهنا تأتي أهمية التخطيط إلدارة األزمات وتعني 1حدوثها احتماليةومؤشرات تدل على 
تلك العملية التي تهدف إلى تحقيق استعداد دائم لمواجهة األزمات بأكبر قدر ممكن "

معنية بمواجهة وتحديد الواجبات العامة والخاصة من التنسيق بين األجهزة والخدمات ال
 2".الملقاة على عاتق هذه األجهزة

ويعد من أبرز الوسائل الفعالة في نجاح  األزمات إدارةالتخطيط هو محور عملية  إن
إدارة األزمة، والحد من خسائرها على أن يشمل التخطيط كافة اإلجراءات التي يتطلبها 

ويكون مخطط لها، بشكل مسبق وبرؤية إستراتيجية تشمل موقف األزمة عند الحدوث، 
  3.الحدوث( بعد –أثناء  –قبل )مراحل إدارة األزمة الثالث 

                                                             
1
 Thierry Libaert, L’impossible prévision des crises, Magazine Communication de crise et sensible, 

Observatoire international des crises, 2009, p 2. http://www.communication-sensible.com 

.18دمحم عبد الوهاب حسن عشماوي، مرجع سبق ذكره، ص   2  
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هو التدريب المسبق لما يجب عمله وكيفية القيام به، يساعد  والتخطيط إلدارة األزمات
زمات لتخطيط في مواجهة األلو  ،1فريق إدارة األزمة على القدرة على رد الفعل المنظم

  2:ما يليأهمية كبيرة تتمثل بصفة أساسية في

 محاولة منع األزمة عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية. 
  التحضير للتعامل بكفاءة وفاعلية مع األزمة في حالة عدم منعها مع ضمان

 .العودة لألوضاع الطبيعية واستعادة النشاط في أقل وقت ممكن وبأقل خسائر
 من تأثير عنصر المفاجأة عن طريق المتابعة المستمرة والدقيقة لمصادر  التقليل

 .كر لهاالتهديد والمخاطر المحتملة واالكتشاف المب
  متخذي القرار في الوقت المناسبضمان عرضها على. 
 ل السبل تقليل الوقت الالزم التخاذ القرار بتوفير البدائل المتاحة، وأفض

 .واألساليب في مواجهتها
 وضمان سرعة توجيهها ( مادية وبشرية)تغالل األمثل للموارد المتاحة االس

 .وتعاملها مع األزمة أو الكارثة

  :3عدة إجراءات تتمثل فيالتخطيط على يشمل و 

 إعداد فريق إدارة األزمة.  
 بناء قاعدة معلومات عن األزمات المحتملة الحدوث. 
 تصميم خطط وسيناريوهات والتدريب عليها. 
  بين الفريق عند التعامل مع األزمات الفعليةالتنسيق.  

                                                             
 .808، ص 8880القاهرة، ، دار العلم للماليين، إدارة األزمات وسيلة للبقاءشريف منى صالح الدين،  1

 .10ص مرجع سبق ذكره، ، دمحم عبد الوهاب حسن عشماوي  2
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  التقييم ورصد نواحي معالجة األزمة بعد مرورها بهدف استخالص الدروس
 .المستفادة منها وتصحيح األوضاع والتخطيط للمستقبل

 1:وتوجد عدة مبادئ للتخطيط إلدارة األزمة من أهمها اآلتي

  سيكون عليه المستقبل، مع أن التخطيط يجب أن يؤسس على مبدأ التنبؤ بما
 .االستعداد له

  جمع الحقائق والمعلومات التي تساعد على وضع مجموعة من القواعد وسلسلة
 .من اإلجراءات التي تؤدي إلى تقليل حجم الخسائر إن أمكن

  يشارك في إعداد الخطط متخصصون في مختلف المجاالت بجانب اإلدارة
 . العليا
 اآلراء والتصورات والمقترحات الالزمة عند  يجب أن تكون الخطة شاملة لكل

 .إدارة األزمات

الناجح إلدارة  التخطيط مقومات ويعطي الكاتب دمحم عبد الوهاب حسن عشماوي 
تمثل العناصر األساسية التي تنهض بعملية التخطيط، ومن سماتها أنها و " األزمات

من فترة إلى أخرى على قابلة للتغير أو التبديل تبعا للظروف والمستجدات التي تطرأ 
وهناك حد فاصل لتحديد األزمات التي يجري العناية  .نحو يواكب تلك المتغيرات البيئية

بها وما يجب تجاهله حيث يصعب من الناحية المنطقية االقتصادية اإلعداد والتحضير 
 .لجميع المخاطر واألزمات

زمات والتي يمكن عن ولقد حدد كثير من الباحثين مجموعة من المقاييس لتقييم األ 
 : طريقها وضع أولويات لمواجهتها، وذلك على النحو اآلتي
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 مستوى الضرر. 
 مدى الضرر الناتج عن األزمة. 
 ركيزكثافة الت. 
 الخطر على المجتمعو  ار الضارةمدى استمرار اآلث. 
 الوقت بين التعرض وحدوث اإلصابة. 
 جيال القادمةاألخطار والتأثير على األ. 
 ةتكرار األزم معدل. 
 1".شدة الخسائر المادية أو المعنوية 

والتنبؤ باألزمة هو افتراض وقوع حدث من تقرير لألضرار المحتملة بمقياس محدد قبل 
إال أن عملية التنبؤ قد يصادفها بعض المشكالت من  ،أن يقع هذا الحدث بفترة معقولة

  2:أهمها

  القدرة على مواجهة أي أزمات وليس من الثقافة التنظيمية واالعتقاد الخاطئ في
 .الالزم التنبؤ بتلك المخاطر واألزمات المحتملة

 ةإعطاء تقديرات غير حقيقية إلخفاء نقاط الضغط في المنظم. 
  التي يمكن أن تتعرض لها المنظمةعدم تحديد كل المخاطر واألزمات.  
 تاج إلى االعتقاد الخاطئ في أن المنظمات غير الناجحة هي فقط التي تح

  .التنبؤ بالمخاطر واألزمات واإلعداد لها
  للقيام بعملية التنبؤ على أساس سليم الالزمةعدم توافر الخبرات.  
  عدم االستعداد بصورة جدية لبذل الوقت والجهد واألموال للتنبؤ بالمخاطر

 . واألزمات واإلعداد لها بسبب االعتقاد الخاطئ في أن احتمال حدوثها بسيط
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 1:الخطة الجيدة والناجحة إلدارة األزمة بما يليوتتميز 

  كل خطة قائمة بذاتها، تصمم لهياكل إدارية وعمليات محددة وتوضح كيف
 .تعمل تلك األجزاء أثناء األزمة

  توضح الخطة األولويات وتضم قائمة بالقضايا التي تحتاج عناية خاصة بعد
 .األزمة

 السلطات والمسئوليات لكل فرد في المنظمة تحدد. 
 الخطة يجب أن تكون عملية ويمكن تنفيذها بكفاءة. 
  يجب أن تكون الخطة مفهومة وبسيطة وتوضع لتناسب جميع المستويات في

 .المنظمة
  يجب أن تكون الخطة شاملة تحتوي على مادة كافية، ولكن في نفس لوقت

 .عند التنفيذيجب تجنب التفاصيل ألنها تمثل عبئا 
 يجب أن ترضي جميع األفراد المتأثرين بها. 
 يجب أن تراجع الخطة بصفة مستمرة. 
 يجب أن تختبر الخطة ويتم التأكد من أن جميع قد فهم دوره فيها. 
  يجب أن تحقق الخطة كفاءة استخدام التكلفة، تكلفة التخطيط يجب أن تكون

 .أقل من أن تساوي تكلفة عدم التخطيط
 ون الخطة مرنة، ويمكن تحديثها وتعديلها عند تغير الظروفيجب أن تك. 
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 .إدارة األزمات اتستراتيجيإ :المطلب الثاني

تستلزم إدارة األزمات تحضير دائم لخطة مسبقة لمواجهة األزمات المفترض وقوعها   
في حالة  وذلك عن طريق التنبؤ والتخطيط وتحديد العمليات التي يجب القيام بها

والتنبؤ بها، والتخطيط لها، والتصدي لها،  ومن أجل فعالية إدارة األزمة،. ظهور األزمة
إدارة األزمات إلى إستراتيجيات معينة تمكنها من تحقيق ومواجهتها عند وقوعها تستند 

  .رهاناتها بكفاءة وفعالية لتجنب الخسائر أو تفاقم األوضاع وظهور أزمات أخرى 

للتخطيط ومواجهة  تستدعيها اإلدارةالمناهج التي  تلكتمثل استراتيجيات إدارة األزمات و 
سياقات األزمة، ، و وكفاءة فريق إدارة األزمة راتدقاستخدامها على  عتمد، ويةاألزم

ويمثل اختيار اإلستراتيجية المناسبة أهمية كبيرة في سرعة وكفاءة  .واإلمكانات المتاحة
 .ةالتعامل مع األزم

إن بناء إستراتيجية فاعلة لتحقيق إدارة ناجحة لألزمات يستوجب التخطيط المحكم، "
والتنظيم المسبق الجيد، وتنسيق الجهود بين عدد من أجهزة الدولة والمؤسسات، وتوافر 
خبرات مهنية ومعرفية ومهارات خاصة، وقدرات على الخلق واإلبداع، والتكيف مع 

واستشراف المستقبل لدى فريق المهام المشكل للكيان  المواقف واألوضاع المستجدة،
اإلداري المكلف بإدارة األزمات، وتحديد األدوار داخل هذا الكيان، وا عداد نظام 
اتصاالت يتمتع بالسرعة والفاعلية، والنجاعة، وتشكيل نظام فعال لجمع المعلومات 

 1".إلدارةوفرزها وتصنيفها وقياس اتجاهات الرأي العام، وربطها بجهود ا

 2:إستراتيجيات خاصة بإدارة األزمات في النقاط التالية السيد عليوه الكاتب ويقترح
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  على تحقيق التكامل بين مختلف النشاطات السياسية واالقتصادية  ةالقدر
 .واإلدارية

  تأصيل مناخ إداري يقوم على التفاهم والمشاركة بين جميع المستويات
 .واالختصاصات الوظيفية على مستوى اإلداري أو المستوى المركزي 

  المرونة التي تمكن من التشكيل التنظيمي للمؤسسات، وا عادة تشكيلها وفق
 .ظروف األزمة

 ة المتعلقة بإدارة العناية بتشكيل ووضع سياسات عامة لكافة القضايا المجتمعي
 .األزمات

 صياغة التشريعات المتعلقة بقضايا األزمة. 
 تشجيع الدراسات واألبحاث المتعلقة بإدارة األزمة. 
  تحدي أفضل األساليب لتنمية وعلى الرأي العام بمخاطر وتحديات إدارة

 .األزمات
 رعة بناء وتنمية شبكة من االتصاالت الفعالة التي تؤمن توافر المعلومات بالس

ات لما المطلوبة، وتعين في تحديد أبعاد المشكلة أو المشكالت الماثلة، ووضع المؤشر 
 .سيترتب عليها من نتائج

  الكفاءة والفاعلية في استقرار المستقبل بالقدر الذي يحقق اإلدراك الكامل بطبيعة
 األزمة، ويمكن من استكشاف كل البدائل الممكنة لدرء أخطارها أو الخفيف منها أو

 .اإلعداد لمواجهتها عند حدوثها
  القدرة على تحديد األسبقيات وتوجيه اهتمام المجموعات، واألفراد، والمشكالت

الرئيسية مع مراعاة اإلفادة من التغذية اإلستراتيجية التي تفيد التنظيم بردود فعل 
 .العاملين تجاه أساليب معالجة األزمة
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  والتكاملية مع فعاليات البيئة ذات العالقات، الفاعلية في تنمية العالقات التبادلية
 .والعمل على تنسيق جهودها في إطار منظومة موحدة مع النشاطات الرسمية

 1:كما يقترح الكاتب نفسه استراتيجيات سبع إلدارة األزمات هي

 إدارة األزمات عمل من أعمال السيادة. 
 إدارة مركزية وسلطة مطلقة. 
 ال صوت يعلو على صوت األزمة. 
 مواجهة األزمات عمل جماعي منسق. 
 عقيدة إدارة األزمة: 

 الحد من حجم الخسائر في األرواح والممتلكات. 
 التخفيف من آثارها االجتماعية والنفسية. 
 سرعة العودة إلى الحياة اآلمنة. 
 سرعة إعادة اإلعمار. 

 عقيدة التنظيم. 
 أهمية االتصال الجماهيري والمشاركة الفعالة. 

دمحم عادل صادق إستراتيجيات وتكتيكات أخرى للتعامل مع األزمة ويعرض الكاتب 
 2:، وذلك على النحو التاليترصدها أدبيات إدارة األزمات

 وتستخدم في التعامل مع األزمات  :إستراتيجية العنف في التعامل مع األزمة
التي ال تتوفر حولها المعلومات الكافية، وأيضا في حالة انتشار األزمة في عدة 

تدمير الداخلي لألزمة هو ال: اتجاهات وتستخدم هذه اإلستراتيجية تكتيكين، األول
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قومات والعناصر التي أشعلت األزمة، أو خلق صراع داخلي بين القوى بتحطيم الم
هو التدمير الخارجي لألزمة عن طريق حصار العناصر : والثاني. نعة لهاالصا

المسببة لألزمة من الخارج، وتجميع القوى المعارضة الخارجية ودفعها إلى مجال 
 .األزمة
 وتهدف إلى التركيز على قبول األمر الواقع وبذل  :إستراتيجية وقف النمو

ة مع قوى ذات حجم كبير ومتشبعة، الجهود لمنع تدهوره وتستخدم في أزمات المواجه
وأزمات الرأي العام والجماهير ويركز التكتيك المستخدم في هذه اإلستراتيجية على 
التعامل بذكاء وحرص مع القوى المسببة لألزمة، وتلبية بعض المتطلبات وتقديم بعض 
التنازالت، فضال عن تقديم العون والمساعدة للقوى المعارضة للتشاور والتفكير 

 . والتفاوض المباشر
 وتعتمد على الدراسة والتحليل للعوامل المكونة والقوى  :إستراتيجية التجزئة

المؤثرة في األزمات الكبيرة، وتركز على ضرب الروابط المجمعة لألزمة وتجزئتها، ثم 
تحويل العناصر المتحدة إلى عناصر متعارضة ويركز التكتيك المستخدم خاللها على 

عارض في المصالح بين األجزاء الكبيرة لتحالفات األزمة، أو مساعدة خلق نوع من الت
 . بعض القيادات على الظهور والصراع على قيادة أحد األجزاء

 وتهدف إلى إضعاف المبادئ أو األسس  :إستراتيجية إجهاض الفكر لألزمة
يك في التي يقوم عليها الفكر الصانع لألزمة، ويكز التكتيك المستخدم فيها على التشك

العناصر المكونة للفكر، أو االقتراب من بعض الفئات المرتبطة بشكل ضعيف به 
حداث  والتحالف معها، أو التضامن مع الفكر الذي يقود األزمة ثم التخلي عنه وا 

 .االنقسام
 وتهدف إلى اإلسراع بدفع القوى المشاركة في  :إستراتجية دفع األزمة إلى األمام

متقدمة، وتظهر خالفاتهم وتسرع بوجود الصراع بينهم،  صناعة األزمة إلى مرحلة
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وتصلح هذه اإلستراتيجية عند تكتل وتضامن قوى غير متشابهة ومتنافرة من أجل 
صناعة األزمة ويركز التكتيك المستخدم خاللها على التظاهر بعدم القدرة على 

زمة أو المقاومة، أو تسريب معلومات خاطئة عن انهيارات حدثت نتيجة لحدوث األ
 .تقديم تنازالت تكتيكية تكون مصدرا للصراع

 وتحاول تحقيق نتائج طبية تعويضا للخسائر التي  :إستراتيجية تغيير المسار
أفرزتها األزمة وذلك من خالل تغيير مسار األزمة الطبيعي وتحويلها إلى مسارات 

و تصدير بعيدة ويركز التكتيك المستخدم فيها على خلق مسارات فرعية لألزمة، أ
األزمة لخارج المجال األزموي، أو استثمار نتائج األزمة بشكلها الجديد لتعويض 

 .الخسائر السابقة
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 .أساليب إدارة األزمة :المطلب الثالث

إدارة األزمة مبنية على أسس ومناهج علمية تضمن نجاحها في التصدي لألزمات   
وتهيأ لها طرق التعامل مع األزمة، وعالوة على أهمية وضع الخطط وبناء 
اإلستراتجيات التي اجتهد الباحثون في إعدادها وتصميمها إلدارة األزمات، ترصد 

 1:نذكر منها التالية ومختلفة الدراسات العلمية أساليب تسيير األزمات وهي عديد

ويتمثل في مجموعة من التصريحات واألفعال التي  :أسلوب التساوم اإلكراهي .1
المنظمة أو الدولة، بهدف إظهار الحزم تجاه الطرف اآلخر من خالل التهديد  تقوم بها

باستخدام القوة ويجب عند إتباع هذا األسلوب توفير قدر من المرونة على مستوى 
ال امتد أ ثره عكسيا على التصريحات، وأن يكون استخدامه في حدود محسوبة، وا 

 .الطرف اآلخر
موعة من التصريحات أو األفعال التي وهو مج :أسلوب التساوم التوفيقي .2

تسعى إلى التوفيق بين مصالح األطراف في األزمة، من خالل حل وسط أو تنازالت 
متبادلة، بهدف الوصول إلى معالجة سليمة لجميع األطراف، ويستخدم هذا األسلوب 

 :في الحاالت التالية
 مة أو الدولةإذا كانت تكلفة تصعيد األزمة أكبر مما تتحمله إمكانية المنظ. 
  عند حدوث تغييرات في المجال الداخلي والخارجي، تجعل استمرار تصعيد

 .األزمة أمرا غير مرغوب فيه
 عندما تفشل المنظمة أو الدولة في تحقيق أهدافها من خالل تصعيد األزمة. 
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وفيه تتعامل القيادة مع إدارة األزمة من خالل الجمع  :أسلوب التساوم اإلقناعي .3
بشكل متناسق وهو ما ( التساوم التوفيقي –التساوم اإلكراهي )وبين السابقين بين األسل

 .يعرف بالتساوم اإلقناعي، مما يساعد إلى حد كبير على سرعة معالجة األزمة
نتيجة الشعور بالحيرة والعجز في كيفية التعامل مع  (:الهروب)أسلوب النعامة  .4

كال الهروب حيث تأخذ صورا مختلفة األزمة فإنه يتم الهروب من الموقف، وتختلف أش
الهروب المباشر مثل ترك مجال األزمة، واالعتراف بعدم القدرة أو الفشل في : منها

مواجهة األزمة الهروب غير المباشر وذلك عن طريق اصطناع المواقف التي تظهر 
عن طريق  المسئوليةبعيدا عن األحداث أثناء األزمة، ثم التنصل من  المسئولالقائد 

 .إلقاؤها على اآلخرين
ويتركز هذا األسلوب على االهتمام بالتظاهر بأنه  :أسلوب القفز فوق األزمة .5

قد تم السيطرة على األزمة، عن طريق التعامل مع الجوانب المألوفة والتي هناك خبرة 
بشأنها، ويؤدي ذلك إلى تجاهل وتناسي العوامل الجديدة واألكثر غموضا، حيث يعتقد 

 . مرة أخرى أن األزمة قد تم السيطرة عليها في حين أنها تستعد للظهور 

إدارة األزمات، حيث اعتبره  األسلوب العلمي في" تيودور ليفيت"وفي هذا الصدد يقدم "
األكثر ضمانا للسيطرة عليها وتوجيهها لمصلحة مجتمع األزمة ويتم استخدام هذا 

 :األسلوب في إطار ثالثة مراحل على النحو التالي

العوامل المشتركة في  وتهدف إلى تحديد :الدراسة المبدئية ألبعاد األزمة .1
األزمة، وتحديد أسباب االحتكاك الذي أشعل الموقف، والمدى الذي وصل إليه 
الموقف، وترتيب العوامل المشتركة والمؤثرة حسب خطورتها، وأيضا تحديد القوى 
المؤيدة والمعارضة، ثم تحديد نقطة البداية للمواجهة، وتتوقف هذه المرحلة على طبيعة 

 .ورتها والوقت المتاحاألزمة وشدة خط
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وتهدف إلى التفرقة الواضحة بين الظواهر واألسباب،  :الدراسة التحليلية لألزمة .2
والتأكد واليقين من األسباب، ومعرفة دور المكون البشري أو المكون الطبيعي، ومدى 
تأثيره في ظهور األزمة، وتحديد أسباب الخلل الذي أدى إلى حدوث األزمة، ثم معرفة 

ناصر المشتركة في صناعة األزمة، وأيضا معرفة المرحلة التي وصلت إليها عدد الع
 .األزمة، وأخيرا تحديد اإلمكانيات المتاحة الستخدامها

 :وتهدف هذه المرحلة إلى :التخطيط للمواجهة والتعامل مع األزمة .3
 تحديد مجموعة اإلجراءات الواجب اتخاذها . 
 نفسه تنظيم عمليات االتصال داخل مجال األزمة. 
 وقف تدهور الموقف. 
 تقليل الخسائر. 
 السيطرة على الموقف. 
 توجيه الموقف إلى المسار الصحيح. 
 معالجة اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن األزمة. 
 تطوير األداء العلمي بصورة أفضل مما سبق. 
 1".اعة ضد نفس النوع من األزمات المشابهةناستخدام أنظمة وقاية وم  
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 .عوامل النجاح في إدارة األزمة :المطلب الرابع

يهتم الباحثون والمتخصصون في إدارة األزمات في تقديم أفضل السبل وأنجع الطرق   
للتعامل مع األزمات مهما كان نوعها ومهما اختلفت ظروفها، ويرصد هؤالء العوامل 

موقف األزمة والمراحل واإلجراءات الالزمة والفعالة للنجاح في إدارة األزمات باعتبار 
اإلعالم "المختلفة لتطورها، وأهم هذه العوامل ذكرها المؤلف دمحم شومان في كتابه 

 1:وتتمثل في "واألزمات

إن عنصر الوقت أحد أهم المتغيرات الحاكمة في إدارة  :إدراك أهمية الوقت .1
األزمات فالوقت هو العنصر الوحيد الذي تشكل ندرته خطرا بالغا على إدراك األزمة، 
وعلى عملية التعامل معها إذ أن عامل السرعة مطلوب الستيعاب األزمة والتفكير في 

يق إدارة األزمات والقيام البدائل واتخاذ القرارات المناسبة، والسرعة في تحريك فر 
 .بالعمليات الواجبة الحتواء األضرار أو الحد منها واستعادة نشاط المنظمة

الخاصة بكافة أنشطة  إنشاء قاعدة شاملة ودقيقة من المعلومات والبيانات .2
المنظمة، وبكافة األزمات والمخاطر التي قد تتعرض لها، وآثار وتداعيات ذلك على 

 .ف األطراف المختلفة من كل أزمة أو خطر محتملمجمل أنشطتها، ومواق

والمؤكد أن المعلومات هي المدخل الطبيعي لعملية اتخاذ القرار في مراحل األزمة 
المختلفة، واإلشكالية أن األزمة بحكم تعريفها تعني الغموض ونقص في المعلومات، 

التصنيف الدقيق من هنا فإن وجود قاعدة أساسية للبيانات والمعلومات تتسم بالدقة و 
 .وسهولة االستدعاء قد يساعد كثيرا في وضع أسس قوية لطرح البدائل واالختيار بينها

تتسم بالكفاءة والدقة والقدرة على رصد عالمات الخطر  توفير نظم إنذار مبكر .3
وتفسيرها وتوصيل هذه اإلشارات إلى متخذي القرار، ويمكن تعريف نظم اإلنذار المبكر 
                                                             

 .98دمحم شومان، مرجع سبق ذكره، ص   1
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طي عالمات مسبقة الحتمالية حدوث خلل ما يمكن من خاللها التعرف بأنها أدوات تع
على أبعاد موقف ما قبل تدهوره، وتحوله إلى أزمة تمثل مصدرا للخطر على المنظمة 

تقييم ونظرا ألهمية نظم اإلنذار فإن هناك إجراءات لقياس فاعلية نظم اإلنذار المبكر و 
 . أدائها بشكل دوري 

إن عملية االستعداد لمواجهة األزمات تعني  :جهة األزماتاالستعداد الدائم لموا .4
تطوير القدرات العملية لمنع أو مواجهة األزمات، ومراجعة إجراءات الوقاية، ووضع 
الخطط وتدريب األفراد على األدوار المختلفة لهم أثناء مواجهة األزمات، لكن عملية 

ة كل األفراد المنتمين لهذه التدريب قد تشمل في بعض المنظمات ذات الطبيعة الخاص
وتشير أدبيات إدارة األزمات إلى وجود عالقة طردية بين استعداد المنظمة  .المنظمة
هي حجم المنظمة، والخبرة السابقة  ةوثالثة متغيرات تنظيمي واألزمات ة الكوارثلمواجه

 .، والمستوى التنظيمي لمديري المنظمةواألزمات للمنظمة بالكوارث
، مع تعظيم الشعور المشترك بين حشد وتعبئة الموارد المتاحةالقدرة على  .5

أعضاء المنظمة أو المجتمع بالمخاطر التي تطرحها األزمة، وبالتالي شحذ واستنفار 
وتجدر اإلشارة إلى أن التحديات  .الطاقات من أجل مواجهة األزمة والحفاظ على الحياة
تلعب دورا كبيرا في توحيد فئات الخارجية التي تواجه المنظمات أو المجتمعات قد 

 .المجتمع وبلورة هوية واحدة له في مواجهة التهديد الخارجي
لقد أثبتت دراسات وبحوث األزمة : م بالكفاءة والفاعليةستوفير نظام اتصال يت .6

والدروس المستفادة من إدارة أزمات وكوارث عديدة أن اتصاالت األزمة تلعب دورا بالغ 
وتدفق المعلومات واآلراء داخل المنظمة وبين المنظمة والعالم األهمية في سرعة 

الخارجي وبقدر سرعة ووفرة المعلومات بقدر نجاح اإلدارة في حشد وتعبئة الموارد 
وشحذ طاقات أفراد المنظمة، ومواجهة الشائعات، وكسب الجماهير الخارجية التي 

 .األقل تحييده تتعامل مع المنظمة، عالوة على كسب الرأي العام أو على
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ومن الضروري وضع خطط وقوائم لالتصاالت أثناء األزمة وتجديدها أول بأول، 
وكذلك تكليف أحد أفراد فريق إدارة األزمة بإدارة عمليات االتصال الداخلي والخارجي 
وا عداد الرسائل االتصالية أو اإلعالمية المناسبة والتي يمكن من خاللها مخاطبة 

 .جماهير المنظمة

واء اعتمدت خطط وعمليات االتصال على وسائل اتصال مباشر أو وسائل اتصال وس
فمن الضروري في الحالتين تحديد الجماهير المستهدفة وأهداف االتصال  ،جماهيري 

 . وتقييم آثار عملية االتصال والتعرف على رجع الصدى
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 :خالصة

أهمية كبيرة في عملية مواجهة األزمة والتصدي لها، تتكفل هذه  إلدارة األزمات        
بسبب ما تخلقه األزمة  اإلدارة بهمة إنقاذ المؤسسة أو الدولة من االنهيار الذي يهددها

 . من مشاكل وتغييرات وخطورة على استقرار النظام بأكمله

ظمة والمتكاملة وتنطوي إدارة األزمات على مجموعة من األسس والمبادئ العلمية المن
التي تساعدها على إيجاد الحلول المناسبة والمالئمة لمختلف الظروف التي يمكن أن 

 . تقع فيها المنظمة أو الدولة، وذلك لتحقيق األهداف التي يرسمها المعنيون باألزمة

ومن الضروري للنجاح إداريا في التعامل مع األزمة، التخطيط المسبق لها ولو في 
وتحديد السلوك األنسب الذي يجب تبنيه في حالة وقوعها عن طريق  أوقات السالم

لمواجهتها في كل مراحلها، وعلى أن تشمل هذه التنبؤ ووضع إستراتيجيات فعالة 
الخطط واإلستراتيجيات كيفية التحكم في قنوات االتصال الداخلية والخارجية وخلق 

األزمة والسيطرة عليها بأقل  منظومة اتصال األزمات التي سوف تساعد في نجاح إدارة
      .الخسائر أو إخمادها قبل ظهورها ونموها
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 :تمهيد

تعد اإلدارة الجيدة والفعالة لألزمة تلك التي تـضع استراتيجيات اتصالية         
لم يعد من الممكن تصور إدارة أزمة ف .خطتها لمواجهة األزمات وا عالمية في أولويات

بدون عمليات اتصالية داخلية وخارجية التي تساهم في تنظيم مختلف الخطوات 
عضو في فريق إدارة األزمة، وتقسيم المهام الموكلة لكل  ،األزمةالمنتهجة للتعامل مع 

كما يمكن االستفادة أيضا من االتصال للتواصل مع مختلف أطراف األزمة والفاعلين 
فيها، والتعامل مع وسائل اإلعالم لتقديم المعلومات الالزمة حول أسباب وظروف 

 . األزمة

ة السيطرة على قنوات االتصال والتحكم يمكن بناء خطة التصاالت األزمة من إمكاني
منع انتشار في نوعية وصحة المعلومات المتداولة حول أحداث ومجريات األزمة، و 

في مواجهة األزمة بكفاءة  %08الشائعات، وهذا يساعد بنسبة كبيرة حددها الباحثون بـ 
التوتر  والتقليل من نتائجها السلبية والمحافظة على استقرار األوضاع والتقليل من

 .ذان تسببهما األزمةلوالقلق ال

وا عالم األزمات هو ذلك اإلعالم الذي يهتم بمعالجة أحداث وقضايا األزمات ويلعب 
من خالل نقل األخبار حول األزمة وتحليلها وتفسيرها والتعليق عليها، دورا في إدارتها 

 . وهو بذلك يعمل على ترشيد سلوك الرأي العام والتأثير على موقفه إزاء قضية األزمة

وتبين الدراسات العلمية التي قامت بتحليل دور وسائل اإلعالم في إدارة األزمات، أن 
مختلفان، األولى تسهم في نجاح إدارة األزمة من المعالجة اإلعالمية لألزمات نوعان 

خالل الوظائف التي يقوم بها اإلعالم وقت األزمة، والثانية تضاعف من حجم األزمة 
 . وتزيد من حدة الظروف ويمكن أن تؤدي إلى فشل إدارة األزمة
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 .اتصاالت األزمة :المبحث األول

 .زمةتعريف اتصاالت األ  :المطلب األول

 مجال اتصال األزمات الذي هو في تطور متزايد اليوم، عامل ضروري إلدارةأصبح   
أكثر من وسيلة أو أداة، يعتبر اتصال األزمات . عمليتين متالزمتيناألزمات بل إنهما 

في تنظيم  هذه اإلستراتيجية تساعد الجيدة لمواجهتها، إستراتيجية أساسية في الخطة
عب االتصال دورا مهما في التسيير اإلداري يل عمليات إدارة األزمة حيثوتنسيق 

األساليب يشكل أحد ، فهو لألزمات فيبدأ من داخل المنظمة ليحقق رهاناته خارجها
، وبينه في التعامل مع األزمات فعن طريقه يتم التواصل داخل الكيان اإلداري  الفعالة

اتجاهات الرأي تصنع ألزمة، ومن خالله تمرر الرسائل و ا الفاعلين فيوبين مختلف 
 .العام

 Thierryويؤكد في هذا الصدد المتخصص في اتصال األزمات الباحث تييري ليبرت 

Libaert "من إدارة األزمة تتكون من  %08ولألزمة،  وجوهري  االتصال ضروري  أن
  1".اتصال

االتصالية  األنشطةكافة "ويعرف الكاتب حسن عماد مكاوي اتصاالت األزمة بأنها 
ائل والمضامين التي تمارس أثناء المراحل المختلفة لألزمة بغض النظر عن الوس

األدوار االتصالية التي تقوم بها المستخدمة فيها، وعلى هذا األساس فإن األنشطة و 
المنظمات أثناء مراحل األزمة بما في ذلك أنشطة العالقات العامة تدخل في نطاق 

                                                             
1
 Thierry Libaert, RSE, Crise et Communication, Magazine Communication de crise et Sensible, vol 18, 

Octobre 2009, p 03. 
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إن األنشطة التي تمارسها وسائل اإلعالم فيما يتعلق ، كذلك فاتصاالت األزمة
 1".باألزمات تدخل في نطاق اتصاالت األزمة

األزمات بوضعه أساس التواصل  ة مهمة في إدارةبنيعزز االتصال مكانته كل"إذا، 
في االعتبار  األخذممكنة دون  داخل المجتمعات اإلنسانية بحيث ال يمكن تصور إدارة

 2".هذا العامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .08عماد مكاوي، مرجع سبق ذكره، ص حسن   1
 .08مسعود لمجد، مرجع سبق ذكره، ص شهرزاد   2



عالم األزماتاتصاالت األزمة و                                     :  الفصل الثالث  ا 
 

163 
 

 .باتصاالت األزمة هتماماالتطور  :المطلب الثاني

يساعد في عملية اإلدارة كونه  ،األزماتنظرا للدور الذي يلعبه االتصال في معالجة   
في مختلف مراحل األزمة وفي كل خطوة من خطوات التعامل معها، يتطور االهتمام 

وتزداد الدراسات حول كيفية االستفادة من عمليات االتصال وأهمية دمجها في  به
 . خطط إدارة األزمات

والتفت الكثير من الباحثين إلى أهمية الدور الذي يلعبه االتصال في مختلف مراحل 
تطورت هذه الدراسات ، ولذلك زاد االهتمام النظري والتطبيقي باتصاالت األزمة و األزمة

ف عن ادوار منظومة االتصال خالل األزمات ولتمكين المنظمات التي تقع بغية الكش
 .في أزمة من فوائد االتصاالت وقت األزمات

 1:يلي يمكن حصر دوافع االهتمام باتصاالت األزمة فيماو 

 زمات التي تعاني منها المنظمات والهيئات والشركات في السنوات تزايد عدد األ
من تزايد سخط الجماهير، والمقاضاة القانونية للشركات  يصحبه مااألخيرة، و 

" كنتاكي"قد أشارت نتائج األبحاث التي أجراها معهد وتصرفاتها و  منتجاتهاو 
نظمات المختلفة إلى أن االزمات التي تعاني منها الم 5881إلدارة األزمات عام 
عالم ائل اإلوسأن أهم األزمات التي استرعت تغطية كبيرة من  في تزايد ملحوظ و 

من % 00تصرفات إدارية، حيث بلغت نسبتها هي أزمات ناتجة عن قرارات و 
 فقط لألزمات% 50نسبة التي تمت تغطيتها إعالميا، مقابل  األزماتمجموع 

 .الحوادث واإلنفجاراتو  اإلنتاجالناتجة عن مشكالت في 
  والبيئية المحدقة بتغطية أخبار األخطار الصناعية وسائل االعالم تزايد اهتمام

 .اللجوء إلى تغطيتها بعمق من خالل تقارير تقصي الحقائقبالجماهير و 
                                                             

 .05المرجع نفسه، ص   1
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 ما يعنيه ذلك من ، و الهيئاتزمات على الشركات و التأثير العميق والمدمر لأل
 .عواقب على السمعة والصورة الذهنية المنظمة

  ن األخبار عالم باعتبارها ملكوارث بتغطية واسعة في وسائل اإلاتحظى األزمات و
ب حوتلبي حاجة الناس إلى معرفة و  اإلعالمتحقق االنتشار لوسائل  السلبية، التي
 .االستطالع

 المعلومات خبار و ق األالمصادر المهمة لتدف تغلون بالعالقات العامة أحدشالم يعد
 .عالمفي وسائل اإل

 على تغلين بالعالقات العامة مع مندوبي وسائل اإلعالم شتؤثر طريقة تعامل الم
يجاباالتغطية اإلعالمية لألزمة سلبا و  طبيعة      .ا 

 ن و جماعات المصالح الخاصة، الذين يحاولو  تستقطب األزمات اهتمام السياسيين
 .استثمارها لمنافعهم الشخصية

  إلى ال يقف المردود السلبي لتأثير األزمة عند حد منظمة بعينها، بل قد يتجاوز
 .أو البيئة قتصاداالالتأثير على قطاع كامل في 
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 .دور االتصال في إدارة األزمة :المطلب الثالث

بالسرعة المطلوبة و  الصحيحة ضمان نقل المعلومات إلىاتصاالت األزمة  تهدف  
 ،لتحقيق واإلدراك بما يحدث وتخفيف حدة السلبية التي تغمر المؤسسة وظروف عملها

 1:فاتصاالت األزمة يجب أن تكون قادرة على التعامل مع العوامل اآلتية

  الغموض العام الذي يلف سلبيات األزمة ألن هذا الغموض يفتح المجال لمزيد
 .من الشائعات

  التعامل مع التغطية السلبية لوسائل اإلعالم مع إمدادها بالمعلومات بطريقة
 .تكفل عدم تفاقم األزمة

 لية يدخل الفرد فيها إلى مجال التعاون والمشاركة الفعلية أن االتصال عم
  .إلى فهم أو وعي مشترك لموضوع معين اوالعاطفية مع آخر حتى يصال مع

 : منها نذكر رهانات على اتصاالت األزمة نطوي وت

 محاولة منع وقوع األزمة إن أمكن.  
 التصدي لألزمة عند وقوعها بأكبر قدر من الفاعلية.  
  المهام واألدوار على األجهزة المختلفةتوزيع.  
 الالزمةرد حصر وتوفير الموا. 
 نى حددتقليل الخسائر إلى أ.  
 توفير سرعة االستجابة وزيادة قدرة المنظمة على التعامل مع وسائل اإلعالم، 

واستعادة المنظمة لعافيتها في أقصر مدة زمنية ممكنة واستمرار أدائها لدورها 
  .في المجتمع

                                                             
 .01دمحم عبد الوهاب حسن عشماوي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 زالة رواسبها على مستوى الجماهير الداخلية تخفي ف اآلثار السلبية لألزمة وا 
  .والخارجية

 ر أزمات مماثلة ما أمكن االستفادة من معطيات األزمة ونتائجها لمنع تكرا
 1.ذلك
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عالم اتصال و إشكالية  :المطلب الرابع  .األزماتا 

يسود إشكال كبير في أدبيات إدارة األزمات واتصاالت األزمة وا عالم األزمات حول   
الفرق بين اتصال األزمات وا عالم األزمات، فهناك من يستخدم المصطلحين لداللة 

من يضع الفرق بينهما ويوضح التباين بين وظيفتي كل من على نفس المفهوم وهناك 
  .االتصال واإلعالم في معالجة األزمات

 االتصاالتتلك  هي األزمة اتصاالت"حيث يؤكد الكاتب علي عبد المجيد قدري أن 
زمة قبل األزمة خاطئ زمة وأي حديث عن اتصاالت األالتي تجري وقت حدوث األ

  1".عمليانظريا و 

ن هناك أالرتباط الكبير بين النوعين إال ارغم التشابه و "يضيف نفس الكاتب أنه و 
ضرورة للتمييز بينهما انطالقا من أن حجم ونطاق األزمة يحددان الجماهير التي تتأثر 

زمة ومع التعرف على حجم قل يكون لديها االهتمام بموضوع ونتائج األبها أو على األ
فريق إدارة  باشرة تتبلور أمامالجماهير المتأثرة بصورة مباشرة أو غير مزمة و ونطاق األ

 زمةاأل
االتصال التي ينبغي استخدامها وطبيعة ونوعية  وسائلف عملية االتصال و أهدا

 2".الرسائل الكفيلة بتحقيق أهداف العملية االتصاليةالمضامين و 

التي تتسع لكل أنماط االتصال ومجاالته  بين اتصاالت األزمة  3شوماندمحم يفرق و 
أثناء األزمات بما في ذلك العالقات العامة التي تعمل على االتصال بجماهير المنظمة 
الداخلية والخارجية ووسائل اإلعالم وأطراف الرأي العام إلخراج المنظمة من ورطتها 

                                                             
دارة األزماتعلي عبد المجيد قدري،  1  .501، ص 1855، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، اتصاالت األزمة وا 

 .501المرجع نفسه، ص  2
 .511دمحم شومان، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 ،قبل األزمة وتهيئة الظروف إلعادة سمعة المنظمة وصورتها إلى ما كانت عليه من
 األزماتاتصال هو و  األزمات أثناءوسائل االتصال الجماهيري  أو األزمات وا عالم

 .وسائل اإلعالم لمعالجة األزماتالذي يعتمد ويستخدم 
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 .األزماتعالقة اإلعالم ب :المبحث الثاني

 .شأة وتطور بحوث إعالم األزماتن :المطلب األول

العلمية الجادة لدراسة أدوار ووظائف االتصال واإلعالم أثناء األزمات ة ترجع البداي"  
وائل إلى أهمية دور ن العشرين، فقد تنبه الباحثون األإلى الستينيات من القر  الكوارثو 

البحوث على عملية التحذير ركزت نقل رسائل التحذير عن الكوارث، و اإلذاعة في 
العقبات التي تواجهها سواء استخدمت على صميم رسائل التحذير وخصائصها و تو 

اإلذاعة أو التلفزيون، لكن أغلب هذه البحوث لم تهتم بمجمل عمليات االتصال 
 .أو الكارثة األزمةما بعد انفجار لجماهيري خاصة في مرحلة ما قبل و ا

ي الكوارث التد محدود من بحوث إعالم األزمات و حتى أواخر الستينات ظهر عدو 
رأي العام في الواليات المتحدة مراكز المراكز بحوث األزمات والكوارث و أجريت في 

جوانب المختلفة إلعالم األزمات اليابان، بينما ظهرت محاوالت فردية لتحليل الوأوربا و 
رسالة ماجستير  5811عام   Ewell Williams الكوارث حيث أعد أويل وليامزو 

عصار ضرب صور عن إ رير و تحليل مضمون لصحيفة نشرت رسائل وتقاتضمنت 
بإعادة شرح  5810عام  Harry Mooreقد قام هاري مور أحد المدن األمريكية، و 

 .تحليل المواد الصحفية التي قام وليامز بتحليلها عن نفس الكارثةو 

فإنه يوجد عدد محدود من الدراسات  Verta Taylorاستنادا إلى تحليل فرتا تايلور و 
ارية في محطات تحليل التقارير اإلخبنجحت في رصد و  الموثوق فيها التيالرائدة 

التلفزيون في الواليات المتحدة، فقد كان من الصعب إيجاد وسائل اإلذاعة المحلية و 
 .أدوات منهجية للقيام بهذه المهامو 

من جهة أخرى اخفق الباحثون األوائل في إدراك الدور المزدوج لإلعالم في األزمات، 
عمل كمنظمات رئيسية في الوقت ذاته تتقرر األحداث وتنقل الوقائع، و  اإلعالمفوسائل 
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المالحظ أن أغلب البحوث و  .وارثاالستجابة للكاالستعداد و في التحضير و 
الكوارث قد اهتمت بدور وسائل االعالم في الرائدة إلعالم األزمات و  االستخداماتو 

براز التقاريو  استخراج التقارير األولية عن األحداث هو ما عن الكوارث، و  ر السلبيةا 
     .طرح إشكالية مدى دقة ما تنقله وسائل اإلعالم عن الكوارث

واستخدامات إعالم  بحوثسريعة في وشهدت الثمانينات والتسعينات زيادة مطردة و 
عبر ثقافية  األزمات والكوارث على المستويين القومي والدولي، كما ظهرت بحوث

عالم اإلألزمات، خاصة اإلعالم األمريكي و اإلعالم أثناء اتوجهات مقارنة لمواقف و 
البحوث أن البحوث التي تركزت على الصحافة كانت أكثر من  الياباني لكن ال يالحظ

األزمات  التلفزيون كذلك فإن األطر النظرية إلعالمالتي أجريت على اإلذاعة و 
لما هو سائد في نظريات طبيعيا  تكاد تكون امتداداوالكوارث كانت محدودة للغاية، و 

 .نماذج التأثير اإلعالميو 

ة فإن االرتفاع المستمر في عدد ونوعية األزمات والكوارث من جهة، بصفة عامو 
آليات العولمة من جهة ثانية تكنولوجيا االتصال وثورة المعلومات، وسيادة قيم و تطور و 

يدة أمام دمجاالت جعالم األزمات، كما يفتح يدفع نحو زيادة االهتمام ببحوث إ 
عديدة، فكثير من تقنيات جمع وتحليل المادة قد تطورت  إشكالياتيثير ، بل و الباحثين

وسائل االتصال بحيث فنون التغطية اإلعالمية و ئل و في المقابل تطورت أيضا وساو 
حتى الجمعيات جماعات المصالح أو المعلومات عن رجال اإلعالم و  يصعب إخفاء

تداول ام وسائل االتصال الحديثة لنشر و التي يمكن لهم جميعا استخداألهلية التطوعية و 
 1".الدوليلمعلومات على المستويين القومي و ا

 

                                                             
 .510-510ص -المرجع نفسه، ص  1
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  .البعد اإلعالمي في إدارة األزماتأهمية  :المطلب الثاني

غموض واهتمام مختلف المجاالت بها، وذلك ألنها تتميز ظاهرة األزمة بالتعقيد وال  
. أزمةأو دولة ما يحتمل أن تقع في  وأي منظمة أو مجتمعتمس مختلف القطاعات 

وأهم ما يميز ظاهرة األزمة في عصرنا هذا، عصر التطور التكنولوجي وانتشار وسائل 
اإلعالم، هو االهتمام الكبير بها وجذبها لوسائل اإلعالم التي تسلط الضوء عليها 

ي ال تحظى بتغطية إعالمية ال ويؤكد الباحثون أن األزمة الت. وبالتالي تزيد من حجمها
هذا يعني أن ثها إال األشخاص المتضررين بها و تعتبر أزمة حقيقية وال يعلم بحدو 

بكونها موضوع وسائل اإلعالم، وعلى مديرو األزمة االهتمام ظاهرة األزمة تتصف 
، حيث بهذه الوسائل من أجل السيطرة على قنوات االتصال ومنع انتشار الشائعات

د اإلعالمي مكانة رئيسية في إدارة األزمات لما يلعبه اإلعالم من دور في يحتل البع
 ,إدارة األزمة وكدعامة أساسية في معالجتها

عالم على اإلت للتأثير المتبادل بين األزمة و تؤكد الدراسات العلمية التي تعرضو   
 :النتائج التالية

 "خاصة ما يتعلق بإنجاز ي الذي تقوم به وسائل اإلعالم، و أهمية الدور الوسيط
بناء الوفاق  مغزى األحداث،و  أهميةتقديم المعلومات، شرح : المهام التالية

 .القلقاالجتماعي، وتخفيف التوتر و 
 مساندة أدوار تؤدي إلى دعم و  زمةاألبعض الدراسات العلمية إلى أن  تشير

يرى ينما تخفيف التوتر، بم وخاصة فيما يتعلق ببناء الوفاق و وسائل اإلعال
جراءات سوف تؤدي و قيود آخرون أن ظروف األزمة وما تفرضه من تداخالت و  ا 

 .إلى تحجيم دور اإلعالم
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 بالمقابل تجدب اهتمام الرأي األزمة اهتمام وسائل اإلعالم، ولكتها أيضا و  تجذب
هذا ما يفسر صبح أكثر تعرضا واستخداما لها، و ي العام بوسائل اإلعالم، الذي

 .أن ظروف األزمة تتميز دائما باالستخدام المكثف لوسائل اإلعالم حقيقة،
  مدعي العام الذي يتولى يشبه الباحثون عمل وسائل االعالم وقت األزمة بعمل الو

لكنه إدعاء إعالمي، حيث تقوم وسائل التحقيق وجمع الدالئل لتوضيح األسباب، و 
ن تقدم أفكار القصص اإلعالم بطرح أسئلة جديدة في كل مرة، تسعى جاهدة أل

، وأنها خصم وقت تعتبر نفسها متحدثة باسم الجمهور هذه الوسائلو  اإلخبارية
  1".األزمة

الدور اإلعالمي في إدارة األزمات أن الدراسات العلمية الحديثة التي اهتمت ب وأظهرت
دور اإلعالم كأداة رئيسية لمواجهة األزمات قد اتضح عند معالجة األزمات السياسية 

، بينما كان دوره أقل في األزمات الصناعية، واالجتماعية، واالقتصادية والعسكرية
والبيئية ويرجع ذلك إلى ما تتسم به األزمات السياسية والعسكرية من سرعة تطور 

تجاهها، واختالف مصالح األطراف  ى لها ألطراف مختلفة، واختالف الرؤ األزمة، وشمو 
لتحقيق أهداف ومصالح  مار كافة األدوات والوسائلاستث المتصارعة فيها، مما يستدعي

طرف ضد الطرف اآلخر، وهو ما يزيد من أهمية البعد اإلعالمي في هذه األزمات 
 .حيث يأتي اإلعالم كإحدى أدوات الصراع في المراحل المختلفة لألزمة

، فإن دور اإلعالم (االقتصادية، الصناعية، الطبيعية)ألزمات األخرى ل بالنسبةأما 
يختلف بحيث ال يكون اإلعالم هو العنصر المحرك لألزمة بقدر ما يكون وسيلة لنقل 

اتصاالت "المعلومات والبيانات عن المنشأة أو المنظمة، ويمثل أحد أركان مفهوم 

                                                             
 .50دمحم عادل صادق، مرجع سبق ذكره، ص   1



عالم األزماتاتصاالت األزمة و                                     :  الفصل الثالث  ا 
 

173 
 

يجابية عن المنظمة، أو لتوعية الجمهور لتوضيح الحقائق أو إلعادة الصورة اإل" األزمة
 1.بإتباع سلوك معين تجاه األزمة، والسيما فيما يتعلق بالكوارث واألزمات الطبيعية

تتقيد  اإلعالم، فان وسائل األزمة أطراففي مساندة  اإلعالمدور  إلى وباإلضافة
تطوراتها، وفي حاجة لمعرفة  األزمة بأخبارالعام الذي يهتم  الرأيتجاه  آخر واجبب

 . األزمات إلى وسائل اإلعالم بكثافةالعام وقت  الرأيفيلجا 

مسؤولية مزدوجة، فهي في جانب من وسائل اإلعالم في أوقات األزمات  فتتحمل
عملها تسعى لتحقيق أهداف األمن الوطني، وفي الجانب اآلخر تسعى هذه الوسائل 

وسائل اإلعالم إلى تحقيق إلى تأكيد الحرص على الحريات المدنية، حيث تسعى 
التوافق بين األهداف اإلستراتجية واألهداف السياسية بما يضمن التوافق بين مفهوم 
األمن القومي والحفاظ على الحريات المدنية، بحيث تخدم اإلستراتيجية اإلعالمية 
أهداف اإلستراتيجية السياسية والعسكرية، بما ال يخل بحقوق الرأي العام في الحصول 

  2.ومات والحقائق الخاصة بهاى المعلعل

  3:أهمية البعد اإلعالمي في إدارة األزمات التالية سباباأل تمثلو 

 يشكل اإلعالم خط التماس األول للتعامل مع األزمة بآنيته، ومرونته، وتنوعه. 
 عام ومنتشر،  هختلف مجاالت الحياة، كما أن خطابتشمل اهتمامات اإلعالم م

يتسع ليشمل المجتمع كافة والرأي العام اإلقليمي والدولي وفي ضوء ذلك، يمكن فهم 
، (الخ...ادية والدينية والثقافية السياسية واالقتص)انجذاب الفعاليات والمجاالت األخرى 

                                                             
 .58المرجع نفسه، ص   1
 .58المرجع نفسه، ص   2
 .81شهرزاد مسعود لمجد، مرجع سبق ذكره، ص   3
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واندفاعها صوب الساحة اإلعالمية لتشخيص واقعها، ولمعالجة أمورها، وتقوية تأثيرها، 
 . طبة جماهيرهاومخا
  يزداد اإلعالم المعاصر التحاما بالقوى الفاعلة في المجتمع وفي النظام السائد

، تعود مرجعية وسائل اإلعالم المادية والفكرية واإلعالمية إلى "التعددية"ففي األنظمة 
هذه القوى المرتبطة بالدولة وآلياتها  ،القوى االقتصادية الفاعلة في المجتمع

 . ا، وملتحمة بها إلى درجة االندماجوميكانيزماته

منظور إخباري، : النظر إلى وظيفة اإلعالم في إدارة األزمات من منظورين ويمكن"
. ومنظور توجيهي، وهو أهم وأخطر الجوانب على اإلطالق في العملية اإلعالمية

فمتخذ القرار في الكيان اإلداري يكون في حاجة إلى أي دعم وتأييد من كافة القوى 
مصالح هذه القوى بها، أو ألن استمرارها سواء لتأثر  المرتبطة باألزمة بشكل أو بآخر

، والتأثر ملية إحداث المعرفة المخططة جيداومن خالل ع .قد يؤثر على مصالحها
حداث الوعي المطلوباإليجابي على تشكيل ثقافة الفرد والم ، وتنمية اإلدراك جتمع وا 

القيام بسلوك تتكون لدى أفراد المجتمع قناعة معنية تدفعهم إلى  ،بخطورة وأبعاد األزمة
جميع هؤالء األفراد والمؤسسات،  اهتمامومن ثم يستخدم اإلعالم في سبيل إثارة  .معين

، وتزويدهم باألخبار والمعلومات والبيانات التي يتم وفقا لنطاق األزمة بل والدول
 : إعدادها

 .بشكل معين .5
 .بمحتوى ومضمون معين .1
 .وفي إطار تحليالت وأراء وأفكار وتنبؤات معينة .1
 .ومن جانب رجاالت فكر وا عالم لهم وزن وتأثير إعالمي معين .4
 ، وبين دراسة الموافقحبها من ضجيجاية وما يصنومن خالل الحمالت اإلعال .1
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وفق خطة  ةخالل التدخالت البينية والموقوت ، ومنمةوردود الفعل تجاه األز  
عناية ، وفقا لسيناريوهات دقيقة ذات مراحل مرسومة بمدروسة وموزعة األدوار

حكام، يتم تشكي ، ومن خالل هذه القناعات يتم ل قناعات معينة لدى جمهور األزمةوا 
 1".التحكم في السلوك وتوجيهه

الجميع على القيام  ث، ثم حاالهتمام، ثم إثارة االنتباه ،جذبالويتم في إطار هذا "
جاح والقضاء ، حتى يمكن إدارة األزمة بنومستهدف بتصرف أو سلوك معين مخطط

، أو على األقل التمهيد اإليجابي لوضع من إيجابيتها واالستفادة، على نتائجها السلبية
للتعامل مع األزمة، المؤهلة لإلدارة " القوى "أرضية إعالمية ونفسية مهيأة بأن تتدخل 

نقاذ ير سومع صانعيها للقيام بعمل  مع تأو مج" البشرية"ع ومناسب لمعالجة األزمة وا 
أقصى درجات العنف وأقصى  الستخداموبالتالي إيجاد المبرر  .ققةاألزمة من كارثة مح

ائم أو أخطاء ر من ج اقترافه، والحصول مسبقا على الموافقة الضمنية لما يتم الوسائل
 2".ير مبررة ضد صانعي األزمةجسمية غ

العملية اإلعالمية إلى صياغة خاصة للغة التخاطب اإلعالمي مع جمهور  وتحتاج
 على معالم التفكير لدى الجمهوراألزمة الداخلي والخارجي وبالشكل الذي يسيطر 

هدف الخاصة باألزمة وفقا لما نرغب ونست أو معارضة مجموعة األفكار ييدتأدفعه ليو 
 .أن يكون 

 

 

 
                                                             

 .87المرجع نفسه، ص   1
 .80المرجع نفسه، ص    2
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 .اإلعالم باألزماتعالقة وسائل  :المطلب الثالث

ومدى ضرورة  األزمات إدارةفي  اإلعالميالبعد  أهميةوضحنا  قد وأننا سبق لقد  
، وتظهر من خالل هذا البعد األزمةمواجهة  أثناء اإلعالماالهتمام بوظائف وسائل 

العالقة التكاملية بين المؤسسات اإلعالمية وبين المنظمات التي تواجه  اإلعالمي
حيث أن وسائل اإلعالم تحتاج لتغطية األزمات إلثراء محتواها اإلعالمي . األزمة

 الرأيوجذب الجماهير نحوها وذلك بسبب االهتمام الزائد بظاهرة األزمة من طرف 
جمهورها  إمدادجل اإلعالم من أسائل هي الثانية لو  األزمةالعام، كما تحتاج إدارة 

 .األموروالسيطرة على الشائعات التي تزيد من حدة  الالزمةبالمعلومات حول 

ائل اإلعالم في ه وسثتحد الذي إشكالية مدى التأثير لكن تطرح أدبيات إعالم األزمات 
، حيث تتلخص هذه تحدثه من تأثيرات أثناء األزمات وبشأن ما األفراد والمجتمع

ذوق العام م وسائل اإلعالم بالمسئولية عن انحطاط التهأن البعض ي اإلشكالية في
صابة الناس  ، وزيادة معدالت العنف وجنوح األحداثوالثقافة لدى الجماهير وا 
بينما يرى  .إلخ...ات أكثر من المساعدة في مواجهتهام األزمتفاقبالسطحية السياسية، و 

وسيلة  وأنها واالنحرافثيرا إيجابيا في كشف الفساد أن لوسائل اإلعالم تأ اآلخربعض ال
 ،ث العالميةلحرية التعبير وثراء ثقافات الجماهير وتزويد األفراد باألخبار واألحدا

وهكذا ستظل وسائل  .بشكل فعال يساهم في التغلب عليهازمات المساعدة في إدارة األ
الناس  اهتمامأو السلب موضوع  بى الرغم من تعرضها للنقد باإليجااإلعالم عل

 1.دائما
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دور الصحف في إدارة "يؤكد الباحث دمحم عبد الوهاب حسن عشماوي في دراسته حول و 
رية لوسائل اإلعالم وتحظى بتغطية على ثمادة خصبة و  تعد األزمات" أن" األزمات

حيث أن وسائل اإلعالم تركز في  ،نطاق واسع وتسعى إليها إلرضاء جماهيرها
دث والفضائح التي تقع في ريرها اإلخبارية على األخبار السيئة واألخطاء والحواتقا

مداده المجتمع ، وتتعمد هذه الوسائل إثارة روح التساؤل والبحث عند الجمهور وا 
، فإن الناس لما أظهرته نتائج البحوث العلميةوفقا و  ،بالمعلومات عن األخطاء البشرية

ويرى أن األزمة . األخبار السيئة أكثر من غيرها من األخبار يسمعوايفضلون أن 
، حيث تهتم وسائل إلى حدث إعالميمشكلة إدارية أساسا إال أنها سرعان ما تتحول 

 1".اإلعالم بنقل أخبارها وهو ما يعرف بالرؤية الجماهيرية ألعمال المنظمة

نوعية وطبيعة وحجم  حسبوال يهتم اإلعالم بكل األزمات وال يتعامل معها كلها وذلك 
، وطبيعة النظام السياسي السائد والجمهور المستهدف ، وموقف الدولة منهااألزمةهذه 

 .لى مستوى الدولةخاصة عند مواجهة أزمة ع

وتظهر أيضا عالقة وسائل اإلعالم باألزمات من خالل الدور الذي يلعبه اإلعالم في 
األزمة  احتواء، فهي إما أن تسهم في سالحا ذا حدينفتصبح هذه الوسائل  إدارتها

ما أنها تتسبب في ناجمة عنها ومساندة موقف المؤسسةالسلبية ال اآلثاروتالقي  ، وا 
حدوث أزمات للمؤسسة من واقع تغطيتها اإلعالمية السلبية لألزمة والتي قد تتسبب في 

ثارة الرأي العام ضد موقحدوث أزمة مصداقية في ال من  هها وما تقدمفمؤسسة وا 
 2.خدمات للجمهور
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بمتابعة  الجمهور اهتماموثيقا باألزمات من منطلق  ارتبطان وسائل اإلعالم ترتبط أكما 
وسائل  التي تقوم بها وظائفال إلى جانب ،تهااها وتطور ثتلك األزمات وتتبع أحدا

المية والقدرة على يهم الجمهور وتحقيق الكفاءة اإلع تقديم ما مثلة فيمتال اإلعالم
 .تقديم المعلومات والحقائق المنافسة في

إلعالنات وتحقيق عائد لأن بعض األزمات قد تكون وسيلة  وتتوطد العالقة أيضا في
مادي مرتفع من ارتفاع نسبة التوزيع في حالة األزمات ومن ثم فإن الجمهور يرتبط 

تقديم وضوعية في بالوسيلة اإلعالمية ويعتمد عليها وفق التزامها بالحقائق والم
 .المعلومات

  1:أهمهاات لعل وقت األزموالعقبات مشكالت ويواجه اإلعالم بعض ال

 فاألجهزة المحلية في حال األزمات اتصاليةتمارس أدورا تي تعدد الجهات ال ،
ة واإلعالم في ، كما تقوم إدارة العالقات العامة تمارس أدوارا اتصالية وا عالميةوالقومي

عالم تصالية، في الوقت ذاته فإن وسائل اإلاباألزمات بأنشطة  ةالمنظمات ذات الصل
عندما تقوم بتغطية األزمات وأسبابها ونتائجها تركز على أنها أحداث منفصلة 

 .طبيعية اواستثنائية أكثر من كونها أحداث
 فاجأة ترفع أن التهديدات والمخاطر المرتبطة باألزمة وضغط عنصر الزمن والم

ستهواء م يكون أكثر عرضة للتعرض لالثومن ، للجمهور لالعقالنيةامن درجة التوتر و 
، وتجدر اإلشارة إلى أن األزمات يمكن تأثير الشائعات والدعاية المضادةوالوقوع تحت 

زمة في الواقع شائعة سلبية لكن قد ، وفي الحقيقة فإن األأن تحدث بسبب الشائعات
ات ين في مجال إعالم األزمثحان البعام بي اتفاقويسود  .تظهر أيضا شائعة إيجابية

 . يرية في الوقت المطلوبوتوصيل الرسائل التحذ على ضرورة التحرك السريع ونشر
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  أن األنشطة واألدوار التي تقوم بها وسائل اإلعالم الجماهيري في المجتمع
قاصرا على  مما يعني أن اتصال األزمات ليستدخل في نطاق اتصال األزمة، 

عالقات العامة بل إن المسؤولية للقيام به تقع أيضا على وسائل وظائف ومهام ال
مكانياته  اإلعالم الجماهيري والتي تعمل وتتأثر بطبيعة النظام اإلعالمي السائد وا 

، ومع ذلك يمكن التمييز بين اتصال اء كانت حيادية أو بشرية أو فنيةالمتاحة سو 
، وغالبا ما ال يعتمد على يرةداخل المؤسسات والمنظمات الصغاألزمات الذي يجري 

الذي يعتمد على اتصال جماهيري  األزمات وسائل اتصال جماهيري وبين اتصال
 .والذي يعرف بإعالم األزمات

  يز بين اتصال األزمات بحسب نوع وحجم األزمة وجماهير كل منها يإن التم
وبأي  االتصالاستراتيجي هو استخدام أي نوع من وسائل  اختياريقود فريق األزمة إلى 

، فإذا ما تقرر استخدام وسائل اتصال جماهيري فإن المهام والمتطلبات مضامين
وسائل اتصال غير  باستخدامالمادية والبشرية تصبح أكبر وأكثر تعقيدا مقارنة 

جماهيرية كما يحدث غالبا من خالل إدارات العالقات العامة في مواجهة األزمات ذات 
 .نشآت الصغيرةحدود داخل المالنطاق الم
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 .العالقة بين اإلعالم والسلطة وقت األزمات :المطلب الرابع

مع أن ترض على كل الجهات واألنظمة بهذا المجيفإن تعرض المجتمع لألزمات   
، ومن ثم وتقليل حجم الخسائر الناجمة عنهازمات ومعالجتها ف لمواجهة تلك األثتتكا

في إدارة تلك األزمات من منطلق قدرتها على  فإن وسائل اإلعالم تلعب دورا بارزا
تصالية التي اهير لمسافات متباعدة عبر العالم، فإنها القنوات االاالتصال بشرائح الجم

جمهور وتطلعه على مستجدات المن خاللها تستطيع السلطة السياسية أن تصل إلى 
لمي في إدارة ، وعلى هذا فإن األسلوب العاءات التي تتبع في إدارة األزماتاإلجر 

األزمات يؤسس على مبدأ التكامل في إدارتها وفق منظومة شاملة من مختلف األنظمة 
 1.في مواجهتها

وقد أكدت دراسات كثيرة حول االتفاق والتضامن بين وسائل اإلعالم والسلطة السياسية 
خالل األزمات، من أجل حل األزمة بأقل خسائر وعدم تضليل الرأي العام بخطابات 
إعالمية وسياسية متناقضة تؤدي إلى تضخيم حجم األزمة وتعقيد الظروف المحيطة 

 .بها

مات من قة بين اإلعالم والسلطة السياسية وقت األز وقد رصدت الدراسات أبعاد العال
  2:خالل بعض األطر مثل اآلتي

، فمهما اختلف ل اإلعالم هي عالقة ارتباط وثيقةإن العالقة بين الدولة ووسائ .5
النظام السياسي للدولة فإن اإلدارة االعالمية تظل هي أداة التواصل الرئيسية بين 

جميع األنظمة السياسية وتزيد هذه السيطرة وقت  خر فيآبالسلطة السياسية بشكل أو 
 .األزمات

                                                             
 .550المرجع نفسه، ص   1
 .550المرجع نفسه، ص   2



عالم األزماتاتصاالت األزمة و                                     :  الفصل الثالث  ا 
 

181 
 

ا وبين ج تفاعل بينهذنتظر من وسائل اإلعالم إقرار نمو في وقت األزمات ي .1
، مما يتطلب فتح ها األزمةثائم في مواجهة التغيرات التي تحدالجمهور لتدعيم النظام الق

  .قنوات اتصال مباشرة بين وسائل اإلعالم والجمهور
كد من وصول المعلومات والبيانات تصال وقت األزمات التأالقائمين باالعلى  .1

 .القدر المناسب ودون أراء مسبقةبحول األزمة إلى الجمهور 
، وهو يعيقها من رقابة أو سيطرة مسبقة االلتزام بتدفق المعلومات دون وضع ما .4

 مع ،ع األحداثتية في التعامل مأمر يتطلب من اإلعالميين أنفسهم تجنب الوقاية الذا
 .ومصالحهم الحيويةاخلي وسالمة المواطنين األخذ في االعتبار الحفاظ على األمن الد

وقد كشفت بعض الدراسات التي اهتمت بتحليل العالقة بين النظام السياسي ووسائل 
اإلعالم خالل األزمات عن مرور التغطية اإلعالمية لألزمات بثالث مراحل تظهر فيها 

  1:ة وهيبيسيما في المجتمعات الغر رفين الين الطبعالقة وثيقة 

 المرحلة األولى: 
تتسم التغطية اإلعالمية بالكثافة والتدفق الحر للمعلومات واألخبار عن األزمة  

حيث تلعب وسائل اإلعالم دورا رئيسيا في تحقيق مبدأ ديمقراطية الحصول 
على المعلومات واألنباء ومن ثم فمن األهمية أن تكشف األمور والحقائق أمام 

 .طية األزماتمندوبي وسائل اإلعالم من جانب المؤسسات عند تغ
 المرحلة الثانية:  

عالم الفاعلة في األزمة وهنا تأخذ وسائل اإل واألطرافتتسم بوضوح األساليب 
، حيث تخضع وسائل اإلعالم في هذه المرحلة مسافة بحيث ال تعكس التطور
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تجاه مصلحة الطرف الفاعل في األزمة أو اوجيه التغطية في من السيطرة لت
 .بإخفاء بعض الحقائق

 المرحلة الثالثة: 
نتهاء األزمة حيث تعود وسائل اإلعالم لتمارس الدور السياسي امع 

واالجتماعي لها بكشف بعض الحقائق عن العالقات واألسباب الخفية لألزمة 
وعها في بعض األخطاء وحتى ولو أدى األمر إلى اعتراف وسائل اإلعالم بوق

وتدعيم قواعد النظام الديمقراطي عتراف بها في إطار وسائل اإلعالم التي يتم اال
ة تعبيرا على جهة النفس أو أخطاء ممارسة المهنحيث تصبح مسؤولية موا

 .لتزام باألهداف والمبادئ للنظام الديمقراطياال

ا األزمات ذات البعد سيمة النظام الداخلي وقت األزمات الفي حمايا دور  ويلعب اإلعالم
  1:نيأساسيت نظيفتيبو  ويلتزماالجتماعي 

  يرغب هؤالء  كما أن يكون اإلعالم انعكاسا لمجتمع األزمة بمعنى أن يكون
األفراد معبرا عن طموحاتهم وأمالهم فيحقق بذلك عنصر المصداقية مما يزيد 

 .من االهتمام به واالنجذاب إليه
  أن يكون اإلعالم موجها لمجتمع األزمة بمعنى أن يكون كما يريده قادة المجتمع

د من أفراد المجتمع من يستطيع اإلعالم خالل األزمة أن يحول كل فر ومن هنا 
للرسالة اإلعالمية إلى متفاعل معها ومتجاوب مع عناصرها  يمجرد متلق

عن إحداث وحدة في  فضالومحقق ألهدافها من خالل القيام بسلوك معين، 
 .صياغة اتجاه عام متفق عليهالفكر العام داخل المجتمع و 
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 .المعالجة اإلعالمية لألزمات :ثالمبحث الثال

 .اتاإلعالمية لألزم ةالمعالجأنواع  :المطلب األول

 : ، وهيةينوعان من المعالجة اإلعالمتقدم أدبيات اإلدارة اإلعالمية لألزمات أنه ثمة 

والتي  ،عالجة السطحيةمويل والهتخدم تغطية تميل إلى التوتس :المعالجة المثيرة" .1
لى نتهاء الحدثاباألزمة بهتمامها ا ينتهي  ، وهي معالجة مبتورة تؤدي إلى التظليل وا 

 .تشويه وعي الجمهور
 مواقف)وهي التي تتعرض للجوانب المختلفة لألزمة  :المعالجة المتكاملة .2

وتتسم هذه المعالجة بالعمق ( ، األفاقاألطراف المعينة األسباب السياق، التطورات
  :حقيق ذلك أحد األسلوبين التاليينتخدم من أجل توالشمولية والمتابعة الدقيقة، وتس

، قديم المعلومات الصحيحة والموثقةالذي يقوم على أساس ت العقليالنمط  . أ
، وربط المعالجة بمصالح واهتمامات ن المستوى الواقعي لوعي الجماهيرواالنطالق م

 .الجماهير
، والشمولية لمختلف جوانب األزمة واالتساقإعطاء صورة كاملة تتسم بالوضوح  . ب

، وهي تراعي في ذلك كله فاق تطورهاآ موتقديم تاريخ وسياق األزمة وكذلك تقدي
 . عتماد على كوادر إعالمية مؤهلة ومعروفة، واالالمستويات المختلفة للجمهور

 : وتواجه المعالجة المتكاملة لألزمة عدة مصاعب من أهمها

 وغياب صادر المؤقتة والدائمة والمتجددةلة المعدم وضوح األزمة وانعدام وق ،
 .ة باألزمةنينسيق بين األطراف المختلفة المعالت

 نوعية وطبيعة السياسة اإلعالمية المحددة من جانب دوائر صنع القرار. 
 في التغطية  ينني لإلعالميين والصحفيين المشاركالمستوى العلمي والمه

  .اإلعالمية
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 1".الميين وخضوعهم للبيروقراطية اإلعالميةتخلف األداء المهني لإلع 

يلعب كل من النوعين السابقين للمعالجة اإلعالمية دورا في إدارة األزمة، إذ أثبتت و 
الدراسات أن نوع المعالجة المثيرة لألزمات يساهم في تعظيم حجم األزمة وتفاقم 

المعالجة المتكاملة عكس المعالجة  أما. األوضاع ويزيد من صعوبة إدارة األزمة
تساعد في اإلدارة الجيدة لألزمة وتساهم في تقليل التوتر وتعمل على ترشيد المثيرة، 

 .الرأي العام وتمديده بالمعلومات الصحيحة حول أحداث األزمة

رها في إدارة و وتكشف الدراسات العلمية أيضا عن أنواع أخرى للمعالجة اإلعالمية ود
 .حسب نوعها وطبيعتها طرق التعامل مع األزماتتختلف و  ،األزمات

وقت والتهديد النابع وفي ظل ضيق ال: الكوارث واألزمات الطبيعيةأثناء ففي " .1
ة، هنا فر المعلومات الكافية حول الكوارث واألزمات الطبيعيو ، وعدم تمن وجود خطر

يقلل من خسائر  ، مماؤدي دورا مهما أثناء هذه األزمات، حيث ييظهر دور اإلعالم
، ويعمل على توفر المعلومات وانتشارها بالحجم والسرعة المطلوبة الكوارث الطبيعية

 .وهو عنصر رئيسي في التعامل مع هذه األزمات
فقد وضع : قتصاديةاالاألزمات الصناعية و وفيما يتعلق بدور اإلعالم في إدارة  .7

دارة اإلعالمية لمثل هذه الباحثون بعض االعتبارات التي يجب أن تستند إليها اإل
 : النوعية من األزمات

  مراعاة الدقة واألداء بالمعلومات الصحيحة 
 بحيث يتم اإلعالمي مع األزمة مراعاة عنصر التوقيت في التعامل ،

 .توفير المعلومات لوسائل اإلعالم في التوقيت المناسب
 مراعاة المصداقية فيما تنشره وسائل اإلعالم. 
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  تصال الحديثة لتوضيح الموقف من األزمةتكنولوجيا االاستخدام.   
، فقد خلصت الدراسات العلمية التي ةيزمات البيئاأل أما عن دور اإلعالم في إدارة  .0

على المستوى  العتباراتاتناولت مفهوم إدارة األزمات البيئة إلى وجود بعض 
 : وهي ،اإلعالمي
 األزمة بعادأة تامة بيأن يكون الرأي العام على درا. 
  المساعدة في تنشيط الكيانات المحلية وتدعيم دور الوكاالت الحكومية

 .واألجهزة األهلية في مجابهة األزمة واحتواء أثارها
 يم اإلسعاف والنجدة ذات الفعالية، وفق الحث والتحفيز على تقد
  .زمةالتي تمليها ظروف األ حتياجاتاال

خلصت  جتماعيةاال األزماتفي إدارة  اإلعالم به الذي يجب أن يقوم وحول الدور .0
 : ، ومنهاجتماعيةاسية التي تحكم إدارة األزمات االى بعض المبادئ األسلإ الدراسات
 تفويض السلطة. 
 استخدام أسلوب الثواب والعقاب.    
 االهتمام بعنصر الوقت. 
 التفكير الخالق عند مواجهة األزمة واتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها . 
 نظام متكامل لالتصاالت وتبادل المعلومات، تلعب فيه وسائل  بناء

اإلعالم دورا أساسيا للتعريف باألزمة، وأبعادها، وأسلوب مواجهتها، والتوعية 
 .بأخطارها وكيفية مواجهتها

، يالحظ أن دراسة األزمات من المنظور األزمات السياسية والعسكريةوعلى صعيد  .8
طار تناول وسائل اإلعالم لألزمات العسكرية اإلعالمي قد شكلت مالمحها في إ

والسياسية، فوسائل اإلعالم تمارس دورا مهما في إلقاء الضوء على القضايا 
السياسية الدولية، وقد تزايد هذا الدور السيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل 
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مي والمعلومات، كما يتعاظم الدور اإلعال يشهده العالم في مجال االتصاالتالذي 
في أوقات األزمات الدولية والصراعات اإلقليمية والحروب، وذلك من خالل تشكيل 
ضفاء  الجدل حولها، وتقديم انطباعات وتصورات بشأن األطراف المشتركة فيها، وا 

أخرى من الشرعية  جريد أطرافالشرعية على بعض األطراف، وفي الوقت ذاته ت
براز قضايا فرعية معينة وتجاهل أخرى  ففي ظل عدم وجود إستراتيجية حكومية  .وا 

مقنعة ومقبولة عندما تثور األزمات السياسية والعسكرية ومع عدم وجود أي بيان 
واضح ودقيق عن المصالح والتهديدات، فإن وسائل اإلعالم تقوم برفع راية الصالح 
االجتماعي حتى تعلو على كثير من المصالح القومية الملموسة كمبرر للتدخل 

ك لمواجهة مثل هذه النوعية من األزمات، بحيث تتيح مراقبة مستديمة والتحر 
  1".ماسية الراهنة بصفة مستمرةلألحداث، ولبث المعلومات الدبلو 

وقامت دراسات أخرى بوصف دور اإلعالم في إدارة األزمات الداخلية والخارجية في 
 .واألنظمة غير التعددية التعدديةكل من األنظمة 

 –اقتصادية  –اعية اجتم)المتعلقة بقضايا معينة ومحددة  زمات الدالليةاأل ففي أثناء "
توفر قدر من الحرية لمختلف " األنظمة التعددية"نجد أن ( ثقافية –عرقية -سياسية

القوى الفاعلة ألن تعبر عن رأيها، وتقدم برنامجها، وربما تشترك في عملية الصراع 
األنظمة غير "وسائل اإلعالم على عكس المحتدم لحل األزمة، ومن تلك القوى 

اإلعالمية الكاملة لتقديم خطاب إعالمي متعلق  التي تستنفر منظومتها" التعددية
يجسد فهمه، ويقدم معالجة إعالمية لألزمة ال و باألزمة الداخلية يعكس رؤية النظام 

يا تتصف بالشمولية والعمق والموضوعية، وتستخدم خطابا إعالميا انفعاليا ودفاع
 .رسميا
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اختالف المواقف بين وسائل " التعددية"، نجد في األنظمة األزمات اللارجيةأما في 
اإلعالم حول األزمة الخارجية، يعكس في حقيقته وجوهره اختالف مواقع القوى المحلية 

وتقف وسائل  .وتناقض مصالحها، مما يعكس مناخا ليبراليا ديمقراطيا وحرية إعالمية
ظام السائد في الدولة حينما تنشب أزمة بين دولة ذات نظام تعددي اإلعالم وراء الن

وبين دولة أخرى، وتتبنى موقفها من األزمة وتدعمها وتساند حكومتها في صراعها ضد 
الدولة األخرى، حيث أننا نجد تجانس وتماسكا إزاء المسائل التي تهم البلد ككل، 

  .والنظام كوحدة

تكون وسائل اإلعالم تابعة للدولة، " غير التعددية"العكس نجد أنه في األنظمة  وعلى
وتكون مهمتها خدمة النظام القائم، وتتسم اإلدارة اإلعالمية أثناء األزمات الخارجية في 

 :تلك األنظمة بالسمات التالية

  اتخاذ وتحديد الموقف من األزمة عبر قنوات ومن خالل أجهزة ليست معروفة
 .األغلبية الواسعة من الجماهير لدى
  عدم مشاركة الخبراء والمختصين والجماهير في عملية تحديد الموقف، وعدم

 .طرحه أساسا للنقاش العلني في وسائل اإلعالم
  التقصير في تقديم نتاج إعالمي متنوع قادر على أن يوضح هذا الموقف، وعلى

 .أن يقنع الجماهير به
 اإلعالمي المقدم وحدة ونمطية ورسمية الخطاب. 
 األزمة، ورصد تفاعالتها، ومواكبة تعقيداتها التقصير في متابعة تطور. 
  عدم احترام خصوصية العمل اإلعالمي ككل، وخصوصية كل وسيلة، وتقديم

 .مادة إعالمية تبالغ في طرح الشعارات وتبتعد عن التحليل الملموس للواقع
 واالرتباك في دحض (العدو)إعالم الخصم  التقصير في متابعة ومواكبة ،

 .موافقة، وتفنيد حمالته
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  التقصير في تحقيق المستوى المطلوب في التنسيق والتكامل في عمل األجهزة
  1".والوسائل اإلعالمية المختلفة
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   .دور اإلعالم في إدارة األزمات :المطلب الثاني

الخ فهو ...سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية لإلعالم وظائف مختلفة يقوم بها
عنصر أساسي في النظام، تهدف وظائفه إلى حماية هذا النظام ومحافظة على 

 ولم يعد من الممكن تخيل المجتمعات المعاصرة بدون وسائل اإلعالم. استقراره
وار وتظهر أد. كان نوعها، فهي في تطور وانتشار متزايدمهما  واالتصال الجماهيري 

دور ووظائف اإلعالم ووسائله أكثر خالل األزمات، ورصدت أدبيات إعالم األزمات 
 1:اإلعالم في مواجهة األزمة على أساس المعطيات التالية

يتميز اإلعالم المعاصر بالكثافة والغزارة وحدة المنافسة، وقد أتاح التطور  .5
ينتقي، ولم يعد بالتالي التكنولوجي في مجال اإلعالم للفرد أن يحدد خياراته، وأن 

 .محاصرا بوسائل إعالم وطنية، أو إقليمية، أو دولية محددة
تولد األزمة اإلحساس بنوع من التوجس والقلق والحاجة إلى الشعور باألمن  .1

وتزداد الحاجة إلى المعرفة، وتستدعي األزمة حدا من استفسار المعارف والمعلومات، 
 .م في وقت األزماتإلى وسائل اإلعال الحاجة لذا تزداد

يزداد اإلعالم المعاصر التحاما بالقوى الفاعلة في المجتمع وفي النظام السائد  .1
تعود مرجعية وسائل اإلعالم المادية والفكرية واإلعالمية إلى " التعددية"ففي األنظمة 

تعود ملكية وسائل " غير التعددية"وفي األنظمة  .القوى االقتصادية الفعالة في المجتمع
عالم إلى النظام وأجهزته ومؤسساته وهكذا نرى أن المؤسسات اإلعالمية وبغض اإل

النظر عن نوعية األنظمة ليست أكثر من أدوات مكرسة لخدمة األنظمة القائمة 
والمتغير الوحيد هو أشكال وأساليب تلك الخدمة، والمهام والوظائف المطلوب تحقيقها، 

 .والقوى المطلوب خدمة مصالحها
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لتجربة المباشرة للفرد المعاصر كوسيلة للحصول على المعلومات تراجع ا .4
والمعرفة الضرورية ولتكوين الرأي، نتيجة القضايا المثارة وتعدد الحاجات اإلعالمية 

أدى هذا التراجع إلى تزايد أهمية الدور الوسيطي الذي  .للفرد، والتطور التكنولوجي
ا تقدمه وسائل اإلعالم هو األساس تلعبه وسائل اإلعالم، بحيث يمكن القول أن م

 . هم ومواقفهم ومن ثم سلوكهملتكوين معارف وقيم وآراء الناس، وبالتالي لتحديد اتجاهات

الدور الذي يجب أن تلعبه بإعالم األزمات،  التي اهتمت ،كما حددت الدراسات العلمية
تساعد على بعض العناصر العامة التي من خالل تحديد  وسائل اإلعالم وقت األزمات

فهم أبعاد األزمة، واحتواء آثارها، وتوعية الرأي العام بكيفية التعامل معها، وتلك 
 1:هي كاآلتيالعناصر 

 فورية نقل الحدث من موقعه بالعمق والشمول. 
 االهتمام بالتقارير والتحليالت والتعليقات اإلخبارية عن األزمة وتطوراتها. 
  المصاحبة للتغطية اإلعالميةاالهتمام بالمادة الوثائقية. 
  البعد عن مبدأ حجب المعلومات أو إخفائها، بحيث تكون وسائل اإلعالم هي

 .عن التعامل معها، وبين الرأي العام والمسئولينالرابطة بين صانعي القرار في األزمة 
  جراء الحوارات مع الشهود  والمسئوليناالهتمام بالوصول إلى موقع األحداث، وا 

ت الرسمية، وكذلك الخبراء والمفكرين، لربط المعلومات بعضها ببعض، والشخصيا
 .ومساعدة الرأي العام على تكوين رأي تجاه األزمة

  جذب الجمهور إلى التغطية اإلعالمية، نظرا للمنافسة الشديدة من جانب وسائل
 . اإلعالم الدولية وقت األزمة
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دارة األزماتالصحافة "ويؤكد المؤلف دمحم عادل صادق في مرجعه  على ضرورة " وا 
 : مرور التناول اإلعالمي لألزمات بثالث مراحل يلعب اإلعالم دورا في كل مرحلة

في بداية األزمة ليواكب اإلعالم رغبة الجماهير في : مرحلة نشر المعلومات .5
 .مزيد من المعرفة، واستجالء الموقف عن األزمة ذاتها، وآثارها، وأبعادها

وتقوم وسائل اإلعالم في هذه المرحلة بتحليل عناصر : ماتمرحلة تفسير المعلو  .1
األزمة، والبحث في جذورها وأسبابها، ومقارنتها بأزمات أخرى مماثلة، وذلك عن طريق 
استجالء الحقائق وتوضيحها سواء من مواد إيضاحية أو من تحليالت وآراء للخبراء، 

 .وصانعي القرار تجاه األزمة المسئولينوكذلك لموقف 
وهي مرحلة ما بعد األزمة وانحسارها، حيث ال يتوقف دور : لمرحلة الوقائيةا .1

ى خطتعامل مع عناصرها، بل يجب أن يتوسائل اإلعالم على مجرد تفسير األزمة وال
الدور اإلعالمي هذا البعد لتقدم وسائل اإلعالم للجماهير طرق الوقاية، وأسلوب 

    1.التعامل مع أزمات مشابهة

اإلعالم أن يتحلى ببعض الضوابط عند معالجته لألزمات من أجل التحكم في  وعلى
 :دوره وتأثيره خاصة فيما يتعلق بالرأي العام، وذلك كاآلتي

 مداد الرأي  . العام بالحقائق التفصيلية مراعاة الدقة، وا 
  االهتمام بالتصريحات السياسية والرسمية التي تسهم في تشكيل رأي عام تجاه

 .األزمة
  االعتراف بالخطأ الذي قد يحدث أثناء عمليات اإلنذار واإلغاثة خاصة في

 .األزمات الطبيعية
 التعامل بموضوعية وعدم االنفعال مع أجهزة الرأي العام. 
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  ر األزمة ويعمل على ، لخلق مناخ صحي يحتوي آثازمةالالسرعة نشر الحقائق
  1.تخفيفها

أن تطوير مهام وأدوار اإلعالم في إدارة األزمات يتطلب  كما يؤكد نفس الكاتب على
 :، هما على النحو التاليأمرينضرورة مراعاة 

  مراعاة التوازن في مهام اإلعالم خالل المراحل المختلفة لألزمة، وتحقيق توازن
بين الجوانب المعرفية والوجدانية في الرسائل اإلعالمية، فاإلعالم عندما ينشر أخبار 

كذلك فإنه البد أن  العقول والقيم والمثل اإلنسانيةـيستطيع أن يحرك القلوب، و  األزمات
 ليوازن اإلعالم بين الجوانب المختلفة لألزمة المتمثلة في نتائجها، وأسبابها، والحلو 

 .المطروحة
  ،أن تقوم وسائل اإلعالم بنقل كافة المعلومات المتعلقة باألزمة بدقة وتناسق

  2.يات الواقع وسياق األحداثبحيث تتواكب مع معط
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 .مواجهة األزماتل ستراتيجيات اإلعالميةاإل :المطلب الثالث

وفرت الدراسات العلمية لإلدارة اإلعالمية لألزمات بعض اإلستراتيجيات اإلعالمية 
 1:، وهي على النحو التاليالفعالة التي تستخدم في مواجهة األزمات

وتقوم هذه اإلستراتيجية على  « Blockstone » :إستراتيجية الكتمان والتحفظ .1
 .رصد محاوالت األطراف الخارجية للحصول على المعلومات

وتقوم المعالجة اإلعالمية فيها على  « Legal » :اإلستراتيجية القانونية .2
االستعانة بآراء الخبراء والمستشارين القانونيين للدولة، وتتمثل في ذكر أقل معلومات 

نكار االتهامات الموجهة للدولة لتحويل   .لجهة أخرى  ةيالمسئولوا 
وتقوم هذه   « Respondand Defend » :إستراتيجية االستجابة والدفاع .3

إعداد دفاع يتضمن معلومات حقيقية يقوم به المتحدث الرسمي اإلستراتيجية على 
للدولة سواء باسم وزارة الخارجية أو الديوان الرئاسي أو الملكي، باالستعانة بآراء 

 .وخبرات كافة المستشارين المعنيون باألزمة
وفيها تقوم وسائل  « Attacks Defenses » :إستراتيجية الدفاع الهجومي .4

فها وطريقة إداراتها األزمة لخلق رأي عام إيجابي يساند الدولة وموق اإلعالم باستغالل
 . لألزمة
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 .التلطيط اإلعالمي لمواجهة األزمات :المطلب الرابع

آراء الباحثين والخبراء في إدارة األزمات والكوارث على ضرورة التخطيط والتدريب  تتفق
على الخطط المختلفة إلدارة األزمات، أيا كانت طبيعة هذه األزمات ونطاقها ومجال 
تأثيرها، فالتخطيط العلمي شرط أساسي للنجاح في أي عمل أو إنجاز أي مهمة في 

 .المجتمع الحديث

واألزمات  راألزمات أصبح وجود خطط جيدة تتناسب مع المخاط وفي مجال مواجهة
المتوقعة شرطا رئيسيا للنجاح في إدارة األزمات، من هنا يأتي الحديث عن الخطط 

بعبارة أخرى فإن التخطيط  .العامة المتفق عليها على مستوى المجتمع لواجهة األزمات
يط إلدارة األزمة، أي أن الخطة أو إلدارة األزمة إعالميا البد وأن يكمل ويرتبط بالتخط

الخطط اإلعالمية هي جزء من كل وليست كيانا مستقال خارج السياق العام إلدارة 
 .األزمة على مستوى المجتمع

 :وتتحكم في عملية التخطيط اإلعالمي ثالثة متغيرات أساسية هي

 األهداف اإلعالمية المطلوب تحقيقها. 
 الموارد واإلمكانيات اإلعالمية. 
 الوقت المتاح أو المحدد للتنفيذ. 

ويثير المتغير الثالث الذي يتحكم في عملية التخطيط أكثر من مشكلة نظرية وعملية 
عند وضع وتنفيذ خطط إعالمية لمواجهة األزمات والكوارث، ذلك أنه من الصعب 

حلها تحديد أو معرفة الوقت المتاح أو المحدد للتنفيذ عند مواجهة األزمات، فاألزمة بمرا
  1.المختلفة هي التي تفرض زمنها وتخلق إيقاعها المثير
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تختلف الخطط اإلعالمية إلدارة األزمات باختالف طبيعة ونوع األزمة من ناحية، و 
مكانيات الجهة أو الهيئة التي تواجه موقف األزمة من ناحية  وطبيعة ومستويات وا 

اك عناصر أساسية مشتركة ورغم االختالفات بين الخطط اإلعالمية إال أن هن .أخرى 
متفق عليها بين الباحثين والخبراء يجب أن تقوم عليها أي خطة إعالمية إلدارة 
األزمات والكوارث، وتعتبر هذه العناصر األساسية شروط عامة لنجاح وفاعلية تصميم 

 .الخطط اإلعالمية لمواجهة األزمات

تختص الخطط اإلعالمية بتحديد : تحديد المخاطر واألزمات المحتملة :اللطوة األولى
هة كل أزمة األهداف والمسؤوليات اإلعالمية وأنواع االتصال واإلعالم المطلوبة لمواج

فمن المتفق عليه بين الباحثين والخبراء أن تحديد طبيعة ونوع األزمة  .أو كارثة متوقعة
عة لكل أزمة يساعد في التصميم العلمي لكل ومدى خطورتها والسيناريوهات المتوق

خطة إعالمية من حيث تحديد أبعادها، وآثارها المتوقعة، وبالتالي تحديد الجماهير ذات 
العالقة باألزمة وكيفية مخاطبتها ونوعية الرسائل المطلوبة التي يجب أن تتوفى 

 لجمهور والرأيالصدق وتقدم الحقائق عن األزمة وآثارها، ومن ثم كسب تأييد وثقة ا
  1.العام وتحقيق أهداف الخطة

نقطة البدء في التخطيط بعامة هو تحديد األهداف : األهداف تحديد: اللطوة الثانية
وبطبيعة فإن أهداف خطة إعالم األزمات ترتبط وتعكس أهداف الخطة العامة إلدارة 

 .المنظمةاألزمات، وهي بدورها مستمدة من األهداف اإلستراتيجية للهيئة أو 

ومن الضروري أن تكون األهداف واقعية وقابلة للتحقيق، وتعبر عن المصالح 
المشتركة للهيئة أو المنظمة التي تتعرض األزمة أو الكارثة، وللجمهور ولوسائل 
اإلعالم، بحيث تضمن أهداف خطة اإلعالم الحفاظ على سمعة الهيئة أو المنظمة 
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هور من خالل تقديم األخبار والمعلومات للجم والدفاع عن مصالحها، وفي الوقت نفسه
 . وسائل اإلعالم

عملية تحديد المستهدفة توفر كثيرا من الجهد والوقت : تحديد الجماهير: اللطوة الثالثة
والتكلفة حيث أن النجاح في تحديد قطاعات الجماهير المختلفة وخصائص كل منها 

ء إعالم األزمات بضرورة تحديد يساعد في توجيه رسائل إعالمية مؤثرة ويوصي خبرا
الجماهير في كل أزمة أو كارثة محتملة، ألن لكل أزمة جمهورا خاصا بها وذلك 
بحسب طبيعة ونوعية األزمة، من جانب آخر فإن بعض األزمات قد تؤثر مباشرة، 
وبحكم الجوار الجغرافي أو ارتباط المصالح على فئات معينة أو حتى تخلق جمهورا 

  1.عالم األزمات تخلق جمهورهاأن األزمة كما يقول بعض خبراء إ خاصا بها أي 

تتطلب الخطة اإلعالمية لمواجهة : تحديد الوسائل واإلمكانيات المتاحة :اللطوة الرابعة
األزمات إلى إمكانيات مادية وفنية وعناصر بشرية مدربة، من هنا فإن نجاح الخطة 

طلوبة والجماهير المستهدفة، وتكلفة ذلك يعتمد على التقدير السليم لحجم األنشطة الم
والموازنة بين اإلمكانيات المتاحة والمطلوبة، والسعي لسد النقص في اإلمكانيات 
المادية والتجهيزات الفنية، فضال عن االرتفاع المستمر بمستوى أداء العناصر البشرية 

 .اتمن خالل الدراسة والتدريب وتبادل الخبر 

واتصاالت األزمات والكوارث تعطي األولوية للعناصر البشرية وهناك مدرسة في إعالم "
مع الحد األدنى من اإلمكانيات المادية واألجهزة الفنية، ويؤكد أنصار هذه المدرسة أن 
خبرة وتدريب العناصر البشرية هي الشرط الرئيسي للنجاح، السيما وأن وفرة 

 2".حزات الفنية ال تضمن النجااإلمكانيات المادية والتجهي
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يعتبر إعداد رسالة مفيدة وفعالة خطوة بالغة األهمية : إعداد الرسالة :اللطوة اللامسة
في مواجهة األزمات إعالميا، إذ أن ما تقوله أثناء األزمة قد يعد أكثر أهمية عما 
تفعله، خاصة في الساعات األولى لوقوع األزمة، ومن الضروري أن تصمم الرسائل 

امات واحتياجات كل قطاع من الجمهور المستهدف، ويؤكد اهتم لتالءماإلعالمية 
خبراء إعالم األزمات على أن الرسالة يجب أن توضح لمختلف قطاعات الجمهور 
المرحلة المتبقية من األزمة، وأن تؤسس على المصداقية وااللتزام بالحقائق دون مبالغة 

، فإذا كان موقف األزمة سواء بالتهوين أو التمويل مع مراعاة السرعة والدقة والوضوح
يتسم بالغموض واالرتباك والشك فإن التأخير في تقديم المعلومات والبيانات المحددة 

باك، عالوة والواضحة يضاعف من حالة الغموض ويترك الجماهير نهبا للقلق واالرت
  1.على الشائعات

نصف في إدارة األزمة إعالميا يرتبط بالتدريب، فال توجد : التدريب: اللطوة السادسة
أي قيمة للخطط بدون تدريب، والقاعدة التي يقترحها خبراء إعالم األزمات هي بذل 
جهد متساوي على التخطيط والتجريب، فالتدريب ال يهدف فقط إلى التعلم واكتساب 

خطة التعلم واكتساب مهارات  مهارات وخبرات جديدة، لكنه يهدف أيضا إلى اختبار
وخبرات جديدة لكنه يهدف أيضا إلى اختيار خطة إدارة األزمة إعالميا، وقد تبث أن 
كثير من عمليات التدريب كشفت عن عمليات التدريب كشفت عن أوجه قصور في 

لكن برامج  .ديل هذه الخطط والبرامجوتعالخطط المتفق عليها، وبالتالي جرى مراجعة 
ثير إشكالية أن كل برامج التدريب تفترض أزمات تختلف عن الموقف التدريب ت

الحقيقي لألزمة، وما يرتبط به من توترات عصبية خاصة باألزمة نفسها وانعكاسها 
على فريق األزمة، وضغط الوقت، وأحيانا غياب بعض أعضاء الفريق، ومن ثم يصبح 

ضاء الفريق في حضور البديل هو عقد جلسات، إما ألعضاء فريق األزمة أو ألع
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خبراء ومستشارين من خارج المنظمة لتوليد أفكار وتصور احتماالت لتطور األزمات 
  1.تمرين تكون له فوائد عديدةالمتوقعة، وهو نوع من التفكير المستقبلي أو ال

الوضع األمثل إلدارة ويؤكد الباحثون والمتخصصون في اإلدارة اإلعالمية لألزمات أن 
يا يكون في إطار خطة أو خطط مسبقة لكن قد تحدث أزمة غير متوقعة، األزمة إعالم

من هنا فإن  ،وال يوجد لدى العاملين في مواجهة األزمة إعالميا خطة مسبقة لمواجهتها
 . تمال مواجهة أزمة بدون خطةبرامج التدريب الناجحة تطرح على فريق األزمة اح
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 .معالجة الصحافة المكتوبة لألزمات :المبحث الرابع

 .لالل األزمات المكتوبة وظائف ومهام الصحافة :المطلب األول

وفي المجتمع الذي تنشط فيه بصفة  ،دورا بارزا بصفة عامة تلعب الصحافة المكتوبة  
وطرح  ث تسهم في تزويد قرائها باألخبار عن طريق التحليل والتعليقخاصة، بحي

 .وثقة جمهورها، وهي بذلك تكتسب مصداقية كبيرة المواضيع الشائكة والمهمة

وخالل األزمات تزداد الحاجة لتتبع األخبار ولمعرفة األحداث ومن أجل ذلك يلجأ 
 الجمهور بكثافة نحو قراءة الصحف التي تقدم معلومات دقيقة ومفصلة باإلضافة إلى

 .   خبراء والمتخصصينتحليلها وتدعيمها بآراء الو  شرحها

ظلت أدبيات اإلعالم تعامل مفهوم الصحافة واالتصال الجماهيري بمعنى واحد، و 
وفي  ،خصوصا عند تناول الوظائف التي تقوم بها الصحافة أو االتصال الجماهيري 

اد من الصحافة بشكل عام، وهو الحالتين تأثر تصنيف الوظائف بما كان يتوقعه األفر 
االتصال الجماهيري بعد ذلك، فوظائف الصحافة في أدبيات  م تطبيقه علىثما 

م الشرح والتفسير لما ينشر من أخبار، وكذلك ثخبار، إلاإلعالم أو ا: إلعالم هيا
فالتسلية  ،شئة االجتماعية، أخيرا التسويق واإلعالنالتنرشاد والتوجيه، ثم التعليم و اإل
 .الترفيهو 

تصنيفها في إطارين هما الوظائف من خالل ه ذأن يجمل ه" دينيس ماكسويل"ويحاول 
 1:التاليين تجاهيناالفي  اإلعالملك فإنه يقوم بتصنيف وسائل ذالمجتمع والفرد، ول

تنحصر الوظائف الرئيسية و  :في المجتمع اإلعالمالوظائف الرئيسية لوسائل  .5
 :في المجتمع في التالي اإلعالملوسائل 
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 اإلعالم. 
 من خالل تدعيم الضبط االجتماعي والمعايير الخاصة : تحقيق التماسك االجتماعي

 .المواقف المختلفةحول القضايا و  اإلجماعدعم به، وكذلك التنشئة االجتماعية، و 
 دعم ل التعبير عن الثقافة السائدة، و لك من خالذو : يق التواصل االجتماعيتحق

 .القيم الشائعة
 الترفيه . 
 ذات األهداف االجتماعية،  اإلعالميةتتمثل في المساهمة في الحمالت و  :التعبئة

 .الحروبوبصفة خاصة في األزمات السياسية واالقتصادية و 
 :الوظائف التي تقوم بها للفرد .1
 اإلعالم. 
  لك من خالل دعم القيم الشخصية، ذو : الفرد على دعم الهوية الشخصيةمساعدة

 .المجتمعوأنماط السلوك المقبولة،  والتوحد مع قيم الجماعة و 
  ظروف اآلخرين لك من خالل التعرف على ذتماعي و التفاعل االجالتماسك و

دارة الحوار و تحقوالتوحد مع الغير و  التفاعل يق االنتماء للجماعة والمجتمع، وا 
 .االجتماعي

 1.الترفيه 

إننا يمكن أن نجد عضها، بل به الوظائف في عالقتها بذوليس هناك ترتيب معين له
بحيث ال يظهر بشكل حاسم ارتباط المحتوى بوظيفة معينة  بين بعضها،تداخال بينها و 

 .      أو غيرها
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وفي هذا الصدد، تؤكد الدراسات العلمية على أن وسائل اإلعالم تتميز بصفتين 
أولهما بأنه إعالم سياسي، " تالجيرمي تنس"أساسيتين حسب ما يراه الكاتب األمريكي 

في ضوء ذلك تؤدي وسائل اإلعالم رة، و تمد على التكنولوجيا المتطو أنه يع الثانيو 
 1:هيخمس وظائف للمسئولين السياسيين ورجال الحكومة، و 

المسئولين الحكوميين بالمعلومات حول األحداث الجارية والبيئة تمد الرؤساء و   .5
 .السياسية من حولهم

اهتمامات الرأي العام من خالل نشرها للقصص اإلخبارية التي تشكل  تعكس .1
أساس النقاش الجماهيري العام، كما أنها تعطي االنطباع بكونها المدافع عن 

 .مصالح الرأي العام
 .زمة لنقل رسائلهم إلى الجمهور ولشرح سياساتهمتوفر للمسئولين القنوات الال .1
سئولين يعتمدون عليها في المن السياسيين و السياسية، فكثير م صناعة القرارات  .4

 .تحليل األحداث الجاريةتفسير و 
كذلك الحكومة الرأي العام حول القضايا واألحداث التي ترى هي و  توجه نظر  .1

 .ضرورة توجيه االنتباه لها دون غيرها

على رأسها الصحافة بتغذية عملية صنع القرار بتيار وتبعا لذلك، تقوم وسائل اإلعالم و 
ذلك عن طريق توجيه ل المداخالت األساسية للعملية، و ستمر من المعلومات تمثم

الم بهذه حينما تقوم وسائل اإلعو  .ائي إلى جوانب معينة في البيئةاالهتمام بشكل انتق
عرض المطالب على صانعي القرار، ولكنها كقناة ل -حسبو -الوظيفة فهي ال تعمل 

 .القرار مدخالت عملية صنع يتستشير وترشح وتبن
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وسائل اإلعالم في بناء أجندة المجتمع أي أولويات وهنا تجدر اإلشارة إلى دور و  
كذلك أجندة صانعي القرار أي أولويات صانعي ام السائدة لدى أفراد المجتمع، و االهتم
 .القرار

ة من حيث كونها وسيل سائل اإلعالم لدى متخذي القراراتقد أكدت الدراسات أهمية و و 
 األحداثللحصول على المعلومات وخاصة وقت االضطرابات واألزمات و أساسية 
الدول  فضال عن كونها أداة لتنفيذ بعض السياسات ووسيلة للتفاوض مع ،المتشابكة

هي في ذلك كله تؤدي دورا محوريا بحيث ال يمكن األخرى في بعض الحاالت، و 
معالجة كل نظام على حدة  النظام اإلعالمي أو أداءو الفصل بين أداء النظام السياسي 

 .بعيدا عن اآلخر

بد من االستدراك للتذكير بأن أثر وسائل اإلعالم، وخاصة الصحافة وبطبيعة الحال ال
ظام السياسي السائد، فهو في صنع القرار السياسي إنما يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الن

يضعف في لطة رابعة، و فيها الصحافة إلى س في الدول الليبرالية التي تتحول ى دور يقو 
رشاتكون فيها الصحافة أداة توجيه و  الدول التي  . د وخاصة في المجتمعات السلطويةا 

حافة في سياسات الدول الداخلية والخارجية على الدور الذي تلعبه الص يتعاظمو 
القرار السياسي والتأثير على متخذي  الصحافة أداة مؤثرة في صناعة أصبحتالسواء، و 
رجال السياسة فة و تتمثل العالقة بين الصحايما في األنظمة الديمقراطية، و القرار الس

 1:في عدة مظاهر على النحو التالي

 بالمصالح إذ يمكن القول أنه بالرغم من توفر قنوات رسمية خاصة : المعرفة
إلى  يلجئون ن النخبة المسئولة عن صنع القرار السياسي إالسياسية في كل دولة، ف
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متطورة عن األحداث الدولية وردود فعل و  ىللحصول على معلومات أوفحافة الص
 .الجهات الدولية األخرى نحوها

 ن أجل تمكينهم من تقييم يولي صانعو السياسة، أيضا اهتماما بالصحافة م: التقييم
ي استيحاء األفكار من اآلراء التي يطرحها المحللون المختصون فو األحداث 

 .المواقف التي ينبغي اتخاذ قرار بشأنهاشاكل و الصحافة، حول معالجة الم
 يساعد  له ا غفالهاافة بأشكالها المختلفة على حدث و ذلك أن تركيز الصح: األهمية

هكذا فإن رجال السياسة بالنسبة لصانعي القرار السياسي و في تحديد درجة أهميته 
ذا يبحثون عن تقييم مقارن ألهمية حدث ما من خالل المعالجات الصحفية له

 .الحدث في كثير من األحيان
 مثل في كونها معيارا إن الصحافة تمد صانعي القرار بعنصر مهم يت: الرأي العام

يشترط في تأدية الصحافة لهذا الدور أن تكون تجاهات الرأي العام و ال أو مقياسا
 . اضعة لتوجيهات السلطة السياسية ورقابتهاغير خ

دورا المتعلقة بالصحافة، نجد أنها تؤدي  –رالسالفة الذك–خالل هذه الوظائف من و 
ت األفراد، بما تقدمه من أخبار تجاهاافي تشكيل أراء و  -أيضا–مهما وأساسيا 
 –خاصة الصحافة  –لوسائل اإلعالم  أنمة اتفاق بين الباحثين على ثومعلومات، ف

توجهاته نحوها، وتحديد موقعها في الرأي العام تجاه قضايا معينة و  دورا في تشكيل
 على تغيير الصورة القائمة، كما وسائل اإلعالم لديها المقدرة أنقائمة أولوياته، حيث 
 التنشئة االجتماعية، ةقة في التأثير على الرأي العام وعميلأن لها إمكانيات فائ

ث دون ها على االهتمام بشخصيات معينة وأحداالسياسة، بجانب مقدرتوالثقافية، و 
ضفاء أهمية على بعض األدوار و   . ا همال البعض اآلخرأخرى، وا 
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وظيفتها مجموعة اعتبارات رئيسية ينبغي على الصحافة األخذ بها عند قيامها ب كوهنا
 1:هيفي تشكيل الرأي العام، و 

  الواضحةااللتزام بنشر األخبار الصحيحة و. 
  نحو يساعد القارئ في الوقت التعليق عليها على أن تقوم بتفسير هذه األخبار و

 .نفسه على تكوين هذا الرأي
  تفسيرها حتى تصبح كاملة في نظر القارئ، م بتتبع هذه األخبار بعد نشرها و أن تقو

ة القومية السائدة في كما ينبغي عليها أن تلتزم بالمحافظة على الروح المعنوي
الصادقة، فضال  تلتزم بنشر األخبارو  اإلشاعاتأن تبتعد عن ترويج المجتمع، و 
 .هبالمسائل والقضايا التي تهم الجمهور وترتبط بمصالح عن االهتمام

  2:الل تحقيقها للمهام التاليةيمكن أيضا للصحافة أن تقوم بإدارة األزمات من خو 

تقوم الصحافة من خالله بتقديم المعلومات التي تهدف من و : المستوى اإلعالمي .5
على أن تقوم بشرح وتفسير خلفيات األحداث رها بما حدث، خاللها إلحاطة جمهو 

 .الوقائع أثناء تقديمها لجمهورهاو 
يمكن للصحافة أن تقوم بتوظيف كافة فنون اإلقناع في : المستوى التثقيفي .1

مصاحبة الرسائل التي تقدمها لجمهورها لخلق رأي عام مؤيد لطريقة تناولها 
 .لألزمة

التعامل الجهود التي تتخذ في إطار  تقوم الصحافة بمراقبة كافة: مستوى المراقب .1
ها، كما تقوم بعرض الرأي العام التعليق عليمع األزمة أو المشكلة، وتقوم بعرضها و 

 .الرأي اآلخر من خالل الرسائل التي تقدمها لجمهورهاو 
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ولوجي في وسائل اإلعالم وانتشار التكنولوجيا المتعددة الوسائط إال رغم التطور التكن
للصحافة المكتوبة مكانة خاصة ومميزات تجعلها أقوى الوسائل في التأثير أنه تبقى 

من خالل مقدرتها على تفسير -افة إن الصح"على الجمهور خاصة وقت األزمات، 
األحداث بجانب التزامها بالضوابط التي تحكم عالقتها وشرح وتحليل وتقييم األزمات و 

 أكثرتعد  -لحقائق دون مبالغة أو تهويلالموضوعية، ونشر او الدقة : بالرأي العام مثل
دارة سائل اإلعالم مقدرة على معالجة و و   1".األزماتا 
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  .لالل مراحل إدارة األزمة المكتوبة الصحافةدور  :المطلب الثاني

باختالف طبيعة كل مرحلة من المراحل  األزمةيختلف دور الصحافة خالل إدارة   
ع على وقو  المرحلة السابقةفبينما يكون االهتمام في  .األزمةالثالث التي تمر بها 

تنبيه الرأي العام لما متجها لجمع المعلومات و  ، أي قبل انفجار أحداث األزمة،األزمة
يمكن أن يحدث، والتحذير منه نجد أن مرحلة وقوع األزمة تشهد تركيزا على معرفة 

نقلها إلى الرأي العام في الحصول على المعلومات الصحيحة و  ماذا يجري؟ ومحاولة
األحداث تحليل ية فتشهد اهتماما أكبر بمتابعة و وقت ممكن، أما المرحلة الثان أسرع

في المرحلة األخيرة لتقديم تفسير لما يجري بالفعل، و السعي وتداعياتها المتالحقة، و 
التوصل إلى رؤية ادة مما جرى، و المستف يكون التركيز منصبا على استخالص الدروس

  .في أزمات قد تحدث في المستقبل مستقبلية يمكن أن تفيد في تفادي حدوث ما وقع

دور الصحافة المكتوبة في إدارة األزمات ولم تقدم أدبيات اإلدارة اإلعالمية لألزمات 
نما اقتصرت على ثالث مراحل بصفة عامة وهي  خالل المراحل المختلفة لألزمة، وا 

 :كاآلتي

 .قبل وقوعها ألزمةل المكتوبة الصحافةإدارة : أوال

شاركة المجتمع تلعب الصحافة دورا بارزا في مرحلة ما قبل األزمة، كما أنها تمتد إلى م
فالصحافة لها أهميتها في التنبؤ بوقوع  .التصدي لها عند وقوعهافي إدارة أزماته و 

ر اإلخباري وغير ذلك من األدواوالتثقيفي و األزمات من خالل دورها الرقابي والوعي 
ويمكن إجمال أهم األدوار التي  .مبادئهالصحفي و  فالتي تمارس في نطاق ميثاق الشر 

 1:يلي تقوم بها الصحافة في هذه المرحلة فيما
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  تأتيو  .ألزمات التي يتعرض لها المجتمع والتنبؤ بوقوعهااتقوم برصد المشكالت و 
اإلطالع قبة البيئة الداخلية والخارجية و هذه المهمة انطالقا من اهتمام الصحافة بمرا

 .ما يمر به من أحداثأحوال المجتمع و المستمر على 
 عرضها على الجمهور أوال بأولاألحداث التي يمر بها المجتمع و  متابعة. 
 شهدها متابعة األحداث التي ينبؤ بوقوع األزمات من خالل رصد و محاولة الت

 .المجتمع
  مشاركة الجمهور في أي عما يواجه المجتمع من أحداث و إجراء استطالعات للر

 .توقعها
  من خالل االستعانة بالمتخصصين  معالجتهاعرض وتحليل األحداث القائمة و

 .قادة الرأي من المجتمعو 
  مساندة المؤسسة في هذا الشأنكشف قضايا الفساد في المجتمع و  . 
  على الجوانب اإلصالح في المجتمع من خالل تسليط الضوء  بدورتقوم الصحافة

جة أوجه الخلل وتطوير من ثم دفع المسئولين نحو معالالسلبية في األداء و 
تحفيز المسئولين للقيام إلسهام في تفادي وقوع األزمات، و بالتالي امؤسساتهم و 

 .بتأسيس منظومة متكاملة إلدارة األزمات
  وية التي تواجه المجتمع بارزا في توثيق األحداث األزمإن الصحافة تؤدي دورا

بالتالي تكون مرجعية أساسية عند التخطيط المستقبلي إلدارة المحلي والعالمي و 
األزمات من خالل الوقوف على جوانب إدارة األزمات السابقة والمعالجات 

 1.التي تمت خاللها الصحفية
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     .دور الصحافة عند وقوع األزمة: اثاني

تلعب الصحافة دورا بارزا عند وقوع األزمات لكونها وسيلة اتصالية فعالة يلتف حولها 
أدوار  أهمومن  األزماتتطورات ن الجمهور بهدف متابعة األخبار و قطاع عريض م

 1:الصحافة عند وقوع األزمات

تحدث، حيث تقوم الصحافة بإخبار الجمهور باألزمات التي  :الدور اإلخباري  .5
مداده  المعلومات التي تطرأ على الساحة، وإلمداد بتطورات األحداث واألخبار و وا 

الجمهور باألخبار األزموية يجب أن تتسم الصحيفة بالمصداقية في تعاملها مع 
المعالجات الصحفية جمهور، حتى تحوز على اهتماماته ومواصلته لمتابعة التطورات و ال

الجدية في يتوافر للصحيفة السرعة و  التي وقعت، إلى جانب هذا فالبد أن األزمةعن 
يرى الباحث أن الصحافة في عن الحدث وتحقيق السبق الصحفي لذلك، و  اإلعالن

التعمق في األحداث، نتيجة مرحلة الخبر إلى مرحلة التحليل و وضعها الراهن قد تخطت 
تلك ت، حيث أن هور الفضائيات واالتصال عبر اإلنترنتطور تكنولوجيا االتصال وظ

وقت حدوثه على الفور، وبالتالي، يسبق الصحيفة سائل تستطيع إذاعة الحدث الو 
من ثم فقد أصبح المجال محدودا أمام الصحافة في عن الخبر و  اإلعالنالورقية في 

افة بتقديم تحليالت لكن المجال ال يزال متسعا لتقوم الصح، و اإلعالميتحقيق السبق 
 . وتفسيرات موضوعية وعميقة لما حدث

يأتي هذا الدور المهم على قائمة : المتابعة ألحداث األزمةر التحليل و دو   .1
في األزمة  المسئولينو ت الصحافة وفق تناولها لألحداث وتطوراتها ورأي النخبة أولويا

األسباب التي ة وفق هذا الدور بالتعمق في دراسعادة ما تهتم الصحافة و . التي حدثت
جراء الملوقوع األزمات، وتحليل رأي المتخصصين، و  أدت قابالت مع المتضررين من ا 
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والدوافع التي تراكمت  األزمةالرجوع إلى بوادر األزمة وشهود العيان في موقع األزمة، و 
تختلف المعالجات الصحفية وفق توجهات وسياسات الصحف سواء وأدت إلى وقوعها و 

الصحافة عند تحليلها لموقع األزمة يجب أن تلتزم  قومية أو حزبية أو مستقلة، إال أن
صدار األحكام قبل انتهاء جهات عدم الحكم على مسببات األزمة و : بعدة مبادئ منها ا 
وين من شدة هلتويل أو اهنية، منعا إلثارة الرأي العام، وعدم المبالغة والتالتحقيق القانو 

ادث وتقديم الرأي المؤيد وخطورة األزمة، واالهتمام بشرح وتحليل مالبسات الح
 .المعارض مع توضيح اإلجراءات التي تقوم بها األجهزة المعنية في إدارة األزمةو 

ف الصحافة تغطيتها على أحداث األزمة ثعندما تك: ن الرأي العام وتوجيههتكوي .1
عام نحو موقف معين وتتبنى موقفا محددا من األزمة، فإنها تستطيع توجيه الرأي ال

 . وتوحيده

 .دور الصحافة بعد وقوع األزمة: ثاالث

لقاء  تؤدي الصحافة دورا بارزا في هذه المرحلة في حالة اهتمامها بتتبع األزمات وا 
متابعة : الضوء على جوانب إدارتها من قبل األجهزة المعنية بها، ومن تلك األدوار

كما  .إدارتهاجهود المؤسسات في إدارة األزمة ورصد الجوانب اإليجابية والسلبية في 
ث وتوجه األنظار نحو أهمية االستعداد رس الصحافة أنشطة تقييمية لما حدتما

جال صحافة األزمات لألزمات إلى جانب الضغط على المؤسسات الصحفية بتطوير م
 .والتعامل معها

يرى أن الصحافة تهتم  أن الكاتبإال وبالرغم من اهتمام الصحافة بتغطية األزمات  
مات في مرحلة حدوث األزمات، وتغفل مرحلتي ما قبل وما بعد الحدوث، بمعالجة األز 

وهو ما يظهر في عدم متابعة اإلجراءات التي تتخذ من قبل األجهزة المعنية في 
الستعداد لمواجهة إصالح الخلل أو مواصلة الضغط على المسئولين لتطوير إجراءات ا
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د مرور األزمة من إعداد التقرير ويالحظ أيضا أن اإلجراءات التي تتخذ بع. األزمات
بقضايا  نشغالاالاألمر الذي يدفع بالصحافة إلى النهائي عنها قد تأخذ وقتا طويال، 

  1.أخرى، إلى جانب أن الصحافة ال تعطي اهتمامها بمتابعة تلك اإلجراءات

فعاال في إدارة األزمات، إال أن األهم هو سبق يتضح أن للصحافة دورا مهما و مما و 
على المؤسسات أن تتعاون وليس إعاقتها، و  األزماتاستثمار الصحافة في إنجاح إدارة 

لومات عند ، حيث ذهب البعض إلى التأكيد على أهمية المعنمعها في هذا الشأ
 ات والمتطلبات الخاصة للصحفيينهذا مع تفهم االحتياجالتعامل مع الصحفيين و 

 . والعمل المتعاون معهم

في مجال األزمات من خالل  أدائهايجب على المؤسسات الصحفية أن تهتم بتطوير 
خالل التغطية اليومية  التوقع لحدوثها منو  األزماتتدريب الصحفيين على كيفية إدارة 

ل التدريب كيفية تغطية يشمأن األحداث التي يمر بها المجتمع، كما يجب للقضايا و 
مواثيق الشرف الصحفي من خالل ام بأخالقيات الممارسة الصحفية و االلتز و  األزمات

تزام بالموضوعية في نقل الحدث، والدقة في المعلومات، وعدم التعرض للحياة االل
المتهم بريء إلى أن تثبت "الشخصيات العامة والسير نحو مبدأ لمواطنين و لالخاصة 

عة و اختيار كوادر قادرة على متاب، كما يتجه تطوير صحافة األزمات نح"إدانته
 .األزمات ورصدها من الواقع
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 .الصحفيين عند تغطية األزمات هاواجهيالتي  صعوباتلا :المطلب الثالث

معوقات كثيرة تواجه وسائل اإلعالم بصفة عامة والصحافة المكتوبة بصفة خاصة   
أثناء تغطيتها لألزمات وذلك ألسباب مختلفة، ويتعامل الصحفيين مع هذه المشاكل 
بكفاءة واحترافية من أجل الوصول إلى المعلومات الالزمة حول األزمة بهدف اإلعالم 
طالع الجمهور والتنبؤ بآفاق وتطورات األزمة والمساهمة في معالجتها بأفضل  وا 

  1:ا يليومن أهم هذه م. أسلوب

 الضغوط السياسية التي تفرضها طبيعة األزمات ونوعها وامتداد تأثيرها. 
 قلة المعلومات المصاحبة لوقوع األزمات. 
  عدم تعاون مسئولي االتصال بالمؤسسات مع الصحفيين عند سؤالهم عن أبعاد

 .األزمة
  تأثير السياسة التحريرية وثقافة المؤسسة الصحفية على توجهات التغطية
 .صحفية لألزمةال

  أخالقيات الممارسة المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند نقل األحداث ومدى
 .تعارضها مع سياسة الصحيفة

  ضعف تدريب الصحفيين على إدارة األزمة وتغطية األحداث األزموية ورصد ما
 .يتناسب مع توجهات الرأي العام واهتماماته

 ات التي تتخذها األجهزة األمنية حفيين لدور اإلجراءصعدم تفهم الكثير من ال
من حفظ األمن وقت األزمات، وتوجيه االتهامات لها بحجب المعلومات عن 

 .حفيين والعمل ضد مصلحتهمصال
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  إن الكثير من المراسلين الصحفيين يتعرضون إلى المخاطر التي تصل إلى حد
 .االغتياالت واإلصابات واالختطاف وغيرها من تلك المخاطر

  اإلمكانيات لتغطية األزمات بين فئات الصحف األمر الذي يغلب عدم تناسب
 . وعية من الصحف على األخرى ن
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 :لالصة

إن األمثل إلدارة األزمات بأفضل الطرق وتفادي سوء األوضاع وتفاقم األزمة بسبب   
هذه اإلدارة اتفاق بين  إيجادهو  وتكتم إدارة األزمة، ،وانتشار الشائعات ،وسائل اإلعالم

وبين مختلف المؤسسات اإلعالمية حول المعلومات التي يجب بثها عن األزمة 
شباع رغبة الجمهور الذي هو في حاجة لمعرفة األخبار حول  بإرضاء كال الطرفين وا 

 .األزمة وأسبابها والحلول المناسبة لها

دارة األزمة يمكن هذه األ خيرة من السيطرة هذا التعاون واالتفاق بين وسائل اإلعالم وا 
كما تحقق . على قنوات االتصال وعلى المعلومات التي تختار نشرها لصالح اإلدارة

هذه اإلستراتيجية مطالب وسائل اإلعالم في حق الحصول على المعلومات وحرية 
ونتيجة لكل هذا تتم عملية مواجهة األزمة، التي تتسم بالتعقيد . التعبير والتعليق عليها

وفعالية مع إمكانية حجم الخسائر الكبير وتهديد استقرار النظام، بكفاءة وقلة الوقت و 
االستفادة من األزمة واستغاللها لتحقيق أهداف أخرى عن طريق االتصال ووسائل 

 .اإلعالم
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 :تمهيد

األقدم  .تعتبر الصحافة المكتوبة من أهم وسائل اإلعالم تأثيرا في الرأي العام  
تتمتع بمصداقية كبيرة فهي ، من الوسائل األخرى  من حيث النشأة والممارسة اإلعالمية

الصحافة بشكل كبير منذ  تطورت. وبجمهور قراء من النخبة التي تحسن القراءة
ظهورها وتأثرت بعدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية، غيرت من أنماط 
نشرها وتوزيعها وأشكال تمويلها ورغم هذا الزالت تلعب دور السلطة الرابعة والمتحدثة 

تنفرد بها وتميزها عن وللصحافة المكتوبة خصائص . باسم الشعب الذي تدافع عليه
وسائل اإلعالم وذلك لما تلعب من وظائف اجتماعية وسياسية، ترتبط بالرأي  باقي

العام من جهة وتوفر له إمكانية الحصول على األخبار محللة، مفسرة ومعلق عليها، 
عليه وتلعب دور المنتقد  ةلشعب والمدافعالممثلة لومن جهة أخرى، تعتبر نفسها 

ا يمكن للصحافة المكتوبة أن تلعب دورا كم ،للسلطة والمراقب ألعمالها ولقراراتها
مساندا للسلطة من خالل دعمها والدفاع عنها خاصة فيما يتعلق بقضايا السياسة 

 .الخارجية

لى غاية يومنا هذاو وهذا ما عاشته الصحافة المكتوبة في الجزائر منذ ظهورها   ،ا 
مازالت تعاني من إشكالية تحقيق الديمقراطية وحرية التعبير والحق في اإلعالم رغم 

فعال شهد تاريخ الصحافة المكتوبة في . وجود الصحافة المستقلة وقوانين تقر بذلك
الجزائر عدة محطات تاريخية تميزت كل واحدة منها بعوامل أثرت على مسار 

في كل حافة في الجزائر بدور كبير وفعال الصحافة الجزائرية، وقد ساهمت هذه الص
 .ومسئوليتها االجتماعية ووظيفتها السياسيةأهميتها  فيها أثبتتمرحلة 
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 .ماهية الصحافة المكتوبة: المبحث األول

  .الصحافة المكتوبة تعريف: المطلب األول

بحوث وأدبيات الصحافة المكتوبة أهم وأكثر ما أنجزته الدراسات في علوم  إن  
اإلعالم واالتصال وذلك يرجع إلى مظاهر الممارسة الصحفية وتأثيراتها على كل 

وتعددت تعريفات . وغيرها...المستويات السياسية، االجتماعية، الثقافية، االقتصادية
، أو الهدف الذي تسعى إليه ى الذي تنشرهالصحافة المكتوبة وفق للوسيلة أو المحتو 

هي عبارة عن مساحات من الورق المطبوعة بطريقة آلية، لنقل الوسائل االتصالية ف"
عداد كبيرة ومنتشرة من األفراد، كما تتميز أ القائم باالتصال أو المرسل إلى  من

االنتقاء الصحف بكونها توفر للفرد تكرار القراءة حيث تنفرد بخاصية سهولة الحفظ و 
مكانية ال هي نشر المقاالت بهدف اإلعالم ونشر الرأي "و 1".رجوع إليها عند الضرورةوا 

والتعليم والتسلية، كما أنها واسطة تبادل اآلراء واألفكار بين أفراد المجتمع بين الهيئة 
الحاكمة والهيئة المحكومة، فضال عن أنها من أهم وسائل توجيه الرأي العام، بل هي 

  2".ستورية الرسميةمؤسسة فعلية تقوم بدور المراقبة إلى جانب المؤسسات الدبحق 

وتستخدم كلمة صحافة بدرجات مختلفة من الشمول، فهي تعني أحيانا الجرائد "
 Periodical، كما تعني أحيانا جميع المطبوعات والدوريات News Papersاإلخبارية 

  3".الم الجماهيري أخرى جميع وسائل اإلع التي تنشر الكلمة المطبوعة وقد تعني أحيانا

                                                             
، أطروحة لنيل شهادة 9111الصحافة المكتوبة وظاهرة العنف في الجزائر خالل سنة حسيني،  صفوانعصام   1

 .451، ص 5002صال، جامعة الجزائر، أكتوبر دكتوراه دولة في علوم اإلعالم واالت
 .41ص  ،5042، الجزائر، 4، دار التل للطباعة، طسوسيولوجيا اإلعالم واالتصالبغداد باي، عبد القادر   2
 .41المرجع نفسه، ص   3
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وشامل للصحافة يجمع بين أجزم الباحثون بصعوبة إيجاد تعريف جامع ومانع 
ومتطلباتها التي تميزها تمييزا دقيقا، ولهذا نجد أن المحاوالت الخاصة  محدداتها

و أومجال توظيفه، أو السياق العلمي بتعريف الصحافة ترتبط خصيصا باتجاه التعريف 
ومن جملة التعاريف التي وردت في هذا السياق، التعريف . العملي، الذي ينتمي إليه

التاريخ ": الصحافة المكتوبة في الجزائر"في كتابه " زهير إحدادن"الذي أورده الدكتور 
والصحافة يؤديان مهمة واحدة وهي نقل الخبر مع جميع الشروط التي تتعلق بهذه 

للحياة في المجتمع بجميع أنشطتها، وهي سجل للوثائق  العملية، فالصحافة هي مرآة
يوما بعد يوم، الفرق بينها وبين التاريخ هي حداثة األحداث، فالتاريخ يتناول األحداث 

صية القديمة والصحافة تتناول األحداث اآلنية وقد تظهر شخصية المؤرخ أكثر من شخ
تشمل الصحافة جميع الطرق  :الذي يقول" فريزر بوند"تعريف  باإلضافة إلى .الصحفي

وهنا  1.يجري في العالم التي تصل بواسطتها األنباء والتعليقات إلى الجمهور، وكل ما
نالحظ أن تعريف الصحافة لدى المؤلفان السابقان يدل على أنها كل عملية نقل 

 .للمعلومات واألخبار اآلنية للجمهور وتفسيرها والتعليق عليها

ي أكثر من ورق أو عملية نقل األخبار إلى جمهورها لكن الصحافة المكتوبة ه
تقل أهمية عن الوسائل  الصحافة في حياتنا المعاصرة تعد وسيلة إعالمية تبليغية الف

ونظرا لدورها الرائد في بلورة الرأي  .لية مهمة إلحداث التغيير داخل المجتمعآاألخرى، و 
العام العالمي والوطني والمحلي والتأثير عليه وتوعيته، أصبحت كل السلطات السياسية 
ومختلف التكتالت االقتصادية واالجتماعية والحكومات والسلطات الرسمية في جميع 

عن أفكارها، بلدان العالم تحاول احتواءها واالعتماد عليها كسالح قوي وفعال للتعبير 
أما إن لم تنجح األنظمة في توجيه الصحافة فإنها تعتبر مصدر خطر ودائما يهددها، 
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وبالتالي تصبح مصدر خوف وقلق، األمر الذي أدى إلى تشكيل ضغوطات متعددة 
  1.رسة المهنية لرجل اإلعالمالمصادر تؤثر بشكل نسبي على المما

ذا تحدثنا عن الصحف باعتبارها وسيلة من" وسائل االتصال الجماهيري، فهي تتميز  وا 
عن غيرها من وسائل اإلعالم بقدرتها على نشر المساحات الواسعة من المعلومات 

ويمكن قراءة الصحف شأن بقية المواد المطبوعة . التي تعالج األحداث اآلنية واليومية
فاظ بها بالسرعة التي تناسب القارئ، كما يمكن إعادة قراءتها أكثر من مرة، واالحت

  2".ليها في أي وقت وفي أي مكانوالرجوع إ
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 .لمكتوبة وتطورهانشأة الصحافة ا: المطلب الثاني

يرجع المؤرخون تاريخ صدور الصحف إلى عصور قديمة جدا لكنهم يختلفون فيما "
يخص أول ظهور للصحافة في العالم، اختالفهم هذا يقودنا إلى استنتاج ثالث تيارات 
رئيسية، كل تيار له مرجعيته الخاصة، وحجته المبررة للتاريخ المتفق عليه، ويرى 
 أصحاب التيار األول من مؤرخين، باحثين ودارسين في مجال اإلعالم أن الصحف

الحجر، بينما يرجع الباحثون الذين يصنفون  قشظهرت أول مرة في مصر، في شكل ن
ضمن التيار الثاني أول قدماء الجريدة إلى الصين، وهو المكان الذي عرف فيه ألول 

في حين ينسب أصحاب التيار الثالث إلى العرب . مرة الورق في عصر المسيحية
ظهور أول الصحف في العالم حيث يعتبرون بأن المعلقات التي كانت تعلق في 

 .جاهلية على ستائر الكعبة هي األم الحقيقية للصحف المنشورةال

يرى التيار األول أن المصريين القدماء هم أول من عرف الصحافة وأصدر الصحف، 
حيث أن أقدم صحيفة عسكرية نقشت على الحجر من وجهين، وجرى توزيعها شهريا 

واشتملت موادها  .ةبلغ مجموع نسخها حوالي المائعلى قادة الجيش، وطليعة الحكام و 
على أنباء المعارك والقادة وأعمال الجنود، ولم ينسوا أن يبرزوا فيها لونا من ألوان 

ويؤكد المختصون في . ينالتعبير الرمزي الذي تنتهجه اليوم صحافة القرن العشر 
ن أول قدماء للجريدة هم من دون شك ولدوا في الصين، وهو المكان الذي أاإلعالم ب

ل مرة الورق في عصر المسيحية، وهو أيضا موطن أول إبداع مطبعي عرف فيه ألو 
، حيث كانت النصوص تنشر على الخشب، إضافة إلى (وهو إشارة إلى فكرة تابلير)

  1".709-2410عهد طانق أولى الدوريات الرسمية للجهاز الملكي التي تطورت في 

                                                             
، 42جتماعية، العدد ، مجلة العلوم اإلنسانية واالالصحافة المكتوبة في الجزائر قراءة تاريخية، أوهايبيةفتيحة   1
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ان بعالمنا العربي، فقد بينما يرى أصحاب التيار الثالث أن ظهور الصحف ألول مرة ك
كانت هناك المعلقات التي كانت تعلق على أستار الكعبة في الجاهلية وتعرف 

ويمكن اعتبار . بالمعلقات السبع، وهي لسبعة من شعراء الجاهلية وأعظمهم أمراء
المعلقات من أقدم صور الصحيفة في العالم العربي زمن الجاهلية، وهي صحائف 

عر قبيلة معينة سائرا لقبائل، فالمعلقات تمثل أنضج صور معلقة تنقل فكرة من شا
ولقد  .طبيعة نقل األفكار كأوضح ما تكون إنها تحمل ، ال ومضموناالشعر الجاهلي شك

عرفت المعلقات في أنحاء عديدة من العالم لكنها لم تكن قصائد شعر، بل كانت عبارة 
عن نشرات تحمل أخبارا مثل معلقات يوليوس قيصر، فقد كان يصدر نشرة يومية 

 .ويعلقها في األماكن العامة ليعلم الناس أخبار الدولة

ألوراق الخبرية فيما بعد إلى صحف متداولة، حيث وجدت ا المعلقات وتحولت
. ل من ألمانيا وايطاليا وهولنداالمنسوخة في انجلترا في القرن الثالث عشر، وكذا في ك

هكذا كان المناخ الجديد الذي ساد غرب أوروبا وشمالها عندما أصاب المدن والموانئ 
بها الكثير من الرخاء، نتيجة االستكشافات الجغرافية وعبور األطلنطي إلى 

ظهور الطبقة البرجوازية، وتبع ذلك حدوث االنشقاق البروستانتي األمريكيتين، و 
واإلصالح الديني وفي ظل هذه البيئة الجديدة كان ال بد أن تظهر المطبعة مثل ما 
ظهرت األوراق الخبرية ثم الصحف، وقد أتاحت المطبعة طباعة اإلنجيل حيث كان 

المقدس بين أ يشع الكتاب مخترع المطبعة وبذلك بد Gutenbergأول ما طبع غونتبرغ 
. ن كان وقفا على الخاصة والكهنة، ثم انتشار األوراق الخبريةأالناس في أوروبا بعد 

وقد أخذت الصحف تتكاثر لتغطي حاجة المجتمعات الحديثة حتى وصل عددها في 
صحيفة ثم تضاعف العدد بعد ذلك مرات  410نهاية القرن السابع عشر ميالدي إلى 

ت الصحف الحديثة التي حمل بعضها اسم ورقة وبعضها اآلخر اسم ومرات، ثم ظهر 
 : األخبار مع الحرص في الكثير منها على أن يكون االسم معبرا عن الخبر واآلنية
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 News of the World. 

 News Week. 

 Daily News. 

 The Time. 

 The Morning Journal. 

 The Morning Herald. 

 The Morning Post. 

 The Daily News. 

 Daily. 

 Mirror Mail Chronicle. 

، إذ أن تطور وأمريكاهذه التحوالت صبغت المجتمعات الحديثة في أوروبا الغربية 
علما أن  ،الشمالية ،ها أدى إلى ميالد رأي عام حقيقي وتأسيس الدولةسالصحافة وتسيي

ثورات القرن الثامن عشر ساهمت في تطوير اإلعالم، ولقد غّير عصر األنوار رأي 
حيث يرتبط ميالد الصحف . المواطن في اإلعالم، وكذلك اهتمامه بالمشاكل العمومية

االقتصادية  العمالقة الذي تطلب حقبة قصيرة لهذا التطور الهائل، وأصبحت القوانين
كمبدأ المنافسة، وأصبح اإلعالم يمثل  الليبراليةالصحافة العقيدة ت بلكما تق. تتحكم فيها
كبر عدد من القراء في مختلف الطبقات، أنافسة شغلها الشاغل الدائم لكسب سوقا والم

 . كذا لتوسيع شبكة المصادرو 

منذ بداية الصحافة المطبوعة وحتى اآلن فإن اإلعالم يعتبر مؤسسة في حد ذاته 
إن اإلعالم كمؤسسة اجتماعية يظهر . لعام القانوني والمجتمعيمؤسسة في مفهومها ا

دائما كعامل للقوات التي تحتاج إلى تغيير المجتمع، وتعتبر المؤسسات اإلعالمية في 
نفس الوقت المكان المالئم للتعرف بكل سهولة عن المجتمع في تغيراته وا عادة إنتاجه 

كانت هناك مراسالت خطية  في منتصف القرن السابع عشر. في نشاطه وتنظيمه
منظمة في ألمانيا وايطاليا قرنين قبل اكتشاف المطبعة، واعتبرت مدينة البندقية الملتقى 

في القرن السابع عشر . Avissi" أفيسي"التجاري للمطبوعات والتي كانت تحمل اسم 
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، ويعتبر مؤسس الكزيتة بعد قرنين، ألنه كان يطبع La Gazetteظهر أب الصحافة 
نشورات ويوزعها كذلك بانتظام وبعده غوتنبرغ إذ تحصل على رخصة من ملك الم
على طبع وتوزيع وبيع الصحافة، وكل  "ريشوليو"نسا في أكتوبر بمساعدة فر 

 1.المحاضرات والملتقيات وأسعار البضائع، وهي رخصة خاصة به وحده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .520 المرجع نفسه، ص  1



الصحافة المكتوبة في الجزائر                                         :الفصل الرابع  

 

223 
 

 .ة في الوطن العربيالمكتوبلمحة تاريخية عن نشأة الصحافة : المطلب الثالث

على " نابلوليون بونابرت"من خالل حملة ظهرت الصحافة العربية بشكلها الحالي   
، وكانت بداياتها باللغة الفرنسية حيث صدرت في العالم نفسه 4971مصر سنة 

أما باللغة العربية . في مصر Courrier de l’Egypte" كورييه دي ليجيبت"صحيفة 
، في 4159في مصر سنة " جورنال الخديوي "ير إلى ظهور صحيفة فإن المصادر تش

حين تشير مصادر أخرى إلى أن أول صحيفة عربية ظهرت إلى الوجود هي مجلة 
بينما  4142التي كانت البداية الفعلية للصحافة العربية في العراق لسنة " المؤرخ"

هي أول  4142الصادرة عام " جورنال العراق"تذهب مصادر تفيد بأن صحيفة 
 . اللغتين العربية والتركيةصحيفة عربية، وكانت تصدر ب

، ولكن بالموازاةومع هذا االختالف حول تاريخ ظهور الصحافة المكتوبة عند العرب 
المطبعة إلى بعض البلدان  أو دخول فإن البعض يربط ظهور الصحافة العربية بظهور

إلى مصر، " نابوليون "العربية، ويشيرون بوجه خاص إلى المطبعة التي حملها معه 
" جورنال الخديوي "بعد صدور  4151المصرية سنة " الوقائع"وبها صدرت صحيفة 

 .المشار إليها سابقا

فإنه وبغض النظر عن أي دولة عربية كان لها السبق في إصدار أول صحيفة عربية، 
مع بشائر وبدايات النهضة العربية  نيمكن القول أن ظهور الصحافة العربية قد تزام

في القرن التاسع عشر، وعرفت انتشارها بشكل ملموس في النصف األول من القرن 
العشرين، وقد ساعد على ازدهار ظهور الصحافة في األقطار العربية وجود االستعمار 

، في محاولة منه للسيطرة على الشعوب العربية األوروبي على األراضي العربية
الخاضعة له بواسطة سالح اإلعالم، غير أنه ينبغي علينا أن نفرق في البداية بين 

 . أة الصحافة العربية ذاتهانشأة الصحافة في العالم العربي وبين نش
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 ويفهم من هذا، أن الصحافة قد ظهرت في العالم العربي في أول عهد لها، على أيدي
المستعمرين األوروبيين ثم الحقا على أيدي الحكام، قبل أن تنهض الشعوب العربية 
يقاظ الوعي العربي  لتستغل الصحافة كوسيلة فعالة للدفاع عن الهوية ولشحذ الهمم وا 

  1.اديةوهو من أبرز ما عرف بالصحافة النضالية والجه
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 .ية الصحافة المكتوبةأهم: المطلب الرابع

الصحافة المكتوبة كأولى وسائل لقد عرفت المجتمعات اإلنسانية في القرون السابقة   
عالم في كافة المجاالت الحياتية، وتشعبت مهامه وتنوعت وسائله وأصبح في اإل

لكن تبقى الصحافة المكتوبة الوسيلة . مستوى متقدم بعد استعماله للتقنية الصناعية
يطرة حاليا، فهي موجودة في كافة المجتمعات الحديثة، اإلعالمية الكتابية السائدة والمس
أهمية الصحافة تنبع من ف .ا ونوعا وفاعلية وقدرة وتأثيرالكن وجودها هذا يختلف كم

أنها اتصال يومي مباشر بالجمهور، اتصال هدفه نقل الخبر والرأي والتحليل والصورة 
 . سبوعية، شهريةالدورية، أإلى القارئ، عبر الجريدة اليومية أو المجلة 

إلى جانب السلطات التنفيذية )وكثيرا ما تلقب الصحافة بالسلطة الرابعة في الدولة 
وذلك لما تؤديه من وظائف  ها البعض السلطة األولى، بل يعتبر (والتشريعية والقضائية

سياسية من خالل تتبع األحداث السياسية الداخلية والخارجية وتفسيرها والتعليق عليها، 
شئة السياسية وخلق الوعي السياسي، باإلضافة إلى مراقبة البيئة السياسية التن

 . واالجتماعية والدفاع عن حقوق المواطنين وكشف قضايا الفساد

ع وسائل اإلعالم، إال أن الصحافة المكتوبة تبقى األكثر شيوعا في جميع و ورغم تن
 : المجاالت، ولهذه األخيرة أهمية كبيرة يمكننا تلخيصها فيما يلي

 حداث السياسية الدوريات ونشر الوثائق وتتابع األمن خالل : تحقيق االتصال
 .جيواالقتصادية واالجتماعية، فيتم بذلك ربط الفرد بالعالم الخار 

 تقوم الصحافة بدور نقل ونشر مقاالت علمية وثقافية : التعليم والتثقيف
ومعلومات تختص بما يدور في المجتمع من قضايا داخلية، فتقوم بتوعية 

 .الجماهير
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 وهذا من حيث الجانب االقتصادي إذ تقوم الصحف : ترويج السلع والخدمات
 .بعملية الدعاية واإلعالن عن السلع المختلفة

 وذلك بتقديم ألوان مختلفة من الفنون كنشر القصص : المساهمة في ملئ الفراغ
 .المسلية والكلمات المتقاطعة والمسابقات الفكرية واأللغاز والنكت

 حيث تقوم الصحافة بدور : ديولوجيا والتأثير على الرأي العاميأداة لنشر اإل
لك عن طريق نشر الوسيط بين الدولة واألحزاب والمتطلبات الجماهيرية، وذ

كساب الجماهير مواقف جديدة   1.أو الدفاع عن فكرة لتتحققاتجاهات معينة وا 
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  .اف الصحافة المكتوبةأهد: المطلب الخامس 

تعتبر الصحافة بمختلف أنواعها وبمختلف دول العالم من وسائل اإلعالم األكثر   
أهمية المرغوب في امتالكها للتحكم في األوضاع وتوجيهها خدمة ألغراض وأهداف 
وطنية أو سلطوية أو لمجموع مصالح، وكما هو معلوم، فمن يملك اإلعالم ويتحكم فيه 

يتحكم في تسيير ومعالجة القضايا التي يهتم بها إنتاجا وتوزيعا يمتلك القوة والسلطة و 
والصحافة المكتوبة تحتل مكانة بارزة بين باقي . وتوجيهها خدمة ألهدافه ومخططاته

وتختلف أهدافها باختالف المؤسسة وسياستها وخطها  وسائل اإلعالم الجماهيرية،
 القضية،االفتتاحي، كما تختلف األهداف حسب طبيعة الموضوع المعالج وسياقات 

 :تحديد أهداف الصحافة المكتوبة بصفة عامة في النقاط التاليةويمكن 

 أي إعالم الناس بما يهمهم ويتصل بحياتهم الخاصة والعامة سواء في : اإلعالم
 .مجتمعهم الداخلي أو المجتمعات الخارجية

 فالصحافة تقدم لقرائها تفسيرا لألحداث الغامضة وتوضيحا : والتوضيح التفسير
اصة ألسبابها ومسبباتها وما سوف يكون لها من تأثير على حياة الفرد الخ

 . وحياة المجتمع العامة
 من أهم وظائف الصحافة أن تعمل على رفع مستوى ثقافة الجماهير : التثقيف

ات الحياة الفكرية، وتكوين شخصية بالقدر الذي يرقى به اإلنسان إلى درج
المواطن وتطوير سلوكه بما يتماشى وقيم المجتمع، ودرجات التكوين واألخالق 

 .والوعي
 الصحافة ال تطلب الطب أو الهندسة أو أي فرع من الفروع العلمية، : التعليم

ولكنها تقدم معلومات عامة عن هذه العلوم، وما يجده فيها من اكتشافات 
 .تقدم معلومات تاريخية وجغرافية جديدة، كما
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 يأتي هنا دور اإلرشاد والتوجيه إلى الطريق الصحيح، وذلك : اإلرشاد والتوجيه
بأن تخلق في المجتمع الوعي اإلعالمي، وتساعد الرأي العام وتنير له طريق 

 .العمل الصالح
 يتمثل في محاولة خلق مجتمع متعارف وذلك بخلق ونشر : هدف اجتماعي

واالجتماعات والتهاني والتعازي، ما يجعل االتصال اإلنساني ينمو األخبار 
 .والروابط االجتماعية تتجدد

 الملل و  الرتابة يحتاج اإلنسان إلى من يأخذ بيده ليبعده عن: الترفيه والتسلية
واإلرهاق العلمي والجهد، ما يجعله يتوجه إلى ما يسليه ويريح نفسه، وتقوم 

 .تقدمه من ثقافة، وفنون وتسلية وطرائف مختلفةالصحافة بهذه المهمة لما 
 1.خالل بيعها لتحقيق الربح الترويج لنفسها من  
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  .مميزات الصحافة المكتوبة :المبحث الثاني

 .أنواع الصحافة المكتوبة: المطلب األول

أو  من  من حيث الشكل، تختلف الصحافة المكتوبةتوجد أعداد وأصناف كثيرة ألنواع 
ويختلف  .حيث دوريتها، أو من حيث اختصاصها، أو من حيث تـوزيعها الجغرافي

نوع الصحافة المكتوبة تبعا للفئة العمرية من الناس التي توجه إليهم، فهناك  أوشكل 
 .صحافة للكبار وأخرى للصغار أو كما تسمى صحافة األطفال

 :تشمل ما يليأنواع الصحافة للكبار،  - أ

مطبوعة وتضم الصحف أو الجرائد بأنواعها اليومية الصباحية والمسائية  صحافة -
ونصف األسبوعية واألسبوعية، كما تضم المجالت والدوريات بأنواعها الشهرية ونصف 

ويظهر هذا  .السنوية والسنوية، وتضم أخيرا الكتب والكتيبات والنشرات والملصقات
 .الصنف في شكل إلكتروني أيضا

 .ئط أو الثابتة، كصحافة الكلية والجامعة والنادي والمركزصحافة الحا -

 .الخ...صحافة تجارية خاصة بالتسويق والدعاية واإلعالن -

صحافة إدارية خاصة بأعمال المؤسسات واإلدارات والمكاتب بغرض التعريف  -
 1.بالتعليمات واألخبار واإلرشادات التي تحدد نظام المؤسسة وتطبيقه والعمل به

 :واع صحافة األطفالأن -ب

أن أهمها يمكن حصرها في المجالت  الهناك عدة تقسيمات لصحافة األطفال إ
ناسب أعمارهم وأذواقهم الصحف ذات األسلوب البسيط التي توالكتيبات المصورة و 
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األطفال إلى أنواع تبعا لعدة معايير مرتبطة أساسا بمراحل  تقسم صحف. واهتماماتهم
 :نموهم ويمكن حصرها كاآلتي

  ست سنوات إلى ثالثصحف خاصة باألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من 
 .سنوات وهي صحف تعتمد على الصورة دون الكتابة

 ةهناك صحف خاصة باألطفال في مرحلة الطفولة المتوسط. 
 رحلة الطفولة المتأخرةصحف لألطفال في م. 
  هناك صحف تصدر ألعمار أكثر تحديدا، كأن نجد صحفا لألطفال في

 .السادسة أو السابعة أو الثامنة من أعمارهم وهكذا

ويبقى هذا التقسيم مرتبطا أساسا بفئة األعمار وال يمكن تعميمها وهذا يرجع أساسا إلى 
ر غير ثابت يختلف من طفل العوامل الفطرية التي تكون شخصية الطفل فهي متغي

ي تحدد كفاءته إلى آخر فاالستعدادات النفسية والقدرات الفكرية والعقلية للطفل هي الت
 1.وليس عمره
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 .حافة المكتوبةخصائص الص: المطلب الثاني 

لكل وسيلة إعالمية مختلفة عن األخرى، ولكل منها خصائصها التي تميزها عن باقي 
وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري، يظهر هذا االختالف من حيث شكلها وطرق 

العامل الحاسم  هذا التباين شكلي، وحتى جمهورهااتصاالتها وأدواتها وتقنياتها ومحتواها 
على هذا األساس و . أدائها، ونوعية وطبيعة جمهورهاوالمحدد لطبيعة عملها ولنوعية 

 : لمقروءة على النحو التالييمكن تحديد أبرز خصائص الصحافة ا

 والطباعة تقنية . تستخدم الصحافة المقروءة تكنولوجيا الطباعة لتحقيق وجدوها
 .هي الجسر الذي يربط القارئ بالصحيفة -حاسة البصر -تعتمد على الرؤية، والعين

 الصحافة المقروءة خاصية معرفة القراءة والكتابة بمن يتعرض لها،  تشترط
  1.يين من جمهورهاوتستبعد األم

  تقدم الطباعة نصا محايدا وربما باردا، وال يتمتع بقدر كبير من التماسك
ولذلك فإن الصحافة . واألحكام والضبط، وبالتالي فهو نص مفتوح لقراءات متعددة

ل وسد الفراغات والثغرات تفرصة التأمل والتفكير وحتى التخ المقروءة تعطي القارئ 
راءة عملية إبداعية التي قد تكون موجودة في النص، وهكذا يمكن القول أن عملية الق

 . هنتاج النص وهو يقرأ بمعنى ما، يعيد إ ،ن القارئ أبحد ذاتها، و 
 يمارس  فعل القراءة يتطلب من القارئ التفرغ الكامل، ال يستطيع القارئ أن

 . و المشاهدةأستماع عمال آخر أثناء القراءة، وذلك على العكس من فعل اال
 لمتلقي أن للة اإلعالمية الوحيدة التي تسمح إن الصحافة المقروءة هي الوسي

يمارس السيطرة الكاملة على ظروف التعرض، بمعنى أن القارئ يتعرض للصحيفة 
ذي يريد، وفي المكان الذي يريد، كما أنه التي يريد، والمادة التي يريد، في الوقت ال
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يستطيع أن يقرأ وفق اإليقاع الذي يحدده، وبالسرعة التي تناسبه، وأن يكرر عملية 
  1.ار ويتفاعل مع النصالقراءة حتى يستوعب المضامين واألفك

وقد انعكست هذه الخصائص على فن التحرير الصحفي المستخدم في الصحافة 
 :نحو التاليالمقروءة وذلك على ال

  نتاج السلعة اعتمدت الصحافة المقروءة تسلسل العمل تنظيما، والسرد أسلوبا، وا 
 .النمطية الواحدة المتكررة طرازا ومنهج عمل

  للقراء، ارتفاع مستوى الرسالة ( والثقافي أيضا)فرض ارتفاع المستوى التعليمي
معالجتها، أو حجم اإلعالمية الصحفية، سواء من حيث اختيار الموضوعات، أو طرق 

 .المعلومات واألفكار المتضمنة فيها
  اعتمدت الصحافة المقروءة على الذاكرة البصرية وقوانينها في تحديد مضمون

 (.اإلخراج)، وعلى القيم البصرية في تحديد شكل هذا اإلنتاج (التحرير)نتاجها 
 المتلقي، تعتمد الصحافة المقروءة مبدأ أن العملية اإلعالمية ال تكتمل إال ب

وهكذا تصبح القراءة إبداعا تماما كما . وبالتالي فإن المادة اإلعالمية ال توجد إال بتلقيها
يعتمد التحرير الصحفي هذه القاعدة، ويعتبرها مسألة مركزية في فن التحرير . الكتابة

 .الصحفي المستخدم في الصحافة المقروءة
  ئ على ظروف التعرض، وفشل تفرغ القارئ لعملية القراءة، وسيطرة هذا القار

الصحافة المقروءة في منافسة اإلذاعة والتلفزيون في مجال السرعة في تقديم األحداث 
 .والوصول إلى الجماهير الواسعة

إن مجمل هذه الخصائص جعلت الصحافة المقروءة موضوعيا أكثر وسائل اإلعالم 
ها بقدر نسبي من مقدرة على انتقاء الموضوعات الصعبة والمعقدة، وعلى معالجت
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الشمولية والعمق، وعلى تقديم قدر من الوصف والشرح والتفسير والتحليل للظواهر 
األمر الذي يجعلها أكثر تأهيال إلشباع حاجات إعالمية متنوعة . واألحداث والتطورات

  1.مهور أرقى وأنضجومتطورة لج

 مميزاتهايمكن إجمال ، ما تم توضيحه حول خصائص الصحافة المكتوبةووفقا ل
 :فيما يلي( الصحافة)

إن الصحافة أكثر الوسائل اإلعالمية مقدرة على مخاطبة الشرائح المتعلمة  .4
 .والمثقفة واالختصاصية في المجتمع

إن الصحافة من أهم وسائل اإلعالم مقدرة على نشر وتناول الموضوعات  .5
لقارئ من اإللمام المعقدة والدراسات الصعبة ذات التفاصيل المتشعبة، كما أنها تمكن ا

بالتفاصيل الدقيقة، ومن النقد المدروس، كما أنها تضع جدول أعمال القضايا 
 .والمشكالت اليومية القابلة للمناقشة لدى الجمهور

إن الصحافة أكثر الوسائل اإلعالمية مقدرة على تقديم المعارف والمعلومات  .1
واهر والتطورات، وعلى واآلراء التي تشكل أساس المعرفة الجديدة باألحداث والظ

 .تفسيرها وشرحها وتقييمها
تمتاز الصحافة بسرعة نقلها لرسالة وسرعة تناولها لألحداث، فضال عن  .1

التغطية الشاملة والمتتابعة للموضوع والتنوع، فهي تستطيع أن تتعرض لزوايا متنوعة 
دية مصادرها كما تمتاز بتعد. الخ... تشمل القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 . ستقدمها للقراءوكثرتها، للوصول إلى مادتها الصحفية التي 
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تعتبر الصحافة أكثر الوسائل اإلعالمية تأثيرا في المستقبل، لما تمتاز به الكلمة  .2
كما انه أكثر وسائل اإلعالم مقدرة على التوجه إلى ذهن القارئ، . من مصداقية عالية

  .واقفه، وأرائه، واتجاهاته، وبالتالي على وعيهوذلك بهدف التأثير على معارفه، وم
مقدرة الصحافة على التأثير كبيرة ولكنها صعبة، وذلك بسبب الموقف إن  .2

تكون  فعندما. النقدي والخبرة االتصالية والنوعية المتميزة لشرائح واسعة من القراء
الرسالة معقدة، وعندما يكون الهدف مخاطبة ذهن الشرائح المتعلمة والمثقفة، يكون 

ألكفأ لتحقيق الفهم واإلقناع من وسائل اهو الوسيلة ( الصحافة)م المقروء اإلعال
 1.اإلعالم المسموعة والمرئية

وقد أصبحت الصحافة واحدة من القوى االجتماعية في المجتمع، كما تحتل مكانة 
خاصة بين وسائل اإلعالم األخرى، نظرا لما تتمتع به من ربحية نسبية في المجتمع، 
ودرجة معقولة من االستقاللية عن السلطة، تزيد كثيرا عما تغطي به وسائل اإلعالم 

والتي غالبا ما تتعرض لمراقبة من جانب الدولة  األخرى سواء كانت مسموعة أم مرئية،
 .حتى يتفق مضمونها مع سياسة النظام

كما تمثل الصحافة صلة ضرورية بين النظام والشعب ويمكنها توجيه السلطة وانتقادها، 
كما قد تتصدى لحل قضايا الجماهير ومشاكلها، وهي في ذات الوقت تقوم بوظيفة 

ر الموضوعات الشائكة ذات شعد الصحافة مالئمة لنوت. عةالرصد والتقييم والمتاب
يجابية لدى المتلقي، ألنها تتميز بقدرتها ل، كما تحقق قدرا من المشاركة اإلالتفاصي

مكانية المعالجة  على العرض المفصل والدقيق، وتقديم الخلفيات والشرح والتفسير، وا 
مكانية المعالجة لفترة لفترة طويلة من خالل التنوع في الشكل والمحتوى والتفسير،  وا 

 .طويلة من خالل التنوع في الشكل والمحتوى والمضمون 
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من هنا نجد أن الصحافة تعطي القيمة الفعلية للكلمة، فأهمية الكلمة أن تقال وتكتب 
وهكذا يتضح الدور الذي تقوم به الصحافة في معالجة القضايا واألحداث . وتقرأ وتؤثر

ي يجعل الصحافة أكثر وسائل اإلعالم تأهيال للتعامل مع الشائكة والمعقدة، األمر الذ
األزمات والصراعات المختلفة، ولما تمتلكه من خصائص وسمات تميزها عن غيرها 

  1.مية األخرى من الوسائل اإلعال

وباإلضافة إلى خصائصها المتعلقة بوظائفها خاصة االجتماعية والسياسية، ترصد 
 :يكاآلتة المكتوبة أهم الخصائص اإلعالمية للصحاف األدبيات

 " تسمح بأن يتحكم القارئ في وقت قراءتها، وفي فرص هذه القراءة كما تمكنه
من إعادة االطالع على مضامينها أو نصوصها، وتسمح بالتأني إلى حد بعيد في هذا 

 .االطالع
 ذاعيةتتميز أخبارها الصحفية بالتطويل والتحليل بعكس األخبار اإل. 
 تعرض بطبيعتها التفاصيل الدقيقة التي تتفق مع الدراسات. 
 تنطوي على موضوعات متشابهة تحتاج إلى تحليل علمي. 
  تعد مصدرا لألمان في عالم مزعج، فتلجأ إليها المنظمات المحصورة لنشر

مبادئها واطالع أعضاءها على كل جديد، في حين أن استخدام الراديو والتلفزيون قد 
  2".و الجماعات إلى المساءلةأعضاء هذه المنظمات آيعرض 

 "تعد مصدرا حيا يمكن الرجوع إليه كوثيقة تاريخية للوقائع واألحداث. 
  تخدم بتنوع فنونها مختلف األذواق واالتجاهات واألعمار والحاجات الفردية

 .والجماعية نظرا التساع مساحة عرضها وشيوعها
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 لتخيل المرتبط بالموضوعات المقروءة، وتصور تتيح للقارئ الحرية الكاملة في ا
المعاني، وفهم التلميحات اللبقة، والرموز الخفية والتفسيرات المتعددة، بعكس الحال 

  1".اإلذاعة والتلفزيون والسينما عندما يواجه المشاهد أو المستمع متحدثا أو ممثال في
  يعتبر مصدر دخل يديولوجيتها، واإلشهار إمن بين خصائصها أن لكل جريدة

 . احة كبيرة لذلكلكل الصحف فنجدها تخصص مس
 ة مرآة للمجتمعتعتبر الصحافة المكتوب . 
  لم تعد الصحافة اليوم مجرد صناعة تجلب الربح المادي وال مجرد ألوان بين

مة وتصنع المجتمع صبحت قوة تصنع الرأي العام في األالكالم واألخبار، بل أ
 . المعاصر

 وبة تأثير كبير على القراء، ذلك أنها تتعرض للواقع من خالل للصحافة المكت
و أ، وذلك بتكرار نشر الخبر لخا...التقرير، االفتتاحية، العمود: أنواعها الصحفية

الحدث بشكل مستمر من أجل تغيير مواقف واتجاهات القراء عن طريق تشكيل 
  2.نطباعات وآراء في أذهانهما
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 .الصحافة المكتوبة فنون : المطلب الثالث

في األسلوب الصحفي وطرق التحليل والتعليق تختلف مضامين الصحافة المكتوبة   
والتأويل وهذا يعطي لهذه الوسيلة اإلعالمية ميزة ال نجدها في الوسائل األخرى، حيث 
أن الصحافة تتعامل بالكلمات فقط وكل معلومة أو خبر أو فكرة أو موضوع تضعه في 

يناسبه من أجل التسهيل على القارئ الفهم ومن أجل ضمان وصول القالب الذي 
وأنواع الفنون الصحفية يقصد بها ما تقدمه الصحافة من مضامين . شكلتهاأفكارها كما 

أو محتويات وهذه األخيرة تختلف باختالف طبيعة الناس الذين توجه لهم، ويمكن 
 :حصر هذه األنواع في ما يلي

 أنواع عديدة نذكر منها المقال الصحفي وهو على :المقال الصحفي - أ
و مفهوما ما ، والمقال العلمي الذي يعرض حقائق أالكاريكاتوري الذي يتناول رأيا 

علمية مبسطة والمقال الذي يتناول الحوادث والطرائف إضافة إلى األنواع األخرى، إال 
 . لتزما بشكل أدبي معينأن المقال يبقى عبارة عن تعبير أدبي هادف ليس م

ويشترط في المقال أن يكون جميل األسلوب، منفردا في موضوعه وهدفه، قويا في 
ذا كان المقال الصحفي يدعو لقضية فال بد أن يفعل ذلك دون  تعبيره عن الرأي، وا 
ذا كان يشرح أو يقرأ أو يحلل، فعلى الكاتب أن يقدم أكثر مما يستطيع  إبهام، وا 

لذا يبقى المقال الصحفي بحاجة إلى  .أن يقدمه في أعمدة األخبار للمندوب الصحفي
يصال المضمون، حتى يحقق مضمون رسالته وأن يدافع عن رأيه بحجج  قوة اإلقناع وا 
قوية تجعله ينفرد بالموضوع الذي يتناوله، فالمقال عموما هو كتابة تحليلية في 

 .و رياضيةأاعية أو تمجيدية، سياسية أو اجتممعظمها، قد تكون نقدية 

هو فن من الفنون الصحفية الذي يقوم أساسا على اإلجابة  :التحقيق الصحفي - ب
ومهمة المحقق الصحفي  ،على األسئلة الغامضة أي اإلجابة على سؤال مركزي لماذا؟



الصحافة المكتوبة في الجزائر                                         :الفصل الرابع  

 

238 
 

لغاز أة مرتبطة بظواهر وأسرار و تدور حول إمكانية إيجاد إجابة ألسئلة مطروح
ن أحفي مع األحداث ومشكالت واقعية و حقيق الصغامضة، وينبغي أن يتعامل الت

اإلثارة والتشويق فيه، يتصف بالبساطة والواقعية والحيوية في األسلوب مع توفر عنصر 
غراضه وأهدافه لتشمل تحقيقات تعليمية أ ن تتنوع أبالصور، و  ستعانتهامع ضرورة 

 . وتثقيفية وتفسيرية وترفيهية في إطار قصصي مشوق 
معلومة عن وضع أو حال أو شخص أو ظاهرة يفترض أنها  وهو أية :الخبر  - ت

 .تثير انتباه الرأي العام
والوظيفة اإلعالمية التي يؤديها هي نفس وظيفة  ،ويسمى الزاوية :العمود  - ث

 .المقال إال أن أسلوبه يرتبط بصاحبه
الكاريكاتير عبارة عن مادة صحفية ذات  :الرسوم التوضيحية والكاريكاتورية  - ج

ا عناصر الجمال والتجسيد مدلول صحفي واجتماعي معتبر، لذا يجب أن تظهر فيه
فالرسوم أو  .ن تكون متوازية مع المادة المكتوبة وتصاغ في قالب فني متكاملأالفني و 

مادة المكتوبة الكاريكاتير ذات قيمة ثقافية وتعليمية وجمالية وقد يكون لها نفس تأثير ال
 .إن توفرت فيها الخصائص المناسبة

وهو كل مكتوب صادر عن القراء على شكل مراسلة قد تكون نقدا أو  :البريد - ح
رأيا أو إثراء أو توضيحا لموضوع قد نشر وطبع لذا يبقى البريد مصدره المراسلة 

 . لصحفية أو مراسلة القراءا

أخرى، اكتفينا بأهمها في الصحافة وباإلضافة إلى هذه األنواع هناك فنون صحفية 
 1.كتوبة الورقيةمال
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 .ئف الصحافة المكتوبةوظا :المطلب الرابع

والباحثين والمتخصصين في وسائل اإلعالم برصد والكشف العديد من المنظرين اهتم 
الصحافة المكتوبة، ولعل اغلبهم وضع الصحافة  عن أهم الوظائف التي تقوم بها

المكتوبة في نفس الوظيفة التي تقدمها باقي وسائل اإلعالم متجاهلين ماهيتها 
وباإلضافة إلى هذا فإن . وخصائصها ومهمتها التي تختصرها في عملية القراءة وحدها

وفيما . شر فيهماالصحافة أقدم وسائل اإلعالم واألكثر عالقة بالمجتمع والسلطة التي تن
  1:"عبد القادر بغداد باي"الباحث  هاحددالتي  يلي خصائص الصحافة المكتوبة

إن الوظيفة األساسية لوسائل اإلعالم بعامة واإلعالم المكتوب بخاصة هي مباشرة   
ذاعتها مباشرة حرة  ن خير وسيلة ومسئولةجمع المعلومات الموضوعية الدقيقة وا  ، وا 

الوسائل هي إتاحة مختلف مصادر األنباء واآلراء لكل إنسان،  لتحقيق الحرية لهذه
فالمجتمع اإلنساني يقوم على االتصال البشري بوجه عام، فهذا االتصال أو الوسائل 
االتصالية هي حجر الزاوية لقيام هذا المجتمع سواء أكان يقوم بهذا العمل فرد من أفراد 

أو وكالة األنباء، فإن الوظيفة نفسها القبيلة أو مراسل إلحدى اإلذاعات أو صحيفة 
 . تهتوافقه وتجانسه ووحد إلى خالدة واإلعالم يقدم للمجتمع خدمة جليلة تؤدي

تقوم  Lasswell للصحافة المكتوبة وظائف بيئية وتاريخية، فحسب هارولد الزويلو 
بمراقبة البيئة وتنقل التراث االجتماعي من جيل آلخر وارتباط جزاء المجتمع في تجاوبه 

كالبر فهي تعتبر نسبيا مساهما للتأثيرات الفعالة وهذا  وحسب جوزيفان. مع البيئة
 .التأثير يكون شديد القوى ومدى قدرته على االقتناع

سة الخارجية للدولة التي تصدرها، كما تعد الصحافة المكتوبة أداة من أدوات السيا
وتقوم هذه الصحف بتقديم صورة ايجابية للنظام الذي تنتمي إليه وللشعب الذي تعبر 
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عنه كما تسعى إلنجاح دورها السياسي باالعتماد على الموضوعية في معالجة القضايا 
 المطروحة من خالل تبني المرافق الملتزمة، وتعكس بأمانة أوضاع الحياة وتكوين

كما تقوم . الرأي العام العالمي باتجاه الكثير من القضايا التي تهم اإلنسان البشري 
جل الجماهير كمراقبين على ألألخبار والرأي وحرية الكالم من بتقديم التدفق الحر 

للصحافة، ومن أسسها وأهدافها  جتماعيةاالية اإلدارية حكامهم، كما تحافظ على النظر 
زهاق البا  . طلإظهار الحق وا 

تقوم الصحافة المكتوبة بتفسيرات وتوضيحات لألحداث وأسبابها وما سوف ينعكس 
عليها من تأثيرات على حياة الفرد، ومن هنا تسعى الصحف إلى الشرح والتفسير 
والتعليق على األحداث، وقد نشأت هذه الوضعية حديثا بعد أن تعقد المجتمع وازدادت 

م ما يجري فيه غير مفهوم لإلنسان العادي تخصصاته وتزامنت أبعاده وأصبح معظ
عن جعل  مسئولمما يتطلب من اإلعالم شرحا لمغزاه وتفسيرا لطبيعته، فرجل اإلعالم 

كافة الحقائق والمعلومات ذات القيمة الحضارية في متناول إفهام، حيث من خالل 
وقد  ةالقراءالتفسير يستطيع الصحفي أن يوقظ القارئ ويثير انتباهه ويحثه على متابعة 

 .يتطلب ذلك أن يفاجئه ويسليه

نجد أن الرأي العام هو هدف وغاية اإلعالم بشكل عام والصحافة المكتوبة تعتبر  
محركا للرأي العام والمؤثرة فيه ومكونة له وتتغير درجة التأثير حسب القدرة على 

من أجل هذه  االقتناع والتأثير ويكون ذلك من خالل المعلومات التي تطرحها وتعالجها
كما يمكن تحليل الرأي العام بنفس الكيفية وتوجيهه لخدمة أو مناصرة جهة . الغاية

ومعاداة أخرى، وكذلك تقوم بتنويع المعلومات وتقوم بتوجيه الرأي العام حول قضايا تهم 
 . نتخابات واالستفتاءاتالمجتمع مثل اال
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كلفة موهذه مهمة الدولة ال كما تتولى الصحافة المكتوبة مهمة الدعوة ونشر الدين
ففي الدول الغربية مثال تهتم الصحافة المكتوبة بعمليات النشر وبفضلها  ،بالعقيدة

تمكنت من تنمية العالقات االجتماعية وزيادة التماسك االجتماعي، وللوصول إلى ذلك 
ل اعتمدت على المعلومات الصحفية والشاملة والدقيقة، وكذا التحلي بالموضوعية في نق

كما تلعب . هذه المعلومات، واستخدام هذه اللغة الصحيحة والصيغة السليمة في ذلك
أو العقيدة أو النظرية في مجتمع الحزب  اإليديولوجيةالصحيفة دورا فعاال في مصلحة 

الواحد، فهي تعتبر أداة ترابط اجتماعية وشرطا للنظام السائد، فهي واسعة بين الدول 
تربية  ع، كما تعتمد في وظيفتها على تكريس وظيفتها فيوبين مختلف فئات المجتم

 . الجماهير والدعاية
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 .الصحافة المكتوبة ثارآ:المطلب الخامس

التي تقوم بها وأهميتها الكبيرة، فهي  انطالقا من وظائف الصحافة المكتوبة واألدوار
إذا كانت تأثيراتها إيجابية أو سلبية، بل  بهذا تحدث آثارا على عدة مستويات، وال يهمنا

. نسعى من خالل هذا المطلب وصف ما يمكن أن تخلفه الصحافة المكتوبة من آثار
آثار الصحافة المكتوبة إلى في رسالته للدكتوراه " عصام صفوان حسيني"وقسم الباحث 

ا، وآثار آثار من حيث كونها وسيلة إعالمية وما تؤديه من وظائف تترك فيها بصماته
 . من حيث المضمون الذي يحتمل أن يغير أو يخلق استجابات معينة

تلعب الصحافة المكتوبة أدوارا أساسية في  :من حيث كونها وسيلة إعالمية - أ
مختلف مجاالت الحياة اليومية لألفراد والجماعات كما تساهم بطريقة فعالة في عملية 
التنشئة االجتماعية والسياسية إضافة إلى دورها اإلخباري واإلعالمي، وتختلف تأثيرات 

ح أن آثار هذه وسائل اإلعالم باختالف أنواعها ومجاالتها ومواضعها، ومنه يتض
الوسائل مرتبطة بخصائص فنية واجتماعية، وتنوع وسائل اإلعالم يجعل المتلقي 
لمضمون الرسالة اإلعالمية معرضا لمؤثرات مختلفة قد تغير من سلوكاته أو تعدلها 

في قاعدة شهيرة ترمي  Berelsonتبعا لدرجة التأثير، وهذا ما أشار إليه برنارد بيرلسون 
أن نوعا من االتصال ونوعا من الموضوعات تضاف إلى االنتباه  في مضمونها إلى

الخاص لجمهور ما من االتصال، وشروط معينة يمكن أن يحدث قدرا معينا من 
وهذا يوضح بروز متغيرات جديدة في عملية االتصال منها الجمهور والسياق . التأثير

عالم يختلف االجتماعي وطبيعة مضمون االتصال، ومن تم فإن تأثير وسال اإل
وهذا ما يؤكد لنا . باختالف أجهزة اإلعالم والمضمون والجمهور والظروف القائمة



الصحافة المكتوبة في الجزائر                                         :الفصل الرابع  

 

243 
 

وجهة نظر أخرى أن العوامل المحيطة بوضعية الفرد حين تلقيه الرسالة اإلعالمية 
  1.م ولها دور مباشر في ذلكتحدد طبيعة تأثير وسائل اإلعال

الصحافة المكتوبة أو المطبوعة عن باقي الوسائل اإلعالمية األخرى بعدة  وتتميز
خصائص، وهي من أقدم وسائل االتصال البشري إال أنها تشترك مع باقي الوسائل 

وفيما يتعلق بدور . ر عن الرأية إخبارية ووسيلة من وسائل التعبياألخرى بكونها وسيل
أثير على السلوك، فمن الصعب اإلسهام في الصحافة المكتوبة في تغيير االتجاه والت

تغيير االتجاهات الراسخة والعادات ذات الجذور العميقة، لكن في اإلمكان التأثير في 
دخال تغيرات طفيفة على االتجاهات القوية ومن تم فإن تغيير ز االتجاهات المه وزة وا 

على  االتجاهات يأتي عن طريق االتصال الشخصي في حين يختصر دور الصحافة
واستنادا إلى هذا التأويل نالحظ أن الصحافة . المساعدة في ذلك بطريقة غير مباشرة

المكتوبة هي أداة مكملة لالتصاالت الشخصية ووسيلة تقلل من العناء في تحقيق 
األهداف الفردية والجماعية إال أن التطورات الحاصلة في المجال التكنولوجي طغت 

مية لألفراد والجماعات، الشيء الذي جعل الصحافة على جميع ميادين الحياة اليو 
المكتوبة تنتقل بدورها من مرحلة األداة غير المباشرة إلى المباشرة فالسرعة في نقل 
األخبار وتنوع أساليب وفنون الصحافة جعلها أكثر تأثيرا على سلوكات األفراد كما 

ا يجعل القارئ يتساءل تطلعهم على أهم التحوالت والتغيرات الحاصلة في العالم، مم
  2.فاقهمنه يحدد موقفه وتصرفاته وآو ويحلل ويستنتج، 

عندما تكون الرسالة معقدة، وعندما تصون في اإلعالم المطبوع أنه يرى المهتمون والمخ
يكون الهدف مخاطبة ذهن الشرائح المتعلمة والمثقفة والخبيرة، يكون اإلعالم المقروء 

ويتضح أكثر معنى . المرئي–فهم واإلقناع من المسموع هو الوسيلة األكفأ لتحقيق ال
                                                             

 .412عصام صفوان حسيني، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .419المرجع نفسه، ص   2



الصحافة المكتوبة في الجزائر                                         :الفصل الرابع  

 

244 
 

التأثير الذي تمارسه الصحافة المكتوبة عندما يتعلق األمر بالفئة أو النخبة المثقفة، 
ن كانت معقدة  حيث أن الرسالة اإلعالمية التي تحملها الصحف ذات مستويات، وا 

 .اعل مع مضمونهافهي تجد في مستقبليها من المثقفين والمتعلمين استجابة وتف

وقد تتيح الصحافة المكتوبة فرصا من حيث التدقيق في المعلومات واإلخبار والرجوع 
إليها عند الضرورة على غرار وسائل اإلعالم األخرى، فهذه التسهيالت التي توفرها 
الصحيفة للقارئ هي في نفس الوقت عنصرا أساسيا لممارسة التأثير عليه وهذا ما يشد 

رئ، ويزيده رغبة في قراءتها والحصول عليها مما يجعله أكثر ارتباطا بهذه انتباه القا
الوسيلة من الوسائل األخرى فالعادة هي في مضمونها سلوكا وكل تكرار يعني أنه 

  1.تأثير

تستمد الصحافة المكتوبة قوة تأثيرها من حيث اختيارها : من حيث المضمون   - ب
للمواضيع المناسبة لجمهورها، ومن حيث االختيار الفعال لألنواع الصحفية المالئمة 
لذلك وهذا بدوره يتطلب معرفة جيدة لخصائص جمهورها، لذا تتميز الصحافة المكتوبة 

م في اختيار األنواع الصحفية عن غيرها من الوسائل اإلعالمية األخرى، بضرورة التحك
ويتضح أن لألنواع الصحفية قيمة إعالمية تحقق التأثير، فهي تكتسي . لصياغة الخبر
ذاتها وتبقى الصحافة المكتوبة أكثر  مرتبطا بالوسيلة اإلعالمية في حدطابعا وظيفيا 

ابلة الوسائل اإلعالمية نجاعة لقياس هذا المبدأ نظرا لما توفره من مادة إعالمية ق
ومهما اختلفت الصحف من حيث المضمون ومن حيث فنونها اإلعالمية، . للقياس

ن تباينت من  لومن حيث شك خراجها، وا  مجتمع إلى آخر، فإنها تؤدي دورا ظهورها وا 
يديولوجيا، وأصبحت هذه الصفة رئيسية في عالم اليوم حيث أن األشكال اليومية للدور إ

                                                             
 .411المرجع نفسه، ص   1
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على األفراد يعمل في شروط يجب أن تلغي منها  السياسي للصحف متضاعفة وتأثيرها
 .كل خاصية ميكانيكية

ن كانت وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها تؤدي وظيفة مشتركة والتنافس بينها  وا 
كبر عدد من الجمهور، يبقى أكثرية الصحفيين أف األخبار واستقطاب ققائم على تل

سهم ممثلي المواطنين والمصلحة العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة يعتبرون أنف
الجرائد تنعكس  وهذه الخاصية التي تميز صحفي. العامة طبقا لمبدأ الحقوق والواجبات

لألحداث قد  على مضمون المادة اإلعالمية وهذا اعتبارا من كون الصحفي في نقله
تفاعل معها وعايشها مما يزيد أسلوب التحرير حيوية وتشويقا وهكذا يتضح أن 

ة المكتوبة ووسائل اإلعالم عامة يتعاظم دورها كلما تمكنت من عكس الواقع الصحاف
 1.جمهورها ستقطابالتأويله بالطريقة التي يؤهلها  االجتماعي وأفلحت في
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 .تاريخ تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر: المبحث الثالث

 .الصحافة المكتوبة في الجزائر تاريخ لمحة عن: المطلب األول

شهدت الصحافة المكتوبة في الجزائر مراحل تاريخية صعبة وظروف خطيرة على   
نشاطاتها وصحفييها، حيث أنها ظهرت لألول مرة في ظل وعلى يد المستعمر الفرنسي 

وسرعان ما اغتنم الجزائريون . الذي وظفها كوسيلة للسيطرة على الرأي العام الجزائري 
صة استخدام الصحافة المكتوبة أيضا من أجل المناضلون من أجل تحرير الجزائر فر 

والدفاع عنهم، وكذلك من أجل نقل األخبار حول ثورة المطالبة بحقوق الجزائريين 
عالمية في الجزائر اختالفا، وتباينا بين عرفت عملية التأريخ للبداية اإل. "التحرير

والتواريخ المتغايرة عن أوساط الباحثين والدارسين، إذ تعتبر المعلومات المتضاربة 
التي تواجه الباحثين في مجال  الصحافة العربية الجزائرية، من المتاعب الكبرى 

الجزائرية، وال يتفقون  عالم، وال يتفق الباحثون على تواريخ واحدة ألولى الصحفاإل
  1".ول صحيفة ظهرت بالجزائرأحتى على 

مع ( في مصر تحديدا)عربي على الرغم من ظهور الصحافة العربية في المشرق ال
لى " نابليون "حملة  الشهيرة، إال أن تأثير ذلك لم يمتد إلى بلدان المغرب العربي، وا 

وروبي، األ الجزائر بوجه خاص، وذلك بحكم القيود والحدود التي فرضها المستعمر
ستعمار الفرنسي تعيش ظلت الجزائر وهي ترزح تحت نير االالعربية، ف األقطارعلى 
لذلك فإن النشأة التاريخية وتبعا . عالميزلة مطبقة، وخاصة من الجانب اإلع حالة

للصحافة في الجزائر قد بدأت في ظل االحتالل الفرنسي للجزائر منذ أن وطئت أقدامه 
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نشاء إنت في البدء من ، بمعنى أن الصحافة في الجزائر كا4110أرض الجزائر سنة 
  1.رض الجزائرألى وكيانه ع جل تثبيته لوجودهأالمستعمر الفرنسي من 

لجزائرية كانت تقتصر في مرحلة واالتصال ا اإلعالمن وسائل أشارة إلى تجدر اإل
واالتصال  اإلعالمو فضاءات أداية على بعض المؤسسات الثقافية الفرنسي ب حتاللاال

، إضافة إلى بعض التظاهرات ...(المساجد، المدارس، الزوايا)االجتماعي التقليدية 
ة أن ، ثم ما فتئت النخب الجزائري...(الكارقوز المداحين، عرائس)روض الشعبية العو 

الم الجماهيرية الحديثة وخاصة منها الصحافة عاجتهدت في اعتماد وسائل اإل
، 4110المكتوبة، والتي عرفتها بعد دخول الجيش الفرنسي إلى الجزائر عام 

نوادي رياضية ببعض  خاصة،نادي الترقي بالعاصمة )ومؤسسات ثقافية معاصرة 
 2(.ر الكبيرةضالمدن والحوا

وفقا  آلخرريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر بعدة تصنيفات تختلف من كاتب أتميز ت
هم أ  سياسية، ثقافية، وقانونية، واعتمدنا في هذه الدراسة على ،تاريخيةلعدة محددات 

ل االحتالل الفرنسي والصحافة ي الصحافة المكتوبة في الجزائر خالتصنيف المتمثل ف
المكتوبة في الجزائر بعد االستقالل، ونرى أن هاتين المحطتين التاريخيتين تميزان 

 .مختلفتين سياسيا، قانونيا وثقافيا في الجزائر تاريخيتينمحطتين 

 

 

 

                                                             
 .11سبق ذكره، ص عمر بوشموخة، مرجع   1
 .42مرجع سبق ذكره، ص ، 3198-9381تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة فضيل دليو،   2
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 . عروض تصنيفية لتاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر: المطلب الثاني

ة المكتوبة في الجزائر باختالف التواريخ حول موضوع واحد، تميزت أدبيات الصحاف  
كما اختلفت حول التصنيفات التاريخية لنشأة وتطور الصحافة المكتوبة في الجزائر، 

   : ونجد عدة عروض تاريخية عامة وخاصة، وهي

 بث في تونس عام  إذاعيفي برنامج  أورده "زكرياء مفدي"ـتصنيف تاريخي ل
4727: 

-4751 ،(صحافة المقاومة) 4751-4709 ،(صحافة االحتالل) 4110-4709
 -4721، (صحافة مقاومة سياسية) 4721 -4712 ،(صحافة جمعوية) 4712
 .(صحافة فترة الثورة التحريرية) 4720

  نشرتها بالفرنسية المؤسسة الوطنية )في رسالته لدكتوراه " احدادن"تصنيف
ما سماه بفترة صحافة  إطارقسم الفترة نفسها تقريبا في  أين، (4711للكتاب عام 

، (األهالي أحبابفترة صحافة ) 4709-4115: ثالث مراحل كبرى  إلى األهالي
تجمع في طرفيها بين ) 4710-4747، (األهاليفترة تطور صحافة ) 4709-4747

ثم  ،(4710عام  األمةوصحيفة  4747خالد عام  األميرلحركة  األقدامظهور صحيفة 
، الذي 4751مرحلتين فرعيتين يفصل بينهما تاريخ  إلى األخيرةقسم هذه المرحلة 
 . لإلعالميينواشتد فيه الضغط والقمع  األقدامتوقفت فيه صحيفة 

  الصحافة الفرنسية "سابقه  إلى أضاف" احدادن"م لـ عأ  آخروهناك تصنيف
بنوعيها  األهاليصحافة ( األهالي وأحبابالحكومية )بنوعيها " الصادرة في الجزائر

، بحيث قسم فيه تطور الصحافة في الجزائر حسب طبيعة الصحف، (والوطنية األهلية)
 : لفترات ظهور بعضها إلى( عن التصنيف السابق)مع تأريخ مختلف 
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، ...(-4115) األهالي أحبابصحافة ، (4115-4111)الصحافة الحكومية 
 1....(-4710( )االستقاللية)الوطنية الصحافة ، ...(-4171) األهليةالصحافة 

  سوسيولوجيا )نفس التصنيف في مؤلفه  هباعتماد" بغداد باي"ويتفق معه الكاتب
 أصناف أربعة إلى إليهاالتي تصبو  واألهدافمن حيث المضمون ( واالتصال اإلعالم
 األهليةالصحافة ، 4115 األهالي أحبابصحافة ، 4112الصحافة الحكومية  :رئيسية
 4710.2الصحافة الوطنية ، 4117

في رسالته للدكتوراه، حيث قسم تاريخ " مونتوا"التصنيف التاريخي للفرنسي  -
 4741-4190الصحافة في الجزائر عموما وفي عمالة قسنطينة خصوصا خالل فترة 

. 4741-4705، 4705-4117، 4117-4114، 4114-4190 :مراحل أربع إلى
يشكل مرحلة واحدة ميزها عموما بالتضييق على ( 4190-4110)واعتبر ما قبل ذلك 

 .للمستوطنين اإلعالميةالحريات 
  يقسم فيه مراحل الصحف الجزائرية "القاسم أبوسعد هللا "تصنيف تاريخي لـ ،

على تواريخ الحربين العالميتين  أساساواعتمادا )بقطع النظر عن اللغة التي كتبت فيها 
مرحلة ما قبل  4741-4170: وجه التقريب ىمراحل عل أربع إلى( وحرب التحرير

 4722-4710، مرحلة ما بين الحربين 4717-4747، األولىالحرب العالمية 
مرحلة : إلى اليوم 4725، ثانية وحرب التحريرمرحلة ما بين الحرب العالمية ال

  3.االستقالل
  قوامه تطور الحكم في فرنسا بعد "الزبير اإلسالمسيف "تصنيف تاريخي لـ ،

مرحلة نشأة  4120-4110 :احتاللها الجزائر وحتى نهاية القرن التاسع عشر

                                                             
 .49المرجع نفسه، ص   1
 .14عبد القادر بغداد باي، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .47مرجع سبق ذكره، ص ، 3198-9381تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة فضيل دليو،   3
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، الثانية اإلمبراطوريةعهد  4190-4120، سية في الجزائر المحتلةالصحافة الفرن
 .من القرن التاسع عشر األخيرعهد الجمهورية الثالثة في الربع  4190-4700

  عم من التصنيفات السابقة، حيث تقسم أ ، 1"بيةيوهاأفتيحة " باحثةالتصنيف
صحافة مكتوبة في الجزائر  :تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر قبل االستقالل إلى

الثورة  أثناءصحافة مكتوبة في الجزائر المحتلة ، و الثورة التحريرية قبلالمحتلة 
 .التحريرية

  وتطور الصحافة  نشأةحيث تجمع كل مراحل ، 2"غروبة دليلة"تصنيف الباحثة
إلى  4110من " الحقبة االستعمارية"المكتوبة في الجزائر خالل االحتالل الفرنسي في 

4725. 
  هم أ نه يبقى أ رأيناالذي سنعتمده في دراستنا هذه والذي  "دليو فوضيل"تصنيف

الصادرة في تصنيف جامع وشامل لكل مراحل تطور الصحافة المكتوبة الفرنسية 
الصحافة المكتوبة خالل االحتالل الفرنسي  :الجزائر والصحافة المكتوبة الجزائرية

زائر بعد االستقالل، والمرحلة وتنقسم إلى أربع مراحل، الصحافة المكتوبة في الج
 .نتقالية الجديدةاال

 

 

 

 

                                                             
 .أوهايبية، مرجع سبق ذكرهفتيحة   1
، كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الصحافة المستقلة في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطيةغروبة دليلة،   2

 .5041الجزائر، 
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 .تالل الفرنسيالصحافة المكتوبة في الجزائر خالل االح: المطلب الثالث

إيجابيا بالنسبة للجزائريين الذين كانوا أدت الصحافة المكتوبة وظيفة مهمة ودورا   
وكانت . ، والفرنسيين الذين كانوا يدافعون عن حقوق الجزائريينيطالبون بحقوقهم

الصحافة في هذه المرحلة ملكا للفرنسيين الذين سيطروا عليها أو خنقوا الجزائريين 
 . حف بقوانين تعجيزيةالذين حاولوا إصدار بعض الص

 :9313-9381مرحلة ظهور صحافة االحتالل في الجزائر  .9

ول صحيفة أتاريخ غزو فرسنا للجزائر وصدور  ،4110 يفمن ص تمتد هذه المرحلة
ويمكن  .، تاريخ ظهور أول صحيفة جزائرية4171قبل سنة  افرنسية فيها، إلى م
 1:تقسيمها إلى مرحلتين

 :9381-9381عالمية والرقابة اإلالمطلق لالحتالل الفرنسي  التأييدمرحلة  -
. المطلق لالحتالل الفرنسي وللسلطات العسكرية والسياسية القائمة بالتأييدوهي تتميز 

اخضعت هذه السلطات كل الصحف الصادرة في هذه الفترة لسياستها المحلية والدولية، 
ورية الفرنسية الثالثة التي سمحت ، تاريخ إقامة الجمه4190واستمر ذلك حتى سبتمبر 

لبعض السياسيين والصحافيين بالمطالبة ببعض حقوق الجزائريين من جهة، وبتحقيق 
أهم الصحف . الضغوط على الصحافة الفرنسية عموما وصحافة المستوطنين خصوصا

، 4110جويلية  2و4 (L’Estafette d’Alger)" بريد الجزائر"صحيفة  :في هذه المرحلة
كما " )جزائرورقة خبور ال"أو  (Le Moniteur Algérien)ة المرشد الجزائري أسبوعي

تعتبر أول صحيفة رسمية بأتم معنى الكلمة، صدر منها . (الفرنسي كتب تحت عنوانها
 (L’AKHBAR)" األخبار"جريدة . تاريخ توقفها 4121سبتمبر  10ا حتى عدد 4219

وعنوانها عربي اللغة فرنسي الحروف، أصدرها المستوطنون في العاصمة الجزائرية في 
                                                             

 .51مرجع سبق ذكره، ص ، 3198-9381تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة فضيل دليو،   1
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كانت . ، وهي تعتبر أول صحيفة خاصة تصدر في الجزائر المحتلة4117جويلية  45
وتلت هذه الصحف عدة  .4741وحتى  4701تصدر بالفرنسية ثم بالعربية أيضا من 

 .صحف أخرى متفاوتة األهمية
 -9381" أصحاب األهالي"صحافة الفرنسية وظهور صحافة رحلة حرية الم -

العصر الذهبي لالحتالل ( 4747حتى )تعتبر هذه المرحلة مع التي تليها  9318:1
الفرنسي في الجزائر، ألنها تلت فشل ثورة الشيخ المقراني وبلغت فيها حركة االستيطان 

والمالي مع باريس، كما توافقت مع إقامة  اإلداري دماج ا فصل اإلذرتها وتحقق له
بعت سياسة ليبرالية في المجال التي ات( 4190سبتمبر )الجمهورية الفرنسية الثالثة 

في  ساهمالذي  4114جويلية  57عالمي، فأصدرت قانون حرية الصحافة في اإل
عالمية بين المستوطنين المطالبين ببعض الحقوق اشتداد المواجهة السياسية اإل

. وقمعهم إلقصائهموالمستوطنين المتطرفين الداعين  ،دماجهما  تهم و لجزائريين لفرنسل
. عالمي وخاصة المحلي منهف بين المستوطنين، نمو النشاط اإلعن هذا الخال جونت

فية بشكل ، تكاثرت العناوين الصح(4114)فة إذن، بعد صدور قانون حرية الصحا
صحيفة  511) 4174-4114رية كبير، كما حدث في مقاطعة قسنطينة في عش

اليهودي  -الفرنسي اإلعالميوضمن الصراع  4705-4117وفي فترة  (.جديدة
  (Le Réveil Bônois 1890ةأو معارض - (Le Tocsin 1896)ظهرت صحف مؤيدة 

Le Châtiment 1896-La Silhouette 1897) السياسي  -للنفوذ اليهودي االقتصادي
" الراديكالي"كما استمرت المواجهة بين الراديكاليين اليساريين من جهة . في الجزائر
، 4191" المستوطن الصغير"وأكثرها سحبا  4115والعاصمي  4194القسنطيني 

واالنتهازيين من جهة أخرى " الوحدة االفريقية"والمحافظين  4112" البرقية الجزائرية"و

                                                             
 .10المرجع نفسه، ص   1
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، "المبشر"، "المرشد الجزائري "، "خباراأل"الصحف القديمة ، وبعض 4195" دالراص"
 ".صدى وهران"

من خالل ( الجزائريين)هالي دت لهجة المستوطنين في معاداة األومن جهة أخرى، اشت
الجزائر " ،(Le Colon) 4190" المستوطن: "مثل 4190جديدة متعارفة منذ  إصدارات
 Le Courrier De) 4115" بريد تلمسان"، (L’Algérie Française)" الفرنسية

Tlemcen ...أحباب "يسمى بـ  وفي مقابل كل ذلك، صدرت صحف ما كان. (.الخ
بعادهماستيعابهم وتجنيدهم والتي تعمل على استمالتهم،  (Indigénophiles)" هالياأل  وا 

 بالدفاع عن بعض حقوقهم من جهة ولمواجهة مقروئية"... الثورة"و" العنف"عن 
المهربة إلى الجزائر وصرف الجزائريين عن ( القاهرة، اسطنبول)الصحافة المشرقية 

وكان ذلك خاصة بعدما . النشر فيها من جهة أخرى، مما يسهل مراقبة مقاالتهم محليا
في نهاية القرن التاسع  األبوابسالمية يقرع صبح خطر تأثير النهضة العربية اإلأ

بعض  إلنشاءة إلى تشجيع بعض المخلصين سرعت السلطات المحتلأعشر، حيث 
" األهاليأحباب "صدارات إها ومراقبتها، وغض الطرف عن بعض شرافإالصحف تحت 

 .4110منذ 

 9193:1 -9318مرحلة نشأة الصحافة الجزائرية وبداية المقاومة القلمية  .3

أتت هذه المرحلة بعد أحداث ممهدة لها ميزت المرحلة السابقة، وأخرى مدعمة لها 
 :وكان أهمها .رافقتها

 تم اعتماد :Le Code De L’Indigénat) 9339) األهاليصدور قانون  -
لمدة  4114جوان  51والشروع في تطبيقه يوم ( لييناألصأو السكان " )األهالي"قانون 

                                                             
 .12-15ص -المرجع نفسه، ص  1
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لقد صدر هذا القانون لمؤسسة وتقنين عدم المساواة والظلم الذين كانا  .سبع سنوات
 .لالحتالل األولى األياميمارسان منذ 

عالم ، ثم قانون اإل4190محلية عام : جديدة إعالميةصدور تشريعات  -
الترخيص  شتراطا، الذي تضمن حرية الصحافة مع 4114سبتمبر  59الفرنسي في 

فأّثر ذلك ايجابيا في تطور الصحافة الفرنسية في الجزائر بما فيها صحافة ، الحكومي
مما أدى إلى مزيد من االحتكاك . زئيا بالعربيةالتي كانت تصدر ج" أحباب األهالي"

 . الحقا اإلعالمية المبادرةخذ زمام أوشجعهم على " األهالي"عالمي لبعض مثقفي اإل
إلى الجزائر ( من تيارات سياسية مختلفة) زيارات الوفود البرلمانية الفرنسية -
على  إيجابامما أثر (. 4704)مجلس النيابات المحلية  ستحداثوا، (4174-4700)

 .من الجزائريين" لنخبةلجماعة ا"المطالبي  اإلعالميالنشاط 
شطين اوالتقائه ببعض الشيوخ والن زيارة الشيخ دمحم عبده للعاصمة وقسنطينة -

يجابا في بعض النشطاء والمصلحين إوصدى النهضة العربية، مما أثر . الجزائريين
 .(المسلمينر جمعية العلماء بل حتى في ظهو )الجزائريين 

عالمي الحيوي للفرنسيين والخبرة الصحافية جو المتميز بالقوانين والنشاط اإلإن هذا ال"
إلى  باإلضافةالفردية الناتجة عن مشاركتهم بعض الجزائريين هذا النشاط من جهة، 

مع المشرق  اإلعالمي-السياسي–االيجابي لرياح النهضة العربية والتواصل الديني األثر
كانت و . نشاء صحافة خاصة بهمإساهما في تحفيز الجزائريين على  نية،من جهة ثا

خيرة من القرن التاسع عشر بجريدة جزائرية مزدوجة اللغة البداية في مطلع العشرية األ
نت عالمية للجزائريين، حيث دشإ بحق فاتحة  4171تعتبر سنة  .El haq))" الحق"

أي صحافة الجزائريين إدارة " هالياأل"اوالت ما يمكن تسميته بصحافة ول محأظهور 
 10في " الحق"وتحريرا، وكان ذلك في مدينة عنابة، وعن طريق جريدة اتخذت اسم 

حاولت الدفاع عن حقوق  "إدارة وتحريرا"رية ئتعتبر أول أسبوعية جزا .4171جويلية 
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ر التشكيك طبعا في فرنسية الجزائر، ألن ذلك كان سيمنعها من الصدو الجزائريين دون 
سياسية "لقد قدمت نفسها كجريدة . كانت توزع عمالة قسنطينة وفي مدينة وهران. أصال
وكانت معظم أقالمها جزائرية من عنابة،  ،تهتم بشؤون العرب الجزائريين" يةأدب

ل الفرنسيين كانت تهدف إلى تدعيم مصالح العرب الجزائريين وك. قسنطينة ومستغانم
د بالفقر المتفشي في القرى، بتجاوزات سياسية مع التندي...الذين يستحقون ذلك

 1".الخ ...والقوانين االستثنائية" المسؤولية الجماعية"

إن  :بدايات المقاومة العلمية للجزائريين والمحاوالت الموازية ألحباب األهالي -
( الحق أسبوعية)نهاية القرن التاسع عشر لم تشهد صدور سوى جريدة جزائرية واحدة 

صدرت مرة ثم ثالث )، حيث األهاليتلتها محاولة واحدة أيضا من صحافة أحباب 
 (L’Eclair) 4172، جريدة البرق في "الحق"بعد سنة من توقف ( األسبوعمرات في 

واستمر . عددا 55بعد صدور  4172جوان  10لتدافع عنها لكنها توقفت أيضا يوم 
هالي ث أدى موضوع الدفاع عن حقوق األحيالوضع كذلك حتى مطلع القرن الجديد، 

إلى ظهور سلسلة جديدة من العناوين  أنفسهم" هالياأل"أو " هاليأحباب األ"من طرف 
 ندماجيةاال ((Jeune Algérien" الشباب الجزائري "تأسست قبل وفي سياق نشاط حركة 

 2.، مع اختالف منهجي واضح بينهمااإلصالحيةوقبل الحركة 
  :9191-9191صالحية والسياسية الصحافة اإلمرحلة انتشار  .8

 4719-4747مرحلتين فرعيتين  إلىهذه المرحلة " دليو ضيلف" قّسم الكاتب
 اإلصالحية ميزتها الصحافة األولىن المرحلة أشارة إلى مع اإل. 4721-4719و

من ن المرحلة الثانية تميزت انطالقتها بالتعبير عن اليأس التام أبمقاومتها الثقافية و 
، مما أدى إلى 4712، وخاصة بعد فشل مؤتمر باريس "اإلدماجية"جميع وعود فرنسا 

                                                             
 .12المرجع نفسه، ص   1
 .17المرجع نفسه، ص    2
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صبحت الحقا تطالب أالتي  االندماجيةكل الجزائريين بمن فيهم النخب تشديد لهجة 
 اسمهبعد أن كانت تنكر وجود وطن ( نسامرتبطة بفر " )جمهورية جزائرية"بـ إعالميا
  1.صالأالجزائر 

إن تخصيص هذه  :9188-9191صالحية حافة اإلمرحلة معركة الص -
صالحية اقتصرت عليها دون سابقتها ال يعني أن الصحافة اإل" صالحيةاإل"لة بـالمرح

موالية أو معادية " )صالحيةإغير "عني بالطبع عدم وجود صحافة والحقتها، كما ال ي
ت لها خصائصها الفكرية ، بل ألنها كانت فقط أهم مميزاتها حيث ضمن(حتالللال

 .شعاعا في كل المغرب االسالميإواللغوية 

صالحية العمل الجماعي للجمعيات اإل: متينصالحية دعاوكان قوام نشاط الصحافة اإل
بقيادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والعمل الفردي لمصلحين جزائريين من 

( د جزائرية فقطئجرا: )ا يليحية مصالوأهم جرائد الصحافة اإل. ومثقفين علماء وشيوخ
أوت  41 "النجاح"سبوعية ، ألألمير خالد 4747فيفري  (L’Ikdam)" اإلقدام"جريدة 
" الصديق"أسبوعية ، للشيخ عبد الحفيظ بن الهاشمي 4722سبتمبر  04إلى  4747
مرحلة  لم تتميز. الخ...لعمر بن قدور 4755مارس  55إلى  4750أوت  45من 

إلى حين صدور ما اشتهر على  عالمي وطني كثيفإ بنشاط ( 4752 -4747)
، لذلك ال تذكر هذه 4752صالحية الفردية والجمعوية منذ بالصحافة اإل تهتسمي

 2.المرحلة السابقة الذكر كثيرا في مراجع تأريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر

صحافة مصلحين  :وجمعويةوهي نوعان فردية : 4719 -4752أهم جرائد مرحلة 
 :اإلصالحيةين وصحافة الجمعيات جزائري

                                                             
 .92المرجع نفسه، ص   1
 .15-92ص -المرجع نفسه، ص  2
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تمتاز بالدفاع عن " بن باديساالشيخ "جريدتا  مثل :صحافة النشاط الفردي -
حقوق الجزائريين وهويتهم الحضارية ومكافحة السياسة التخذيرية لبعض الزوايا المشيعة 

صالحية والمساجد اإلانت صحافته على غرار كل الصحف كما ك .للبدع والخرافات
لى إلى تثبيت اللغة العربية والدعوة حزاب الوطنية الحديثة تعمل عوالنوادي واأل والزوايا

 1.التعليم بالعربية الفصحى
حزب الشعب " )نجم شمال افريقية"جرائد  مثل :جرائد النشاط الحزبي والجمعوي  -

 59في " الشعب"جريدة ، بالفرنسية( 4717 -4710أكتوبر ": )األمة"جريدة  ،(الحقا
جرائد جمعية العلماء المسلمين ،بالعربية 4717" البرلمان الجزائري "و 4719أوت 

الشريعة النبوية "أسبوعية  ،"لدمحميةالسنة ا"أسبوعية (: 4722 -4711")الجزائريين 
 2.الخ..."الصراط السوي "أسبوعية  ،"الدمحمية

 الجرائد التي استجدتأهم  :9191-9188مرحلة صحافة المقاومة السياسية  -
 3:في هذه المرحلة فتمثلت في

 المغرب العربي" مثل :صالحيةالجرائد اإل". 
 ".دالرشا" مثل :جرائد الجمعيات الطرقية -
 ."نيقالمنج"صحف دينية أخرى مثل  -
 ."حزب الشعب"الصحف السياسية، ومنها جرائد  -
 :9193 -9191مرحلة صحافة الثورة التحريرية  .1

وليست الصحف الفرنسية )هذه المرحلة بتوقيف معظم الصحف الجزائرية  تميزت
، وكان ذلك 4722الثورة  ندالعاعن الصدور بعد سنتين من  (الصادرة في الجزائر

                                                             
 .12المرجع نفسه، ص   1
 .79المرجع نفسه، ص   2
 .401المرجع نفسه، ص   3
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ع المواجهة ن واقأكما . (للزاهري  "المغرب العربي"دث مع حمثلما )و كرها أطواعية 
يفرض ذلك، فمن كان يؤيد الثورة عالمية مع االحتالل كان العسكرية بدعامتها اإل

نت قيادتها تنذره ايوقف االحتالل عمله قسرا ومن كن ال يؤيد الثورة من الجزائريين ك
 .ن توقف عمله بالقوةأقبل 

على تفعيل  4722 منذ( جبهة التحرير الوطني)وفي مقابل ذلك عمدت قيادة الثورة 
دار عدة نشريات داخل وخارج صإعالميا فبادرت جهويا ثم مركزيا بإ نشاطها العسكري 

وقد دعمتها جمعية العلماء المسلمين ... الوطن، المقاومة، المجاهد، الشباب: الوطن
براهيمي، بدأت رك الثورة وقعها رئيسها الشيخ اإلالجزائريين بعدة بيانات شخصية تبا
من القاهرة ونشرتها بعض الصحف وبثتها  4721بالظهور في الثاني من نوفمبر 

، 4721ول نوفمبر أهذه الفترة، بعد نشر بيان  إصداراتهم أ ومن . ذاعاتاإلبعض 
 :للثورة الجزائرية، ما يلي تأسيسي إعالميعمل  أولالذي يعتبر طبعا 

ورة في مختلف واليات التي صدرت عن قيادة الث األولى اإلعالميةالنشريات  -
الخاصة وغالبا في شكل  صدرت كل والية من الواليات الست نشريتهاأالوطن، وقد 

 :فرنسيةوباللغتين العربية وال( صفحة 59و 45ما بين )كراسة 
 El Watan 4722" الوطن(: "وراساأل) ىولالوالية األ -
 El Djebel "الجبل( "الشمال القسنطيني)الوالية الثانية  -
 Renaissance 4727-4721" النهضة( "القبائل)الوالية الثالثة  -
 Guérilla 4729" حزب العصابات( "العاصمة)الوالية الرابعة  -
 Echo du Titteri   4721" صدى التيطري ( "وهران)الوالية الخامسة  -
 Echo du Sahara" صدى الصحراء( "الصحراء)الوالية السادسة  -
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رجال  عالمي شفوي مباشر مضن يقوم بهإ ية بالطبع عمل ئوقد رافق هذه النشريات الوال
صفحة أو )إلى المناشير الظرفية  باإلضافةاتصال كلفتهم الثورة بالدعاية لها، 

 4729 -4722" المقاومة الجزائرية"جريدة وخاصة ، التجنيدية والدعاية( صفحتان
   2:الثورية فيما يلي خصائص الصحافة إيجازويمكن  4722.1" المجاهد"جريدة و 

ورة التي كانت من الشعب لثللالستقالل الوطني و ثابة الدعاية عالم بمكان اإل -
ليه تكررت  فإنها رضية مؤتمر الصومامأانب احتواء كلمة دعاية في مشروع لى جا  و . وا 

باستمرار طوال سنوات التحرر وكانت حاضرة على مستوى البعثات الخارجية لحزب 
 .جبهة التحرير الوطني

بعيدة عن الديماغوجية، نبعت ن صحافة الثورة كانت أيعتبر عبد الحميد مهري ب -
و على هامشها وبالتالي ابتعدت عن أنطلقت منها ولم تعمل بعيدا عنها من الثورة وا

التنميق والزخرفة واتسمت بنقل الحقائق والمصداقية، فقد ترجمت واقع الشعب والثورة 
 .موضوعيةبكل 

لى وع على الصحافة المسئوليندماجا على مستوى إدمجت الصحافة في الثورة أ -
ولين على الصحافة ال سيما بالنسبة لجريدة ئفعلى مستوى المس. مستوى الشعب

المجاهد فقد كانوا على اتصال دائم مع القيادة السياسية للجنة التنسيق والتنفيذ ثم 
لى إالمجاهد ال تصل داخل الوطن وال  وعلى مستوى الشعب كانت. الحكومة المؤقتة

 .عي في الكثير من المراتذا إلرجائه وشوشت موجات البث اأ
ثورية، بالواقعية والمصداقية وقّيم عبد الحميد مهري مرحلة الصحافة ال -

  . ائق، وبدمجها ضمن الثورةالموضوعية لنقل الحق لتزاموا واالستقاللية
                                                             

 .441-441ص -المرجع نفسه، ص  1
ة للنشر والتوزيع، ، كنوز الحكمالجزائر ودورها في تكريس الديمقراطيةالصحافة المستقلة في غروبة، دليلة  2

 .14، ص 5041الجزائر، 
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 .مكتوبة في الجزائر بعد االستقاللالصحافة ال: رابعالمطلب ال

سماع صوت الثورة الثورة التحريرية في العمل إلبان إالجزائري  اإلعالمتمثلت مهمة "  
نيدهم لطرد وعية المواطنين وتجتيدين الداخلي والخارجي، من خالل على الصع

ة وعدالتها من ي العام الدولي بحقيقة الثورة الجزائريأشعار الر ا  المستعمرين من جهة، و 
م المختلفة في عالدد الميثاق الوطني مهمة وسائل اإلجهة ثانية، وبعد االستقالل ح

يديولوجية والجمالية، مع رفع يعة كفيلة باالستجابة للحاجات اإلالعمل على نشر ثقافة رف
 .المستوى الفكري لدى المواطن

عالم يمتاز بحرية لإل ليبرالياالحقبة االستعمارية عرفت نظاما  أن إلى اإلشارةوتجدر 
، ستقاللاالا النظام بعد رنسي، ولم يلغ هذالصحافة، كما ينص على ذلك القانون الف

ئرية كانت ولكنه كان يتناقض مع النظام السياسي الجديد للبالد، ولكن السلطات الجزا
اء على ويعني ذلك القض اإلعالميفي الميدان  شتراكياتسعى جاهدة لوضع نظام 

شتراكي تمارس اطار إعالم، خصوصا الصحافة ثم وضع اإلالملكية الخاصة لوسائل 
  1".ها داخلهنشاطهذه الوسائل 

شاملة وال جذرية لقد عرفت الصحافة الجزائرية بعد االستقالل نقلة نوعية لكنها لم تكن 
ق ميين، مما يعيالمائة من األ في 10أكثر من  :ستدمار الثقافينتيجة مخلفات اإل

، وبروز "اليومي"عالم نعدام الخبرة في مجال اإلاتطور الصحافة المكتوبة عموما، 
ندماجيين المتفرنسين الذين كانوا متواجدين في بعض مراكز القرار فين االبعض المثق

وبمعظم وسائل االتصال المكتوبة والسمعية البصرية، حيث تركوا بصماتهم واضحة في 
عالم العربي خاصة وغير محاصرة وتهميش اإل: شكال ومضمونا توجهها اإليديولوجي

: العلماني عامة، تركيز الدعم المعنوي، المادي والفني على الصحف الصادرة بالفرنسية

                                                             
 .522فتيحة أوهايبية، مرجع سبق ذكره، ص   1
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جيل أو أ، ت..يرة تقنيات االتصال ووسائلهموسوعات، قواميس، منح تكوينية، مسا
ينات وانتهاء اليوميات الجهوية في السبعببداية : ريبعتعطيل القرارات المرتبطة بالت

شهار في عالم واإلعالم التي تدعم اللغة العربية في مجالي اإلمواد قانون اإل ببعض
 .خيرة من القرن العشرينالعشرية األ

نظام السياسي ثار ارتباط الصحافة بطبيعة الآ ىلإضافة طبعا ل هذه المشاكل، باإلك
وكان . بعاد تطور الصحافة المكتوبةأكما ونوعا على مختلف ثرت أالسائد في البالد، 

ذلك من جهة لصالح الصحف الخبرية عموما والصادرة بالفرنسية خصوصا، وقطاع 
ن في المائة م 10بحوالي  4711-4722السمعي البصري الذي حظي طيلة فترة 

 .خرى أهة جميزانية التسيير والتجهيز، من 

باستثناء بداية - يكتب باللغة الفرنسية "خبريا"زال معظم الصحافة فكان أن ال
يديولوجية بالغة إقلية أفكرا علمانيا متطرفا يخدم مصالح وبعضها يحمل  -التسعينات

ذه ولكن ه(. موالية لفرنسا لغة وتفكيرا" )فرانكوفيلية"النفوذ ومرتبطة بجماعة ضاغطة 
عالمية مستمرة رة اإلوال تلك السيط تجاهاالحادية أالصورة، لم تكن موحدة النمط و 

خاص بالصراع و " المفقد للمناعة الذاتية"في وجه هذا التيار  وشاملة، فلقد وجد من وقف
سياسية وترك و خارج السلطة الأمن داخل عالمية في الجزائر الثقافي والمعركة اإل

  1.عالمية الجزائريةبصماته في الساحة اإل

ومن أجل عرض تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد االستقالل سنعتمد على 
ي للنشاط اإلعالمي، حيث أنه مرت الجزائر بعدة مراحل منذ االستقالل السياق السياس

شهدت تطورات النظام السياسي، وتبعا لهذا تأثرت الساحة اإلعالمية والممارسة و 

                                                             
 .401، ص 5001، الجزائر، 4نشر والتوزيع، ط، دار الفجر للاالتصال مفاهيمه نظرياته ووسائله، دليوفضيل   1
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تصنيف تاريخي لتطور الصحافة المكتوبة بعد وفيما يلي . الصحفية من عدة جوانب
الجزائرية في ظل الصراع  االستقالل في خمسة مراحل يظهر فيها وظائف الصحافة

 :السياسي واإلعالمي

  :ىولالمرحلة األ  -
، تاريخ تنحية الرئيس 4722ى صيف إل 4725وهي فترة قصيرة نسبيا امتدت من 

 Le)نشاء يومية إوب، وتميزت بغياب نصوص جزائرية تنظم هذا القطاع "حمد بن بلةأ"

peuple) و ( الجيش)ومجلة  4725عام ( الشعب)و(Révolution Africaine)  في
هم المدن أ يات الفرنسية التي كانت تصدر في وذلك بالموازاة مع تأميم اليوم 4721

 L’Echo)   (La Dépêche de Constantine) (La Dépêche d’Alger) جزائريةلا

d’Alger) (L’Echo d’Oran)  ات جزائرية تصدر باللغة الفرنسيةيوميبض لتعو (Alger 

le soir) (El Djoumhouria) (Oran Républicain) (En Nasr)  أخرى ومن جهة، 
ناف نشاطها الناطقة باسم الحزب الشيوعي باستئ (Alger Républicain) سمح لليومية
ن ول من االستقالل، وذلك على عكس صحافة جمعية العلماء المسلميفي اليوم األ

 1.االحتالل الفرنسيبان إعالم الجزائري الجزائريين التي كانت رائدة اإل
عالم ئرية سيادتها على قطاع النشر واإلوتميزت هذه المرحلة باسترجاع الدولة الجزا

عادة تشغيل المؤسسة ا  ة هاشيت وكذا صحافة المعمرين و وذلك من خالل تأميم شرك
قرار إلى إسعت الدولة خالل هذه الفترة سالمية الشاغرة بعد رحيل المعمرين، كما اإل

لى جانب إنشاط الصحافة المستقلة المكتوبة عالمية عبر السماح بية اإلمبدأ التعدد
 وما والصحافة المكتوبةعالم عموسائل اإل آنذاكصحافة الحزبية والحكومية، وكانت ال

نتقاء اسد هذا في ترك نوع من الحرية في يدي المثقفين، وقد تجأخصوصا في 
 .المواضيع ومناقشة بعض القضايا الساخنة
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نظيم ولى للتأعالم التي تعتبر كلبنة وزارة اإللى تأسيس إن نشير كذلك، أويجب 
الذي  4721يل فر أ 41المؤرخ في  540 -21وم رقم سوالتسيير وذلك من خالل المر 

عالم الوطني، انطالقا من هنا ندخل في عهد جديد ة وتسيير اإلإدار يكلف هذه الوزارة ب
 -21الدولة، فنالحظ ذلك من خالل المرسوم  وهو عهد البناء والتشييد وكذا بناء هياكل

ضع عالم، يو ارة اإلدارة وز إالذي ينص على تنظيم  4721جوان  41المؤرخ في  571
  1.عالمتحت وصايتها قطاع االتصال واإل

  :المرحلة الثانية -
واستالم الرئيس " بومدين هواري "، تاريخ وفاة الرئيس 4791لى إ 4722امتدت من 

ول الئحة أيزت بتطور وتوسع معتبرين وبظهور السلطة، فقد تم" الشاذلي بن جديد"
كما . وكلت للصحافة دور الخدمة العمومية وقننت تبعيتها للحكومةأعالم خاصة باإل
طار صفقة سياسية مع إفي  -ي ر توقف يومية الحزب الشيوعي الجزائبالفترة  تميزت هذه
 El)إلى  (Le Peuple)، كما تم تحويل يومية (Alger le soir)ويومية  -كماحالحزب ال

Moudjahid)صبحت تسيطر على ساحة أو عطي لها دفع كبير أ خيرة التي ، هذه األ
لف نسخة لوحدها أ 501) عالم المكتوب في الجزائر إلى حين بداية المرحلة المواليةاإل

لى ذلك، فقد تميزت إ باإلضافة(. 4791ة لباقي الصحف عام لف نسخأ 94مقابل 
ع جميع الصحف تحت وصاية وزارة عالم ووضقامة نظام اشتراكي لإلإهذه المرحلة ب

عالم ائل السمعية البصرية على حساب اإلعالم وتركيز االهتمام على الوساإل
" النصر"كما عرفت نهاية هذه المرحلة التعريب التدريجي لكل من يوميتي . المكتوب
  4792.2بالغرب الجزائري ابتداء من " الجمهورية"و 4795الجزائري ابتداء من بالشرق 

                                                             
، 5، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، طالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر، يتواتنور الدين  1

 .7، ص 5007الجزائر، 
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 آنذاكعالمية والسياسية حداث اإلحسب المتتبع لأل ةالمكتوب ويعود سبب كبح الصحافة
ي العام حديث العهد أحماية الصحف الناشئة، وتوجيه الر نه كان من الضروري ألى إ

 90مية التي فاقت في الستينات التذرع بتفشي األلى إضافة إل عديم الخبرة، باالستقال
في المائة من سكان الجزائر، فالصحافة المكتوبة نخبوية تتجه لفئة قليلة مقارنة 

  1.بالتلفزيون 
  :المرحلة الثالثة -

 فقد تميزت هذه المرحلة بتوضيح الوضع ،4717لى مطلع إ 4797استمرت من 
، ظهور مجلة دينية رسمية (4715فيفري  02وم ي 15قانون رقم )عالم القانوني لإل

البديل المعرب ) "التذكير"سالمية الخاصة مثل ، بعض المجالت اإل"العصر" جديدة
، "ضواءأ"، "المنتخب": سبوعياتأ، "رشاداإل"و ? Que suis-je de l’Islam)لمجلة 

بالعربية  "المساء": هما 4712باللغتين ويوميتين مسائيتين عام  "المسار المغربي"
عالمي والتحول المحتشم اإل االنفتاحمثلت كلها بعض  ...بالفرنسية Horizons" فاقآ"و

عالمية طاء الصبغة الثقافية للمؤسسات اإلعإ راد أفي المسار السياسي للبالد، الذي 
مكانيات مادية مما ا  تجهيزات عصرية و ب الطابع السياسي ودعم هذا القطاع بدال من

سبوعيات تنافس بين اليوميات الصباحية واألنشوء نوع من الساعد على تنشيطه و 
 . ى حين بداية المرحلة المواليةلإالمسائية التي بدأت تفرض نفسها  واليوميات
نفتاح على غير المتوقع مع اال-خرى ن هذه الفترة لم تسلم هي األألى اإشارة وتجدر اإل

عالمي الرسمي بين الصحف العربية والصحف من التميز في التعامل اإل -الجديد
باهتمام ودفع كبيرين، كما استمر  (Horizons)الصادرة بالفرنسية، فقد حظيت مسائية 

التي لم تزود مثال، بنظام " الشعب"على غريمتها  (El Moudjahid)تفضيل يومية 
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ا بينم 4711 كتوبرأال في إ (Téléimpression et Fac-similé)الطباعة عن بعد 
 1.ناتمنذ منتصف السبعي (El Moudjahid)استعملته 

كذرائع  4715 عالم لسنةالفترة هو استغالل نصوص قانون اإلما تميزت به هذه 
سرار الدولة ومع أنها تعد من بين أخبار عن الصحفي بحجة لحجب المعلومات واأل

وقد . 4792عالم الذي جاء في ميثاق كد القانون على حق المواطن في اإلأذلك فقد 
و رؤساء الدول، أو الحزب أو برئيسها أمر بمؤسسات الدولة حضر النقد سواء تعلق األ

لى تحسين إيسمح سوى بالنقد البناء الرامي  عضاء حكومتها وبعثاتها الدبلوماسية، ولمأ و 
دماج مفهوم إونالحظ في ذلك التناقض بين . نيفو بالنقد الأمية و تنظيم المصالح العم

ن المؤسسات في أعالم وبين رفض النقد، خصوصا و وحق المواطن في اإل يةالديمقراط
موال الشعب في مرحلة شعارها ألفسادا وبيروقراطية عقيمة ونهب  تلك الفترة شهدت

اب شرك في العقأ، 4715عالم لسنة وفي هذه الفترة وبمقتضى قانون اإل. التقشف
ن إوعموما ف. الصحفيب لى جانإول المطبعة ئالجزائي كل من مدير النشر ومس

في  شتراكيواالتجعله يميل للنظام السلطوي  4715عالم لسنة مرتكزات قانون اإل
هداف النظام السياسي القائم ووصفه بقانون العقوبات بجانب وجاء مطابقا أل. عالماإل

  2.الواقع
عالم على نقل النشاط الرسمي ال تطورات الحياة ة اقتصر دور اإلر في تلك الفت

غلبها في أ ت تفتقر للعمق في المعالجة ودار االقتصادية واالجتماعية، فكانت التحقيقا
عالم عن الزيارات م، فكانت الصحافة صحافة سلطة واإلرقاتعراض األسوا اإلطراءفلك 

 . سوى بمثابة الحاضر الغائبولين وتنقالتهم وخطبهم، فلم تكن ئالرسمية للمس
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 :المرحلة الرابعة -

ن كانت تتويجا منطقيا ا  ، فهي و 4774إلى  4717هذه المرحلة من فبراير  امتدت  
ليمة التي األ 4711كتوبر أحداث أفإنها لم تكن لتظهر للوجود لوال للمرحلة السابقة 

خرى سي وبالتالي في جميع الميادين األتعتبر منعطفا حاسما في تاريخ الجزائر السيا
الذي سمح  4717دستور فبراير حداث ذه األوكان من أثر ه. عالم المكتوبومنها اإل

عالم ، فتدعم اإل(17المادة )ة وتنوعها سيس الجمعيات السياسية وبحرية الصحافأبت
عالم الصحف الخاصة والحزبية، لتدعم اإلصدارات جديدة ونشأت إالعمومي الجهوي ب

رجاع إبعدما تم وكان ذلك  .عالميةذي كان منفردا من قبل بالساحة اإلالعمومي ال
ظم الصحف العمومية بفضل لجبهة التحرير الوطني وحولت مع" المجاهد"سبوعية أ

ليا ولية محدودة، تراقبها انتقائلى شركات مساهمة ذات مسإ 4770عالم لسنة قانون اإل
كبر عدد من المهنيين على اختيار طريق الصحافة ألجان وصاية، وفيما تم تحريض 

تميزت هذه الفترة باستفادة اليسار الشيوعي من كما  .(70 -01مرسوم رقم )لخاصة ا
طار تحالف انتهازي لجهاز إ، التي كانت قد منحت في "الجزائر الجمهورية"يومية 

جبهة التحرير الوطني مع نهاية عهد الرئيس بن بلة، ومن تمثيل مهم في الصحف 
 Le Nouvel Hebdo, Le Matin, Le  Soirالخاصة وخاصة الصادرة بالفرنسية 

d’Algérie, El Watanحزاب ببعض األمما أدى . دعمت الحكومة إنشاءها ، التي
جهزة الصحفية األ باقتسامى المطالبة بدون جدوى لإالمعارضة المتضررة من ذلك 
حزبية ت صحفا أنشأين الحركات السياسية بالتساوي، فالموروثة عن الحزب الواحد ب

ل، المقربة من السبي)و في التي تلتها أحلة و متنكرة في هذه المر أخاصة بها ظاهرة 
 El Forkaneوالمقربتين من حزب حمس، البالغ : رشاد والتضامنحزب النهضة، اإل

المقربة من جبهة القوى االشتراكية، : El Haqنقاذ، سالمية لإلالمقربتين من الجبهة اإل
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Liberté : جل الثقافة والديمقراطيةأالمقربة من التجمع من،  L’Eveil : المقربة من
  1(.تواضعة في بدايتهامعظمها ذات مقروئية موكانت  ...األمةحزب 

و حزبيا، الذي أعنوانا عموميا، خاصا  410حوالي  :الحر اإلعالمي نفجارااللكن هذا 
نحرافه امي لم يعمر طويال حيث طفت بوادر سالسبق له مثيل في العالم العربي اإللم ي

تكاليف السحب، مشاكل ظهور عدة مشاكل مهنية مرتبطة بارتفاع : منذ البداية
عالم فيما يخص عدم كفاية دعم الدولة للحق في اإلشهار والتوزيع، اإلالطباعة، 

المفرط بين الصحف في التعامل  التوزيع وخاصة في واليات الجنوب، التمييز
الصحافة الخاصة بالمال ومراكز  مما ساعد على ارتباط بعض مديري . عالمياإل

  2.ن واحدآكثر في أو أسياسيا / ماليا القرار، فاختاروا سندا
العناوين غير المدعومة، بسبب عدم تنظيم المهنة، احتكار وسائلها،  وبدأت تغيب

( المعارض خاصة)خر عددة وفعالة، ولم يتمكن البعض اآلوانعدام قواعد دعم عادلة مت
مرحلة من االعتماد سوى على المبيعات والتطوع بعدما همشت طيلة هذه ال هتهمن ج

شر اللذان خصت بهما صحفه خبريا ومنع عنها الدعم الحكومي المباشر وغير المبا
 : ما يبينه الجدول التالي وهذا ،خر من الصحافة والصحفيينآالسلطة نوعا 
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 91191عام مساعدات الدولة للصحف اليومية الخاصة يبين ( 13)جدول رقم 
 الصحيفة      (دج)ثمن المساعدات 
9913191.91 Alger Républicain 

6284947.60 El Watan  

 الخبر 5216608.08
2565213.93 Le Soir d’Algérie 

 
رية نحراف وتدعيم حدواعي هذا اال وأد نه بدال منأوالجدير بالمالحظة هنا هو "

لى حد كبير اهتمامات إعالمي يعكس إ ول مرة بتعبير الصحافة الناشئة التي سمحت أل
لى شبه إا فكريا، فقد تحول هذا االنحراف غلبية الشعب الجزائري وتطلعاتها لغة وتوجهأ 
زمة السياسية الخطيرة التي طفت على السطح صيف عالمي مع بوادر األإ نسداد ا

خ ة جديدة في تاريذانا بمرحلإء الموالي، وهو ما يمكن اعتباره وتجذرت الشتا 4774
عالمية إ يال في وسط هيمنة غت، التعليق، التهديد واالزالصحافة الجزائرية يميزها الحج

 2".ية ومشاكل مهنية كبيرةفيلية علمانفرانكو 
 :المرحلة الخامسة -
السياسية، زمة ي تشمل مرحلة حالة الطوارئ واألأ، 4779لى إ 4775التي تمتد من  

. عالم المكتوبلشعب الجزائري بما فيه قطاع اإلاثارها المدمرة آالتي ال زال يعاني من 
زمة كان وال يزال صحفيو الجرائد كبر متضرر من هذه األأ أن إلىشارة هنا اإلوتجدر 

والمجالت العربية وخاصة منها غير العلمانية، الذين لم يسمح لهم حتى بتكوين رابطة 
ول جمعية نقابية للصحفيين الجزائريين، أغرار زمالئهم، الذين هيمنوا على مهنية على 
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مام أمام السلطات الرسمية بل حتى أعا ليس فقط ليدافعوا عن صحفهم المتداعية تبا
كما . و يهاجرأبعضهم يهجر بالفرنسية، مما جعل زمالئهم في الصحافة الصادرة 

سبوعيات والجرائد فهم، إذ لم يصمد منها سوى بعض األتضررت تبعا لذلك صح
طها رت منذ مدة من خغيالتي  "الخبر": يومية هذه المرحلة أهمإلى  باإلضافةالجهوية، 

العلماني، الذي نجح بذلك في اقتحام  -بعدما احتواها التيار الفرانكوفيلي فتتاحياال
 Algérie) ألسبوعيةعربية نسخة  إصدار: مجال الصحافة العربية بعدة محاوالت فاشلة

actualité) صدار   4771.1في  "الوقت"جريدة  (El Watan)رفين على يومية المش وا 
ن السلطة تهاب حرية أا الصحافة المستقلة تجعلنا نفكر التي تعاني منهوضاع بهذه األ

نظر ميكانيزمات المسار الديمقراطي بعين عدائية، في حين تنها ال زالت أالصحافة، وك
العديد من الضمانات التي تجعلها مستقلة عن الصحافة في البلدان الديمقراطية تملك 
ن هناك أجل التذكير أقارنة لكن من جل المأالمال والسياسة، نذكر هذا ال من قيود 

 .صحافة حرة في العالم الديمقراطي
، وال يعلمنا التعايش الرأيليا بتعددية آنواع الصحف التي تأتي أين وتعدد كثرت العناو 

بني عليها حرية سس التي توالحوار والنقد وغيرها من األ ختالف والتسامحفي اال
 2لصحفية يوم في الندوة ا "اليامين زروال"كده رئيس الدولة السابق أالصحافة، هذا ما 

حافة تمجد السلطة، بالعكس تكون صحافتنا ص أنرفض أنا أ": حيث قال 4772ماي 
نتقادا بناء باالبتعاد عن ا وانتقاد موضوعييكون اال نأن تنتقد السلطة على أعليها 

  2".حكام المسبقةاأل
الجزائر وصدور العديد من  إلىوتتميز هذه المرحلة بعودة استيراد بعض صحف فرنسا 

المثيرة ..( TV ،Détectiveعيون، بنوراما، نصف الدنيا، مشوار )الصحف الصفراء 
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مواضيع شاذة، معالجة خالق والتي تعالج لغرائز، التي ال تحترم القيم واألللعواطف وا
  1.ية ووقائيةتسويقية وبدون رسائل تربو 

الجمهور : لوطنية مثلكما تميزت هذه الفترة بصدور بعض الصحف الجهوية وا
 Le Quotidienوالعربية،   El Acilبالفرنسية صيل، يومية جهوية ناطقة الرياضي، األ

D’Oran ،La tribune ،2.الخ ...الجيل العاصمية أسبوعية  
غترابي والشاذ، ال يعكس تركيبة المجتمع الجزائري الثقافية، بحيث إن هذا الوضع اال

وبلغت فيه السيطرة  هوجّ أؤ بين الصحف العربية والمتفرنسة بلغ فيه عدم التكاف
حدا لم تشهده الجزائر منذ مطلع استقاللها  اإلعالمي نحاللواالالعلمانية  -ةالفرانكوفولي

 4725.3عام 
وجه حد األأاالغترابي كان يعكس  اإلعالميالوضع " أن" فضيل دليو"الدكتور ويعتبر 

زمة بل استمراره يطيل ال محال من عمر األن أزمة التي تعرفها الجزائر و الهامة في األ
لوضع العام بعض كثر عنفا بعدما عرف اأساعد على تطور ممارسات اجتماعية قد ي

عادة إل أساسيا لجزائر ستظل مطلباالصحافة في ان حرية أب ننا نعتقدإولذا ف. االنفراج
ي أائرية تعبر عن تعددية حقيقية للر لى مجاريها الطبيعية، فتصبح الصحافة الجز إالمياه 

 4:"اهوجه هذه المعاناة واتجاهأحد أوالجدول الموالي يوضح . طبيعي لهوانعكاس 
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 1.في هذه الفترة المتوقفة أوالصحف الموقوفة  أهميبين  (18)رقم  جدول

 الصحف الصادرة بالفرنسية الصادرة بالعربية الصحف
 - *الهداية -اإلرشاد - *المنقذ .9

-*النور -*اليوم الجزائر -*النهضة
 -البيان -السالم -البديل-النبأ-*البالغ
 -الشروق العربي  -السبيل  -*فةآالصح 

 -الحياة العربية -الحياة -الشروق الثقافي
 –السمرة  -المستقبل  -الحدث -الحرية
 أنوار -رأي -*خرالوجه اآل -*بوزنزل
 -الحقيقة  -الحوار  - *بريد الشرق  -الحق

 ...السياسة -الهالل 
جر قسنطينة، ف)كل الصحف المحلية  .3

المستحدثة بعد .( ..وراسالعقيدة، العناب، األ
 .الثالثةالمرحلة 

 الوقت  .8

1. Le Nouvel Hebdo, 

L’Hebdo Libéré, Le Jeune 

Indépendant, Alger Républicain, 

Algérie Actualité, El Manchar, 

Le Quotidien d’Algérie.. 

2. El Haq,  La Nation. 

3. El Manar, El Forkane, 

L’Eveil , El Ouma… 

ناوين، كلها يفوق العشرة ع اإلجماليداريا وعددها إهم الصحف التي علقت أ (*) 
 ."المعلقات العشر" مباسعالميا إ ولقد اشتهرت . عربية

ية متقاربة من حيث لى تعبيرها عن تيارات سياسإيشير التصنيف الرقمي  -
 . زمةمواقفها من األ
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 .نتقالية الجديدةالمرحلة اال : المطلب الرابع

 49، وتميزت بصدور التعليمة الرئاسية رقم 5001إلى  4779تمتد هذه المرحلة من   
وجملة  واآلراءقتراحات ، التي تم فيها جمع اال4779وفمبر ن 41في  "اليامين زروال"لـ 
عالم الذين اجتمعوا في جلسات مغلقة، تتضمن مناقشات التي تمت من قبل رجال اإلال

 1:محاور رئيسية هيهذه التعليمة 

 .همية االتصال في ظل العصرنةأ  -
 .مام التطور التكنولوجي لالتصالأمكانة وموقع الجزائر  -
 .شروط وظروف االستجابة لمعالم ومقاييس الديمقراطية -
لى التحوالت السريعة التي تعرفها إتباعها بالنظر إعالمية الواجب السياسة اإل -

 . الجزائر

عالم وحرية ن وهما الحق في اإلساسيتيأامتين و وقد ركزت التعليمة على نقطتين ه
هم النتائج التي أ ومن . خرى أ، ومبدأ الخدمة العمومية من جهة ي من جهةأالتعبير والر 

ديسمبر  10و 57يومي الجلسات الوطنية لالتصال في حققتها هذه التعليمة هي انعقاد 
من والكثير عالم والقانون وبعض المثقفين مم، التي جمعت رجال اإلبقصر األ 4779

والمبادئ  اإلعالميةتحديد القواعد  ألجلعالم واالتصال المختصين في ميدان اإل
 إلى ألقاهافتتاح التي عا فيها وزير الثقافة في كلمة االلممارسة المهنة وكذا حدودها، د

ن أالت الوطنية والدولية، كما اتضح في كل التحو  اإلعالميةدماج المنظومة إضرورة 
عالمية نظر في كل السياسات الثقافية واإلال إعادةيتطلب  لى حدإد وصلت مور قاأل

  2.ك الحينالتي كانت متبعة إلى ذل
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في مجال )ستمر هذا التوجه ا، 4777لرئاسة الجمهورية في  "بوتفليقة"ومع استالم 
وقف الرئيس بوتفليقة مسار رفع احتكار الدولة أالمطبوع دون السمعي البصري الذي 

يضا أالمي تدريجي باتجاه تخفيف الوطء عإ حيث شهدت الجزائر بوادر انفتاح  ،(له
عدد ستئصالية، مما زاد من صدور ف العربية المعارضة للعلمانية االعلى الصح
نشاء صحف إ، وشجع البعض على (500أزيد من ) وباقي النشريات( 10)اليوميات 

صوت "، "الحوار"(: حزبية خاصة)مة بعث عناوين قدي إعادة وأجديدة من هذا الطراز 
نوفمبر  05) "البالد"، (تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني 4771فبراير  " )حراراأل

 "الفجر"، (5000) "ليوميالشروق ا"، (4777) "اليوم"، (قريبة من حمس 4777
 L’Expression (2000) ، La،(4777 أكتوبر) "الشباك"، "يأالر "، (5000)

Nouvelle République (2000) ، L’Est Républicain (2000).1 

والذي كرس توجيهات السلطة بموجب تعديل قانون العقوبات،  5004سنة  وعرفت
ب والقذف في ساءة والسالمؤسسات والهيئات النظامية واإل حماية إلىحكامه الرامية أ

الصحفيون عتبره ا ويحيى، وهذا القانون المعدل أحمد أسبق عهد رئيس الحكومة األ
ة قانونا يشدد الخناق على حرية الصحافة، نظرا للعقوبات الكبيرة والغرامات المالي

 هيئة إلى تسيءو أعالمية تهين إ مؤسسة  أوالباهضة المفروضة على كل صحفي 
 2.نظامية

 أهميةكثر أكون السحب بالنسبة للقطاع الخاص بكما تميزت هذه الفترة كسابقتها  
وارتفاعا منه في القطاع العمومي، بسحب الصحف الصادرة بالفرنسية على حساب 

أو  ألف 100/900 :حدود إلىرغم التالشي التدريجي للفرق بينهما )العربية منها 
لمقاييس ، بعدم احترام ا(مع نهاية هذه المرحلة -حسب المراجع- ألف 700/200
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العمومية لصادرة بالفرنسية دائما و شهار لصالح الصحف االتجارية في التوزيع واإل
وقياس المقروئية، وبارتفاع تدريجي في  اآلراءقل بكثير، بغياب مؤسسات سبر أبدرجة 

مع بقاء (. لف منها تصدر باللغة الفرنسيةأ 700مليون ونصف، )ة السحب العام كمي
 1.في المائة 10زيد من أو  40يتراوح تقديرها بين : مرتفعاعدد من المرتجعات 

الصحف الجزائرية جويلية  أهم( وليس مبيعات)تقدير سحب  (11)رقم  جدول
3118.2 

 السحب   الصحيفة السحب الصحيفة
  99111 الرأي 111111 الخبر

Le Quotidien      

D’Oran 
931111 L’Expression 89111 

Liberté 911111 39111 اليوم 
Le Matin 981111 31111 النصر 

 31111 حراروت األص 11111 الشروق اليومي
El Watan 11111 31111 الحدث 

Le Soir d’Algérie 81111   
 

 األولشكل حدها السياسي ي، ف5041إلى  5002من  :المرحلة الموالية -
رافق اتجاه ، والذي 5002سبتمبر  51االستفتاء على مشروع المصالحة الوطنية في 

االستقرار والتوازن النسبيين باتجاه التعديل عالمية الجديدة نحو الخريطة السياسية واإل
منية للصحافة العربية والجهوية دارية والسياسية واألمعاملة السلطات اإلة لكف الرسمي
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بعض اللقاءات غير االستئصالية والمؤيدة للمصالحة الوطنية، والتي كانت تدعو في 
ية المعادية ية العاصمحادية القطبولي القطاع إلى كسر هيمنة األئالثنائية مع بعض مس

فاستعاد بذلك الوضع . شهارلطباعة والتوزيع واإلخبار واللمصالحة في مجال األ
صبحت اليوميات الصادرة أيديولوجي واللغوي نوعا وكما و عالمي بعضا من توازنه اإلاإل

/ 4100: ضعاف تقريباأتلك الصادرة بالفرنسية بثالثة  (سحبا)بالعربية تفوق بكثير 
خة ذات التوجه لف نسأ 900بحوالي  "الشروق اليومي"وميتي بقيادة ي، وذلك ألف 200

لف أ 200بقرابة  "الخبر"سالمي المساند للسلطة التنفيذية القائمة والعام العربي اإل
 في الوقت نفسه، االتجاهالسلطة والمعارضة عموما لذلك  نسخة المساندة لجناح هذه

 "الشروق اليومي"سابقة في  بأقالم 5009عام الصحيفتين المستحدثين  إلى باإلضافة
صبحتا أالرياضية واللتين  "افدّ اله" واألسبوعيةالعامة  "النهار الجديد"يومية : "الخبر"و

 1ئيةتنافسهما من حيث المقرو 
الصحف الجزائرية في نهاية  ألنواعالسحب المتوسط يبين ( 19)رقم  دولج -

 :3111يناير 
 عدد العناوين  المتوسط اليومي السحب العنوان

 81 3899891 اليوميات
 93 18981 سبوعياتاأل

 99 1311 النصف شهريات
 931 99919 الشهريات

 1 919 النصف ثالثيات
 9 311 الثالثيات
 811 3181991 المجموع
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جوان  -3191جانفي )الصحف الجزائرية  أهمتوزيع يبين ( 19)جدول رقم 
3198)1  

 -جانفي 3193 3199 3191 الجريدة
 جوان

3198 

 التفاوت
3193-
3198 

 19,93+ 131131 119811 131811 993191 الشروق 
 13,98- 893311 883193 813918 881113 الخبر
 13,11- 333993 899999 839311 389819 النهار
 18,91+ 998813 911313 981183 938311 الوطن

 91,38- 9918988 9911131 9338991 9319118 المجموع

 

جوان  -3191جانفي )الصحف الجزائرية  أهمنسبة مرتجعات يبين ( 18)جدول رقم 
3198)2 

 3191 3199 3193 3198 الجريدة
 38,99 31,91 31,91 99,91 الشروق 

 99,83 91,83 99,39 99,91 الخبر
 91,98 91,89 98,19 98,39 النهار
 99,33 98,13 91,83 93,89 الوطن
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فقد دشنه قرار رفع حالة الطوارئ ( 5041-5044)لهذه المرحلة  األقصىوأما الحد 
عالم قرار قانون عضوي لإلإفي سياق الثورات العربية، وخاصة  5044فبراير  55في 
 :القانون  وأهم ما تضمن هذا، 02-45رقم 

 .تكريس فتح المجال للسمعي البصري  -
سرة عضاؤها من األأ ين نصف يع). استحداث سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة -

 .خرى للسمعي البصري أو ( الصحافية
 .لكترونيةعالم اإلإلتقنين وسائل ا -
 .الغاء تجريم الصحافة باستبدال عقوبات الحبس بالغرامات المالية -
 .خالقياتهاأدبيات الصحافة و نشاء هيئة وطنية منتخبة ألإ -

بدوا أمن أجل كرامة الصحافي الجزائري، عالم، ممثلين في مبادرة لكن بعض رجال اإل
قوبات المالية رفضهم لعدة نقاط تضمنها القانون الجديد وهي تتعلق خاصة بالع

رية الصحافة وما يجب على الصحفي طار ممارسة حإوغموض بعض محددات 
 1.اتحترامه لتجنب هذه العقوبا

أهم المالمح التي ميزت تطور الصحافة الجزائرية  "دليو ضيلف" الدكتور ويرصد
 2:المكتوبة منذ االستقالل

 رتباط الوثيق للصحافة المكتوبة في الجزائر بطبيعة النظام السياسي السائد،اال -
 .عالمي للنظام السياسيمما يؤكد مقولة تبعية النظام اإل

 -4717)الكمي والكيفي للصحافة المكتوبة خالل المرحلة الرابعة  التطور -
ومتميزة، مقابل التطور الكمي في  عالمية فريدةإ لتي تميزت عموما بحرية ا( 4774
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مباشرة مما يدل على تراجع واضح  سبقتها وتراجعه الواضح في التي تلتهاالمرحلة التي 
 .يضا في مصداقيتهاأ
نية خصوصا في للصحافة العربية عموما وغير العلماعالمي ارتباط التفوق اإل -

عالمية، وارتباط تفوق الصحافة الصادرة بالفرنسية بتفضيلها بالدعم الجزائر بالحرية اإل
، الطبع، التوزيع، األخبارتوزيع )السياسي والخبري والمادي بطرق مباشرة وغير مباشرة 

ن الوسط الثقافي واالجتماعي أل وذلك.( ..بالخارج التأهيل إعادة، المعدات، اإلشهار
 .من الثانية لألولى مالئمة أكثرالطبيعي لنشرهما 

من فراغ ( 4779 -4775)عالمية في المرحلة الخامسة معاناة الممارسة اإل -
ارضة للعلمانية المتطرفة من عدم هيكلي وتمثيلي من اختفاء شبه كلي للصحافة المع

منية أمية كلها في الجزائر ومن مشاكل عالبعض القوانين الخاصة بالصناعة اإلحترام ا
 .قاسية

سبوعية ة عموما على اليومية منها دون األاقتصار الصحافة الصادرة بالفرنسي -
بسبب  والجهوية، مما جعل توزيعها يتمركز في المدن الكبرى والحضرية خاصة، وذلك

 .ة بالعربيةكما تراجع سحبها تدريجيا مقارنة مع الصحف الصادر  .اهتماماتها ولغتها
عالمي في والتراجع نفسه يالحظ على الصحافة العمومية بعد االنفتاح اإل -

عالمية حادية الحزبية واإلفترة األ ةرن الماضي، الرتباطها نفسيا بتركالتسعينات من الق
 .واستمرار تضييق الخناق الرسمي على حركيتها لضمان والئها

مالحظته حول الصحافة الجزائرية المكتوبة،  "دليو ضيلو ف"ويضيف الباحث  -
تتمثل في غلبة الصفة الدعائية على الصحافة الجزائرية عموما وتميزها بمعظم سلبيات 

العجر المؤسساتي الواضح في مجال سبر  إلىطبعا  باإلضافةالصحافة الالتينية، 
 . العام الرأيوقياس  اآلراء
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رية في ظل التعددية السياسية الجزائ بالرغم من المكاسب التي حققتها الصحافة"
عالمية والحق في خطيرة، فالحرية اإلن واقعها اليومي يعكس تناقضات إعالمية فواإل
كبر المكاسب التي تحققت للصحافة، قد جعلت منها سلطة رابعة أي والتعبير من أالر 

اصة ن بعض الصحف وخإول مرة في تاريخ الجزائر، بل قوال وفعال وهذا يحدث أل
مموليها من يدي ألة ابتزاز وترهيب سياسي في آلى إالناطقة بالفرنسية قد تحولت 

، على عهد أن بعض الصحف "بارونات السياسة"و "مافيا الريوع"و "جماعات الضغط"
التعددية  إقرارجلها قبل أي وظيفة غير التي كانت تناضل من الجزائرية قد صارت تؤد

ال والممارسات ما ال ينسجم مع فعتناقض نفسها وتأتي من األ ألنهاالسياسية 
طروحات  والشعارات التي كانت ترفعها، فمنها ما يتشدق بقيم الحرية والديمقراطية، األ

خر في ي المخالف، وبحق اآلأتاتورية الفكرية، وال تعترف بالر وفي الواقع تمارس الديك
 .هرأيبداء ا  عن وجهة نظره، و  واإلفصاحالتعبير 

زمة السياسية ة للصحف الجزائرية في ظل واقع األعالميما على مستوى المعالجة اإلأ
يجاد الميكانيزمات التي إنه من الصعب أنه يمكن القول إمنية التي عاشتها البالد، فواأل

الهائل من الصحف من شأنها فهم الخلفيات والتوجهات التي كانت خلف هذا الكم 
ن المتتبع لمسار أ، بحيث (العشرية السوداء)لدموية المرحلة افرزتها أوالعناوين التي 

ات المتصارعة تلك الصحف والعناوين، سيصطدم بال شك بالعديد من التيار 
ن أاب الدور الحقيقي الذي كان يمكن وفي خضم هذا الواقع المتردي، غ .والمتناقضة

جل الوصول أمن ظلت لسنوات ولعقود خلت تناضل تؤديه الصحافة الجزائرية بعد أن 
لى هذا الدور الذي اختفى في ظل الواقع الذي تتخبط فيه، بل وجدت الصحافة إ

صيات ثبات الذات لشخإ وسيلة لتصفية حسابات، ومحاولة الإالجزائرية نفسها ليست 
ن العديد من الصحف والعناوين، قد وجدت ضالتها في إتبحث لها عن مكان نفوذ، بل 

رهاب ومن ر في األزمة، واتخذت من موضوع اإللتستم الوضعية المتأزمة للبالد،
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، الذي تسوق من خالله الصحيفة، رهابية الدموية الخط االفتتاحي اليوميالعمليات اإل
كثر دموية وبشاعة أمن يقدم صورة  صبح التنافس شديدا بين مختلف الصحف فيأو 

م صحافة للبالد، وهي الصحف التي صار يطلق عليها اس المأساوية األوضاععن 
 . زمةاأل

ن واقع الصحافة أ، بشاإلعالميةسرة ؤكد الجدل القائم بين السلطة واألولعل ما ي
الجزائرية، لم يتوقف حتى اليوم، وذلك على الرغم من التقدم الذي حصل على المستوى 

 1".عالمية الميدانيةالممارسة اإلوعلى مستوى ( القانوني)النظري 
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 :خالصة

في حياة المجتمعات وما  مدى أهمية الصحافة المكتوبةيتبين هذا الفصل  خالل من
ونعلم ان . يمكن أن تقدمه من وظائف في خدمة المجتمع والنظام الذي تنشط فيه

المجتمع تساهم من خالل هذه المهام في  أفرادلوسائل اإلعالم أدورا تؤديها كفرد من 
 . ره وتوازنهتنمية المجتمع وتطوره والمحافظة على استقرا

ألزمات الشائكة، فنعتبرها حافة المكتوبة في معالجتها للقضايا واصضح دور التوي
األكثر تأهيال للتعامل مع هذا النوع من المواضيع من وسائل اإلعالم األخرى لما 

 .تمتلكه من خصائص وسمات تميزها عن غيرها من الوسائل

أهمية الصحافة المكتوبة ووظائفها وآثارها الكبيرة براز سعينا من خالل هذا الفصل إلى إ
على الرأي العام ومتخذو القرار، وعالقتها بإدارة األزمات والقضايا السياسية ومساهمتها 

وذلك من خالل عرض تاريخ الصحافة المكتوبة . في قيادة الرأي العام خالل األزمات
ن األدوار التي لعبتها في في الجزائر منذ ظهورها إلى غاية يومنا هذا، والكشف ع

مختلف مراحل االنتقاالت السياسية في الجزائر من خالل المعالجة الصحفية لألحداث 
والدفاع عن حقوق الجزائريين وكفاحها لبناء قاعدة ديمقراطية في الجزائر تسمح لوسائل 
د اإلعالم ببمارسة حرية التعبير واستمتاع الشعب الجزائري بالحق في اإلعالم مما ق

 .  يزيد من فاعلية الصحافة وتفعيل دورها اإليجابي في الجزائر



 

 

 



 اإلطار التطبيقي
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 تبحث هذه الدراسة في إشكالية دور الصحافة الجزائرية المكتوبة في معالجة أزمة  
كنموذج عن الصحافة  El Watanجريدة الوطن  عمدا ، وتم اختيار1122جانفي 

 .الجزائرية المكتوبة

على آثار  2991أكتوبر  10في  El Watan تم إطالق يومية الوطن"وقد  
. El Watan الوطن صحفي تجمعوا في مؤسسة 11على يد  اإلصالحات السياسية،

تعتبر أول جريدة صباحية مستقلة ناطقة باللغة الفرنسية أصدرت في الجزائر، انتهجت 
 تحليلها بطريقةالمعالجة الموضوعية للمعلومات و  الوطن خط افتتاحي يعتمد على

دائم باالنفتاح على االهتمام التتناسب مع سياقها، والتدقيق في صحتها قبل نشرها، و 
 .   جميع الحساسيات السياسية للبالد خاصة منها المعارضة الديمقراطية

تطرح أفكار المثقفين فضاء واسع تدور فيه الحوارات و  El Watan الوطن صارت
ة بالديمقراطية وكذا الخيارات االقتصادية منبر دائم لمناقشة المسائل المتعلقو  الجزائريين

لهذه األسباب، تم تعليق إصدارات الجريدة لمرات عديدة خالل و . دواالجتماعية للبال
لحكم عليه التسعينات، تم متابعة مدير اإلصدار قضائيا في مئات من القضايا وا

تجاريا، ماليا و في محاولة من السلطات للتضييق على الجريدة و . بالسجن لمرات عديدة
لكن استطاعت الوطن المقاومة  يةقامت بمنع الجريدة من إشهارات المؤسسات اإلعالم

 .الجيدةوتجاوزت ذلك بفضل سمعتها القوية و 

شاركت في إعادة بناء شركات لتوزيع الجرائد وبشراكة مع أنتجت الجريدة وكالة إشهار و 
 قسنطينة ممان العاصمة، وهران و يومية الخبر، اكتسبت الوطن آلة طباعة في كل م

دخال سمح لها بتحسين نوعية الطباعة و   .عنصر األلوان في الجريدةا 

كليا على وسائلها االقتصادية لليومية عززت اعتمادها هذه االستقاللية الصناعية و 
حقات أسبوعية على مستوى الخط االفتتاحي، أضافت ثالث ملالخاصة للنشر و 
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 El Watanنشرة في عطلة األسبوع و ( اقتصادية، عقارية، وبرامج تلفزيونية)

Weekend. 

في الساحة اإلعالمية الجزائرية باهتمامها بالمواضيع الوطنية  El Watanتتميز 
جريدة الوطن مكاتب تحرير جهوية ومحلية عبر التراب الوطني والجهوية، فقد فتحت 

ذلك بتخصيص ات الجوارية و منذ سنوات رفعت يومية الوطن الرهان على المعلومو 
وهران، تيزي وزو، ، قسنطينة، سطيف: صفحات خاصة تعالج المواضيع الجهوية

زاد في مصداقية . هي مواضيع تهتم بانشغاالت المواطن الجزائري الخ و ...بجاية 
 يع مثل إعطاء مكانة مهمة لألخبارمقروئية الجريدة خياراتها في انتقاءها للمواض

ة الوطنية، قضايا المجتمع، األحداث السياسية، االقتصادية، الرياضية واألخبار العالمي
 التحقيق، كما تدافع الوطن على قيم الديمقراطية، حريةذلك على الروبرتاج و  معتمدة في

 .   العدالة االجتماعيةالتعبير، احترام حقوق اإلنسان و 

سياسية التي تواجهها العراقيل الإلى خدمة قرائها رغم التحديات و  El Watanتسعى 
الجة الجدية للمعلومات لك بالمعذها لمواصلة المغامرة اإلعالمية و هذا زاد من تصميمو 

ن كانت تمس األشخاص األشخاص، رواية األحداث بشفافية وا  واحترام وقائع األحداث و 
هذا ما تعتبره اليومية حرية اإلعالم التي ذوي النفوذ وذلك في إطار أخالقيات المهنة، و 

 1."يجب المحافظة عليها

إلى  كنموذج عن الصحافة الجزائرية المكتوبة El Watanيرجع اختيار جريدة الوطن 
ريقة معالجتها لألزمة كونها جريدة خاصة، يتبين من خالل هذا اإلطار القانوني، ط

أي ضغوط أو توجيهات من طرف السلطة، مما يساعد على إبراز دورها مستقلة عن 
وطبيعة  تتحكم نوعية إذ .ومسؤوليتها االجتماعية عند معالجة هذا النوع من األزمات

ن .العلمية أبرزها دراسة م الدراساتوهذا ما أثبتته  األزمة في أسلوب تناولها اإلعالمي،
                                                             

1
  www.elwatan.con/services/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous-06-08-2013- 

http://www.elwatan.con/services/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous-06-08-2013-
http://www.elwatan.con/services/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous-06-08-2013-


 اإلطار التطبيقي
 

285 
 

 Noëlle Marie Sicardسيكار
مثل )زمات التكنولوجية التي أظهرت أن خالل األ  1

يقع اإلعالم في غموض واضح ( 2901نوبل، الكارثة النووية بأوكرانيا عام أزمة تشير 
تنادي باإلعالم واإلخبار بكل حرية، وبين القيود التي يفرضونها على بين غريزتهم التي 

وخلق  لهذه األزمة لتفادي زعزعة النظامأنفسهم من أجل ضمان وتعزيز إدارة فعالة 
نوعية المعالجة ونفس النتيجة حول تكييف  .اضطراب وارتباك لدى الرأي العام

 Lamy Aureliaالمي وريليااإلعالمية مع نوعية األزمة في دراسة أل
التي استنتجت  2

 22خصوصية المعالجة اإلعالمية في حالة الطوارئ، أحداث "في بحثها  حول 
، أن استثنائية  الحدث تقود إلى "بالواليات المتحدة األمريكية نموذجا 1112سبتمبر 

 .شكل جديد من المعالجة اإلعالمية

والكشف  1122إن دراستنا هذه تحاول فهم نوعية المعالجة اإلعالمية ألزمة جانفي   
 أنموذجا El Watan، صحيفة الوطن المكتوبة الجزائرية عن الدور الذي لعبته الصحافة

ضجة إعالمية كبيرة  األزمةهذه  من خالل تناولها ألحداث هذه األزمة، فلقد أثارت
صادية واالجتماعية، وكذلك سياقها الزماني الذي وقع تداعياتها السياسية واالقتبسبب 

دافعا النتهاج الجزائريين لهذه  في نفس فترة الثورات العربية، إن لم تكن هذه األخيرة
المظاهرات من أجل المطالبة بتحسين األوضاع المعيشية وظهور المعارضة السياسية 

التحول الديمقراطي في  آنذاك، مما أدى إلى إثارة الجدل حول القضية والحديث عن
الذي قدمت به واستهدفت دراستنا الصحافة المكتوبة للتعرف على المضمون  .الجزائر

كنموذج عن  El Watanأو عالجت فيه األزمة بتحليل مضمون جريدة الوطن 
حيث تعد الصحافة المقروءة المطبوعة في الجزائر األكثر  الصحافة الجزائرية المكتوبة،

 .شيوعا والوسيلة اإلعالمية المسيطرة في المجتمع الجزائري واألكثر مصداقية
                                                             

1
 Marie Noëlle Sicard, Entre médias et crises technologiques, les enjeux communicationnels, PUS, 

1998. 
2
 Aurélia Lamy, Les spécificités du traitement médiatique dans l’urgence, l’exemple des attentats du 

11 septembre 2001, Communication et Organisation, 29/2006. 
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إن تطور الصحافة هو أحد أهم المؤشرات التي تعكس خصوصية مجال اإلعالم "    
اره أحد القطاعات فقد برز هذا األخير في السنوات العشرين الماضية باعتب ،الجزائري 

الثقافية التي استفادت األكثر من االنتفاع الديمقراطي في أواخر الثمانينات واحد أقسام 
الصناعة الثقافية األولى التي فتحت لالستثمارات الخاصة الوطنية، هذه الديناميكية 

   . 1"أعطت األمل لتنويع قوي سواء في التوجهات اإليديولوجية أو في المحتوى 

ومن أجل البحث والتحقيق في الصحافة ومعرفة طبيعتها ونواياها الكامنة، فإن "     
سائل ورموز األعمدة ر وفك السبيل الوحيد إلجراء ذلك هو جعلها تتكلم عن نفسها 

فالصحيفة هي شيء آخر غير  .المطبوعة والمصورة التي تظهر بصورة تافهة وعادية
النص العادي، شيء آخر أكثر ثراء وأكثر تعقيدا الذي يحدد بوضوح وضعها 

 .2"االجتماعي واإليديولوجي

أثناء تناولها ألحداث أزمة  El Watanإذن بحثت الدراسة في دور صحيفة الوطن   
أجل  من خالل المقال االفتتاحي الذي تم اختياره بأسلوب قصدي من 1122جانفي 

الكشف على موقف الصحيفة من إدارة األزمة واالتجاهات التي تبنتها من خالل 
معالجتها لألحداث، كما حاولنا استنتاج أهدافها من معالجة هذه القضية والقيم التي 

يفترض من المقال االفتتاحي أن يبين موقف الجريدة "نشرتها في محتوى هذا المقال إذ 
قال االفتتاحي مثل كل مقاالت الرأي، يربط المعلومة فالم"، 3"من مواضيع الساعة

يمكن أن يعلق من خالل المقال االفتتاحي  تبكا"ـ، ف4"المقدمة بتأويله وتقييمه الذاتي
، وتجدر اإلشارة إلى أن 5"والنوايا ،التحليل، تبرير موقفه، والكشف عن األسباب، الدوافع

                                                             
1
  Miliani Hadj, La presse écrite en Algérie, positionnements médiatiques et enjeux linguistiques, 

Université de Mostaganem, CRASC, p183. 
2
 Valentin Nga NDongo, Les médias au Cameroun, Mythes et Délires d’une société en crise, 

l’Harmattan, paris, 1993, p6. 
3
 Gilles Gauthier, La prise de position éditoriale, Communication, vol25,1/2006, p 112. 

4
 Anna Wegrzyn, Editiorial, Genre marqué axiologiquement, Romania Cracoviensia, Jagiellomian 

University Press, 2008/08, p109.  
5
 Ibid, p109. 
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هو القضاء حيث تظهر  المقال االفتتاحي، كأسلوب نبيل ورائد الصحيفة،
بطريقة خاصة أو أقوى من األنواع الصحيفة  (نظرية القيم/ علم القيم) 1االكسيولوجيا

3ويقرزين ىحيث أثبتت دراسة أن 2".األخرى 
Anna Wegrzyn   ،أن المقال االفتتاحي

أي أن كاتب المقال  كنموذج مثالي لمقاالت الرأي، يشكل مكانا خاصا للتعبير القيمي،
االفتتاحي يلجأ إلى التعبير عن األحكام التي يصدرها قيميا، محاوال فرض وجهة نظره 
واإلقناع برأيه وموقفه عن طريق توظيف القيم والمبادئ التي تؤثر على القراء وتلزم 

 .إيديولوجيته الواضحة

ى الكتشاف الدور ولإلجابة على إشكالية الدراسة، اعتمدنا على أسلوب تحليل المحتو 
، فقمنا بتحليل محتوى 1122أثناء أزمة جانفي El Watan الذي لعبته صحيفة الوطن 

افتتاحيات العينة التي نشرت خالل األزمة والتي تناولت موضوعها وذلك بإتباع 
تعتبر مؤسسة تحليل المضمون أقدم أساليب . "الخطوات المنهجية لتحليل المضمون 

وا عالميا . تخص دالئل النصوص وتحليلها في سياقات مختلفةالبحث تاريخيا إذ أنها 
ظهر أسلوب تحليل المضمون تاريخيا استجابة للحاجة إلى دراسة ظاهرة الدعاية في 

في  LASSWELL" السويل"اإلعالم بعد الحرب العالمية األولى بأمريكا وقد أسهم 
" لدعاية في زمن الحربا"إبراز هذا المجال في دراسته الكالسيكية بعد تلك الحرب عن 

وتنوعت دراسات تحليل المضمون . وفي تأسيسه معهد الدراسات الدعائية بعد ذلك
وشملت مجاالت شتى ومنها دراسات المقارنة بين مضامين وسائل اإلعالم في أكثر 

، تحليل الصورة، (أو السياسي من خالل اإلعالمي)من بلد، تحليل الخطاب اإلعالمي 

                                                             
1
 Jean. M Jabbour, Grand Mounged, Français- Arabe, librairie Orientale, 1

er
 Ed, Beyrouth, Liban, 2008, 

p 93. 
2
 Anna Wegrzyn, Op.cit, p 112. 

3
 Ibid, p 122. 
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تكمن أهمية تحليل المحتوى " 1."إلعالم اإللكتروني، بشكل عام، الختحليل المدونات وا
 :في مجال اإلعالم ألغراض كثيرة منها

تحليل مضمون المواد اإلعالمية لمعرفة أهدافها والقيم السائدة فيها لما ذلك من  -
أهمية في تحديد اتجاهات اآلخرين، األمر الذي يعد مهما للدول والمؤسسات اإلعالمية 

انعكس ذلك بصورة جلية في قيام الحلفاء بتحليل مضمون اإلذاعات األلمانية في وقد 
أثناء الحرب العالمية الثانية األمر الذي مكنهم من معرفة اإلستراتيجية التي يعملون 
بموجبها، وكذلك قيام الواليات المتحدة األمريكية بتحليل مضامين اإلعالم السوفيتي في 

 .مكن أمريكا من وضع إستراتيجية مضادة أثناء الحرب الباردة مما
تحليل مضمون المواد اإلعالمية بقصد تقويمها والحكم على مدى تمكنها من  -

 2."الوفاء بما يراد منها من تأثير في اآلخرين

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، ص 1122، تونس، 2، الدار المتوسطية للنشر، طاإلعالممنهجية الحتمية القيمية في عبد الرحمان عزي،   1
54. 
، دار المسيرة للطباعة تحليل محتوى المنهج في العلوم اإلنسانيةوائل عبد هللا دمحم ،ريم أحمد عبد العظيم،   2

 ,21، ص1121، عمان، 2والنشر، ط
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 :الخطوات المنهجية لتحليل مضمون افتتاحيات العينية

 :تصنيف المحتوى إلى فئات  .1

بمفهوم  Classification And Categorizingعملية التصنيف وتحديد الفئات  ترتبط" 
أي تحويل الكل إلى أجزاء ذات خصائص أو مواصفات أو أوزان  Partingالتجزئة 

  1".مشتركة بناءا على محددات يتم وصفها واالتفاق عليها مسبقا

مضمون، وبناءا على تعتبر مرحلة التصنيف واختيار الفئات أهم خطوة في تحليل ال    
هذا اإلجراء يقوم الباحث بالجانب الكمي من التحليل وينتهي بالتحليل الكيفي أي 

قيمة تحليل المحتوى في "ها ويقال أن االستدالل وتفسير النتائج الرقمية المتحصل علي
شكالية البحث، 2"قيمة فئاته ، أي إذا كان اختيار الفئات صحيحا ومناسبا للموضوع وا 
 .المحتوى يكون ممتازافتحليل 

نما اعتمدنا على        وفي دراستنا هذه، لم يكن التصنيف واختيار الفئات عشوائيا وا 
معايير دقيقة تمثلت في القراءة الموضوعية لمحتوى العينة وبالرجوع إلى إشكالية البحث 
والفرضيات وأهداف الدراسة، التي حددت لنا ما يفيدنا من فئات لتحليل مضمون 

نة، تم قمنا باختيار الفئات الرئيسية والفئات الفرعية التي تم تصنيف المحتوى في العي
، عرضنا تعريفات إجرائية لكل فئة من الفئات فئات، وبعد تحديد دقيق لهذه الإطارها

شكالية  الرئيسية والفئات الفرعية حسب داللتها في هذا العمل بما يخدم موضوعنا وا 
 3.رة تحليل المضمون بحثنا كما هو موضح في استما

                                                             
 .221، ص 1121مصر، ، 2، عالم الكتب، طتحليل المحتوى في بحوث اإلعالمدمحم عبد الحميد،   1

2
 André.D Robert et Annick Bouillaguet, L’analyse de contenu, Que Sais-je ?, PUF, France, 2002, p 28. 

 .2أنظر الملحق رقم   3
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الفئات التي تجيب على  أولقد استخدمنا في هذه الدراسة فئات المضمون فقط و     
مضمونها، واستبعدنا فئات  هي الفئات التي تهتم بالمادة اإلعالمية و؟ و ماذا قيل السؤال
ات تهتم بشكل المادة هذه الفئ؟ و الفئات التي تجيب على السؤال كيف قيل أو الشكل

ها ؤ ختيار إلى العينة التي تم انتقايرجع  هذا االاإلعالمية واألنماط التي قدمت بها، و 
لى أهداف الدراسة فلم نر فائدة من تحليل شكل المقال االفتتاحي، هذه المادة  وا 

نفس المكان في كل صدور عليها التحليل لها نفس القالب و  الصحفية الوحيدة التي تم
كما تسعى الدراسة إلى استنتاج  .(Commentaire)في الجريدة تحت نفس الركن لها 

ا، من خالل اتجاهاته 1122في معالجة أزمة جانفي  El Watanدور صحيفة الوطن 
تكفي لإلجابة  فئات المضمون موقفها، القيم التي نشرتها، وأهداف تناولها لهذه األزمة، و 

 :يلي  فئات ماذا قيل ؟ اخترنا ما منو  .على هذه التساؤالت

 فئات الموضوع: 

نقصد بها كل المواضيع التي تكررت في افتتاحيات العينة التي تناولت أزمة جانفي   
يرجع سبب اختيار هذه الفئة إلى محاولة اكتشاف المواضيع األكثر بروزا في ، و 1122

لبعد الذي اخترته بالتالي استنتاج اذه األزمة من وجهة نظر الصحيفة و معالجة ه
تفرع عن يو  ،التي تبنتها خالل هذه المعالجةاالتجاهات لتناول أحداث األزمة و الجريدة 

 :   هيهذه الفئة، فئات فرعية و 

  من مؤشراتها الخطط السياسية إلدارة األزمة، التغيير : فئة المواضيع السياسية
 .الخ...سي، النظام السياسي، الديمقراطيةالسيا
  من مؤشراتها حراك اجتماعي، المستوى المعيشي،  :المواضيع االجتماعيةفئة

 .الخ...بطالة أزمةالمسيرات، 



 اإلطار التطبيقي
 

291 
 

 ية، من مؤشراتها القدرة الشرائية، أسعار المواد الغذائ: فئة المواضيع االقتصادية
 .الخ...الثروة، األمالك العمومية

 الخ...األفراد، العنفا األسلحة، حماية من مؤشراته :فئة المواضيع األمنية. 
 من مؤشراتها ثورة التحرير الجزائرية، أحداث أكتوبر : فئة المواضيع التاريخية

 .الخ...، العشرية السوداء2900
 المساواة، حالة من مؤشراتها الحريات، العدالة و  :فئة المواضيع القانونية

 .الخ...الطوارئ 
 فئات الفاعلين: 

أو الجماعات أو  األشخاصهذه الفئة في دراستنا بحساب تكرار كل  تتعلق  
في محتوى  التي تم التطرق إليهاو  الفاعلية في أحداث األزمة المؤسسات أو المنظمات

هدف من خالل توظيف هذه الفئة إلى معرفة الفاعلين الذين لعبوا دورا ن .االفتتاحيات
 :تتفرع هذه الفئة إلىو  ،الصحيفة من وجهة نظر 1122انفي ج أزمةما في األحداث 

  نيالموالين، ياهر منهم الشعب الجزائري، المتظ: فئة المواطنون ،
 .الخ...نيالمعارض

 العزيز بوتفليقة، الوزراء، ية عبدمنهم رئيس الجمهور : فئة الشخصيات السياسية 
 الخ...السفراء
 الخ...، الدرككافحة الشغبممنهم الشرطة، فرقة  :فئة عناصر األمن. 
  ظيمات منهم األحزاب السياسية الجزائرية، تن: المنظماتفئة األحزاب السياسية و

 .الخ...وحركات المعارضة، النقابات
 منهم الدول األجنبية، الرؤساء األجانب، الشعوب : فئة الشخصيات األجنبية

 .الخ...األجنبية
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 اإلعالم المحلية، وسائل ، وسائل اإلعالم نتاإلنتر منهم : فئة وسائل اإلعالم
 .الخ...األجنبية
 فئات االتجاه: 

ات االتجاه أو االتجاهات التي ظهرت في محتوى االفتتاحي ،نقصد بهذه الفئة  
الهدف من اختيار هذه الفئة يرجع إلى إشكالية الدراسة ، و 1122المعالجة ألزمة جانفي 

من خالل  األزمةفي معالجة  El Watanالتي تبحث عن دور صحيفة الوطن 
 :تتفرع هذه الفئة إلىو  األزمة دارةوا  ات ومواقف الصحيفة من األحداث اتجاه

 االيجابيةكل األفكار التي تتميز بالدعم والتأييد و  :فئة االتجاه المؤيد. 
 معارضة كل األفكار التي تظهر انتقادا أو: فئة االتجاه المعارض. 
 من  كل األفكار الموضوعية التي ال تظهر اتجاها معينا: االتجاه المحايد فئة

 .االتجاهات السابقة
 فئات القيم: 

 قناعات الصحيفة التي وظفتها في االفتتاحياتو  ،نقصد بها مجموع األفكار والمبادئ  
وك القارئ يهدف تكرار هذه القيم إلى ترشيد سلو  1122أثناء معالجة أزمة جانفي 

قناعه بوجهة نظرها و  يديولوجيتهاوا  تم اختيار هذه الفئة لمعرفة طريقة معالجة صحيفة  .ا 
لهذه األزمة، إذا كان أسلوب ايجابي أم سلبي في تناول هذا النوع  El Watanالوطن 

 :يتفرع عن هذه الفئة، فئتين فرعيتينو  .من المواضيع

 الوطنية، الحكم الراشد، تعزيز من مؤشراتها التضامن، الروح : فئة القيم االيجابية
 .الخ...الديمقراطية

 فساد النظام السياسي، من مؤشراتها الديكتاتورية، التمرد، : فئة القيم السلبية
 .الخ...المؤامرةاالحتيال و 
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 فئة األهداف: 

 El Watanاستخدمت هذه الفئة الستخراج أهم األهداف التي سعت صحيفة الوطن 
 أهدافنحاول في دراستنا اكتشاف . 1122إلى تحقيقها من خالل تناول أزمة جانفي 

 ألحداثوصف دورها خالل معالجتها تتاحي وذلك لتبيين و فالجريدة في المقال اال
 :يلي من بين األهداف التي قمنا بحساب تكرارها ما، و األزمة

  المجتمع المدني، الدعوة إلى  ياءأحداث األزمة، إحو  بأوضاع خبارواإلاإلعالم
 .الخ...األزمةالنظام، تقديم حلول ممكنة للخروج من  صالحإ

يتمثل في تطبيق ( تحديد الفئاتالتصنيف و )متوخى من هذه العملية إن الهدف ال"
معالجة على النصوص المختارة، تتيح الوصول إلى معنى غير ظاهر على الفور 

مختلف ال تغير المحتوى  ن نعرضها في شكلالتي في حيو ( طريق العد السيما عن)
    1".اإلشكاليةلكن تجيب أيضا على األولي و 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 André.D Robert et Annick Bouillaguet, Op.cit, p28. 
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 :تحديد وحدات التحليل  .2

للعد والقياس بسهولة،  إخضاعهاوحدات التحليل هي وحدات المحتوى التي يمكن "
إبرازها دالالت تفيد الباحث في تفسير النتائج  أوتكرارها ويعطى وجودها أو غيابها و 

القياس، عينة إلى الوحدات القابلة للعد و إذن قمنا بتقسيم محتوى افتتاحيات ال. 1"الكمية
ومن أجل حساب تكرارات الفئات المذكورة سابقا، اخترنا وحدة التحليل المتمثلة في 

 .وحدة الفكرة في ظل سياق الفقرة

على  اإلجابةكان من المنطقي اختيار وحدة الفكرة لتحليل فئات المضمون من اجل و 
تساؤالت البحث، فال يمكن استنتاج أهداف النص من الكلمة، أو استخراج المواضيع 

 El  أن جريدة الوطنم الفكرة في سياق الفقرة، خاصة و المتكررة من الجملة دون فه

Watanفي أغلب المقال االفتتاحي و  مؤلفيا أن ناطقة باللغة الفرنسية، فالحظن
كاملة وموظفين أحيانا  النصوص التي تم تحليلها، يعبرون عن الفكرة الواحدة في فقرة

الفرنسي التي تحتاج إلى فهم  األصلاقتباسات ذات األمثال والتعبيرات الشعبية، و 
 . منها والمعنى معانيها من اجل استنتاج الفكرة

استخداما في بحوث اإلعالم الن تناول الوحدات شيوعا و  أكثروحدة الفكرة من و 
التي تقع على محتوى اإلعالم،  األحكامو تحليل يفيد في تحديد االتجاهات الفكرة كوحدة 

( الفقرة - الجملة – الكلمة)ل الكاتب للوحدات األخرى ألنها الوحدة التي تحكم تناو و 
الكاتب توصيله إلى القارئ،  حاولي يبناؤها بدقة لتخدم المعنى الذحيث يتم اختيارها و 

المعاني اتجاه الكاتب أو المحتوى أو الوسيلة من خالل تكرار هذه األفكار و  يتحدد منو 
 . 2"القضايا المطروحة على الرأي العامو  األمور

                                                             
 .221ص  ذكره،، مرجع سبق تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم دمحم عبد الحميد،  1
 .251، ص المرجع نفسه  2
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 :تصميم استمارة التحليل  .3

استمارة التحليل للباحث إطارا محددا لتسجيل المعلومات التي تفي بمتطلبات  توفر"  
تعبر كميا عن رموز الوثيقة التحليل، و  أغراضبحث، حيث يتم تصميمها بما يتفق و ال
وحدات القياس، باإلضافة إلى احدة، التي تشمل فئات التصنيف، ووحدات التحليل، و الو 

استمارة التحليل باعتبارها إطارا كميا لبيانات و " 1."البيانات األولية عن وثيقة المحتوى 
ئق النشر أو اإلذاعة البحث، فإنها تعتبر نهاية عملية مالحظة الباحث للمحتوى في وثا

رسم أو العرض، وبداية عملية العد واإلحصاء للرموز الكمية واستخراج النتائج الكمية و 
  2".االستدالل من خاللهاو  ة بينها تمهيدا لتفسير النتائجالعالقات اإلحصائي

في هذه الدراسة قمنا بتصميم استمارة تحليل مضمون افتتاحيات العينة الصادرة في و   
ذلك للتعرف على كيفية معالجة ، و 1122أثناء أزمة جانفي  El Watan جريدة الوطن

كما سعت  موقفها من إدارة األزمة،واالتجاهات التي تبنتها و  األزمةالصحيفة لهذه 
الجريدة وراء  أهدافالدراسة من خالل تحليل محتوى هذه االفتتاحيات إلى اكتشاف 

في  El Watanهذا للوقوف على الدور الذي لعبته صحيفة الوطن معالجة هذه األزمة و 
ة على ضوء الدراسة االستطالعية االستمار  إعدادلقد تم و  .1122معالجة أزمة جانفي 

والتي تناولت  األزمةالموضوعية لكل االفتتاحيات التي نشرت أثناء والقراءة األولية و 
اآلتية ى مجموعة من األساتذة المحكمين ثم قمنا بعرض هذه االستمارة عل .موضوعها
 :أسماؤهم

كلية العلوم  -االتصالو أستاذة بقسم علوم اإلعالم  -راءبن دنية فاطمة الزه. د  -2
 .جامعة مستغانم -االجتماعية

                                                             
 .241المرجع نفسه، ص   1
 .242المرجع نفسه، ص   2
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عة العربية الجام -واالتصالأستاذ بقسم علوم اإلعالم  -حمامبو العزام أ.د  -1
 .فرع األردن -المفتوحة

المركز الجامعي  -االتصالو أستاذة بقسم علوم اإلعالم  –دة بن عمارة سعي.د  -2
 .غليزان

لى صالحية االستمارة للتطبيق ا  دة األساتذة إلى أهمية الموضوع و أشار سا   شكاليته وا 
لى إلى بعض المالحظات و  باإلضافةهذا يفترض قياسه بالفعل، و ا تقيس ما أنهو  ا 

فيما يلي رصد للتعديالت التي أشاروا إليها و . التعديالت الالزم إجراءهابعض 
 :المحكمين

 افتتاحية كلها ( 41)حيث بلغ عدد أفراد العينة قبل التعديل خمسين : حجم العينة
النظام العام ة استرجاع االستقرار و اث إلى غايعالجت موضوع األزمة من بداية األحد

فضل تقليص حجم العينة في حدود في الدولة، و لقد رأت لجنة المحكمين أنه من األ
 .سياق البحثو 

  رأت لجنة المحكمين ضرورة حذف بعض المؤشرات : تحديد الفئاتالتصنيف و
 لبعض الفئات الفرعية التي ال تفي بالغرض في البحث أو إضافة أخرى، كما أشار

 .أبعادهو بعض الفئات حسب طبيعة الموضوع  المحكمين إلى تغيير تسمية

بعد إجراء التعديالت السابقة التي أشارت إليها لجنة المحكمين، تم إعداد استمارة و 
ثم قمنا ( 2)م تحليل المضمون في الشكل النهائي لها كما هو موضح في الملحق رق

ذلك لتحديد وحساب التكرارات والنسب المئوية و بتجميع البيانات وا عداد جداول التفريغ 
 .1122في معالجة أزمة جانفي   El Watanدور صحيفة الوطن 
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 :القياسالعد و  .4

 اإلحصائييمهد للعرض طلب النهائي في عملية الترميز، و القياس هو المالعد و "
الخاصة تفسير النتائج الكمية المعبرة عن السمات وعقد المقارنات ودراسة االرتباطات و 

نا لعملية العد والقياس وذلك مهد أنلقد سبق في المراحل السابقة و  1."بمحتوى اإلعالم
 .تحديد الوحداتعند التصنيف واختيار الفئات و 

قة حيث قمنا باختيار نظام العد والقياس إذن تعتبر هذه الخطوة تطبيقا للخطوات الساب  
سبعة فئات رئيسية و  خمسحتوى إلى و وحدة الفكرة في سياق الفقرة، وتم تصنيف المهو 

اختيار أسلوب العد والقياس ثم تفريغ البيانات  تلي هذه المرحلة. فئات فرعية عشر
 .تفسيرهاورصد النتائج و 

فئاته ومتغيراته التسجيل الكمي لوحدات المحتوى و  نظام"القياس هو أسلوب العد و 
يمكن من خالل أعداد م و عيد بناء المحتوى في شكل أرقاالخارجية بطريقة منتظمة ت

لها الوصول إلى النتائج الكمية التي تسهم في التفسير واالستدالل  المعالجة اإلحصائية
   2".الدراسة أهدافوتحقيق 

وب التكرار كطريقة لعد الوحدات فروضها فلقد اخترنا أسلوفي إطار أهداف الدراسة و 
 .دات في المحتوى يقوم هذا األسلوب على حساب عدد تكرار الفئات أو الوحو 

 

 

 

                                                             
 .272المرجع نفسه، ص   1
 .202المرجع نفسه، ص   2
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 :فئات الموضوع -1

يدور موضوع المحتوى، وتفيد  امى تستهدف هذه الفئة اإلجابة على السؤال عل"    
هذه الفئات في الكشف عن مراكز االهتمام في المحتوى، وذلك أن الوسيلة اإلعالمية 
تعطي اهتماما للموضوعات التي تتفق مع سياستها التحريرية، فما ينشر منها يعتبر أهم 
مما ال ينشر، وما ينشر بتوسع يعتبر أهم أيضا مما ينشر في مجاالت محدودة أو 

يرها مما يحتل االهتمام لدى الوسيلة فرقة ويقل تكرارا النشر فيها عن غقات متأو 
 1".اإلعالمية

 

 النسبة المئوية التكرارات فئات الموضوع
 %49,35 77 المواضيع السياسية
 %7,05 11 المواضيع االقتصادية
 %21,15 33 المواضيع االجتماعية 

 %9,61 11 المواضيع األمنية
 %5,12 80 التاريخية المواضيع

 %7,69 12 المواضيع القانونية
 %100 111 المجموع

 .تكرارات الفئات الفرعية لفئات الموضوع في افتتاحيات العينة( 80)جدول رقم 

 

 

                                                             
 .212 – 211ص -المرجع نفسه، ص  1
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 .رسم بياني لتكرارات الفئات الفرعية لفئات الموضوع      

 :التحليل الكمي-أ

تكرارات الفئات الفرعية لفئات الموضوع في المقاالت ( 10)يمثل الجدول رقم   
الصادرة في أعداد العينة أثناء أزمة جانفي  El Watanاالفتتاحية لصحيفة الوطن 

، كما يبين الجدول النسب المئوية لكل فئة، ونالحظ من خاللها أن فئة 1122
يع تم تليها من مجموع المواض %49,35المواضيع السياسية كان لها الصدارة بنسبة 

وهتان النسبتان تدالن على أن المواضيع  %21,15فئة المواضيع االجتماعية بنسبة 
السياسية والمواضيع االجتماعية كانت األكثر تناوال في المقال االفتتاحي أثناء األزمة 

نسبة  %9,61 .لكل فئة %10تم تأتي المواضيع األخرى التي لم تتعدى نسبها 
نسبة المواضيع  %7,05نسبة المواضيع القانونية، و %7,69المواضيع األمنية، 
 .نسبة المواضيع التاريخية %5,12االقتصادية وأخيرا 

 

 

49,35% 

7,05% 

21,15% 

9,61% 

5,12% 
7,69% 

 المواضيع السياسية

 المواضيع االقتصادية

 المواضيع االجتماعية 

 المواضيع األمنية

 المواضيع التاريخية

 المواضيع القانونية
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 :التحليل الكيفي-ب

في المقال  1122عند معالجتها ألزمة جانفي  El Watanركزت صحيفة الوطن     
وهي أعلى نسبة مقابل المواضيع  %49,35االفتتاحي على المواضيع السياسية بنسبة 

األخرى، وهذا يوحي بأن الجريدة ترى في األزمة حدث سياسي بالدرجة األولى، حيث 
مرة في عشر افتتاحيات، وكلها تربط الوضع السياسي  77تكررت المواضيع السياسية 

في الجزائر آنذاك بأسباب ظهور األزمة، وآفاق تطورها وهذا عكس ما أدلت به 
هي نتيجة لمشاكل اقتصادية  1122الجزائرية التي أكدت أن أزمة جانفي الحكومة 

 .واجتماعية وال تتطلب تغيير سياسي مثلما كان يحدث في تونس ومصر

كما أعطت الجريدة أهمية للمواضيع االجتماعية في االفتتاحيات التي تناولت األزمة    
سية وهذا يعني أن وهي ثاني مرتبة بعد المواضيع السيا %21,15وذلك بنسبة 

اهتمت بالقضايا واألحداث االجتماعية التي كانت تجري  El Watanصحيفة الوطن 
بين الثورة الديمقراطية في كما تبين هذه النسبة المئوية أن الجريدة قاربت  .خالل األزمة

م في مصر التي بدأت بالمظاهرات وانتهت بتغيير سياسي وقلع الرؤساء، تونس ث
 .1122نفي بأحداث أزمة جا

االقتصادية، )لم تتناول المواضيع األخرى  El Watanنالحظ أن جريدة الوطن   
في المقال االفتتاحي بنفس الكثافة التي تناولت بها ( األمنية، التاريخية والقانونية

مرة أي  24تكررت المواضيع األمنية  لمواضيع السياسية واالجتماعية رغم هذا،ا
لى مدى أهمية الوضع األمني أثناء األزمة بالنسبة وهذه النسبة تدل ع 9,61%

يرات دون منعهم عن طريق للصحيفة التي رأت ضرورة السماح للمواطنين بإنشاء مس
وتدل هذه النسبة  %7,69م احتلت المواضيع القانونية المرتبة الرابعة بنسبة ث. الشرطة

م أبعاد األزمة، فقد على إهمال الصحيفة للجانب القانوني من القضية، ويعتبر من أه
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تميزت المظاهرات بحركات مطالبة للحقوق وبإلغاء حالة الطوارئ القائمة منذ 
 .التسعينات وبإصالح سياسي وتحقيق للديمقراطية

وهذا يعني أنها لم  %7,05تناولت الجريدة المواضيع االقتصادية بنسبة قدرت بـ      
مة، وهذا ما تم تفسيره سابقا حول تولي اهتماما بالجانب االقتصادي المتعلق باألز 

هي أزمة سياسية وأن  1122أسباب األزمة، حيث ترى الصحيفة أن أزمة جانفي 
الوضع االقتصادي ما هو إال سبب إضافي ومشجع الندالع المظاهرات وأحداث 

 .الشغب

وذلك راجع إلى  %5,12المرتبة األخيرة المواضيع التاريخية بنسبة  في وجاءت  
ألحداث تاريخية وربطها بأحداث األزمة وذلك  ،مؤلفو المقال االفتتاحي ،استرجاع

يدل على رأي الصحيفة المتمثل  مما بتكرار ثمان مرات في عشر افتتاحيات تم تحليلها
بأحداث تاريخية مهمة في الجزائر سوف يتم تفصيلها  1122في تشبيه أزمة جانفي 

 .الحقا
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 :فئة المواضيع السياسية -1-1

 النسبة المئوية    التكرارات المواضيع السياسية
 %36,36 20 الخطط السياسية إلدارة األزمة

 %18,18 14 النظام السياسي
 %9,09 7 التغيير السياسي

 0 8 المشاركة السياسية
 %7,79 1 الديمقراطية

 %7,79 1 الثورة
 %9,09 7 اإلصالح

 %1,29 1 االنتخابات
 0 8 الوعي السياسي

 %10,38 0 المعارضة السياسية للسلطة
 %100 77 المجموع

 .رات عناصر فئة المواضيع السياسيةتكرا( 80)جدول رقم 
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 .فئة المواضيع السياسية عناصر رسم بياني لتكرارات

 :التحليل الكمي-أ

التكرارات والنسب المئوية لعناصر الفئة الفرعية، فئة ( 19) رقم يمثل الجدول  
 يع السياسية المتعلقة بأحداث األزمةالسياسية، حيث قمنا بتحديد أهم المواضالمواضيع 

والتي تناولتها الجريدة في المقال االفتتاحي وذلك بعد القراءة األولية والموضوعية لعينة 
 .الدراسة

دارة    ونقصد بالخطط السياسية إلدارة األزمة كل اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة وا 
جة األحداث واسترجاع االستقرار في الدولة، وقدرت نسبة تناول هذا األزمة لمعال
وهذه أعلى نسبة من مجموع المواضيع السياسية التي تناولتها  %36,36الموضوع بـ 

الخاصة بموضوع النظام %18,18 ثم تليها نسبة  .الصحيفة في افتتاحيات العينة
لسلطة فقدرت نسبة معالجته بـ أما موضوع المعارضة السياسية ل .السياسي في الجزائر

، ثم في المرتبة الرابعة موضوعي التغيير السياسي واإلصالح بنفس النسبة 10,38%
كذلك بالنسبة لموضوعي الديمقراطية والثورة تقاسما نفس النسبة وهي  9,09%
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وآخر موضوع ترتيبا في المواضيع السياسية هو موضوع االنتخابات بتكرار  7,79%
أما موضوعي الوعي السياسي والمشاركة السياسية فانعدم  .%1,29أي  مرة واحدة فقط

 .1122تناولهما في محتوى افتتاحيات الصحيفة خالل أزمة جانفي 

 :التحليل الكيفي-ب

نالحظ من خالل جدول تكرارات عناصر فئة المواضيع السياسية أن صحيفة الوطن   
El Watan  تناولت موضوع الخطط السياسية إلدارة األزمة بنسبة كبيرة من مجموع

االفتتاحيات التي قمنا بتحليلها، وهذا يبين وجهة نظر الجريدة التي لم تهتم بمناقشة 
دارة  أسباب األزمة وآفاقها أكثر من اهتمامها باالستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومة وا 

ن الصحيفة تناولت في افتتاحيات العينة موضوع أ ناحظكما ال. األزمة لمعالجتها
وهذا ما يبين لنا أن  (%18,18)مرة في عشر افتتاحيات  25النظام السياسي بمعدل 

الجريدة عالجت األزمة من وجهة نظر سياسية فركزت على المواضيع السياسية أكثر 
زمة وبالنظام من غيرها وفي هذه المواضيع السياسية اهتمت بالخطط السياسية إلدارة األ

تعتبر أن أزمة جانفي  El Watanالسياسي بدرجة كبيرة مما يعني أن صحيفة الوطن 
لى النظام السياسي الغير  1122 هي مشكلة سياسية وحلولها ترجع إلى الحكومة وا 

 .    صالح لها

تكرر موضوع المعارضة السياسية للسلطة في االفتتاحيات المعالجة ألزمة جانفي   
، هذا المعدل يدل %10,38بنسبة  El Watanعداد العينة لجريدة الوطن في أ  1122

 1122على رأي الجريدة حول المظاهرات واالنتفاضات التي ميزت أحداث جانفي 
والتي عبرت عنها بالمعارضة السياسية للسلطة عن طريق المنظمات واألحزاب 

المطالبة بإصالح النظام السياسية مثل التي نادت المجتمع الجزائري للنهوض بالدولة و 
منذ  قائم سياسي جزائري  بحز  (RCD)" التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: "ومنها
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في نأنشأت في جا (CNCD) "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية"و 2909
بالنسبة  1122كما تبين هذه النسبة أهمية هذا الموضوع في أزمة جانفي  .1122

ا إيجابية حول هذه المعارضة مما يعني تأييدها ومساندتها التي كتبت أفكار للصحيفة 
 .لها

وقد اهتمت الجريدة في المقال االفتتاحي بموضوعي اإلصالح والتغيير السياسي في   
 ،مما يدل على رأيها حول أحداث األزمة (%9,09)معالجتها لألزمة بنفس النسبة 

 .كفرد من أفراد المجتمع المدني ،يير السياسيينالمتمثل في المطالبة باإلصالح والتغ
 1122وتكرر موضوع الثورة الذي يدل على تشبيه الصحيفة ألحداث أزمة جانفي 

بالثورة وخاصة الثورات الديمقراطية التي كانت تحدث في تونس ومصر، فتبين لنا هذه 
تنبأت بالثورة  النسبة أن المقال االفتتاحي للجريدة يعبر عن موقف سلبي للصحيفة التي

كما نادت بالتغيير السياسي واإلصالح وتحقيق  .في الجزائر وهو ما لم يتحقق بعد ذلك
بنفس النسبة أي ( التغيير السياسي واإلصالح)الديمقراطية، حيث تكرر الموضوعين 

وذلك ألن فترة  %1,29ليأتي موضوع االنتخابات في آخر مرتبة بنسبة  7,79%
فتكرر هذا عدم اهتمام الصحيفة بها،  النتخابات ما يبرزاألزمة لم تتزامن مع ا

 ة على اإلصالح ابتداء من االنتخابات التشريعيةموضوع مرة واحدة تحدثت فيه الجريدال
 .1125 لـ واالنتخابات الرئاسية 1121 لـ

لم تتناول الجريدة في المقال االفتتاحي لموضوعي الوعي السياسي والمشاركة   
الحظه أن الموضوعين متعلقين جدا بموضوع األزمة وأهمية نشر السياسية، وما ن

الوعي السياسي لدى الرأي العام والحث على المشاركة السياسية من أهم المواضيع 
 اهتماما الصحيفة ، ورغم هذا لم توليالواجب على اإلعالم بثها في مثل هذه األوضاع

بالموضوعين وذلك راجع إلى أولوياتها عند معالجة أحداث األزمة ووجهة نظرها من 
 .وتركيزها على مواضيع أخرى لتدعيم موقفها هذه األخيرة
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 :فئة المواضيع االجتماعية -1-2

 النسبة المئوية    التكرارات المواضيع االجتماعية
 8 8 حراك اجتماعي

 %3,03  1 أزمة بطالة
 0 8 أزمة سكن
 %33,33 11 المسيرات

 %6,06 2 المستوى المعيشي
 %57,57 10 المظاهرات
 %100 33 المجموع
 تكرارات عناصر فئة المواضيع االجتماعية( 18)جدول 

 
 .رسم بياني لتكرارات عناصر فئة المواضيع االجتماعية
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 :التحليل الكمي-أ

اصر فئة المواضيع االجتماعية، احتل موضوع نيبين الجدول أعاله تكرارات ع  
، %57,57صدارة الترتيب بنسبة  1122المظاهرات العنيفة التي ميزت أزمة جانفي 

وفي المرتبة الثالثة  ،جاءت في المرتبة الثانية( ةالسلمي)نسبة المسيرات  %33,33و
مة ، ونجد في المرتبة األخيرة موضوع أز %6,06موضوع المستوى المعيشي بنسبة 

لموضوعي  مأي اهتما  El Watanصحيفة الوطن  ولم تعر %3,03البطالة بنسبة 
 .جتماعي وأزمة السكناالك احر ال

 :التحليل الكيفي-ب

 El يتضح من خالل قراءة النسب المتحصل عليها على مدى اهتمام صحيفة الوطن  

Watan 1122 بموضوع المظاهرات وأحداث الشغب التي تميزت بها أزمة جانفي 
مقابل موضوع المسيرات السلمية التي جاءت في  %57,57حيث قدر معدل تكراراته بـ 

، حيث لعب الشارع الجزائري دورا في تفعيل هذه األزمة %33,33المرتبة الثانية بنسبة 
وكان سببا في ظهورها وتطورها وقد سعت الصحيفة إلى تقديم وجهة نظرها وموقفها 

تتناول الصحيفة في هذا النوع  لم بينما .االفتتاحي من هذه األحداث في المقال
أزمة السكن وأزمة البطالة : الصحفي موضوع المستوى المعيشي واألزمات الجانبية مثل

التي كان يعيشها المجتمع الجزائري، بنفس الكثافة التي عالجت بها موضوعي 
سيلة التي اختارها المظاهرات والمسيرات وذلك في رأينا، أن الصحيفة اهتمت أكثر بالو 

المجتمع الجزائري لتحقيق مطالبه أي التغيير واإلصالح السياسيين، ولم تبد اهتماما 
المظاهرات فالصحيفة حللت األزمة تبعا لتطور األحداث  التي أدت إلىكبيرا باألسباب 

 .لدوافعها وليس تبعا
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ل هذه القضايا كما انعدم تكرار موضوع الحراك االجتماعي الذي رأينا أهميته في مث
الذي يعبر عن التطور أو التراجع االجتماعي جراء حركات اإلصالح السياسي و 

 .واالجتماعي
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 :فئة المواضيع األمنية -1-3

 النسبة المئوية   التكرارات منيةاألالمواضيع 
 %6,66 1 حماية األفراد

 %6,66 1 األسلحة
 %13,33 2 األمن واالستقرار

 %46,66 7 الشغب أعمال
 %26,66 4 العنف

 %100 11 المجموع
 .تكرارات عناصر فئة المواضيع األمنية( 11)جدول رقم      

 
 .رسم بياني لتكرارات عناصر فئة المواضيع األمنية   

 :التحليل الكمي-أ

الخاصة بموضوع  %46,66ة هي أن النسبة الغالب( 22)الجدول رقم  تكشف بيانات  
، أما موضوع األمن %26,66أعمال الشغب تم تليها نسبة موضوع العنف بـ 
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وتقاسم موضوعي األسلحة وحماية  %13,33واالستقرار فاحتل المرتبة الثالثة بنسبة 
 .%6,66األفراد المرتبة الرابعة بنسبة 

 :التحليل الكيفي-ب

في أعداد العينة  El Watanمن خالل تحليل المقال االفتتاحي لصحيفة الوطن   
، الحظنا أن موضوع أعمال الشغب بلغ نسبة 1122الصادرة أثناء أزمة جانفي 

على الوضع األمني الذي كان يحدث أثناء األزمة، ويأتي  أهمية مما يدل 46,66%
تين النسبتين اونستنتج من أهمية ه %26,66موضوع العنف في المرتبة الثانية بنسبة 

في جدول التكرارات أن صحيفة الوطن تميل إلى إبراز الجانب األزموي الذي يتصف 
بالخسائر المادية والبشرية أكثر من لجوئها للمواضيع المتعلقة بحماية األفراد 

وذلك  (%13,33)وأهمية تحقيق األمن واالستقرار  (%6,66)واألسلحة  (6,66%)
 .ل أوضاع األزمة وكيفية مواجهتها من طرف السلطةلتبرير وتدعيم وجهة نظرها حو 
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 :فئة المواضيع القانونية  -4 -1

 النسبة المئوية التكرارات قانونيةالمواضيع ال
 %16,66 2 الحريات

 %58,33 7 انتهاك الحقوق 
 %25 3 حالة الطوارئ 

 0 8 العدالة والمساواة
 %100 12 المجموع

 .عناصر فئة المواضيع القانونيةتكرارات ( 12)جدول رقم    

 
 .رسم بياني لتكرارات عناصر فئة المواضيع االقتصادية

 :التحليل الكمي - أ

تكرارات عناصر فئة المواضيع القانونية، وتشير أرقام هذا ( 21)يبين الجدول رقم   
وتناول  %58,33الجدول إلى تناول موضوع انتهاك الحقوق المدنية والسياسية بنسبة 
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 %16,66، ثم موضوع الحريات األساسية بنسبة %25موضوع حالة الطوارئ بنسبة 
 .وال يوجد أي تكرار لموضوع العدالة والمساواة

 :التحليل الكيفي-ب

نالحظ من خالل تحليل مضمون المقال االفتتاحي الظاهر في أعداد العينة من   
تهاكات الحقوق أن موضوع ان 1122أثناء أزمة جانفي  El Watanجريدة الوطن 

ما يدل على  %58,33المدنية والسياسية في الجزائر احتل صدارة الترتيب بنسبة 
انتهاكات في حق  بالنسبة لها موقف الجريدة حيال إدارة األزمة والحكومة التي مارست

بر هذه النسبة عن ردة فعل ، كما تعالمتظاهرين والمطالبين باإلصالح السياسي
وتدل نسبة تناول موضوع حالة الطوارئ على اهتمام  .األزمةالصحيفة ضد مديرو 

 .الصحيفة به إذ يعتبر من أهم المطالب التي دافع عنها الشارع الجزائري أثناء األزمة
طلب وساندت الشعب الجزائري من افعت هي الثانية عن هذا الوتبين أن الجريدة د

اسية فتكرر مرتين بنسبة أما موضوع الحريات األس ،خالل معالجتها لهذا الموضوع
وتعني هذه األخيرة دعم الصحيفة لقضية الدفاع عن الحريات األساسية من  16,66%

 (.أي رفع حالة الطوارئ )بينها الحق في التجمع والحق في التظاهر 
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 :فئة المواضيع االقتصادية -1-1

 النسبة المئوية     التكرارات قتصاديةالمواضيع اال
 0 8 أسعار النفط

 %18,18 2 القدرة الشرائية
 %9,09 1 السوق 

 %36,36 4 أسعار المواد الغذائية
 %9,09 1 العملة الصعبة

 %27,27 3 الثروة واألمالك العمومية
 %100 11 المجموع

 .تكرارات عناصر فئة المواضيع االقتصادية( 13)جدول رقم      

 
 .عناصر فئة المواضيع االقتصادية رسم بياني لتكرارات
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 : التحليل الكمي-أ

تكرارات عناصر فئة المواضيع االقتصادية واحتل موضوع ( 22)يبين الجدول رقم   
ونجد في المرتبة الثانية  ،%36,36أسعار المواد الغذائية صدارة الترتيب بنسبة 

وجاء موضوع القدرة  ،%27,27موضوع الثروة الجزائرية واألمالك العمومية بنسبة 
وتقاسم المرتبة الرابعة موضوعي السوق  ،%18,18الشرائية في المرتبة الثالثة بنسبة 

أي اهتمام  El Watanتعر صحيفة الوطن  مفي حين ل %9,09والعملة الصعبة بنسبة 
 .لموضوع أسعار النفط

 :التحليل الكيفي-ب

تبين النتائج المتحصل عليها في الجدول أعاله أن موضوع أسعار المواد الغذائية   
الموضوع لتكشف ما يعني أن الجريدة تسعى إلى تحليل هذا  %36,36تكرر بنسبة 

فعال فقد سبق  ،أزمة الزيت والسكر كما يطلق عليها البعضسبب انفجار األزمة، 
غذائية األولية أهمها الزيت والسكر مما األزمة ارتفاع محسوس في األسعار المواد ال

ما نالحظه هو عدد تكرار  لكن .أدى إلى هيجان الشارع الجزائري ضد غالء األسعار
أربع مرات في عشر افتتاحيات تم تحليلها بفضل أداة تحليل ب الموضوع الذي قدر 

فاع المحتوى، وهذا العدد قليل جدا عندما ترجع الحكومة سبب األزمة إلى قضية ارت
األسعار، ونستنتج مما جاء أن الصحيفة تستبعد هذا العامل وتعرض في تحليلها 

 .لموضوع األزمة أسباب أخرى أهمها سياسية

في االفتتاحيات المعالجة ألزمة جانفي  El Watanكما تطرقت صحيفة الوطن   
مية تتناول فيه أه %27,27لموضوع الثروة الجزائرية واألمالك العمومية بنسبة  1122

حماية األمالك العمومية التابعة للشعب الجزائري وعن ما تمتلكه الجزائر من ثروة مالية 
وتدل نسبة توظيف هذا الموضوع في  ،لم تحسن الحكومة استغاللها لصالح العام
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بالظروف االقتصادية في  (1122أزمة جانفي )معالجة األزمة على ربط الظاهرة 
من أجل ( دوالر لبرميل البترول 211التي كانت تتميز بوضع جيد، )الجزائر آنذاك 

 .التأكيد على عدم وجود عجز أو مشاكل اقتصادية تؤدي إلى هذه األزمة في الجزائر
 ، التي تشير إلى%18,18باإلضافة إلى تناول موضوع القدرة الشرائية بنسبة 

 .ارتفاع أسعار المواد الغذائية تفاضات الشعبية بسببمظاهرات واالنال

أي موضوعي العملة الصعبة والسوق بنفس النسبة  El Watanعالجت صحيفة الوطن 
ولم تتعرض لموضوع أسعار النفط ونستنتج من كل هذه النسب أن الصحيفة  9,09%

ألوضاع ، حيث ترى أن ا1122استبعدت البعد االقتصادي في معالجتها ألزمة جانفي 
االقتصادية في الجزائر مستقرة وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور القدرة الشرائية 

 .راجع إلى سوء تسيير االقتصاد والثروة الجزائرية
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 :فئة المواضيع التاريخية -1-1

 ئويةمال سبةنال     التكرارات المواضيع التاريخية
 8 8 ثورة التحرير الجزائرية

 %12,5 1 عهد الحزب الواحد
 %50 4 1000أحداث أكتوبر 

 %37,5 3 العشرية السوداء
 %100 0 المجموع

 .ات عناصر فئة المواضيع التاريخيةتكرار ( 14)جدول رقم 

 
 .ريخيةارسم بياني لتكرارات عناصر فئة المواضيع الت

 :التحليل الكمي - أ

لقد فئة المواضيع التاريخية، و  عناصرإلى تكرارات ( 25)تشير أرقام الجدول رقم   
من مجموع المواضيع األخرى التي تم  %5,12 ـقدرت نسبة المواضيع التاريخية ب
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نجد في المرتبة األولى في الجدول أعاله تكرار موضوع أحداث و . 1حساب تكرارها
، ثم يأتي موضوع العشرية السوداء أو أزمة التسعينات %41بنسبة  2900أكتوبر 
لم يتكرر موضوع عهد الحزب الواحد إال مرة واحدة فقط بنسبة و  ،%37,5بنسبة 
 .نعدم تكرارهموضوع ثورة التحرير الجزائرية فا ، أما12,5%

 :التحليل الكيفي - أ

خالل   El Watanسمح تحليل مضمون االفتتاحيات المنشورة في صحيفة الوطن   
 :يلي ما باستنتاج 1122أزمة جانفي 

 2900بأحداث أكتوبر  1122جانفي مقاربة الجريدة أحداث أزمة تشبيه و  -
الصحيفة تنبأت في محتوى  أن، إذ (%41)ذلك، من خالل نسبة تكرار الموضوع و 

مثل التي عاشها  1122افتتاحيات العينة بثورة ديمقراطية في الجزائر إثر أزمة جانفي 
دى تدل هذه النسبة على م .، ما لم يتحقق بعد ذلك2900المجتمع الجزائر في أكتوبر 

تغيير لقوي بضرورة تحقيق الديمقراطية و ا إيمانهاعلى اقتناع الصحيفة بهذه الرؤية و 
 .الدستور على يد الشارع الجزائري 

 %37,5بنسبة ( العشرية السوداء)التسعينات الدموية  زمةألوظيف الصحيفة ت -
 .إذا لم يتم تحقيق المطالبتداعياتها و  1122لتدعيم رأيها وفكرتها حول أزمة جانفي 

عدم تطرق الصحيفة لموضوع ثورة التحرير الجزائرية، أهم حراك سياسي في  -
 .يدل على توجهها نحو األحداث السياسية المتعلقة باإلصالح السياسي ،الجزائر

 

 

                                                             
 ..ص )..( أنظر الجدول رقم   1
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 :فئات الفاعلين -2

الجماعات التي تظهر في المحتوى على عد هذه الفئة في تحديد األشخاص و تسا"  
في الكشف عن المراكز  استخدامهايمكن بدور ما في تنفيذ أعمال معينة، و أنها قامت 

صانعي القرار أو ائمين بدور في توجيه السياسات، و القيادية، أو الصفوة أو الق
 1."العناصر المؤثرة في اتخاذه

 

 النسبة المئوية   التكرارات الفاعلين
 %27,5 11 نينالمواط

 %28,33 10 الشخصيات السياسية
 %5 12 عناصر األمن
 %17,91 43 الدول األجنبيةالشخصيات و 

 %16,66 48 األحزاب و المنظمات
 %4,58 11 وسائل اإلعالم

 %100 248 المجموع
 .تكرارات الفئات الفرعية لفئات الفاعلين( 11)جدول رقم 

                                                             
 .219المرجع نفسه، ص   1
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 .الفاعلين اتالفرعية لفئرسم بياني لتكرارات الفئات  

 :التحليل الكمي - أ

تكرارات الفئات الفرعية لفئات الفاعلين، تأتي فئة الشخصيات ( 24)يمثل الجدول رقم   
اصة الخ %27,5ثم تليها نسبة  %28,33السياسية الوطنية في أعلى الترتيب بنسبة 

 %17,91الدول األجنبية بـ وقدرت نسبة فئة الشخصيات و . بفئة المواطنين الجزائريين
، أما فئتي عناصر %16,66منظمات المجتمع المدني بــ ونسبة األحزاب السياسية و 

 .على التوالي %4,58و %4وسائل اإلعالم فقدرت بـ األمن و 

 :التحليل الكيفي - ب

 :يلي يتضح من خالل قراءة النسب المتحصل عليها على ما

فئة المواطنين الجزائريين و  يةغلوب تكرار فئة الشخصيات السياسية الوطن -
يدل على أهمية دور ( على التوالي %27,5و 28,33%)بنسبتين متقاربتين ( المدنيين)

فالمواطنون الجزائريون يعبرون عن الشعب . 1122كال الفاعلين في أزمة جانفي 
 المتظاهرين في الشوارع، والشخصيات السياسية تعبر عن الحكومة الجزائرية الجزائري و 

لمقال يكشف التحليل عن بروز فاعلين آخرين في مضمون او . مثليها ومديرو األزمةوم
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هذا يدل على و . األجنبية وأهمها تونس ومصرالدول االفتتاحي وهم الشخصيات و 
لتجربة تونس ومصر في معالجتها لألزمة  El Watanاستخدام صحيفة الوطن 

 .قرائها بوجهة نظرها حول دعمها للثورة الديمقراطية إقناع الجزائرية من اجل
ل على ما يد %16,66المنظمات بنسبة تكررت فئة األحزاب السياسية و  -

كما لعبت . ة في أحداث األزمةاالجتماعية الفاعلحضور هذه القوى السياسية و 
، تعني هذه %4شخصية عناصر األمن دورا في محتوى افتتاحيات العينة بنسبة 

 .أحداث األزمة وعن مساهمتهم في تسيير هذه األخيرةفي  األمنوجود عناصر  األخيرة
تكررت هذه الفئة بنسبة لوسائل اإلعالم و   El Watanتناولت صحيفة الوطن -

ه، فالجريدة لم هو تكرار ضعيف مقابل التكرارات األخرى في الجدول أعالو  4,58%
 .األزمةاألساسي لهذا الفاعل في معالجة تبين الدور المهم و 
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 :المواطنينفئة  -2-1

 النسبة المئوية   التكرارات          المواطنين
 %62,12 41 الشعب الجزائري 

 %10,6 7 المعارضين
 %4,54 3 المتمردين
 %3,03 2 المواليين

 %16,66 11 المتظاهرين
 %3,03 2 الشباب
 %100 11 المجموع

 .المواطنينتكرارات عناصر فئة ( 11)جدول رقم 

 
 .رسم بياني لتكرارات عناصر فئة المواطنين 

 

 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

الشعب 
 الجزائري

 الشباب المتظاهرين المواليين المتمردين المعارضين

62,12% 

10,60% 

4,54% 3,03% 

16,66% 

3,03% 

Série1 



 اإلطار التطبيقي
 

322 
 

 :التحليل الكمي - أ

 :يلي إلى ما( 21)تشير أرقام الجدول رقم   

هي أعلى نسبة في و  %62,12تكرار األفكار حول الشعب الجزائري عامة بنسبة   
مرة أي  22فقد تكررت  1122الجدول، أما شخصية المتظاهرين في أزمة جانفي 

المتمردين بنسبة و  %10,6ثم جاء تكرار المعارضين بنسبة  ،%16,66بنسبة 
تكرار الشباب لم يتعدى مرتين لكل شخصية بنسبة أما تكرار المواليين و  4,54%
3,03%. 

 :التحليل الكيفي - ب

الصادرة أثناء أزمة  El Watanمن خالل تحليل مضمون افتتاحيات صحيفة الوطن   
نين كفئة فرعية لفئات الفاعلين وذلك قمنا بحساب تكرارات فئة المواط 1122 جانفي
من خالل هذه الجريدة،  1122جانفي  تفسير دور المواطن الجزائري في أزمةلفهم و 

 :يلي لقد استنتجنا ماو 

يدل على أن الجريدة ( أعلى نسبة) %62,12تكرار الشعب الجزائري بنسبة  -
 أنكمحرك أساسي لقضية األزمة، كما كفاعل و  خدمت اسم الشعب الجزائري است

الصحيفة دافعت عن حق الشعب الجزائري ككل دون االنحياز للفاعلين اآلخرين من 
 .معارضين أو موالين

تكرار المتظاهرين في مضمون افتتاحيات العينة التي تم  %16,66تمثل نسبة  -
المتظاهرين في على تفعيل دور  El Watanيدل على سعي صحيفة الوطن و  تحليلها

النطاق السياسي لهذا الفاعل في هذه وتبيين النطاق الرقمي و  1122أزمة جانفي 
 .األزمة
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كشفنا عن نسبة قمنا بحساب تكرار المعارضين والمواليين في مظاهرات األزمة و  -
 Elللمواليين، ما يعني أن صحيفة الوطن  %3,03للمعارضين مقابل  10,6%

Watan  هم  1122ترى أن المتظاهرين من الشعب الجزائري في أزمة جانفي
لتأكيد ذلك، تبين النتائج أن الصحيفة ثر من الموالين للنظام السياسي و المعارضين أك

وزن المعارضة في التي تدل على أهمية و  %4,54تكلمت كذلك عن المتمردين بنسبة 
 .األزمة
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 :السياسيةالشخصيات فئة  -2-2

 النسبة المئوية     التكرارات الشخصيات السياسية
 %32,35 22 رئيس الجمهورية

 %14,7 18 الوزراء
 0 8 الوالة

 %1,47 1 البرلمانيين
 0 8 السفراء الجزائريين
 %51,47 31 الحكومة الجزائرية

 %100 10 المجموع
 .تكرارات عناصر فئة الشخصيات السياسية( 17)جدول رقم 

 
 .رسم بياني لتكرارات عناصر فئة الشخصيات السياسية 
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 :التحليل الكمي - أ

منها الحكومة أو  ،يمثل الجدول أعاله تكرارات عناصر فئة الشخصيات السياسية  
كأعلى نسبة في الجدول ثم يليها  %51,47السلطات الجزائرية التي تم تكرارها بنسبة 

الوزراء و  %32,35بنسبة  "بوتفليقةعبد العزيز "تكرار شخصية رئيس الجمهورية 
في  %1,47أما البرلمانيين فبلغت نسبة تكرار هذا العنصر  %14,7الجزائريين بنسبة 

 .السفراء الجزائريينأي اهتمام لعنصري الوالة و  El Watanصحيفة الوطن  حين لم تعر

 :التحليل الكيفي - ب

الظاهرة في الجدول رقم بعد قراءة النسب المئوية لفئة الشخصيات السياسية الجزائرية   
السلطات عند تناولها تشير إلى الحكومة و  El Watanج أن صحيفة الوطن نستنت( 27)

أن الحكومة هي  وهذا يدل على %51,47بمعدل تكرار بلغ  1122ألزمة جانفي 
على رأس هذه جتها من وجهة نظر الصحيفة و لمعني األول بأحداث هذه األزمة ومعالا

الذي بلغت نسبة تكرار شخصيته " رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"الحكومة 
حكومته مة راجعة إلى سوء تسيير الرئيس و حيث ترى هذه الصحيفة أن األز  32,35%

 .الدولة رألمو 

 %14,7بلغت باإلضافة إلى ذلك تم تكرار شخصيات سياسية من الوزراء بنسبة   
ذلك في هرم السلطة لمعالجة األزمة و  لتدل على أن الصحيفة اختارت أهم المناصب

 .لكشف أدوار هذه الشخصيات أو النتقادها في إدارتها لالزمة
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 :عناصر األمنفئة  -2-3

 النسبة المئوية     راراتكالت عناصر األمن
 %8,33 1 الجيش

 0 8 الدرك الوطني
 %50 1 الشرطة

 0 8 الحرس البلدي
 0 8 الحماية المدنية

 %41,66 1 فرقة مكافحة الشغب
 %100 12 المجموع

 .تكرارات عناصر فئة عناصر األمن( 10)جدول رقم 

 
 .رسم بياني لتكرارات عناصر فئة عناصر األمن
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 :التحليل الكمي - أ

الفاعل كان له دور تكرارات عناصر فئة عناصر األمن، هذا ( 20)يبين الجدول رقم   
دارة أحداث أزمة جانفي  الشرطة بلغ نسبة ونالحظ أن تكرار  1122كبير في ضبط وا 

أما الجيش الوطني  %41,66ثم تكررت بنسبة متقاربة فرقة مكافحة الشغب بـ  41%
الدرك  El Watanلم تتناول صحيفة الوطن و  .%8,33فلم يتعدى تكراره نسبة 
 . حماية المدنية كمؤسسات أمنية في مضمون االفتتاحياتالالوطني، والحرس البلدي، و 

 :التحليل الكيفي - ب

على أن الصحيفة أبرزت ( 20)المتحصل عليها في الجدول رقم  تكشف النتائج  
ذلك لوصف سوء األوضاع ، و 1122الوجود الكبير لعناصر األمن خالل أزمة جانفي 

المظاهرات التي اتسمت، بالعنف وأحداث الشغب واالشتباكات بين  أثناء األمنية
 .المتظاهرينعناصر األمن و 

نسبة  تمثل تكرار عنصر الشرطة وأن %41حيث كشفت البيانات أن نسبة   
 Elتعني هاتين النسبتين أن صحيفة الوطن تكرار فرقة مكافحة الشغب و  41,66%

Watan  انتقدت غياب التسيير  في تسيير األزمة و هذين الفاعلين سعت إلى إظهار دور
 .لصالح الشرطة ضد المتظاهرين
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 :المنظماتاألحزاب السياسية و فئة  -2-4

 النسبة المئوية  التكرارات المنظماتاألحزاب السياسية و 
 %30 12 األحزاب السياسية

 %70 20 حركات المعارضةتنظيمات و 
 0 8 النقابات
 %100 48 المجموع
 .المنظماتاألحزاب السياسية و تكرارات عناصر فئة ( 10)رقم جدول 

 
 .رسم بياني لتكرارات عناصر فئة األحزاب السياسية والمنظمات

 :التحليل الكمي - أ

قد سمحت كرارات عناصر األحزاب السياسية والمنظمات و ت( 29)رقم  يمثل الجدول  
بعد تحليل بتحديد هذه العناصر، و ات العينة القراءة األولية الموضوعية لمحتوى افتتاحي

تمع المدني لم تهتم بمؤسسات المج El Watan المضمون استنتجنا أن صحيفة الوطن

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

تنظيمات و حركات  األحزاب السياسية
 المعارضة

 النقابات

30% 

70% 

0 

Série1 



 اإلطار التطبيقي
 

329 
 

األحزاب السياسية بنسبة و  %71حركات المعارضة بنسبة األخرى غير تنظيمات و 
 .أهمية الفاعلين في األزمةاألخرى بطبيعة الموضوع و يفسر غياب المؤسسات و  21%

 : الكيفي التحليل - ب
يتضح من خالل قراءة النسب المتحصل عليها في الجدول أعاله أن صحيفة   

 حركاتكرار الدور الذي لعبته تنظيمات و تاهتمت بتناول و  El Watanالوطن 
ذلك لتبين أهمية التنظيم في المعارضة ، و 1122المعارضة في أزمة جانفي 

للتغيير السياسي  انتقدت هذه التنظيمات لعدم لجوءها لتحقيق المطالب كما أنها
. سترجاع االستقرار في الجزائراتخذتها الحكومة الوذلك بعد اإلجراءات التي 

ألحزاب السياسية أو الحزب السياسي لت الصحيفة في المقال االفتتاحي اتناو و 
، "سعديسعيد "لـ (RCD)" ديمقراطيةلاالتجمع الوطني من أجل الثقافة و "الوحيد 

تبين ذلك في نتائج تحليل و  1122المعارضة خالل أزمة جانفي كان أول من قاد و 
ما يعني مساندة م %21المضمون حيث تكرر اسم هذا الحزب بنسبة بلغت 

للمعارضة بصفة عامة في األزمة مقابل غياب الصحيفة لنشاط هذا الحزب و 
 .تناولها للحركات الموالية للنظام
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 :الشخصيات األجنبيةفئة  -2-1

 النسبة المئوية  التكرارات الشخصيات األجنبية
 %55,81 24 الدول األجنبية

 %25,58 11 الشعوب األجنبية
 %18,6 0 الوزراء األجانبالرؤساء و 
 0 8 الهيئات األجنبيةالمنظمات و 

 %100 43 المجموع
 .الدول األجنبيةتكرارات عناصر فئة الشخصيات و ( 28)جدول رقم 

 
 .األجنبيةرسم بياني لتكرارات عناصر فئة الشخصيات والدول 

 :التحليل الكمي - أ

يتضح الدول األجنبية، و تكرارات عناصر فئة الشخصيات و ( 11)يمثل الجدول رقم   
تونس، : منها %55,81من خالل النسب المتحصل عليها تكرار الدول األجنبية بنسبة 
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ثم تكرر  .الخ...ل األوروبية، الوطن العربيالدو مصر، الواليات المتحدة األمريكية، 
عنصر غير المصريين، لم يتناول هذا الو  %25,58عنصر الشعوب األجنبية بنسبة 

الوزراء األجانب في آخر الترتيب تكرار الرؤساء و  جاءو . التونسيين، والشعوب العربية
 .الهيئات األجنبيةعن المنظمات و  الصحفية ولم تتكلم %18,6بنسبة 

 :لتحليل الكيفيا - ب

تناولت الدول   El Watanتنتج أن صحيفة الوطن من خالل الجدول أعاله نس  
يدل هذا الرقم على استدعاء الصحيفة ألسماء الدول و  %55,81األجنبية بنسبة 

كحجج لبرهنة كأمثلة و ( الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا)ة المجاورة أو الدول المتطور 
جزائرية لمقارنة القضية الاالنتفاض من أجل تغيير النظام و  ضرورةوجهة نظرها حول 

ي مع تكرارها آنذاك نظرا لتشابهها وهذا بالتواز مصر بقضية الثورات في تونس و 
من أجل التأكيد على  %25,58بنسبة ( المصريينالتونسيين و )نبية للشعوب األج

أما تكرار الرؤساء  .ياسيحتمية اللجوء إلى الثورة من اجل اإلصالح أو التغيير الس
( الرئيس التونسي السابق" )ن عليب"األجانب فأرجعته الصحيفة إلى نهاية الرئيسين 

الثورات الشعبية مما  الرئيس المصري السابق بعد تخليهما عن الرئاسة بسبب "مبارك"و
للمشاكل  ترى في هذه الثورات الحلول المناسبة El Watanصحيفة الوطن يوحي بأن 

 .هي تنادي ضمنيا إلى تبني نفس األسلوباالجتماعية والسياسية و 
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 : وسائل اإلعالمفئة  -2-1

 النسبة المئوية     التكرارات وسائل اإلعالم
 %9,09 1 نتاإلنتر 

 %18,18 2 وسائل اإلعالم األجنبية
 %72,72 0 وسائل اإلعالم المحلية الحكومية

 %100 11 المجموع
  .اإلعالمتكرارات عناصر فئة وسائل ( 21)رقم جدول 

 
 .عالمتكرارات عناصر فئة وسائل االرسم بياني ل

 : التحليل الكمي - أ

نالحظ نسبة تكرار ، و اإلعالمتكرارات عناصر فئة وسائل ( 12)يبين الجدول رقم   
األجنبية  اإلعالمتكرار وسائل و  %72,72المحلية الحكومية التي بلغت  اإلعالموسائل 
عالمية فلم يتكرر إال مرة واحدة بنسبة  إعالميةكوسيلة  ، أما اإلنترنت%18,18بنسبة 
9,09%. 
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 :التحليل الكيفي - ب

ارتفاع نسبة تكرار ( 12)المتحصل عليها في الجدول رقم  ة النسبنالحظ بعد قراء  
كان له دور في معالجة  هذا يعني أن هذا الفاعلاإلعالم المحلية الحكومية، و وسائل 

الحكومي يدل على انتقادها  اإلعالمعلى  El Watanتأكيد صحيفة الوطن األزمة، و 
في  ،(كما ذكرته في االفتتاحيات)خاصة التلفزيون الجزائري  ،لدور هذه المؤسسات

. اإلعالم في تسيير األزمة وتوجيه الرأي العاماستخدام الحكومة لهذا األزمة و معالجة 
األحداث خارج النطاق الجغرافي  األجنبية على حجم تطور اإلعالمرار وسائل يدل تكو 
 .في معالجة هذا الموضوع األجنبية اإلعالمعلى تدخل وسائل و 
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 :فئات االتجاه -3

تعتبر هذه الفئات من الفئات الشائع استخدامها في بحوث تحليل المحتوى رغم "  
الباحث عند استخدام هذه الفئات، حيث يصعب السيطرة المصاعب العديدة التي تواجه 

بصفة خاصة عندما تكون لدى الباحث أحكام لى الذاتية في تحديد االتجاهات و ع
جاه السائدة فئات االتاإلجراءات في تأكيد هذه األحكام، و مسبقة قد يلجأ إلى توظيف 

فق وطبيعة تينة تهي االتجاه المؤيد والمعارض والمحايد التي تصنف تبعا ألوزان مع
  1."البحث وأهدافه

 النسبة المئوية      التكرارات االتجاه
 %11 21 مؤيد

 %11.42 01 معارض
 %23.17 33 محايد

 %100 148 المجموع
 .تكرارات عناصر فئات االتجاه( 22)جدول رقم 

 
 .رسم بياني لتكرارات فئات االتجاه

                                                             
 .212المرجع نفسه، ص  1
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 :التحليل الكمي - أ

التي  إلى تكرارات فئات االتجاه في افتتاحيات العينة( 11)تشير أرقام الجدول رقم   
 لية هي نسبة االتجاه المعارض حيثالحظنا أن النسبة الغاقمنا بتحليل مضمونها و 

أما  ،%23,57المحايد بنسبة ، ونجد في المرتبة الثانية االتجاه %62,42بلغت 
 .%24االتجاه المؤيد فبلغت نسبته 

 :التحليل الكيفي - ب

تبنت  El Watanتكشف نتائج تحليل مضمون االفتتاحيات أن صحيفة الوطن   
 ،%62,42بنسبة كبيرة بلغت  1122ألزمة جانفي معارض في معالجتها االتجاه ال

ة االتجاه المعارض في وسمحت لنا القراءة الموضوعية لمحتوى االفتتاحيات بمالحظ
ي اتخذتها من أجل إدارة األزمة الت انتقادها ومعارضتها للحكومة الجزائرية واإلجراءات

ارضة تنظيمات المعلألحزاب و ، كما الحظنا بعض األفكار المعارضة والتصدي لها
هذا و . ويال إلى درجة التغيير السياسيلكنها لم تستمر طالتي كانت تقود المظاهرات و 

كانت مساندة ومدعمة  El watanاالتجاه المعارض يدل على أن صحيفة الوطن 
في و  .1122اإلصالح السياسي أثناء أزمة جانفي رات وحركات التغيير و للمظاه

 ، تناولت من خالله قضايا متعلقة%23,57المرتبة الثانية يأتي االتجاه المحايد بنسبة 
ضوعية دون قامت فيه بوصف األحداث بكل مو و  2900باألزمة مثل أحداث أكتوبر 
ذه األفكار التي ال تتطلب اتخاذ هذا منطقي نظرا لطبيعة هتبني وجهة نظر معينة و 

 .اتجاه معين

رغم هذا ظهر في بعض االتجاه المؤيد فغاب تقريبا عن محتوى االفتتاحيات و  أما  
 .التجمع من أجل التغيير السياسيكار التي تناولت أهمية التظاهر و األف
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معارض لمعالجة ج أن صحيفة الوطن اتخذت االتجاه التتنبناءا على هذا التحليل نسو  
دارة األزمة ومقابل هذا من الحكومة و  موقفهاولتبين وجهة نظرها و  1122أزمة جانفي  ا 
 . للمعارضةمؤيدا لتأكيد دعمها للمظاهرات و  تبنت اتجاه
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 :فئات القيم-4

تتضمن القيم المبادئ والمعايير التي وضعها المجتمع لتحديد ما هو مرغوب فيه وما "  
مرغوب عنه من السلوك، وقد تكون القيم خاصة باألفراد أو الجماعات، ولها هو 

مجاالت كثيرة منها اجتماعية، اقتصادية، وسياسية وتمثل معايير وأهدافا ال بد من 
الصبر،  الشجاعة، الكرم،: توافرها في كل مجتمع، ومن القيم ما هو إيجابي مثل

ر العلم والعلماء، حب السلم والسالم، ير لآلخرين، تقدياإلخالص، األمانة، حب الخ
المحافظة على النظام  التضحية واإليثار، االتزان، التفاؤل احترام الوقت،

البخل، الجبن، الخيانة، قلة الوفاء، : منها ما هو سلبي غير مرغوب فيه مثلو ...وغيرها
فهذه  .وغير ذلك...آلخرين، العدوانية، هدر الوقتالغش، الخداع، السرقة، احتقار ا

الفئة تصلح في تصنيف المعتقدات واألعراف والتقاليد في حياة الجماعات واألشخاص 
   1".التي يمكن أن تؤثر في سلوكهم وأفكارهم تجاه الموضوعات والقضايا المطروحة

 النسبة المئوية   التكرارات قيمال 
 %25,24 21 القيم اإليجابية
 %74,75 77 القيم السلبية

 %100 183 المجموع
 .القيم اتتكرارات فئ( 23)جدول رقم 

                                                             
 . 257ريم أحمد عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص وائل عبد هللا دمحم ،  1
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 .رسم بياني لتكرارات فئات القيم    

 :التحليل الكمي-أ

أخذت القيم السلبية النسبة األكبر  ئات القيم، أينتكرارات ف( 12) رقم يبين الجدول  
تم تحديد القيم  .%25,24مقابل القيم اإليجابية التي بلغت نسبتها  %74,75بلغت و 

من سياق الفكرة وليس الكلمة، إذ رأينا أن الكلمات ال تساعدنا في استنتاج القيم التي 
تحمل مفهومها الذاتي والنسبي لذلك وفي سياق الموضوع كان البد من استخراج القيمة 

 .من الفكرة كاملة

 :التحليل الكيفي-ب

أن مضمون افتتاحيات العينة  (12) تشير النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم  
يحمل قيما سلبية أكثر منها  1122أثناء أزمة جانفي  El Watanفي صحيفة الوطن 
على  المئويتين تينالنسب تدل هاتين. %25,25مقابل  %74,75إيجابية بفرق شديد 
لمعالجة األزمة، حيث غلبت القيم يفة وعلى المعايير التي اخترتها وجهة نظر الصح

السلبية التي تعبر عن قناعات الصحيفة، موقفها واتجاهاتها نحو األوضاع االجتماعية 
والسياسية في الجزائر أثناء األزمة ونذرت القيم اإليجابية في مضمون االفتتاحيات التي 
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 وبعث ترشيد سلوك األفراد وتوعيتهمتساعد على معرفة وفهم األزمة وتعمل على 
 .الطمأنينة عكس القيم السلبية التي تزيد من حدة األمور وتفاقم أوضاع األزمة
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 :القيم اإليجابيةفئة  -4-1

 المئويةالنسبة   التكرارات القيم االيجابية
 %15,38 4 التضامن

 %3,84 1 الروح الوطنية
 0 8 احترام القانون 

 %15,38 4 الدفاع عن الحقوق 
 %7,69 2 الراشد الحكم

 %23,07 1 النهوض بالدولة
 %19,23 1 تعزيز الديمقراطية

 %15,38 4 المحافظة على النظام واالستقرار
 %100 21 المجموع

 .تكرارات عناصر فئة القيم اإليجابية( 24)جدول رقم 

 
 .رسم بياني لتكرارات عناصر فئة القيم االيجابية 
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 :التحليل الكمي-أ

تشير أرقام الجدول الخاص بتكرارات عناصر فئة القيم اإليجابية، إلى أن قيمة   
تليها في المرتبة الثانية  ،%27,07احتلت صدارة الترتيب بنسبة " النهوض بالدولة"

" التضامن"وتقاسمت المرتبة الثالثة قيم  ،%19,23بنسبة " تعزيز الديمقراطية"قيمة 
ونجد في  ،%15,38بنسبة " والمحافظة على النظام واالستقرار"، "الدفاع عن الحقوق "

فلم تتكرر " الروح الوطنية"، أما قيمة %7,69بنسبة " الحكم الراشد"المرتبة الرابعة قيمة 
قيمة   El Watanفي حين لم تذكر صحيفة الوطن  %3,84إال مرة واحدة بنسبة 

 ".احترام القانون "

 :التحليل الكيفي-ب

على  1122الصادرة أثناء أزمة جانفي  ساعد تحليل مضمون افتتاحيات العينة  
تكررت  النهوض بالدولة"الحظنا أن قيمة  حيث ،حساب تكرارات فئة القيم اإليجابية

أكثر من القيم اإليجابية األخرى وهذا يدل على سعي الجريدة إلى توعية الشعب 
صالح األنظمة السياسية، االقتصادية واالجتماعية  الجزائري بأهمية إنقاذ الدولة وا 

" تعزيز الديمقراطية"يمة وتبرز هذه الفكرة أكثر في نسبة تكرار ق .وا عادة بناء الوطن
ولعدم تكرار أحداث أكتوبر  ،أنه El Watanصحيفة الوطن  التي تدل على اعتقاد

البد من تحقيق الديمقراطية وبناء قاعدة ديمقراطية حقيقية تسمح للجزائريين  ،2900
بممارسة حرياتهم السياسية واالجتماعية مثل حرية التجمع والحق في المشاركة 

" ، الدفاع عن الحقوق "التضامن"والحظنا أيضا أن قيم  .السياسية والحق في المعارضة
تكررت بنفس النسبة، وكلها تصب في نفس المبدأ " المحافظة على النظام واالستقرار"و

وهو تفادي العنف من أجل تحقيق المصلحة العامة وذلك ببناء الوحدة الجزائرية 
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وما آلت  2900والحفاظ على السلم في الدولة من أجل تجنب تكرار أحداث أكتوبر 
 .الجزائر أثناء التسعينات إليه األوضاع في

وتدل  %7,69فلم تتكرر إال مرتين بنسبة " الحكم الراشد"ومن القيم اإليجابية، قيمة   
هذه النسبة على عدم اعتراف الصحيفة بوجود حكم راشد في الجزائر مع تدهور 

رأي الصحيفة حول أسباب هذه  زمة، كما تبين هذه النسبةاألوضاع السياسية أثناء األ
المرتبة " الروح الوطنية"واحتلت قيمة  .لة األزموية المتعلقة بفساد النظام في الجزائرالحا

األخيرة في جدول تكرارات القيم اإليجابية، ورغم هذا تدل نسبة تكرارها على اهتمام 
 .الصحيفة بإحياء الروح الوطنية ونشر قيم حب الوطن والوالء والتضحية لصالح الوطن

الفتتاحيات وهذا يدل انعدم تكرارها في محتوى ا" احترام القانون "مة النتائج أن قيوبينت 
انتهاكا   ترى في المظاهرات وأعمال الشغبال El Watanالوطن  على أن يومية

نما هو أسلوب ردعي ضد  ،الحكومة وبعض الوزراء به للقوانين مثلما صرحت وا 
السلطات التي منعت الشارع الجزائري من التظاهر ومن إنشاء مسيرات بسبب حالة 
الطوارئ القائمة منذ التسعينات، كما تعتبر الصحيفة أن هذه المظاهرات هي نتيجة 

 .لتراكمات المشاكل السياسية واالجتماعية في الجزائر

 

 

 

 

 

 



 اإلطار التطبيقي
 

343 
 

 :فئة القيم السلبية -4-2

 النسبة المئوية   التكرارات السلبية القيم
 %3,89 3 فساد النظام السياسي

 %9,09 7 انتهاك الحقوق 
 %12,98 18 االضطرابات االجتماعية

 %3,89 3 الديكتاتورية
 %3,89 3 التمرد
 %1,29 1 المعيشي تدهور المستوى الفقر و 

 %31,16 24 المؤامرةاالحتيال و 
 %22,07 17 الحجز السياسي

 %11,68 0 الرضوخاالستسالم و 
 %100 77 المجموع

  .تكرارات عناصر فئة القيم السلبية( 21)جدول رقم 
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 .رسم بياني لتكرارات عناصر فئة القيم السلبية

 :التحليل الكمي - أ

رة في الصدا اصر فئة القيم السلبية التي احتلتتكرارات عن( 14)يبين الجدول رقم   
لتحديد أكثر لهذه القيم السلبية قمنا بحساب تكراراتها كما هو و . جدول تكرارات فئة القيم

 :يلي استنتجنا ماضح في الجدول أعاله و مو 

العجز "، ثم تأتي قيمة %31,16بأعلى نسبة بلغت " المؤامرةاالحتيال و "تكرار قيمة 
نجد في المرتبة الثالثة قيمة االضطرابات االجتماعية ، و %22,07بنسبة " السياسي
انتهاك "، ثم تأتي قيمة %11,68بنسبة " الرضوخاالستسالم و "، وقيمة %12,98بنسبة 
بنفس  "التمرد"، و"الديكتاتورية"، "فساد النظام السياسي"قيم ، و %9,09بنسبة " الحقوق 

تدهور الفقر و "ر ترتيب في الجدول قيمة جاء في آخ، و %3,89النسبة المئوية 
 .%1,29بنسبة " المستوى المعيشي
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 :الكيفيالتحليل  - ب

أن مضمون افتتاحيات ( 14)رقم النسب المتحصل عليها في الجدول  نستنتج من  
هي ( يم السلبيةالق)أبرز هذه القيم سلبية أكثر من القيم االيجابية و العينة تميز بالقيم ال

أي تالعب الحكومة على شعبها وتآمرها لخداعه وحرمانه من " ةالمؤامر االحتيال و "قيمة 
قرائها بأن  إقناعيعني تكرار هذه القيمة، محاول الصحيفة و  .األزمةحقوقه أثناء 

أن التدابير التي أخذتها من أجل ة وراء سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية و الحكوم
 .استبعاد فكرة التغيير السياسيما هي إال أساليب لتضليل الشعب و حل األزمة 

فشل الحكومة والنظام  أي "سيالعجز السيا"تكرار قيمة  %22,07وتمثل نسبة  
، كما يعني 1122إلى ظهور أزمة جانفي  أدىفي تسيير أمور الدولة مما  السياسي

حقيقية  إلصالحاتعدم تبنيها و  األزمة واجهةالحكومة في م إخفاق" العجز السياسي"
قناعاتها بأن الحكومة على رأي الصحيفة و نسبة تكرار هذه القيمة تدل  .في النظام
التقدم  المستمر لم تكن قادرة على تسيير الدولة وتحقيق التطور و  آنذاكالجزائرية 

 .قيم الديمقراطيةستناد إلى مبادئ و االب

أي المظاهرات " االضطرابات االجتماعية"ظهرت في محتوى االفتتاحيات قيمة و   
تكرار هذه القيمة على أن يدل ، و 1122تي تميزت بها أزمة جانفي واالنتفاضات ال

 El Watanالطابع األزموي لألحداث غلب على المضمون أي أن صحيفة الوطن 
شعب حاالت االشتباك بين العالجت األزمة من جانبها العنيف بوصف المظاهرات و 

المطالبة  اجل لجوء إلى التمرد من، مما يساعد على نشر قيم العنف والالشرطةو 
لتأكيد ما  %3,89على السلطة بنسبة  "التمرد"إلى تكرار قيمة  باإلضافةبالحقوق، هذا 

 .توضيحه سبق
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جع الشعب الجزائري عن التي تعني ترا ،"االستسالمالرضوخ و "وتكررت قيمة   
 El Watanحركات المعارضة التي تصف فيها صحيفة الوطنالمسيرات والمظاهرات و 

عدم تحقيقه خوف الشعب الجزائري وتخليه عن حقوقه وانسحابه من الشارع و 
( %11,68)تدل نسبة تكرار هذه القيمة  ،المصريةديمقراطية مثل الشعوب التونسية و لل

عن الموقف السلبي للصحيفة، حيث كانت ضد هذا التراجع كما يعني تناولها لهذه 
ة عن سوء ئري هو استسالم لألوضاع الناتجالقيمة، اعتقادها بأن انسحاب الشارع الجزا

لكن و . األزمةعن غياب المجتمع المدني الذي كان يقود المظاهرات في بداية التنظيم و 
سببه تفضيل الشعب الجزائري لالستقرار بعد في رأينا أن هذا االستسالم أو االنسحاب 

 .حكومةالتي انتهجتها ال اإلصالحاتقناعته ببعض كل األزمات التي عاشها، و 

على محاولة الصحيفة توعية ( %9,09" )انتهاك الحقوق "تدل نسبة تكرار قيمة   
ف انتهاكات قرائها بحماية حقوقهم أو الدفاع عنها أو المطالبة بها كما تسعى إلى كش

 .تلعب دورا غير مباشرا في حماية هذه األخيرةالسلطة لهذه الحقوق و 

بنفس " كتاتوريةالدي"و" د النظام السياسيفسا"ار قيمتي يأتي في آخر ترتيب تكر و   
متين تحمالن فكرة الحكم الفاسد والسيطرة على الحكم وعلى كلتا القيالنسبة المئوية، و 

صحيفة المعادي للنظام ال اتجاههاتين القيمتين على  رراأمالك الدولة، ويدل تك
. االقتصاديةاألوضاع السياسية، االجتماعية، و  بتدهورد و اتهامه بالفساالجزائري و 

تدهور المستوى المعيشي التي تدل على أيضا من خالل تكرار قيمة الفقر و يظهر هذا و 
تحقيق آنذاك غير صالحة إلدارة الدولة و سعي الجريدة إلثبات أن الحكومة الجزائرية 

 .التطور االقتصادي والحضاري 

 

 



 اإلطار التطبيقي
 

347 
 

 :فئة األهداف -1

تسهم في تحديد السمات  أنهي يمكن ا ترتبط هذه الفئة بفئة القيم، و عامة م"
ماذا يسعى الفرد أو المجتمعات، حيث تستخدم لإلجابة على السؤال إلى لألشخاص و 

التي يسعى إلى تحقيقها؟  األهدافبالنسبة للكاتب أو المتحدث، ما هي ؟ و ..المجتمع
يدة، تحويل المجتمعات، التنشئة والتربية تأييد الفكرة، رفض الفكرة، بث أفكار جد

  1".التي يمكن االستدالل عليها من خالل المحتوى  األهدافوغيرها من ...الفكرية
 

 النسبة المئوية التكرارات األهداف
 %8,69 0 أحداث األزمةاإلعالم واألخبار بأوضاع و 

 %9,78 0 إحياء المجتمع المدني
 0 8 نشر الوعي السياسي

 %7,6 7 التظاهرالتشجيع على االنتفاض و 
 %7,6 7 النظام الدعوة إلى إصالح
 %1,08 1 الحريات األساسيةالمطالبة بالحقوق و 

دارة نقد سياسة الحكومة و   %61,95 17 األزمةا 
 %3,26 3  األزمةتقديم حلول ممكنة للخروج من 

 %100 02 المجموع
 .تكرارات فئة األهداف( 21)جدول رقم 

 

                                                             
 .211،217ص -مرجع سبق ذكره، ص، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالمعبد الحميد، دمحم   1
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 .رسم بياني لتكرارات فئة األهداف 

 :التحليل الكمي - أ

ت تكرارا في افتتاحيا األهداف أكثرأن ( 11)من خالل نتائج الجدول رقم  ظهري  
دارة نقد سياسة الحكومة و "العينة هو  ثم تأتي األهداف  %61,95بنسبة  "األزمةا 

اإلعالم " %8,69، و"إحياء المجتمع المدني"بالنسبة لـ %9,78ألخرى بنسب متقاربة ا
الدعوة " ،الهدفين %7,6لمرتبة الرابعة بــ تقاسم ا، و "داث األزمةبأوضاع وأح واإلخبار

تقديم حلول ممكنة "هدف و ". نتفاض والتظاهرالتشجيع على اال"و "إلى إصالح النظام
الحريات المطالبة بالحقوق و "، ثم هدف %3,26تكرر بنسبة  "األزمةللخروج من 

فلم يظهر في محتوى " نشر الوعي السياسي"أما هدف  ،%1,08بنسبة  "األساسية
 .الفتتاحياتا
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 تقديم حلول ممكنة للخروج من االزمة 
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 :التحليل الكيفي - ب

ما يهدف يجلي أبعادها، كقال افتتاحي إلى تفسير األحداث والقضايا و يهدف أي م  
قضية أو الدعوة إلى اتخاذ موقف محدد إزاء إلى التأثير في القرار وترشيد المجتمع و 

 .مشكلة أو تبني رأي حولها

الصادرة  El Watanسمح تحليل مضمون افتتاحيات العينة من صحيفة الوطن و  
ومن خالل مناقشتها لموضوع  ،جريدة الوطنالباستنتاج أن  1122خالل أزمة جانفي 

دارة األزمتهدف إلى انتقاد سياسة الحكومة و كانت  ،في المقال االفتتاحياألزمة  ة من ا 
تبين هذا األزمة، و لمواجهة ة التي اتخذتها اإلدار الحلول خالل استنكار هذه السياسة و 

تبناة من طرف الحكومة الم واإلجراءاتالمناوئة للقرارات  األفكارمن خالل نسبة تكرار 
ية على مهاجمة وتدل هذه النسبة المئو  ،(%61,95)ضاء الشارع ر ا  زمة و لأل للتصدي

دارة األزمة و   .على عدم دعمها لها أثناء هذه الظروفالصحيفة للحكومة وا 

إحياء المجتمع "على صحة ما تقدم، حيث تكرر هدف يدل تكرار األهداف األخرى و  
المجتمع المدني  الذي يدل على نشر األفكار المحفزة على تولي( %9,78" )المدني

والدفاع عن الدعوة إلى المساهمة في إدارة األزمة كقوة اجتماعية وسياسة ألمور الدولة و 
بنفس النسبة  تكرر هدفين ،إضافة إلى هذا. تحقيق مطالبهمحقوق المواطنين و 

ي ظهر من خالل كتابة أفكار تحث ، الذ"التظاهرالتشجيع على االنتفاض و " ،(7,6%)
الدعوة إلى " وهدف   .التظاهروتحفز القراء على أهمية ومكاسب حركات االنتفاض و 

صالح النظام من األفكار التي دعمت فيها الصحيفة مبادرة إ ، اتضح"إصالح النظام
 .السياسية كحل ضروري لهذه األزمة اإلصالحاتساندت المعارضة ودعت إلى و 
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اهات الصحيفة المناوئة للحكومة وموقفها ضد تدل نسبة تكرار هذين الهدفين على اتج 
دارة األزمة،  كما تدل على محاولة الجريدة ترشيد سلوك المجتمع الجزائري السلطات و  ا 

 .نحو المعارضة إلصالح النظام

م حلول ممكنة للخروج من األزمة واقتراح تقدي  El Watanت صحيفة الوطنوحاول 
لتدل على  %3,26التصدي لها بنسبة تكرار هذا الهدف قدرت بــ آليات لمواجهتها و 

على أساس على الحلول المثلى، بالنسبة لها و بحثها اهتمام الصحيفة بمعالجة األزمة و 
يديولوجيتهااتجاهاتها  الهدف يعني أن الصحيفة ساهمت بطريقة غير مباشرة  هذاو  ،وا 

دارتها وهذا هو الدور األساسي المنوط بوسائل اإلعالم في أوقات  في معالجة األزمة وا 
عالوة على هذا كتبت الصحيفة أفكارا موضوعية قامت فيها بتفسير . األزمات والكوارث

ر هذا من خالل تكرا تبينداث، واإلعالم بتطورات األحداث وشرح األسباب، و األح
ضا يعني هذا التكرار أي، و (%8,69" )اإلعالم واإلخبار بأوضاع وأحداث األزمة"هدف 

روايتها ظهور الدور األساسي للصحيفة ولهذا النوع الصحفي وهو إعادة سرد األحداث و 
 .وصف الوقائع دون التعليق عليهامن وجهة نظر الجريدة من خالل 

سعت إلى المطالبة بالحقوق  El Watanبينت نتائج الجدول أن صحيفة الوطن و   
والحريات األساسية كفرد من أفراد المجتمع الذين دعوا إلى تحقيق الديمقراطية في 

" المطالبة بالحقوق والحريات األساسية"نتجنا هذا من خالل تكرار هدف واست ،الجزائر
حق ي بإنشاء مسيرات سلمية و شعب الجزائر السماح للرفع حالة الطوارئ و  أبرزهاو 

 .خاصة في العاصمة الجزائرية ،المعارضة

قد غاب عن مضمون " نشر الوعي السياسي"الحظنا من نتائج الجدول أن هدف و  
الصحيفة بدور التنشئة السياسية ونشر ثقافة افتتاحيات العينة مما يدل على عدم اهتمام 

يعد نشر الوعي السياسي من أهم ولة، إذ تنظيم الد االهتمام بأمورالمشاركة السياسية و 
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م أثناء هذا النوع من األزمات وذلك للتأثير على الرأي العام أهداف وسائل اإلعال
 .توجيهه نحو السلوك األمثل لتفادي سوء األوضاعو 
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 :إجراءات صدق وثبات التحليل -1

 :صدق التحليل - 1-5

وفير صالحية أسلوب القياس ومدى قدرته على ت ويقصد بصدق التحليل مدى"  
للقياس وأن يكون االختيار ذات صلة وثيقة بالقدرة التي  زمةالالالمعلومات المطلوبة و 

 .1"يقيسها وأن يميز بين القدرة التي يقيسها والقدرات التي تحتمل أن تتداخل معها

م عرضنا االستمارة ث، 2ولتحقيق الصدق قمنا ببناء استمارة تحليل المحتوى ودليلها  
وبناءا  ،على مجموعة من الخبراء والمحكمين والذين أشاروا إلى صالحية االستمارة

 .على مالحظات المحكمين تم تعديل االستمارة في شكلها النهائي

 :ثبات التحليل -1-2

تسعى عملية الثبات إلى التأكد من وجود درجة عالية من االتساق فيما يتعلق بدرجة "
ليل االتساق بين المحللين وضرورة وصولهم إلى نفس النتائج بتطبيق فئات التح

ا حقق تحليل المضمون درجة عالية من االتساق مووحداته على نفس المضمون وكل
 3".على هذين البعدين ازدادت درجة االعتماد عليه كأداة تحليل

إجراء التحليل خالل ومن أجل اختبار ثبات التحليل، اعتمدنا على طريقة إعادة     
أشهر بينهما للتأكد من ثبات نتائج التحليل وللوصول إلى  0فترتين زمنيتين قدرت بـ 

حدات التحليل، وأخيرا ذلك قمنا بإعادة تعريف الفئات تعريفا إجرائيا وا عادة اختيار و 
 .والقياس على نفس العينة إعادة العد

 :لتاليةوالستخراج معامل الثبات قمنا بحساب المعادلة ا
                                                             

 .202 ، ص2990، القاهرة، 2، دار الفكر العربي، طالقياس النفسي، النظرية والتطبيقسعيد عبد الرحمان،   1
 (.2)أنظر الملحق رقم   2
 .247، ص2992، دار الفكر العربي، القاهرة، المنهج العلمي في البحوث اإلعالميةالعبد،  عاطف  3
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 (1ن+2ن)÷ ( م×ن= )معامل الثبات 

 :حيث أن

 (نفس الباحث قام بالتحليل مرتين)عد المرمزين = ن

 عدد الفئات التي اتفق حولها المحكمين= م

 .عدد الفئات التي قام بتحليلها المرمز األول= 2ن

 .عدد الفئات التي قام بتحليلها المرمز الثاني= 1ن

 ( =11+11)÷ ( 29×11= )معامل الثبات  إذن

                      20           ÷55     =0,86 

 .بر عن صحة النتائجه النسبة عالية من الثبات كما تعوتعتبر هذ
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 :نتائج الدراسة الخاصة بتحليل المضمون 

 Elأوضحت نتائج الدراسة الخاصة بتحليل مضمون افتتاحيات صحيفة الوطن   

Watan  والمتناولة لموضوعها بشكل عام ما يلي 1122الصادرة أثناء أزمة جانفي: 

  عالجت صحيفة الوطنEl Watan  1122في مقالها االفتتاحي ألزمة جانفي 
خالل أحداث هذه األزمة، وتناولت موضوع المظاهرات وتنظيم المعارضة في الجزائر 

ظهار موقفها من خالل طريقة تناولها للقضية ومحاولتها إثبات  وذلك بتقديم رأيها وا 
وجهة نظرها مدعمة إياها بحجج منطقية وتحليالت سوسيولوجية، سياسية، اقتصادية 

 .وتاريخية
  الحظنا من نتائج تحليل المضمون الفتتاحيات العينة أن صحيفة الوطنEl 

Watan  اهتمت بتناول القضايا واألحداث االجتماعية المرتبطة باألزمة أو المسببة لها
ضافة إلى هذا، أظهرت  مما أظهر مساندة الصحيفة للشعب الجزائري وللمتظاهرين وا 
النتائج تركيز الصحيفة على نسبة وجود المتظاهرين في الشارع الجزائري والمعارضين 

 .قناعتها بوجود معارضة سياسية في الجزائرللحكومة مما يعكس إيمان الصحيفة و 
  ترى صحيفة الوطنEl Watan  هي قضية سياسية  1122أن أزمة جانفي

بالدرجة األولى وأسبابها سياسية محضة راجعة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز 
بوتفليقة وحكومته التي فشلت في تسيير أمور الدولة، مستبعدة العامل االقتصادي 

ادة أسعار المواد الغذائية وقد أثبتت هذه الفكرة عن طريق تقديم أرقام حول المتعلق بزي
أسعار النفط المرتفعة آنذاك وحول الثروة الجزائرية وحول عمليات الفساد السياسي 

 .وسرقة األمالك العمومية
  ترى صحيفة الوطنEl Watan  يرجع إلى الحكومة  1122أن حل أزمة جانفي

لى النظام السياسي و  ال يتم استرجاع الهدوء في الشارع الجزائري إلى عن طريق وا 
اإلصالح والتغيير السياسيين، وقد أبدت رأيها الواضح المساند للمعارضة والثورة 
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وتحقيق الديمقراطية في الجزائر حيث أثبتت نتائج تحليل المضمون أن يومية الوطن 
El Watan الدور الذي لعبته  أكدت على  وجود مزايا كبيرة في المعارضة ودعمت

 .حركات المعارضة
 التي  2900أكتوبر  4بأحداث  1122مت الصحيفة بتشبيه أزمة جانفي اكما ق

أدت إلى تأسيس الديمقراطية في الجزائر، ويدل هذا بتنبؤها بقيام ثورة ديمقراطية في 
مما لم يتحقق بعد ذلك، كما يدل هذا التشبيه على  1122الجزائر إثر أزمة جانفي 

 .تحقيق الديمقراطية وتغيير النظام اجل ان الصحيفة بضرورة اللجوء إلى الثورة منإيم
العربية الديمقراطية لمقارنتها بأزمة  الثورات El Watanوقد استغلت يومية الوطن 

وتنادي بانتهاج نفس األسلوب للوصول  ، وترى تشابه بين القضيتين،1122جانفي 
 .ظام السياسيإلى نفس النتيجة أال وهي تغيير الن

  الحظنا أن صحيفة الوطنEl Watan  والمأساوي  ركزت على الجانب األزموي 
وعلى أحداث العنف واالشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وعدم اهتمامها بالتوعية 

مقابل هذا  السياسية والدعوة إلى عدم اللجوء إلى العنف والتكسير من أجل المعارضة،
فلقد انتقدت اإلجراءات األمنية التي اتخذتها الحكومة عن طريق تدخل الشرطة وغياب 
التسيير السياسي لمعالجة األزمة، واحتجت الجريدة على موضوع انتهاك الحقوق 

 .وساندت قضية المطالبة والدفاع عن الحريات األساسية
 ليل ي نتائج تحتبنت الصحيفة االتجاه المعارض بنسبة كبيرة ظهرت ف

انتقادها للحكومة الجزائرية واإلجراءات التي اتخذتها من ب المضمون، تميز هذا االتجاه
أجل حل األزمة، كما ظهر االتجاه المعارض في استنكار الصحيفة لتراجع المعارضة 

من وجهة  وذلك بير إلسكات الشارعواستسالم الجزائريين بعد إقرار الحكومة لبعض التدا
م، ظهر في مساندتها للمعارضة ودعمها للتغيير ما الحظنا اتجاه مؤيد مهك .نظرها

صالح النظام والحكومة  .السياسي وا 
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  في جريدة  1122يحمل مضمون افتتاحيات العينة الصادرة أثناء أزمة جانفي
تعبر هذه النتائج  .قيما سلبية أكثر من القيم اإليجابية بفرق كبير El Watanالوطن 

الصحيفة وموقفها من أحداث األزمة، حيث اختارت أن تعالج القضية على وجهة نظر 
بأسلوب أزموي وسلبي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم األوضاع أو تكبير حجم األحداث، 
 .وهذا يعكس توجهات الصحيفة التي تتميز بمعارضة الحكومة والوقوف ضد السلطة

عالمية وكفرد من أفراد أو قد تعبر هذه القيم السلبية عن رأي الصحيفة، كمؤسسة إ 
لبتها بالحقوق والحريات المتمثل في مطاجتمع أو المتحدثة بصوت المجتمع، الم

ة أخرى في تكرار القيم وظهر هذا من جه .وبناء قاعدة ديمقراطية حقيقية ةاألساسي
 ".تعزيز الديمقراطية"و" النهوض بالدولة" كـ اإليجابية
 ليل مضمون االفتتاحيات أن صحيفة الوطن حأثبتت نتائج تEl Watan  ومن

دارة األزمة وذلك 1122خالل معالجتها ألزمة جانفي  ، تهدف إلى انتقاد الحكومة وا 
األزمة كما أظهرت النتائج  ،بسبب عدم موافقتها للحلول التي اخترتها الحكومة لمعالجة

 : أهدافا أخرى تمثلت في
  المدني في محاولته الدفاع عن حقوق الجزائريين دعم الصحيفة لدور المجتمع

 .وتحقيقه لمطالبهم
  نشر األفكار المحفزة على التظاهر والمطالبة باإلصالح السياسي، ومساندة

 .المعارضة عن طريق شرح وتفسير مزايا هذه األخيرة ونتائجها
  سعت صحيفة الوطنEl Watan  إلى تقديم الحلول الممكنة لمعالجة األزمة عن
يق تحليل القضية وتفسير األسباب واقتراح الحلول المناسبة من وجهة نظرها، وبهذا طر 

الشكل ساهمت الصحيفة بطريقة غير مباشرة في معالجة األزمة وبذلك تلعب الدور 
 .المنوطة به وسائل اإلعالم وقت األزمات
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 : النتائج العامة

لقد كان الهدف األساسي من هذا البحث هو الكشف عن دور الصحافة الجزائرية   
، ولتحقيق El Watanمن خالل جريدة الوطن  1122المكتوبة في معالجة أزمة جانفي 

الصادرة أثناء أحداث  فتتاحياتعينة من اال ذلك اعتمدنا على أسلوب تحليل مضمون 
 .El Watan األزمة في صحيفة الوطن

إن أهم نتيجة نصل إليها من خالل هذه الدراسة هي االهتمام الكبير بأحداث األزمة    
من طرف الجريدة والتي دافعت عن حق الجزائريين في التظاهر وفي المطالبة بتحسين 

تؤمن بأن دوافع   El Watan األوضاع المعيشية كما بينت النتائج أن يومية الوطن
لمستوى المعيشي وتفاقم األزمات االجتماعية هي تدهور ا 1122انتفاضات جانفي 

والسياسية الراجعة إلى سوء تسيير أمور الدولة، وترى الصحيفة أن اإلصالح والتغيير 
 .السياسيين هما الطريقة الوحيدة للخروج من األزمة واسترجاع النظام في الجزائر

من  El Watanفي يومية الوطن  1122تتميز المعالجة الصحفية ألزمة جانفي   
خالل المقال االفتتاحي، بإبراز الجانب األزموي حيث أرادت الصحيفة إظهار ووصف 
األوضاع السيئة في الجزائر وآفاق تطورها وذلك لتدعيم وجهة نظرها المساندة 

وهذا التحليل للمظاهرات وللمعارضة من أجل إصالح النظام وتحقيق الديمقراطية، 
ة في إدارتها لألزمة ولألحداث، إذ أن جريدة ومالصحفي كان منتقدا لسياسة الحك

 .ومة لمعالجة األزمةكعارضت بشدة اإلجراءات التي اتخذتها الح El Watanالوطن 

أبدت رأيها وعبرت  El Watanمن خالل هذه الدراسة أن صحيفة الوطن  الحظنا  
ختارت عن وجهة نظرها في المقال االفتتاحي، وظهر اتجاهها المعارض للسلطة، وقد ا

 .المعالجة الموضوعية والمتكاملة التي تتسم بالتحليل وتقديم األسباب، التطورات واآلفاق
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وتشير الدراسات حول عالقة وسائل اإلعالم بالسلطة والجمهور وقت األزمات إلى    
إقرار نموذج تفاعل بين وسائل اإلعالم والسلطة وبين الجمهور لتدعيم النظام "ضرورة 

، ومن أجل تفادي تناقض الخطابات 1"ه التغيرات التي تحدثها األزمةالقائم في مواج
والتصريحات السياسية من جهة واإلعالمية من جهة أخرى مما قد يؤدي إلى خلق 
 2االرتباك والفوضى واالضطراب لدى الجمهور، وهذا ما أثبتته دراسة يحي ديابي

Yahay Diabi خالل فترة  في ساحل العاج حول اختالف الخطابات اإلعالمية
وسببت أزمة سياسية واجتماعية كبيرة صعبت  االنتخابات التي كانت مضطربة

، ويرجع ذلك االختالف إلى تقرب كل مؤسسة إعالمية من حزب معين مما مواجهتها
 .أدى إلى سوء األوضاع وخلق أزمة سياسية أكبر

زمات التي يوصي بها الباحثون لكن هذه الشراكة بين السلطة ووسائل اإلعالم وقت األ 
نما تبين مدى أهمية التوافق بين مختلف مؤسسات الدولة والسلطة  ال تفيد دراستنا، وا 

لما تلعبه من وظائف أساسية لضمان  اء األزمات خاصة مؤسسات وسائل اإلعالمأثن
وهذا ال يعني أيضا أن معالجة  .استقرار المجتمع وتعزيز وحدته في مثل هذه األوقات

المنتقدة للسلطة ولخطابتها كانت عائقا أمام إدارة األزمة،  El Watanحيفة الوطن ص
فقد قمنا في هذه الدراسة باختيار قصدا المادة الصحفية التي تلعب دور التعبير عن 

 ، التي تتكفل بالمهمة األولى التي تعرف بها3االتجاه العام للصحيفة وهي االفتتاحية
 .وهي إظهار المبادئ التي تقوم عليها هذه المؤسسة

                                                             
، منشأة دراسة تطبيقية على جريمة الثأر، دور الصحف في إدارة األزماتدمحم عبد الوهاب حسن عشماوي،  1

 .220، ص 1110المعارف، اإلسكندرية، 
2
 Yahay Diabi et D’autres, Médias et Consolidation de la Démocratie en Afrique , traitement de 

l’information sur la crise ivoirienne avant et après la signature des différents accords, CDP, 

Research Report n° 11 , 2008. 
3
 Ahmed Benzelikha, Presse algérienne, Editoriaux et Démocratie, Dar El Gharb, Oran, 2005, p 179. 
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أبرزت موقفها الواضح في المقال االفتتاحي  El Watanوعليه فإن صحيفة الوطن  
ولعبت دورا في معالجة هذه األزمة ليس فقط كمؤسسة إعالمية بل وكفرد من أفراد 

ذا قدمت المجتمع، عبرت عن رأيها وناقشت موضوع األزمة بكل موضوعية ومقابل ه
انتقادها مبررة إياه بحجج موضوعية واتخذت موقفا عن طريق مساندة المعارضة وتبيان 

نظرها محاولة اإلقناع به باألدلة واألمثلة الواقعية  وجهة أهميتها ونتائجها اإليجابية من
 .من الوضع االجتماعي والسياسي آنذاك

فة الجزائرية المكتوبة، فإن دراسة أحمد بن زليخة حول االفتتاحيات في الصحا وحسب  
( أي تعليق) « Commentaire »لمصطلح  El Watanاستخدام صحيفة الوطن "

 في .كعنوان لركن المقال االفتتاحي يميز أحد جوانبه الذي يقدمه على أنه إعداد تقرير
، يعني "تعليق"هذه الحالة، تقديم المقال في هذا الشكل، عن طريق تسمية عنوان الركن 

من  .ات حول موضوع ماتقديمه كهامش نتج عن حكم موضوعي ودقيق للمالحظ
يشكل المكان األول لوظيفة المقال " تعليق"وجهة النظر هذه يمكن أن نقول أن العنوان 

ة إلى موافقة أطروحات الصحيفة عن طريق تقديمها االفتتاحي والتي ينكرها، وهي الدعو 
 .كمالحظات موضوعية

يمكن أن يكون مرتبطا بخيار الخط " تعليق"جانب آخر يتعلق باستخدام عنوان  وهناك  
، ومع ذلك فإن "رأي"بدال من صحيفة " أخبار"االفتتاحي وهو تقديم الجريدة كصحيفة 

هو االعتراف الذاتي كخطاب خارجي عن  هذا االختبار هو جزئي فقط، بما أن التعليق
 .        1"األخبار وبالتالي التعبير الكامن عن الرأي وعن الموقف

لهذه المادة  El Watanلنا هذه الدراسة على مدى استخدام صحيفة الوطن  تؤكد  
الصحفية من أجل التعبير عن رأيها وعن موقفها من األحداث واالستفادة من وظيفة 

                                                             
1
 Ibid, pp 120-121. 
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، من 1االفتتاحي الذي يتكلم باسم الجريدة وباسم الجمهور الذي يوجه له الكالمالمقال 
في معالجتها  El Watanالوطن  جريدةإذن تمثل دور  .اجل تناول موضوع األزمة

دارة  1122ألزمة جانفي  من خالل المقال االفتتاحي في انتقاد الحكومة الجزائرية وا 
ضية المطالبة باإلصالح السياسي وتحقيق األزمة، ومساندة الشارع الجزائري في ق

الديمقراطية، حيث عالجت الظاهرة بتحليلها وتفسيرها وطرح مختلف جوانبها وآفاقها 
 .مبرزة رأيها بحجج موضوعية

اتخذت موقفا سلبيا من إدارة  El Watanاستنتجت الدراسة أن صحيفة الوطن      
األزمة حيث انتقدت التدابير المنتهجة لحل األزمة واعترضت على التدخل العنيف 
لعناصر الشرطة خالل المظاهرات وانتقدت غياب الخطاب السياسي خالل األزمة 
دارة األزمة من خالل نتائج قياس االتجاه في محتوى  وظهر هذا الموقف ضد السلطة وا 

لنظام السياسي، ويمكننا لعليها االتجاه المعارض للحكومة و ت التي غلب االفتتاحيا
تصنف ضمن الصحافة المعارضة للنظام، بناءا  El Watanالقول بأن صحيفة الوطن 

 على نتائج هذه الدراسة وبناءا على تاريخ الجريدة والمعاقبات التي تعرضت لها بسبب
االستنتاج ال يضع الصحيفة في خانة  وطبعا هذا .نشرها لبعض المقاالت منذ ظهورها

نما بينت الدراسة أن يومية الوطن  لنظام لمعارضة للحكومة و  El Watanمحددة وا 
القائم خالل األزمة وهي ليست تابعة أو مقربة من أي معارض وهذا ما توضح من 
خالل نتائج تحليل المحتوى حيث الحظنا أنها ساندت مبادرة الشعب الجزائري ككل، 

 .ثلة في المناداة بإصالح النظام وتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الديمقراطيةالمتم

يشبه الباحثون عمل وسائل اإلعالم وقت األزمة بعمل المدعي العام الذي يتولى "  
التحقيق وجمع الدالئل لتوضيح األسباب، ولكنه إدعاء إعالمي، حيث تقوم وسائل 

                                                             
1
 Thierry Herman et Nicole Jufer, L’éditorial, vitrine idéologique du journal ?, Semen 13/2001, 

consulté le 25/12/2016, URL : http://semen.revies.org/2610. 
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فهي تسعى جاهدة ألن تقدم أفكار لقصصها اإلعالم بطرح أسئلة جديدة في كل مرة، 
اإلخبارية، وهذه الوسائل تعتبر نفسها متحدثة باسم الجمهور، وأنها خصم وقت 

، وهذا ما أظهرته مختلف الدراسات حول دور وسائل اإلعالم وقت األزمات 1"األزمة
ارة في مختلف الدول الديمقراطية، إذ يلعب اإلعالم دورا فعاال ودعامة أساسية في إد

األزمة، وقد يحدث أثارا إيجابية ويساهم في التغلب عليها عن طريق تزويد الجماهير 
باألخبار حول األزمة وتوجيه رأيهم وسلوكهم نحو هذه األحداث، كما قد يؤثر اإلعالم 

 .سلبا ويزيد من حدة األوضاع األزموية

ال "إحدادن أنها زهير  الدكتور عن أدوار الصحافة المكتوبة في الجزائر يقولأما   
فهو  ،2"رك مسؤوليتها لتحفيز حركات الرأيأي العام وال توجهه، ألنها ال تشتشكل الر 

تسريع عملية التنمية "يربط دور الصحافة المكتوبة ومسؤوليتها االجتماعية بقدرتها على 
ويرى الكاتب أن الصحافة الجزائرية المكتوبة تعيد كتابة . 3"من خالل تعبئة الجماهير

خبار الرسمية التي تردها من الحكومة وهي ال تملك كل الحريات من أجل معالجة األ
وعلى هذا نرى أن الصحافة الجزائرية ال  .المواضيع السياسية الداخلية والخارجية

يمكنها أن تساهم في إحداث أي تأثير على الرأي العام وقت األزمات، إال أن يومية 
حاولت إقناع جمهورها بوجهة نظرها المختلفة في المقال االفتتاحي،  El Watanالوطن 

وهذا ما يدفعنا إلى إسنادها دورا إيجابيا خالل األزمة، تمثل في مساهمتها في تحليل 
براز أبعادها، ونرى أن هذه الجريدة كانت أداة فعالة في اإلدارة اإلعالمية  القضية وا 

ة واإلشارة إلى كل جوانب األزمة اإليجابي لألزمة من خالل إظهارها الرأي اآلخر
ا معينة أهمها انتقاد الحكومة وسياستها في إدارة أزمة والسلبية سعيا إلى تحقيق أهداف

 .والدعوة إلى إصالح النظام السياسي 1122جانفي 

                                                             
 .20عادل صادق دمحم، مرجع سبق ذكره، ص   1

2
 Zahir Ihaddaden, L’information en Algérie, De 1965 à 1982, OPU, Alger, 2012,  p230. 

3
 Ibid, p239. 
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استغلت  El Watanلنا هذا األسلوب إلى االعتقاد بأن صحيفة الوطن دلكن ي    
إظهار معارضتها للنظام وانتقاد إدارته، مما قد يكون مهلكا  أحداث األزمة من أجل

على تسيير وحل األزمة ويزيد من سوء األوضاع، والحظنا أن الجريدة كوسيلة إعالمية 
باب المتظاهرين إلى استخدام طرق أخرى شال وفي التوعية السياسية ولم تدع لم تساهم

نما وافقت على  من  2900تكرار أحداث أكتوبر غير العنف للتعبير عن المطالب وا 
أجل التغيير السياسي، ولقد رأينا سابقا أن هذا النوع من التناول اإلعالمي لألزمات 

 .يضاعف من حجمها
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 :خاتمــة

لقد حاولنا من خالل هذا البحث دراسة أهم الظواهر الراهنة وهي األزمة، ولعل        
في خضم التداوالت التي يحظى بها  أصعب ما واجهنا هو تحديد مفهوم هذه الظاهرة

في شتى التخصصات، منطلقا أن المفهوم يتحدد على خلفية هذه التخصصات 
  .ةوجهات الفكريالتو 

فما  ،بحكم طبيعتها وسماتها ز بالتعقيد والتداخل في بنيتهاحدث عنيف يتمي إن األزمة
 هايتسم موقفكما مادية ومعنوية ورمزية،  االقلق وضغوط تخلقمن شك إذا؛ أن األزمة 

 .ظهورها المفاجئ وتهديدها بانهيار النظام أو المنظمةقلة الوقت إلدارتها بعلى 
( األبعاد واآلثار)لى كل المستويات، ينتج عنها ولألزمة أبعاد مختلفة وآثار كبيرة ع

أزمات أخرى إذ لم يتم السيطرة عليها، فاألزمة السياسية مثال، لها أبعاد اقتصادية 
 .واجتماعية أمنية وا عالمية

قد ازداد االهتمام النظري والعلمي بإدارة األزمات التي تهدف إلى التقليل من ل      
معالجتها واحتواء آثارها والتعلم من نتائجها اإليجابية والسلبية، آثار األزمة ومحاولة 

وأصبح مجال إدارة األزمات فضاء لتالقي وتفاعل علوم وتخصصات عديدة، وخبرات 
ما هو و  .تهاتقديم معرفته وخبراته لمواجه القائم على دراستها إلى محاولة متنوعة يسعى

من العلوم والتخصصات المطلوبة أن اتصال وا عالم األزمات يعتبر  فعال، مؤكد
مات يتكثف ويزداد والضرورية في خطة إدارة األزمات، وأن التدخل اإلعالمي أثناء األز 

ي القرار وعلى الرأي العام فتنعكس أهمية وسائل اإلعالم في إدارة خذتأثيرا على مت
 ،أحداث وتطورات األزمة إلى التطلع علىالجمهور  شغفاألزمات من خالل ارتفاع 

بالنسبة المصدر الرئيسي للمعلومات حول األزمة بذلك  األوعية اإلعالمية لتصبح
 .لجمهورل
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على تشكيل مواقف واتجاهات الرأي العام، مهندسا مهما يعمل  وسائل اإلعالم وتعد 
ويركز المفهوم اإلعالمي فيما "وبالتالي تلعب دورا إيجابيا أو سلبيا في إدارة األزمة، 

ى أن المهم ليس ما حدث ولكن ما يتصور الناس أنه حدث، فمن يتعلق باألزمة عل
األمور الحيوية عند دراسة األزمة أن نعرف ما يدركه الناس عبر خبراتهم الشخصية أو 
تعرضهم لوسائل اإلعالم يتحول في أذهانهم إلى واقع ال يقبل الشك، وبالتالي البد أن 

س من خالل مدركاتهم لألشياء، يعرف القائم باالتصال كيف يخاطب اهتمامات النا
فحين يتصور الناس أنهم في ساعات الخطر، البد أن نشعرهم بأنهم موضع االهتمام، 

  1."والبد أن نتأكد أنهم سوف يصدقون المعلومات الصادرة من مصادر خبيرة ومستقلة

ة هذه وقت األزمات خطوة مهمة في إدار يعد االهتمام بالمضمون اإلعالمي  ؛إذا       
على فريق إدارة األزمة أن يسيطر على قنوات االتصال وعلى كل كما يتوجب  األخيرة،

وذلك بسبب قوة وسائل االتصال واإلعالم في  ،ما يتم نشره من أخبار عن األزمة
والقلق لدى الجمهور أو تحجيم اآلثار السلبية لألزمة، فمن خالل تغطية  رالتوثتخفيف 

طريقة غير مباشرة دورا ملحوظا في إدارتها ومواجهتها، اإلعالم ألحداث األزمة، يلعب ب
يديولوجيتها، تختار نوعية  وهذا بالطبع وفق كل مؤسسة إعالمية وخطها االفتتاحي وا 
معينة من المعالجة والتغطية اإلعالمية حسب موقف األزمة وسياقاتها السياسية، 

 .الخ... االقتصادية، االجتماعية، الثقافية 

من منظور هذه اإلشكالية حول دور وسائل اإلعالم في معالجة األزمات، حاولنا و      
والكشف عن الدور  1122ألزمة جانفي  El Watanدراسة كيفية معالجة يومية الوطن 

تحليل  بناء علىالذي لعبته هذه الجريدة في إدارة األزمة من خالل تناولها لألحداث، 
من بين  أزمة هذه تعتبرإذ  .1122زمة جانفي مضمون االفتتاحيات الصادرة أثناء أ

                                                             
 .21، مرجع سبق ذكره، ص اإلعالم ومعالجة األزماتحسن عماد مكاوي،  1
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لجزائر، وذلك ألنها مست في ا 12األزمات األكثر أهمية في العشرية األخيرة من القرن 
اجتماعية، وكانت نقطة تحول مهمة و  ،عدة مستويات سياسية، اقتصادية علىالدولة 

ية ومظاهرات تميزت أحداثها باضطرابات اجتماعحيث في التاريخ السياسي الجزائري، 
وأحداث شغب واشتباكات عنيفة بين الشباب المتظاهر في الشوارع والشرطة، استمرت 
لفترة قصيرة لكن حقق فيها الجزائريون بعض المطالب األساسية كرفع حالة الطوارئ 

ئل موضوع وسا 1122سنة، وقد مثلت هذه األزمة خالل بداية سنة  21التي دامت 
فة وباهتمام المحللين مكثيت بتغطية إعالمية ظوح اإلعالم الوطنية والدولية،

االقتصاديين والسياسيين، وهذا ما الحظناه في وسائل اإلعالم المحلية وخاصة في 
أحداث األزمة  El Watanالصحافة المكتوبة الجزائرية، وقد تابعت جريدة الوطن 

 .بصفة مستمرة وعالجت موضوعها من بدايتها إلى غاية انتهائها

نما بدراستنا الصحيفة هذه ولم يكن اختيار        دراسة محتوى إلى دنا عه اعتباطيا، وا 
تظهر فيها حرية  أن ألنها من الصحافة المستقلة التي من المفترض ،هذه الجريدة

كإطار مرجعي يدل على وجود حيز ومتنفس لممارسة  التعبير والتحليل الموضوعي،
أحكام السلطة أو أي حزب و إيديولوجية عن  بعيد مستقلوكإطار  ،حرية الرأي بالجزائر

، وهذا ة عند القراءيدي النشر في الجزائر وسمعتها الجمعين، باإلضافة إلى أقدميتها ف
 .ةعدد سحبها المرتفعما يظهر مبدئيا؛ من أ 

أما عن اختيار المقال االفتتاحي، فهو النوع الصحفي الذي يعبر عن توجه       
ياز، ويالحظ في كتابته شرح وتفسير األحداث الجارية الصحيفة ووجهة نظرها بامت

والمهمة والتعليق عليها مما يكشف عن سياسة الجريدة واتجاهاتها، وهذا يساعدنا على 
استخراج المواقف واالتجاهات والقيم واألهداف من المحتوى، وبالتالي استنتاج طريقة 

لألزمة ودروها في إدارة هذه األخيرة، ولتحقيق ذلك  El Watanمعالجة صحيفة الوطن 
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هذه الدراسة التحليلية واإلجابة على  نفيذاة تحليل المحتوى المناسبة لتاستعنا بأد
 .تساؤالت البحث

كما قمنا بدراسة نظرية لإلجابة عن تساؤل اإلشكالية من خالل الرجوع إلى        
ثر إسهامات وسائل اإلعالم ودروها في األدبيات والدراسات المشابهة لكي نفهم أك

وقبل التعرض إلعالم األزمات، كان البد أن نستبصر في ماهية  .معالجة األزمات
األزمة، ذلك المفهوم المعقد والمتعدد االستعماالت من خالل تبيين الفرق بينه وبين 

ن آثار، مفاهيم أخرى لها صلة به، وتوضيح أبعاد األزمة الواحدة وما يمكن أن تحدثه م
والحظنا في األدبيات إصرار  .ض أهم األسباب وراء ظهور األزماتباإلضافة إلى عر 

المؤلفين والمختصين على أهمية إدارة األزمة وقد خصصنا فصال كامال لها يعالج 
ولم يكن بوسعنا عدم التعرض إلى  .اتيجياتها وأساليبهامفهوم إدارة األزمة وأهدافها، استر 

مكتوبة ووظائفها وآثارها لكي نتطرق في آخر الدراسة النظرية إلى أدبيات الصحافة ال
تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر ونستعرض أهميتها في مسار تحرير الدولة 
الجزائرية من االحتالل الفرنسي، ووجودها ودعمها للشعب الجزائري خالل االنتقال 

تماعية والثقافية وذلك لنؤطر السياسي ومختلف المراحل السياسية واالقتصادية واالج
 .نظريا إشكالية البحث

واستنتجنا من نتائج الدراسة التطبيقية التي قمنا فيها بتحليل محتوى عينة من        
أن  فقد تبين ،1122الصادرة أثناء أزمة جانفي  El Watanافتتاحيات جريدة الوطن 

يومية الوطن اهتمت بشكل كبير بأحداث األزمة وهذا ما يدل على أن أزمة جانفي 
كانت تمثل حدث مثير ومهدد للنظام ما أدى إلى جذب وسائل اإلعالم نحوها،  1122

من  الحظناو  .حيث أن الجريدة عالجت موضوع األزمة يوميا في المقال االفتتاحي
ية لألزمة تتميز بإبراز الجانب األزموي أن المعالجة الصحف خالل هذه الدراسة،

إظهار ووصف األوضاع السيئة في الجزائر  El Watanالوطن  والمأساوي حيث أرادت
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وآفاق تطورها وذلك لتدعيم وجهة نظرها المساندة للمظاهرات والمعارضة من أجل 
ات بأن دوافع االنتفاض عتقدوقد كانت الصحيفة ت .إصالح النظام وتحقيق الديمقراطية

هي تدهور المستوى المعيشي وتفاقم األزمات االجتماعية والسياسية الراجعة إلى سوء 
وكانت ترى في اإلصالح والتغيير السياسيين الطرق الوحيدة  ،تسيير أمور الدولة

 El Watanتمثل دور صحيفة الوطن  .للخروج من األزمة واسترجاع النظام في الجزائر
دارة في معالجتها لألزمة من خالل ا لمقال االفتتاحي في انتقاد الحكومة الجزائرية وا 

األزمة ومساندة الشارع الجزائري في قضية اإلصالح وتحقيق الديمقراطية، حيث 
عالجت الظاهرة بتحليلها وتفسيرها وطرح مختلف جوانبها وآفاقها مبررة رأيها بحجج 

 .موضوعية

كانت أداة فعالة في   El Watanنرى من خالل نتائج الدراسة، أن جريدة الوطن        
اإلدارة اإلعالمية لألزمة من خالل إظهار الرأي اآلخر واإلشارة إلى كل جوانب األزمة 

إلى  ةينة أهمها انتقاد الحكومة والدعو اإليجابية والسلبية سعيا إلى تحقيق أهدافا مع
 .إصالح النظام

أخرى في سبيل التأسيس  وأخيرا، نأمل أن تكون هذه الدراسة بداية لدراسات       
للبحوث حول إعالم األزمات في الجزائر ودور الصحافة المكتوبة في معالجة األحداث 
الطارئة واألزمات والكوارث من أجل اكتشاف وظائفها وآثارها وتقديم نماذج عن 

 .المعالجة الصحفية لألزمات بمختلف أنواعها وتداعياتها في الجزائر
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              .استمارة تحليل المضمون  :(10)الملحق رقم 
، الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصالتخرج لنيل شهادة في إطار انجاز أطروحة   

بين  نضع ،"1122زمة جانييمعالجة الصحافة الجزائرية المكتوبة أل" :الموسومة بــ
م وتصويب مالحظاتك إبداءمن سيادتكم دليل االستمارة، راجين استمارة التحليل و  أيديكم

ثراءالموجودة و  األخطاء   .اإلمكانمضمونها قدر  ا 
 : كشاالة اإل -0

دار و ترقب األزمات دورا بارزا في  اإلعالميلعب  على اختالف طبيعتها  تهاا 
التي القت اهتمام من بين المجاالت  األزمات إعالم موضوع يعدكما وجغرافيتها، 
 األزمات حجم ياددز امع و  .واالتصال اإلعالمدراسات علوم  خضم فيالباحثين 
 ستثمارافإن قاع العالم، بمختلف  حولالحروب  انتشارو واالقتصادية السياسية 

الخاصة ، والعمومية المسموعة والمكتوبة، العامة، المؤسسات اإلعالمية المرئية
 ومستقبل رسم إرهاصاتقد ساهم فعال في ، ثل هذه المواضيعمفي والمتخصصة 

قليميامحليا جدارتها عزز إداراتها سواء نحو منحى إيجابي ي ودوليا وكسب عدد  وا 
ينزع قد أو نحو منحى سلبي ، وما يصاحب ذلك من امتيازات كبير من الجمهور

المسألة أضحت ومن جهة أخرى، فإن . ، هذا من جهةاالمتيازالسبق و عنها هذا 
 في طريقة اإلعالميةالتي تقدمها المؤسسة  خدمةال يةبنوعأيضا اليوم منوطة 

أن تزيد من لمعالجة هذه احيث يمكن ل، في بلد ما أو مجتمع ما زمةألل تهامعالج
 .تهاتخيف من حدبهذا البلد أو المجتمع، كما يمكن على النقيض أن  األوضاعتياقم 

في معالجة الصحافة الجزائرية المكتوبة  الدور الذي لعبتهيهتم هذا البحث بدراسة و 
من  ةكبير وتغطية التي حظيت باهتمام هذه األزمة بالجزائر،  1122زمة جانيي أ

حسب بلم تكن  األزمةوأبعاد  آفاق أن إال .المحلية والعالمية اإلعالمطرف وسائل 
في وقت  احتواء هذه األزمة ومواجهتهافقد تم  ،اإلعالميةتوقعات هذه المؤسسات 
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توقعه الكثير كان يمثلما حد الربيع العربي  إلى األوضاعولم تصل  ،قصير جدا
 .تاخمة للجزائرفي الدول المآنذاك  وضععليه السري إسقاطا لما كان ي

: التي ميادهالية اانطالقا من اإلشك ،بحثنا هذا متن صياغةو وسيتحدد نطاق إجابتنا 
  ؟ 1122 جانيي أزمةما الدور الذي لعبته الصحافة الجزائرية المكتوبة في معالجة 

 :مجتمع البحث -2
 El Watanجميع أعداد جريدة الوطن في  راسةدهذه ال مجتمع بحث نحصري

والمتناولة لموضوعها، أي من تاريخ ظهور  1122الصادرة خالل أزمة جانيي 
إلى غاية تالشي واختياء مظاهر األزمة مع نهاية  1122األزمة في بداية جانيي 

 .1122شهر أفريل 
  :العين  -3

 ،خاصةيومية  صحييةوهي   « El Watan » من جريدة الوطن مأخوذةعينة الدراسة 
بداية  أساسعلى : ير عدةذه الصحيية وفق معايه تم اختيار .ناطقة باللغة اليرنسية

 . كمية السحبو  الصدور
 .سمعة جيدة وطنيا ودولياو  1مقروئيةوتجدر اإلشارة إلى أن هذه الصحيية تتمتع ب

ص خطها خصائ وهذا ما تبينه لنا ،الصحافة المعارضةها ضمن ويمكن تصنيي
   .األزمةه وتوجهاتها في معالجة هذ  االفتتاحي

راسة، فإن هذه الدوفي معرض الحديث عن نوع العينات المعتمد عليها في 
أعداد في اختيار  منتظمةال ، ونخص بالذكر العينةحتماليةاال استعماالتنا للعينات
دنا فعال إلى حصر االذي قكانت بمثابة النوع األمثل  ،الصحييةالصحيية والمادة 

العمل الميداني تطلب فإن  ،وعليه. في جوانبه المنهجية والمادة المعرفيةالموضوع 
قمنا فقد  ،األزمة أثناءللجريدة الصادر  ةاالفتتاحي تلمقاالت موضوعية لتحليال

                                                             
 30المعلومة مينية على أساس اإلحصائيات المحصل عليها بخصوص جرد عدد الصحف المبيعة يوميا لمدة   1

 .أشهر بجريدة الوطن
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 من أي األزمة،فترة حدوث  إباندر اص عددا( 211)مائة واثنين لمحصة بقراءة م
  .1122 أبريل 01غاية  إلى 1122جانيي  12
صحف في  ارتباطا بموضوع الدراسة واإلشكالية المصاغة، فقد تبين لنا أنه ثمةو 

يكن  ، وبالتالي لماالفتتاحي هامقالفي  األزمةلم تتناول موضوع  هاأعداد بعض
وانتهت عملية  .انبحثسياقات ال تخدم وتحليل مضمونها، ألنها هنالك بد لتصنييها 

المعاينة االحتمالية المنتظمة بسحب عشر أعداد تناولت في المقال االفتتاحي 
  .1122موضوع أزمة جانيي 

 :فئات التحليل -4
التي  التحليل فئات، تم اختيار العينة ألعدادالقراءة الموضوعية و بعد االطالع 
فئات  اقتصرنا على .أهداف الدراسةوتحقيق  اإلشكالية اإلجابة علىتساعدنا في 
ال تيي بالغرض في  األخيرةهذه  وذلك ألن ،استبعدنا فئات الشكلو  المضمون فقط

هذا يعني أن تحليل . (المقال االفتتاحي ) ة صحيية واحدة تحليل مضمون ماد
الموضوع ال تجدي نيعا في دراسة نمط أو قالب واحد من  الطريقة التي كتب بها

المادة المدروسة،  باإلضافة إلى أن هذه الدراسة تبحث عن الدور الذي تلعبه 
أهداف جريدة قيم و  مواقف، توبة من خالل الكشف عن اتجاهات،الصحافة المك

ابة نرى أن فئات المضمون تكيي لإلجن معالجتها لالزمة محل الدراسة و الوطن م
 .  على التساؤالت المطروحة

، ما هو متعارف عليه أكاديميافي فئات التحليلحصر ه تم وتجدر اإلشارة إلى أن
 :ما يلي قد تضمفئات التحليل فإن  عليهو 

 .وضوعفئة الم *
 .فئة الياعلين* 
 .فئة االتجاه *
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 .فئة القيم *
 .األهداففئة * 

 : ليلوحدات التح -5
ستعمال وحدة التحليل ا إلىوتحديد فئات التحليل المذكورة ساليا احتجنا  لدراسة

 .كأسلوب للتكراروحدة العد  كذاليكرة في ضل سياق اليقرة و االمتمثلة في 
يطة سيادتكم فكرة بسل أعطيناقد  أنناخيص المقتضب نرجو من خالل هذا التل    

 من سيادتكم المحترمة القيام بماعليه نرجو من دراسة االستمارة وتحليلها، و تمكنكم 
 : يلي
 .متمعنةأيديكم قراءة وافية و قراءة الوثيقة التي بين  ـ 
 .اإلجرائيةمدققة للتعرييات قراءة شاملة و   ـ

 أمام (ص)كتابة المالحظات التي ترونها في المكان المخصص، كتابة ـ 
التي ترونها غير لتعرييات ا أمام( خ)التعرييات التي ترونها مقبولة، وضع عالمة 

 . لتعرييات التي ترون لزوم تعديلهاا أمام( ت)، وضع عالمة مقبولة
 .العرفانمنا فائق الشكر و  لكمو                                                       

 
 بلحضري بلوفة إشراف الدكتورتحت    نزيهة           أمينةبداني : إعداد الباحثةمن 
 
 
 
 
 
 



 المالحق
 

385 
 

 : عناصرهاللفئات و  اإلجرائة دليل التعريفات  -0
 «ايف قيل ؟ماذا قيل و  »: فئات تحليل الموضوع    
  :فئات المضمون  -0-0
  :فئ  الموضوع -0-0-0

زمة جانيي ا في المقال االفتتاحي المعالج ألبروز  األكثرنقصد بها المواضيع 
وهي على  ،فئات فرعية إلىبدورها تتيرع هذه اليئة  .في جريدة الوطن 1122
 :تياآلالنحو 

 :فئ  الموضوع السةاسي 0-0-0-0
 :النقاط اآلتية حول محورها دوريهي كل المواضيع التي و 

 .األزمة إلدارةالخطط السياسية  -
 .النظام السياسي -
 .التغيير السياسي -
 .المشاركة السياسية -
 .الدولة -
 .الديمقراطية -
 .الثورة -
 .اإلصالح -
 .االنتخابات -
 .الوعي السياسي -
 .االنقالب -
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  :الموضوع االجتماعي فئ  -0-0-0-2
والتي يمكن  االجتماعية، األوضاعتتعلق هذه اليئة بكل المؤشرات الدالة على 

 :حصرها في النقاط اآلتية
 .حراك اجتماعي  -
 .بطالةالأزمة  -
 .سكنال أزمة -
 .التعليم -
 .اتمسير ال -
 .الشوارعالمظاهرات في  -
 .الصحة -

  :قتصاد االموضوع الفئ   -0-0-0-3
 :االقتصاد مثل إلىهي كل المواضيع التي تشير 

 .أسعار النيط -
 .األموال -
 .القدرة الشرائية -
 .السلع -
 .صندوق النقد الدولي -
 .لغذائيةالمواد ا أسعار -
 .العملة الصعبة -
 .الثروة -
 .التجارة -
 .البنوك -
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  .المؤسسات االقتصادية -
  :األمنيموضوع الفئ   -0-0-0-4

 :إلىهي المواضيع التي تشير 
 .األفرادحماية  -
 .األسلحة  -
 .العنف  -
 .االستقرارو  األمن  -
 .إلى الحربلدعوى ا  -
 .اليتنة  -
 .التمرد  -

  :التاريخيفئ  الموضوع  -0-0-0-5
المقارنة تاريخية و  بأحداث 1122جانيي  أزمةهي كل المواضيع التي تربط 

خية في المقال االفتتاحي يهي المواضيع التي تذكر محطات تار  أوبينهما 
العشرية  ،2811أحداث اكتوبر ،التحرير الوطنيةلجريدة الوطن كثورة 

 ...السوداء
 :قانونيفئ  موضوع  -0-0-0-6

 :مثلالمسائل القانونية  تعالجكل المواضيع التي  نقصد بها
 .العدالة -
 .المساواة  -
 .الحريات  -
 .والواجبات الحقوق   -
 .المنازعات  -
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 .الدستور  -
 .القوانين  -
 .حالة الطوارئ   -

 :فئ  الفاعلين -0-0-2
المؤسسات التي  أوهيئات ال ،أشخاصمجموعة  أونقصد بها كل الشخصيات 

التي تدور حولها اليكرة في سياق و  األزمةفي  اغير مباشر  أودورا مباشرا  لعبت
 :فئات فرعية هي إلىتتيرع هذه اليئة  .الجملة في المقال االفتتاحي للجريدة

 :فئ  المواطنين -0-0-2-0
 األزمة والتي يدور حولها أحداثفي  الشخصيات الياعلةي بهذه اليئة كل نعن

 :مثل مضمون المقال االفتتاحي
 .الجزائريين -
 .المتمردين -
  .المعارضين -
 .المواليين -
 .المتظاهرين  -
 .الشباب  -
 .طالب الجامعيينال  -
 .العمال  -

  :فئ  الكشخصةات السةاسة  -0-0-2-2
 :السلطة الجزائرية مثلكل الشخصيات التي تمثل الحكومة و نقصد بها 

 .رئيس الجمهورية -
 .الوزراء  -
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 .الوالة  -
 .البرلمانيين  -
 .السيراء الجزائريين  -

 :اآلمنفئ  عناصر  -0-0-2-3
 :مثل يينالسلم الوطنو  األمنتحقيق  ولة علىتظم هذه اليئة كل الهيئات المسؤ 

 .الجيش -
 .الدرك الوطني -
 .الشرطة -
 .الحرس -
  .الحماية المدنية -
 .فرقة مكافحة الشغب -

 :المنظماتالسةاسة  و  األحزابفئ   -0-0-2-4
األحزاب  :الموالية مثلأو التنظيمات المعارضة و  األحزابنقصد بها كل 

 ...نقاباتال حركات المعارضة،تنظيمات و  ،السياسية
 :األجنبة فئ  الكشخصةات  -0-0-2-5

 ،األجنبيةالشعوب  :أو ممثليها مثلشعوبها  ،األجنبيةنقصد بها كل الدول 
 ...األجنبيةالمنظمات والهيئات  ،األجانبوالوزراء الرؤساء 

  :فئ  االتجاه -0-0-3
الجريدة من خالل مضمون المقال االفتتاحي  الذي تبنته تجاهاال ،هذه اليئةنقصد ب

تتيرع هذه  .المتخذة لمعالجتها اإلجراءاتوتطوراتها و  األزمة بأحداثوالمتعلق 
 :اليئات اليرعية التالية إلىاليئة 
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 :فئ  االتجاه المؤيد -0-0-3-0
 .من خالل المقال االفتتاحي المعالج لالزمةموضوع والدعم للتعني المساندة 

  :فئ  االتجاه المعارض -0-0-3-2
 .االفتتاحي المقال المعالج لالزمة من خالل موضوعلتعني معارضة وانتقاد ل

 :فئ  االتجاه المحايد -0-0-3-3
المعالج  اتجاه من الموضوع أوعدم اتخاذ جانب  أينظر متوازنة  تعني وجهة

 .لالزمة من خالل المقال االفتتاحي
  :فئ  القةم -0-0-4

المقال المبادئ التي يمكن استخالصها من مضمون و  األفكارنقصد بها مجموع 
تبني  أوتيضيل  إلىتدفعه تي تعمل على ترشيد سلوك القارئ و الو  االفتتاحي

 :إلىتتيرع هذه اليئة . أخرى دون  إيديولوجية أواتجاه  أو موقف
  :جابة يفئ  القةم اال -0-0-4-0

في  الصالح العامو  المواطن الجزائري المبادئ التي تخدم مصلحة و  األفكارهي 
يمكن التي األوضاع االجتماعية المضطربة، و و  ظل أحداث األزمة

في  جابيةيمن مؤشرات القيم اال. تخالصها من مضمون المقال االفتتاحياس
 :المجتمع الجزائري ما يلي

 .التعاون  -
 .التضامن -
 .المسؤولية االجتماعية -
 .الوالء -
 .الروح الوطنية -
 .المحافظة على النظام واالستقرار -
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 .التضحية -
 .احترام القانون  -
 .ع عن الحقالدفا -
 .السلم -
 .التكيف -
 .التوعية -
 .النزاهة -
 .األمانة -
 .المصداقية -

 :فئ  القةم السلبة  -0-0-4-2
بتوازن  اإلخالل موضوعات تدعو إلىأفكار و تعني هي عكس القيم االيجابية و 

تياقم  إلىمما يؤدي  الجزائري  في المجتمع النظام العام وزعزعة االستقرار
 :في الجزائر ما يلي مؤشرات القيم السلبيةمن . اشتدادهاو  األزمة أوضاع

 .اليساد -
 .العدوانية -
 .الخيانة -
 .األزمات -
 .الرشوة -
 .التحريض -
 .الظلم -
 .السرقة -
 .الحرب إلىالميل  -
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 .اإلشاعاتنشر  -
 .عدم احترام النظام -
 .البيروقراطية -
 .الدكتاتورية -

 :األهداففئ   -0-0-5
معالجتها الزمة جانيي  الجريدة من إليهاالتي تسعى  األهدافتعني هذه اليئة 

 :يمكن تلخيصها فيما يليمن خالل المقال االفتتاحي و  1122
 .األزمة أحداثواإلخبار بأوضاع و  اإلعالم -
 .نشر الوعي السياسي -
 .خلق مجتمع واعي -
 .المجتمع المدني إحياء -
 .التنشئة السياسية -
 .التظاهرالتشجيع على االنتياض و  -
 .ير النظاميتغ إلىالدعوة  -
 .األساسيةالمطالبة بالحقوق والحريات  -
دارةد الحكومة و اانتق -  .األزمة ا 
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  :ترميز بةانات التحليل -2

 :خاص  بالجريدةالبةانات ال -2-0

 

  

 

 

 
 

 : تحليل البةانات -2-2

 : فئات المضمون  -2-2-0
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 :دليل االستمارة -3

 :بةانات خاص  بالجريدة -3-0

 .اسم الجريدة :0الرقم  

 .عدد الجريدة : 2الرقم

 .تاريخ صدور الجريدة :3 الرقم

                                                     .عنوان المقال :4 الرقم

 :بةانات خاص  بفئات المضمون  -3-2

 .فئة الموضوع :5 الرقم

 .فئة الموضوع السياسي :6الرقم 

 .فئة الموضوع االجتماعي :7 الرقم

 .فئة الموضوع االقتصادي :8الرقم 

 .فئة الموضوع األمني :9الرقم 

 .فئة الموضوع التاريخي: 01 الرقم

 .موضوع قانونيفئة  :00الرقم 

 .فئة الياعلين :02الرقم 

 .فئة المواطنين :03الرقم 

 .الشخصيات السياسية فئة :04الرقم 
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 .عناصر األمن فئة :05الرقم 

 .المنظماتاألحزاب السياسية و  فئة :06الرقم 

 .الشخصيات األجنبية فئة :07الرقم 

 .فئة االتجاه :08الرقم 

 .المؤيد فئة االتجاه :09الرقم 

 .فئة االتجاه المعارض :21الرقم 

 .فئة االتجاه المحايد :20الرقم 

 .فئة القيم :22الرقم 

 .القيم االيجابية فئة :23الرقم 

 .فئة القيم السلبية :24الرقم 

 .فئة األهداف :25الرقم 
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نماذج من افتتاحيات جريدة الوطن الصادرة خالل أزمة جانفي  ( :20)ملحق رقم ال
0222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .0210العدد  0222جانفي  20لجريدة الوطن الصادر في  االفتتاحيالمقال 
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 .0212العدد  0222فيفري  20المقال االفتتاحي لجريدة الوطن الصادر في 
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 .0020العدد  0222مارس  01الوطن الصادر في المقال االفتتاحي لجريدة 
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 .0002العدد  0222أفريل  21المقال االفتتاحي لجريدة الوطن الصادر في 
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 216 ماهية الصحافة المكتوبة :المبحث األول
 216 تعريف الصحافة المكتوبة :المطلب األول
 219 نشأة الصحافة المكتوبة وتطورها :المطلب الثاني
 223 لمحة تاريخية عن نشأة الصحافة المكتوبة في الوطن العربي :المطلب الثالث
 225 أهمية الصحافة المكتوبة :المطلب الرابع

 227 أهداف الصحافة المكتوبة :المطلب الخامس
 229 مميزات الصحافة المكتوبة  :المبحث الثاني
 229 أنواع الصحافة المكتوبة :المطلب األول



 231 خصائص الصحافة المكتوبة :المطلب الثاني
 237 فنون الصحافة المكتوبة :المطلب الثالث
 239 وظائف الصحافة المكتوبة :المطلب الرابع

 242 آثار الصحافة المكتوبة: المطلب الخامس
 246 تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر  :المبحث الثالث
 246 لمحة عن تأريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر :المطلب األول
 248 عروض تصنيفية لتاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر :المطلب الثاني

 251 خالل االحتالل الفرنسي في الجزائر المكتوبةالصحافة  :المطلب الثالث
 260 بعد االستقالل في الجزائر الصحافة المكتوبة :المطلب الرابع

 272 المرحلة االنتقالية الجديدة للصحافة المكتوبة في الجزائر :المطلب الخامس

 281 خالصـة
 282 :اإلطار التطبيقي

 289 الخطوات المنهجية لتحليل المضمون  -1
 289 تصنيف المحتوى إلى فئات 
 294 تحديد وحدات التحليل 

 295 تصميم استمارة التحليل 
 297 العد والقياس 
 352 إجراءات صدق وثبات التحليل 

 354 نتائج الدراسة الخاصة بتحليل المضمون  -2
 357 النتائج العامة -3

 363 خاتمـة
 369 قائمة المراجـع

 380 المالحـق

 



 :فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 20 جدول يبين عينة الدراسة 10
 268 0990يبين مساعدات الدولة للصحف اليومية الخاصة عام جدول  10
 271 0991 -0990مهم الصحف الموووةة ة  ةرر  جدول أل 10
 274 0110رقدير سحب أمهم الصحف الجزائرية جدول يبين  10
 275 0119المروسط ألنواع الصحف الجزائرية ة  نهاية يناير  سحبجدول يبين  10
 276 0100جوان  - 0101روزيع أمهم الصحف الجزائرية جانف  جدول يبين  10
جوان  - 0101نسبة مررجعات أمهم الصحف الجزائرية جانف  جدول يبين  11

0100 
276 

 298 ركرارات الفئات الفرعية لفئات الموضوع ة  اةرراحيات العينة جدول  10
 302 ركرارات عناصر ةئة المواضيع السياسيةجدول  19
 306 ركرارات عناصر ةئة المواضيع االجرماعيةجدول  01
 309 ركرارات عناصر ةئة المواضيع األمنيةجدول  00
 311 ركرارات عناصر ةئة المواضيع القانونيةجدول  00
 313 ركرارات عناصر ةئة المواضيع االورصاديةجدول  00
 316 ركرارات عناصر ةئة المواضيع الراريخيةجدول  00
 318 ركرارات الفئات الفرعية لفئات الفاعلينجدول  00
 321 ركرارات عناصر ةئة المواطنينجدول  00
 324 ركرارات عناصر ةئة الشخصيات السياسيةجدول  01
 326 ركرارات عناصر ةئة عناصر األمنجدول  00
 328 ركرارات عناصر ةئة األحزاب السياسية والمنظمات جدول  09
 330 ركرارات عناصر ةئة الشخصيات والدول األجنبيةجدول  01
 332 ركرارات عناصر ةئة وسائل اإلعالمجدول  00
 334 ركرارات عناصر ةئات االرجاهجدول  00
 337 القيمركرارات ةئات جدول  00
 340 ركرارات عناصر ةئة القيم اإليجابيةجدول  00
 343 ركرارات عناصر ةئة القيم السلبيةجدول  00
 347 ركرارات ةئة األمهدافجدول  00
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