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PREMIÈRE PARTIE (A) 
SYNTHÈSE DE DOCUMENTS 

Contenu du dossier : trois articles et un document iconographique pour chaque langue. 
Les documents sont numérotés 1, 2, 3 et 4. 
Sans paraphraser les documents proposés dans le dossier, le candidat réalisera une synthèse de celui-
ci, en mettant clairement en valeur ses principaux enseignements et enjeux dans le contexte de l’aire 
géographique de la langue choisie, et en prenant soin de n’ajouter aucun commentaire personnel à 
sa composition. 
La synthèse proposée devra comprendre entre 600 et 675 mots et sera rédigée intégralement dans la 
langue choisie. Elle sera en outre obligatoirement précédée d’un titre proposé par le candidat. 

SECONDE PARTIE (B) 
TEXTE D’OPINION 

En réagissant aux arguments exprimés dans cet éditorial (document numéroté 5), le candidat 
rédigera lui-même dans la langue choisie un texte d’opinion d’une longueur de 500 à 600 mots. 
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A –DOCUMENT 1 

 استراتیجیة إدارة االزمات في العالم العربي

 (بتصرف) 2014أبریل  17بقلم سلیمان بن حمد البطحي، الخمیس  المدیرمن مجلة 

أشكالھا المتعددة والتي تحتاج إلى صفحات لسنا بحاجة ال شك أن العوامل الجغرافیة المرتبطة بحدوث الكوارث بكل 

لذكرھا ھنا أكثر ألنھا شبھ منعدمة في العالم العربي. ھذه القلة أو االنعدام ال یعني إطالقاً ما نحن علیھ من استرخاء 

مات ومن تكاسل حتى أنھ ال یوجد بحث علمي لتوقعات الكوارث الطبیعیة وال یوجد أي عملیات تنبئ عن حدوث أز

 .معینة أو متوقعة وكیفیة إدارتھا

انقطاع الكھرباء في مدن كبیرة حدث في نیویورك مثالً في الثمانینات وحدثت خسائر كبیرة ووفیات ألنھ لم یكن 

لدى مسؤولي ھذه المدینة الكبیرة أي سیناریوھات إلدارة االزمة في حالة انقطاع الكھرباء عن المدینة بكاملھا. 

اع الكھرباء عن مدن في الشمال االفریقي قبل عشرین عاماً وحدثت وفیات مرتبطة بالصحة حدثت عملیات انقط

 .العامة لعدم وصول وضخ المیاه للخزانات مما أدى إلى وفیات وأمراض صحیة كثیرة

رث تتعامل الدول المتقدمة كأمریكا والیابان حسب المعلومات التي تصل العالم النامي العربي في حاالت حدوث الكوا

الطبیعیة حسب خطة جماعیة كانت مثاراً لنجاح ھذه المدن ذات الكثافة السكانیة الكبیرة في إدارة حاالت الطوارئ 

میدانیاً وبشكل سریع مقلل للمخاطر. قصة الیابان الحدیثة في الكوارث لألعوام الثالث الماضیة وحدوث انشقاقات 

لعرب بما یبدیھ الشعب الیاباني من حس جماعي في إدارة في المفاعل النووي أكثر من مدھشة إلعجابنا نحن ا

 .االزمات

في العالم العربي كلھ حتى اآلن لم أر كتاباً یتم تدریسھ لطلبة كلیة الھندسة لكونھم أكثر المتخصصین اقتراباً من 

رئ في العمل في ھذه األزمات أو الكوارث على وجھ التحدید أو لطلبة كلیة الطب القترابھم من غرف الطوا

 .المستشفیات لمتابعة الحاالت االنسانیة الخطیرة

إن إعداد استراتیجیة للتعامل مع الحوادث والكوارث واألزمات وتصریف المجاري للمیاه واندفاع السیول ورفع 

المیاه وتصریفھا یعمل بناء على خطة منظمة وقبول متطوعین وكیفیة عملھم یجب ان تتم باستحداث ادارة 

وات خاصة في الدفاع المدني تعمل على استحداث ھذه االستراتیجیة في البدایة وصوالً إلى نشر متخصصة ضمن ق

 .ثقافة إدارة االزمات في العالم العربي كلھ
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ادارة االزمات حقل علمي وعملي متعارف علیھ عالمیاً وال یمكن اغفالھ لسبب مرتبط بحالة جغرافیة لعدم وجود 

التي تحدث في امریكا والیابان وشرق آسیا كثیراً. الحاجة ماسة لكي یبدأ علماء الفیضانات والزالزل والزوابع 

التخصص بالدراسات الجغرافیة والھندسیة بأن یدلو بدلوھم في إثراء حقل االدارة بما یمكن أن نطلق علیھ إدارة 

 .عداد استراتیجیة وخطة وتنفیذ التعامل مع حاالت مرتبطة باألزماتإاالزمات وكیفیة 

د شخصیاً جھالً وتعامالً غیر انساني وتجمھر في حاالت اصطدام السیارات وكیف یجتمع كل الناس ویعطلون أج

ً لحاالت صغیرة وبسیطة كھذه  ً أو تخطیطا المرور كما یضیقون على المصابین دون تحرك مدروس استراتیجیا

وسة بكل جودة ممكنة وبأقل تكلفة دون والتي تعتبر أزمة عابرة باإلمكان التعامل معھا حضاریاً بطرق علمیة مدر

ازدحام مروري یضیّق على عباد هللا نتیجة الجھل وعدم وجود ثقافة منشورة عن كیفیة تصرف المواطن عند 

 .حدوث االزمات

أحكام السیطرة والتحكم في حاالت إدارة الطوارئ واألزمات یجب أن یكون لھا متخصصین یراقبون ویدرسون 

ً ویدنون تلك األحداث ویعملون على ارتفاع منحنى التعلم الوطني إلدارة االزمات الحاالت التي تحدث ع المیا

والكوارث. یعملون على نقل التجارب العالمیة في ادارة االزمات حسب المنھج العالمي الجدید بالمقارنة المرجعیة 

 .ئلجاھزیتھم والجماعیة في احكام السیطرة على األمور عند حدوث األزمات والطوار



3 

A -DOCUMENT 2 

 العالم العربي عاجز عن إدارة أزماتھ ومواجھة كوارثھ

 (بتصرف) 2014أكتوبر  10القاھرة،  –ھمام سرحان بقلم   Swissinfo.Ch عن

مخاطر ، انعقد المؤتمر العربي الثاني للحد من 2013بعد المؤتمر األول الذي انعقد في العقبة باألردن في عام  
وتمخض عن توصیات مھمة، فھل ستطبق  2014سبتمبر  16إلى  14الكوارث في منتجع شرم الشیخ المصري من 

 من طرف السلطات المعنیة أم ستظل مجرد حبر على ورق؟

اعتبر وصال، أستاذ اإلستراتیجیة القومیة وإدارة األزمات والتفاوض أن  Swissinfoفي تصریحات خاصة لـ: 
ى التي تواجھنا حیال توصیات أي مؤتمر، ھي مدى قابلیتھا للتنفیذ وإنزالھا إلى الواقع العملي "المشكلة الكبر

الملموس"؛ موضحا أن: "األمر یتوقف على قدرات الدول المادیة والبشریة والعلمیة. فھي الفیصل في تحویل 
 التوصیات إلى تطبیقات عملیة تعود باألثر على مواطنیھا".

وتساءل الخبیر، الحاصل على الدكتوراه في فلسفة اإلستراتیجیة القومیة عن مواجھة األزمات والكوارث على 
الذي أنِشئت من أجلھ، مشددا على ضرورة قیامھا بدور "یتناسب  جامعة الدول العربیة دورمستوى القومي، عن ال

 ."مع إمكاناتھا وحجم ومكانة وتاریخ العالم العربي، سیاسیا واقتصادیا وثقافیا...إلخ

 :(...) مزید من التفاصیل في نص الحوار التالي

swissinfo.ch  ھل ھناك جدوى حقیقیة إلقامة مثل ھذه المؤتمرات العالمیة حول إدارة األزمات والحد من :
 الكوارث؟ وما أھمیتھا برأیك؟

ادل الخبرات بین اللواء الدكتور یوسف وصال: بالتأكید ھناك استفادات كبیرة من عقد مثل ھذه المؤتمرات، مثل: تب
الدول المشاركة واالستفادة من التقنیات الحدیثة، مثل التنبّـؤ واإلستشعار عن بـعد، فضالً عن تحدید الدروس 
المستفادة من األزمات والكوارث التي تحدث في دول العالم المختلفة، فال شك أنھ طالما أن ھناك خبرات حقیقیة 

تكون مفیدة وسیكون لھا مردود نافع على الدول المشاركة. فالعالم اآلن موجودة في مثل ھذه المؤتمرات، فإنھا س
 .أصبح قریة صغیرة واألحداث متالحقة ومتكررة

swissinfo.ch  كیف یمكن تحویل التوصیات التي خرج بھا المؤتمر إلى آلیات تنفیذیة ونتائج ملموسة على :
 األرض؟

ات، ظاھرھا مفید، وھي في مجملھا إیجابیة وبنّاءة، لكن اللواء الدكتور یوسف وصال: ال شك أن ھذه التوصی
المشكلة التي تواجھنا حیال توصیات أي مؤتمر، ھي مدى قابلیتھا للتنفیذ. وھنا البد أن نفرق بین أمرین: التوصیات 

دول وھي نتیجة لخبرات الدول والمشاركین في مجال إدارة األزمات، وبین تنفیذ التوصیات، وھذا یقع على عاتق ال
 .وفي حدود إمكانیاتھا المتاحة، وھذا یتطلّب أن یكون لدیھا فریق من المتخصصین في علم إدارة األزمات

(...) التعاون بین الدول، استمرار متابعة تنفیذ التوصیات، محاولة إزالة العقبات التي تحول دون تنفیذ ھذه التوصیات 
التوصیات طبقا للبیئة المحیطة والظروف الخاصة بكل دولة. فطریقة وتحویلھا إلى واقع عملي ملموس، تطبیق ھذه 

إدارة دولة مثل الوالیات المتحدة لألزمات، تختلف عن دولة أخرى في وسط إفریقیا مثالً، ألن ھذا یتوقف على 
 .إمكانیات الدولة وقدرتھا على استیعاب ھذه التوصیات

swissinfo.ch  ھي أھمیتھ؟ وأي البالد كانت سباقة إلیھ ولماذا؟: متى ظھر علم إدارة األزمات وما 

اللواء الدكتور یوسف وصال: إدارة األزمات ھي علم وفن؛ علم لھ أصول وقواعد منھجیة، وفن لھ وسائلھ وإبداعاتھ، 
وترجع بدایة التواصل مع المنظومة العلمیة إلدارة األزمات إلى أزمة الصواریخ الكوبیة مع الوالیات المتحدة عام 

http://www.arableagueonline.org/
http://www.arableagueonline.org/
http://www.arableagueonline.org/
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وبا، یصل مداھا إلى الوالیات المتحدة، فقامت الوالیات . فقد كانت أزمة كبیرة، حیث نصبت صواریخ في ك1962
المتحدة بمحاصرة كوبا بالسفن الحربیة ومنعت الدخول أو الخروج منھا، وتفاقمت األزمة إلى أن تم االتفاق على 

 .رفع الحصار بالتزامن مع رفع الصواریخ التي تھدد األمن األمریكي بعد فترة عصیبة

  (...)swissinfo.ch: ي برأیكم أھم وأخطر األزمات والكوارث التي یتعرض لھا العالم العربي؟ما ھ 

اللواء الدكتور یوسف وصال: األزمات التي یتعرض لھا العالم العربي كثیرة، منھا السیاسیة، وھي یومیة ومتكررة 
ھناك أزمات  وال تنتھي. وھناك األزمات االقتصادیة وأبرزھا البطالة والفوارق الشدیدة في المداخیل، وأیضا

، وھو يمثل: العنوسة والطالق، التي تؤدي إلى ھشاشة المجتمع، ووجود أطفال بال أسرة وبال مأوى حقیق اجتماعیة
ما یؤدي إلى تفاقم ظاھرة أطفال الشوارع، وھناك أزمة العشوائیات والتكدس الشدید والكثافة السكنیة العالیة جدا 

ن الخدمات األساسیة، كالمیاه والصرف الصحي والكھرباء وغیرھا، وھذه في منطقة محدودة لیس بھا الحد األدنى م
  .كلھا أزمات یئن منھا العالم العربي بدرجات مختلفة

وفي رأیي أن دور جامعة الدول العربیة ضعیف بالنسبة لقدراتھا وإمكانیاتھا، وأیضا بالنسبة للھدف الذي أقیمت من 
یھا أن تقوم بدور كبیر یتناسب مع إمكاناتھا وحجم ومكانة وتاریخ العالم أجلھ. فھو دور متواضع للغایة وینبغي عل

العربي، سیاسیا واقتصادیا وثقافیا... إلخ. فھناك مجموعة من األزمات والمشكالت الحیویة الكبیرة التي تحتاج إلى 
القرار المناسب في  قرارات وخطط ومواجھة علمیة، وتحتاج إلى تكاتف الجھود والتعاون بین الدول، تحتاج اتخاذ

 .الوقت المناسب، وھو ما نفتقده بشدة

swissinfo.ch  ما ھي أبرز العقبات وأھم التحدیات التي تواجھ متخذي القرار في العالم العربي لمواجھة األزمات :
 والكوارث؟

لھا بالتعامل مع  اللواء الدكتور یوسف وصال: ھناك تحدیات كثیرة، أبرزھا عدم تأھیل القیادات بالقدر الذي یسمح
األزمات بأسلوب علمي، العشوائیة في اختیار القیادات والمسؤولین، غیاب المتابعة والتقییم، إغفال آلیات التصحیح 
والتوجیھ، عدم القدرة على العمل بروح الفریق، افتقاد الرؤیة وغیاب الھدف واإلرادة، قلة الخبرة، فضالً عن قلة 

العمل بدون نظام واضح وقواعد محددة، العمل بأسلوب إطفاء الحرائق أو سیاسة الموارد المالیة واللوجستیة و
 .الترحیل وغیرھا كثیر مما یضر بالوطن ومصالح المواطنین

swissinfo.ch  ما ھو األسلوب العلمي الواجب على الدول العربیة (مجتمعة وفرادى) اتباعھ، للتمكن من إدارة :
 األزمات التي تتعرض لھا؟

الدكتور یوسف وصال: أھم مالمح ھذا األسلوب، االستفادة من الخبرات العالمیة الناجحة في ھذا الشأن، وكذا اللواء 
خبرات العناصر المدربة والمتخصصة في ھذا الِعلم. فكل أزمة لھا سیناریوھات واحتماالت وتوّقعات وتنبّؤات، 

ل، وھي: مرحلة ما قبل وقوع األزمة (وفیھا واألسلوب الِعلمي لمواجھة األزمات والكوارث، ینقسم إلى مراح
نستخدم التوقع والتنبُّـؤ وعلم المستقبلیات)، ومرحلة أثناء األزمة (منظومة جاھزة وسیناریوھات واضحة ووسائل 
محددة)، ومرحلة ما بعد األزمة (إعادة التوازن بعد حدوث الخلل وتقلیل الخسائر)، ثم التقییم، (ویُقَصـد بھ تحدید 

 .بیات وحصر الخسائر واستخراج الدروس)اإلیجا
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A -DOCUMENT 3 

 التواصل أداة تدبیریة لألزمات وكورونا أظھر مناعة المجتمع

 2020یونیو  24بقلم عبد الرحیم الزین اإلدریسي، األربعاء أحداث أنفو عن 

اإلنسانیة بنمسیك، جامعة الحسن اعتبر الدكتور جواد بنیس، أستاذ التواصل والسیمیائیات، بكلیة اآلداب والعلوم 
الثاني بالدار البیضاء، أن التواصل أداة تدبیریة ال غنى عنھا، سواء بالنسبة للمنظمات الخاصة أو العمومیة، ال سیما 
في زمن األزمات. فاإلدارة الجیدة لألزمة من ضمن ما تستلزمھ، التواصل الناجح، وھذان الشرطان متالزمان، ال 

احد محل اآلخر، بمعنى أن تدبیر األزمة، ولو كان ناجحا، ال یمكن أن یستغني عن توظیف األدوات یمكن أن یحل الو
التواصلیة التي من شأنھا الرفع من فعالیة التدبیر وبلوغ أھدافھ المتمثلة ھنا. وأكد بنیس في ھذا الحوار أن لقطاع 

في المغرب فقط، بل على مستوى دول العالم تكنولوجیا اإلعالم واالتصال أھمیة في تدبیر جائحة كورونا، لیس 
 .وھذا مرده إلى التدابیر الوقائیة، التي فرضت اللجوء إلى التكنولوجیا لتكون واسطة بین اإلنسان واإلنسان .قاطبة

كشفت جائحة فیروس كورونا المستجد، التي یعیشھا المغرب والعالم، أن للتضامن والتعاون بین الدولة والمجتمع 
 في مواجھة الفیروس. ما تعلیقكم بھذا الشأن؟ دورا مھما

أظھرت جائحة كورونا بعضا من عناصر مناعة المجتمع المغربي المتمثلة في التآزر والتضامن بین مكوناتھ 
االجتماعیة من جھة أولى، وبینھا وبین الدولة من جھة ثانیة. فالسلطات الحكومیة انتبھت مبكرا إلى أن فرض 

ھ انعكاسات شتى على المواطنین، السیما فیما یتعلق بقوتھم الیومي، باعتبار أن نسبة كبیرة الحجر الصحي سیكون ل
من المغاربة تعیش على القطاع غیر المھیكل، كذلك اتخذت الدولة إجراءات مناسبة لدعم الفئات المعوزة دون دخل 

ھذا بضمان استمراریة األمن االجتماعي  قار أو ذات الدخل المحدود، إضافة إلى األجراء الذین فقدوا وظائفھم. وكان
 .وقبول المواطنین للحجر الصحي وانخراطھم فیھ، رغم بعض الحاالت االستثنائیة

التواصل واالستراتیجیات التدبیریة. في نظركم األستاذ الفاضل، كیف یمكن للتواصل كحقل معرفي أن یساھم في  
 تدبیر األزمة؟

ة ال غنى عنھا، سواء بالنسبة للمنظمات الخاصة أو العمومیة، ال سیما في زمن یمكن القول أن التواصل أداة تدبیری
األزمات. فاإلدارة الجیدة لألزمة من ضمن ما تستلزمھ، التواصل الناجح، وھذان الشرطان متالزمان، ال یمكن أن 

وظیف األدوات یحل الواحد محل اآلخر، بمعنى أن تدبیر األزمة، ولو كان ناجحا، ال یمكن أن یستغني عن ت
التواصلیة التي من شأنھا الرفع من فعالیة التدبیر وبلوغ أھدافھ المتمثلة ھنا. فیما یخص ظرفیة الجائحة، في إیصال 
المعلومات إلى المواطنین حول عدد حاالت اإلصابة والوفیات والمتماثلین للشفاء، فضال عن التدابیر الوقائیة الالزم 

متعلقة بالنظافة والتباعد االجتماعي وارتداء الكمامة، وغیر ذلك... من جھة أخرى اتباعھا من طرف المواطنین ال
فالتواصل الناجح بدون تدبیر فعال لألزمة لن یكون مجدیا، ولن یكون بمقدوره سد الثغرات التدبیریة، إذ سرعان 

أن ھذین الشرطین متوفران، أي ما سیتبین للمتلقین بأنھ ال یعمل سوى على تزیین الواقع. وبالنسبة للمغرب، أعتقد ب
 .التدبیر الفعال لألزمة، والتواصل المناسب المرافق لھا

 أي دور ممكن لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال في ظل األزمة الراھنة؟

لقطاع تكنولوجیا اإلعالم واالتصال دور في مواجھة ھذه األزمة، لیس في المغرب فقط، بل على مستوى دول العالم 
أن التدابیر الوقائیة فرضت اللجوء إلى التكنولوجیا لتكون واسطة بین اإلنسان واإلنسان. وفي ھذا قاطبة، ذلك 

الصدد یمكن اإلشارة إلى الدور المحوري الذي لعبتھ تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في استمراریة األنشطة المھنیة 
تالمیذ والطلبة استمراریة التعلم، وبالتالي إنقاذ وغیر المھنیة، وأخص بالذكر منصات التعلیم عن بعد، التي أتاحت لل

الموسم المدرسي والجامعي. وستكون ھذه األزمة فرصة للسلطات الوصیة حتى تعمل على تطویر الحلول 
 .المعلوماتیة والتواصلیة للرقي بالتدریس عن بعد وجعلھ سندا للتعلیم الحضوري

بنفس المستوى الذي نجده في العالم الغربي، إال أنھا عرفت  منصات التجارة اإللكترونیة رغم كونھا غیر متطورة
 .انتعاشا ملحوظا في المغرب في ظل ھذه األزمة
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التطبیقات الذكیة لرصد وتتبع المصابین: تم توظیف ھذه التطبیقات بفعالیة كبیرة في الدول األسیویة مثل الصین  
المصابین والمخالطین وتنبیھ مستعملیھا، عند الضرورة، وتایوان وكوریا الجنوبیة. وتكمن أھمیتھا في اقتفاء أثر 

إلى وجود خطر محدق. ومن المؤكد أنھا مكنت من تقلیص انتشار العدوى بین المواطنین، إال أن استعمالھا یطرح 
 مشاكل أخالقیة وقانونیة متعلقة بالحریات الفردیة. أما فیما یخص المغرب، فقد تم إطالق تطبیق یسمى "وقایتنا"

 .فس المواصفات والغایات، لكنھ لم ینتشر بعد على نطاق واسع، واألمر متوقف على رد فعل المواطنینبن
الشبكات االجتماعیة: لم تكن ھي األخرى بمنأى عن ھذه الظرفیة االستثنائیة، فعكست تمثالت المواطنین ومخاوفھم، 

عیة البصریة، إضافة إلى دورھا كقناة كما ساھمت في توعیتھم عبر مختلف النصوص المكتوبة والخطابات السم
لبث الفیدیوھات التي یسجلھا المواطن العادي حول اإلجراءات المرتبطة بالجائحة. لكنھا كانت أیضا عامال مساعدا 

 .في تفشي األخبار الزائفة، وھو أمر یصعب ضبطھ أو التحكم فیھ
 .ي ھذه األزمة، ومن المرتقب أن یتعزز الحقاخالصة القول، لقد كان لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال دور كبیر ف

في إطار البرامج التلفزیة التوعویة، یتم بث وصالت إشھاریة تحمل خطابا حول خطر وباء كورونا المستجد 
یعتمد لغة سلسة. كیف یمكن للخطاب اإلشھاري أن یساعد في ترسیخ ثقافة االلتزام بالتدابیر االحترازیة والوقائیة 

 خالل ما یتضمنھ من رسائل، وھل من ممیزات لھذا الخطاب؟ لدى المتلقي من

لإلجابة عن ھذا السؤال، البد من التنویھ بدایة بالوجھ المشرق الذي أبانت عنھ التلفزة المغربیة في ھذا الظرف  
الحساس، حیث أصبحت أكثر قربا من المشاھد وأكثر تعبیرا عن احتیاجاتھ في الوصول إلى الخبر الصحیح في 
 .الوقت المناسب وبالوسائل الناجعة

وفي ھذا الصدد، أدت وزارة الصحة دورھا عبر إخبار المواطن بشكل منتظم، بالحصیلة الیومیة للوضعیة الوبائیة 
على شاشات التلفزة. وھكذا أصبح اللقاء الصحافي الذي كان یعقده الدكتور الیوبي محمد، مدیر مدیریة األوبئة 

نتظره المغاربة كل یوم للحصول على آخر األخبار والمستجدات الخاصة بانتشار فیروس بوزارة الصحة، موعدا ی
كورونا وعدد الضحایا والمتعافین والمصابین. وقد ساھم أسلوبھ الھادئ ولغتھ الواضحة في كسب ثقة المشاھدین 

 .الظرف العصیبوقطع الطریق على اإلشاعات التي من شأنھا زعزعة االستقرار النفسي والمجتمعي في ھذا 
وبالعودة إلى السؤال المطروح حول الوصالت اإلشھاریة التي بثتھا التلفزة المغربیة، نالحظ أنھا اضطلعت ھي 

نفوسھم، والمالحظ أن إعدادھا تم بحرفیة  الطمأنینة فياألخرى بدور كبیر في توعیة المواطنین وتحسیسھم وبث 
الوصالت على شرح ماھیة فیروس كورونا وكیفیة انتقالھ لتؤدي مھمتھا. على مستوى المضمون، ركزت ھذه 

واألعراض الدالة علیھ وأسالیب الوقایة منھ وعالجھ. كما ركزت على التحسیس بفائدة ارتداء الكمامة وطریقة 
 .وضعھا على الوجھ وأھمیة االلتزام بقواعد النظافة

ن الفصحى والدارجة (مفردات فصیحة أما على مستوى الشكل، فقد وظفت الوصالت اإلشھاریة لغة وسطى بی
 .وتركیب دارج)، مما سھل استیعابھا لدى مختلف فئات المتلقین سواء كانوا متعلمین أو غیر متعلمین

وخالصة القول، ھذا الخطاب اإلشھاري االجتماعي نقل الرسالة بأسلوب بسیط وواضح، مما ساعده على أداء دوره 
 .بصفتھا أداة لالرتقاء بوعي المواطن والنھوض بمستواه المعرفي بفعالیة. وبالتالي تكرس دور التلفزة

 كلمة أخیرة

مصطلح األزمة في اللغة الصینیة یحمل معنیین ھما الخطر والفرصة السانحة. وأعتقد أن جائحة كورونا مثلت 
عامل مع الوباء فرصة للمغرب والمغاربة لیظھروا بصورة أخرى أكثر إیجابیة، تتجلى في منھجیة إدارة األزمة والت

وفي القرارات الحاسمة التي جنبت المغرب خسائر فادحة في األرواح، على غرار ما حصل في بلدان رائدة على 
 .المستوى العالمي
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A -DOCUMENT 4 

 2020 یسمبرد 12، كیف استعدت مصر لمواجھة الموجة الثانیة ألزمة فیروس كورونا ؟،  مصراوي عن
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B –EDITORIAL: 

 ضجیج اإلعالم وفن إدارة األزمات الخطیرة في بالدنا؟ ھل آفة األخبار ھم رواتھا؟

 (بتصرف) 2021أكتوبر  12وب، بقلم أحمد عبد الباسط الرج سرایا، عن 

) منذ أن استیقظ العالم على خبر تفشي 2021إلى یومنا تشرین ثاني / أكتوبر  2020مرت السنوات (شباط / فبرایر 
جائحة فیروس كورونا ، وشھد العالم في ھذه الفترة أحداث تذكر بفترات الحروب، من إغالق شبھ كامل للمنشآت 
االجتماعیة والتعلیمیة مروراً بتوقف عجلة اإلنتاج ووضع الشعوب في عزل اجتماعي أدى إلى خلو الشوارع 

قال في أیامنا ھذه حیث أعلنت الحكومة تفاصیل وتحولھا إلى "مدن أشباح"، وحتى انفراج االحوال عند كتابة ھذا الم
مرحلة العودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة بعد نحو سنة وما یزید من اإلغالق العام والحظر الجزئي لمواجھة 
تفشي فیروس كورونا، فقد ألقت ھذه الجائحة بتحدیات استثنائیة على عاتق الدول والمجتمعات في شتى دول العالم 

كس حالة من عدم االستقرار وما بدا واضحا من ضعف السیطرة على قطاع األعمال وغیره، فباإلضافة وھو ما ع
إلى حالة الذعر التي أصابت الموظفین وغیرھم من األطراف المعنیة نتیجة الخسائر البشریة التي تسبب فیھا فیروس 

یدیرون  أداروا / تعین على المعنیین ممن"، فعندما نتحدث عن حالة الوباء في بالدنا االردنیة ی  19-كوفید  "
مفاصل االزمة باإلقرار بان ادارة ازمة ھذا الوباء اخذت منعطفات من الصعوبة بمكان تحري مجریاتھا من یوم 
الى یوم وھذا االمر ال یحتاج الى مزید من الشرح والتفصیل منذ ظھور الحالة االولى لإلصابة بھذا الفیروس في 

فن ادارة ھذه   مما عكس حالة عدم وضوح الرؤیة واالتزان الموضوعي والعملي في " 2020 شھر فبرایر / شباط
 .في بعض االحیان االزمة

لقد أثبتت أزمة فیروس كورونا أھمیة علم إدارة األزمات في العصر الحالي والذي شھد العدید من المتغیرات 
لمستویات اإلقلیمیة وصوال إلى العالمیة ، وفي متابعة أزمة الفجائیة والمتشابكة، تجاوزت فیھا تأثیراتھا الحدود إلى ا

ود التنویھ وكما اسلفت الى االدارة المھنیة واالستقراء المحلي أسریعة التطور والتنبؤ بما یمكن أن تؤول إلیھ 
یسمى  والدولي على تطور تفشي ھذا الفیروس والذي تطلب / یتطلب من المعنیین بإدارة ھذه االزمة التغلب على ما

" التحیز لحالة االستھانة الطبیعیة " وھي حالة تسفر عن استھانة المرء باحتمال حدوث أزمة والتھوین من عواقبھا، 
وقد یحدث ما ال یحمد عقباه من انھم سیعجزون عن التصدي للجائحة إذا حاولوا التعامل معھا بالطرق المعتادة عند 

 حدث في بدایة التعامل مع الجائحة.مواجھة الطوارئ الروتینیة، وھذا لألسف ما 

من بین معالم الواقع الجدید، الذي أفرزتھ أزمة تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم، كان ذلك االختبار القوي لإلعالم 
الفضائي واالعالم المجتمعي (وسائل التواصل االجتماعي)، وھما سمة واضحة ال ینكرھا أحد في العالم المعاصر 

سھمت تلك الوسائل ، في تخفیف وطأة أزمة التواصل المباشر بین البشر، بفعل المخاوف من تفشي ، وبقدر ما أ
 الفیروس، بقدر ما بدا من وجھة نظر كثیرین أنھا فشلت في اختبار المصداقیة.

فعلى مستوى تویتر وفیسبوك في العالم العربي لم تخل المنصتان من سیل أكاذیب وقصص ملفقة وفیدیوھات 
ة، وقد تركز أغلبھا حول ربط جائحة كورونا بأسباب غبیة، فباتت مادّة دسمة لألخبار الكاذبة ذات الخیال مفبرك

الخصب ، وعلى سبیل المثال ال الحصر فقد تداولت بوستات وتغریدات تصریحاً منسوباً لرئیس الوزراء اإلیطالي 
"، بما یوحي أن البلد انھار أمام األزمة،  جوزیبي كونتي جاء فیھ " انتھت حلول األرض واألمر متروك للسماء

وھو أمر ال أساس لھ من الصحة. 
وألن " آفة األخبار ھم رواتھا "، فإن جمھور وسائل التواصل االجتماعي تحدیدا یتحمل جانبا كبیرا من المسؤولیة 

شر أخبار مفبركة، إلى فیما یجري الحدیث عنھ من جوانب سلبیة، أفرزھا استخدام تلك الوسائل خالل األزمة، من ن
نشر شائعات، إلى السعي لبث الخوف والذعر في نفوس الناس، الذین وضعتھم األزمة في حالة من القلق، یدفعھم 
للتشبث بأیة معلومة ربما تكون في أساسھا غیر صحیحة ، وكان الفتا كیف تحرك موقع تویتر، األكثر تداوال في 

المحتوى المضلل " حول الوباء ولیقول إنھ سیزیل أي محتوى، یروج  العدید من الدول العربیة، لیعلن حظر "
لمزاعم غیر محددة ومضللة بشأن فیروس كورونا. 

فالسؤال ھنا: ما ھي العالقة بین متداوالت مواقع التواصل، والشعور بالقلق االجتماعي؟ لقد توصل الباحثون إلى 
خص یعیش في مدینة ممطرة على سبیل المثال، أثر على أن منشورا واحدا سلبیا عن حالة الطقس السيء، من ش

منشورات أخرى ألصدقاء لھ یعیشون في مدن جافة.. فما بالك بثالثة ملیارات شخص حول العالم یستخدمون مواقع 
في المئة من سكان العالم. كما ان الشخص یقضي في المتوسط نحو ساعتین  40التواصل االجتماعي، أي ما یعادل 

صفح ھذه المواقع والتفاعل من خاللھا، وذلك وفقا لبعض الدراسات الحدیثة. ویمكن القول إن ھناك نحو یومیا في ت
 ...نصف ملیون تغریدة وصورة تنشران على موقع سناب تشات للمحادثة كل دقیقة
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اھن ھو الیوم نقولھا وبصدق ان نجاح اإلعالم في بعض الدول في التعامل مع أزمة فیروس كورونا في وقتنا الر
دلیل لنجاح الدولة في إدارة األزمة بشكل عام، وسیطرتھا على األمور الداخلیة في المجتمع بكل شفافیة ووضوح 
على المنصات االجتماعیة، ففي كثیر من الدول كثُرت خدمات التطبیب عن بعد واالجتماعات والورش 

أبرز المعلومات والخدمات التي عھدھا  والمحاضرات االفتراضیة، التي حافظت على استمرار األعمال وتوفیر
الجمھور في السابق. نحن نعیش الیوم جائحة حقیقیة، ال مفر منھا وال جدال فیھا، ولذا لنرفع سقف الوعي المجتمعي 
 .ولنكن عوناً لھذا الوطن

العدید من االطباء  اما الفضائیات المنتشرة في بالدنا فقد كانت لھا الید الطولي في تشتیت وارھاب الناس باستضافتھا
صبحوا عتاة الدھر في العلم واالستطباب ویدخلون عبر الشاشات الى كل البیوت من دون استئذان ولكنك أالذین 

ربعة أحیانا في نفس الوقت على أ، اذ یخرج علینا في الیوم ما ال یقل عن خمسة منھم وتتیھ مما تسمعھ منھم جمیعاً 
دارة خلیة االزمة ووزارة الصحة علیھم حیث آن االوان إین سطوة أاو خمسة فضائیات: یا للھول. وھنا استغرب 

تحدید المخولین للظھور على وسائل االعالم وتحدیدا الفضائیات وبإذن مسبق وھنا اضع امام من یھمھ االمر السؤال 
 التالي:

نجاح دور اإلعالم في مواجھة األزمات یتطلب التركیز على ما ن إ كیف نضمن نجاح اإلعالم في ھذه الظروف؟
 :یلي

ـ إنشاء خلیة األزمة اإلعالمیة التي تضم اإلعالمیین والمتخصصین في مجال ادارة األزمات، مع تكلیف متحدث 
إعالمي رسمي متخصص في األزمات للخروج بحدیث یومي مقتضب كلما دعت الحاجة الطالع وسائل االعالم 

 .علیھا
 .التعامل مع بعض المؤثرین األجانب إلیصال رسائل التوعیة لمختلف الجنسیات في الدولة ـ

تحدید خطة استباقیة للسیطرة على الشائعات والتخلص منھا، واالستفادة من تجارب الدول الناجحة في توظیف  ـ
 .ة المتقدمةوسائل التواصل االجتماعي لمواجھة األزمة وخاصةً في البنیة التقنیة واالتصالی

تحدید المخولین بالظھور على القنوات الفضائیة وبشكل مبرمج ولیس یومیا مثل المسلسالت التركیة المدبلجة،  ـ
 فھم نفس األشخاص ومن نفس الجھة لھم نفس التحلیالت ال یمیزھم إال تغییر ھندامھم وربطات اعناقھم.
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