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ملخص:
من خالل هذا املقال ،يحاول الباحث تسليط الضوء عى الدور الذي
تؤديه العالقات العامة ،تنظ-.ا وممارسة خالل حاالت ٔالازمة ،وخاصة تلك ٔالازمات
ال DEترتبط باملنظمات أيا كان نوعها ،و>ي ثنايا هذا املقال ،يتطرق الباحث للتوجهات
أو التصورات النظرية الحديثة ال DEترتبط بمناجمنت ٔالازمة ،سواء ما تعلق مFGا
"باتصال ٔالازمات" ،أو "بالعالقات العامة ٔالازمة" ،مع ال-Sك Q.عى املقاربة الحديثة الDE
ترى أن للعالقات العامة الدور ٔالاهم >ي تسي -.معطيات ٔالازمة والحد مFGا أو تحويلها
إXى فرص-إن أمكن ذلك ،-كما سنعرج عى بعض النماذج ٕالاجرائية ال DEتوظفها
العالقات العامة >ي التعامل مع ٔالازمة ،كنموذج املزيج الاتصاXي والعالقاتي )للولر(،
ونموذج املتغ-.ات الرئيسية.
كلمات مفتاحية :أزمة ،عالقات عامة ،اتصال ،إدارة ،نماذج ،مقاربات.
Résumé :
Le présent article, cherche le rôle des relations publiques
dans les situations de crise, sur les aspects théoriques et
opérationnels, dans la vie des institutions. Aujourd’hui les relations
publiques de crise considère comme une nouvelle approche
structurelle de la communication en situation de crise, cette
tendance est devenu applicable dans les mouvements scientifiques
moderne, en parallèle le chercheur propose des modèles
opérationnels qui fonctionne dans la même logique, comme le
modèle de «Lawler », et le modèle qui englobe les variables
principales de la crise.
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مقدمة
ترجع أصول كلمة "أزمة" )(crisisإXى الكلمة الالتينية ) ،(krineiومعناها
"أوان اتخاذ القرار" ،وأي وقت صعوبة وشدة {Fدد تاريخ شخص أو منظمة معينة؛
وإن اختلف الباحثون >ي تحديد مفهوم ٔالازمة فهم بال شك يتفقون عى أFا حالة
خطرة وحاسمة ،أو نقطة تحول ،أو أوضاع غ -.مستقرة >ي الشؤون السياسية أو
الاقتصادية أو الاجتماعية ،وال DEيوشك أن يحدث فFا تغي -.حاسم.
كما أن طبيعة ٔالازمة تتنوع بتنوع أسباب حدوFا ،فهناك عدة أنواع من
ٔالازمات وال DEتصنف وفق سبب وقوعها ،وي عى النحو التاXي :أزمة الكوارث
الطبيعية ،وأزمة الحوادث الصناعية ،وأزمة إخفاق املنتوج )ال ينجح >ي السوق(،
وأزمة ٕالادراك العمومي ،وأزمة العالقات الصناعية ،وأزمة إدارة ٔالاعمال ،وأزمة
الحوادث ٕالاجرامية ،وأزمة الاستحواذ املعادي.
فاألزمة اليوم Fم فاعل.ن كث-.ين ،مثل :املؤسسات املختلفة واملتنوعة
وباختالف طبيعFا ،أيضا ،الجمهور العام واملجتمع املدني والضحايا وأسرهم
ورجاالت السياسة والصحافي.ن ،وح Eاملؤسسات الدولية والسفارات املعتمدة
والرأي العام الدوXي؛ زيادة عى هذا ،فإن ٔالازمة >ي الوقت الحاضر ،تحدث >ي سياق
يتم Q.بالدور الذي تلعبه وسائل ٕالاعالم >ي ٔالازمات إما إيجابيا أو سلبيا ،وامليدان
الذي يفقد إعالميا واتصاليا ،هو ميدان مفقود عى املستوى السيا D¡¢والاقتصادي
والاجتما£ي والدبلوما ،D¡¢وعادة ما تطرح ٔالازمات سيال من ٔالاسئلة ال DEتتعلق
بالدرجة ٔالاوXى بسياسات املنظمات املختلفة ،فكل من رجال ٕالاعالم والجماه-.
ٔالاساسية واملسئول.ن الحكومي.ن وجماعات املصالح واملجتمع املحي يريد أن يعرف:
ماذا حدث؟ وكيف؟ وملاذا حدث؟ ،و>ي غالب ٔالاحوال تعاني املنظمات ال DEتتأخر >ي
ٕالاجابة عى هذﻩ التساؤالت عواقب سلبية عى مستوى إدراكات الجماه -.لصورة
املنظمة واتجاهاFم نحوها.
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وكما هو معروف ،وحسب ما جاء >ي ٔالادبيات الخاصة «Fذا املوضوع،
فإن هناك ثالث طرائق شائعة للتعامل مع ٔالازمة:
 -1تجنب ٔالازمة >ي املقام ٔالاول ) مبدأ الوقاية خ -.من العالج(؛
 -2التصدي لألزمة بسرعة ومحاولة إيجاد حلول ملشاكل ٔالازمة قبل أن تتفاقم؛
 -3البحث عن طرائق ممكنة لتحويل ٔالازمة إXى فرص.
وتؤكد بعض ٔالادبيات إXى أن توقع ٔالازمة أو الوقاية مFGا تعت-±ان من
ٔالامور الصعبة جدا ح Eبالنسبة للبلدان املتقدمة ،والصعوبة أك -²تعقيدا
بالنسبة للبلدان النامية ،وعليه يف-Sض >ي أي منظمة أن تكون لد{Fا مخططات
وإس-Sاتجيات لكيفية إدارة ٔالازمة ،وهكذا و>ي حال وقوع ٔالازمة تكون املنظمة
املعنية قادرة عى التصدي إXى ٔالازمة بالقضاء علFا أو التخفيف مFGا أو
الاستفادة مFGا.
و>ي نفس ٕالاطار يجب عى املنظمة أن تفتح خطوطا مباشرة مع
جماه-.ها ٔالاساسية فتب¶ Dسياسة الاتصال املفتوح >ي اتجاه.ن تمكFGا من
التغلب عى صعوبات كث-.ة ،فاملعلومات تصبح ذات أهمية قصوى للجماه-.
أثناء ٔالازمة ،وهذﻩ املعلومات ال تتعلق فقط باألزمة ،ولكن بكيفية التعامل معها
ومنعها >ي املستقبل ،و>ي هذا السياق ،تؤكد دراسة مسحية حديثة أجريت عى
جماه -.والية نيويورك أن  %95من الجماه -.تكون مهتمة بما تقوله املنظمة
ومدى صدق ذلك أك -²من اهتمامها باألزمة نفسها.
وحيث يقر العديد من الباحث.ن املختص.ن >ي العالقات العامة
والاتصال عى أن خوض مجال ٔالازمات ليس بالرهان السهل ،فهم يرون ضرورة
التعمق أك> -²ي فهم اهتمامات وأهداف املنظمات انطالقا من فهم عمليات بناء
العالقات العامة للمؤسسة داخل املجتمع ،وهذا ما يخلص >ي الFGاية إXى تغليب
كفة الاهتمام بمصالح الجمهور أثناء ٔالازمات عى مصالح املنظمات ،مع محاولة
الحفاظ عى تاريخ وفلسفة املنظمة قدر ٕالامكان >ي ظل هذﻩ التغ-.ات.
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وعى غرار ما تحقق اليوم >ي البلدان الغربية ،وخاصة مFGا الدول
ٕالانجلوساكسونية من تقدم كب -.عى مستوى إدارة املؤسسات بواسطة موارد
الاتصال والعالقات العامة واستحداث مقاربات ومناهج وتجارب حديثة تتناسب
مع تسي -.املؤسسات للتغ-.ات ال DEيفرضها مناخ ٔالازمات عى مستوى العالقة
ب.ن املنظمة وجماه-.ها.
لــذلك ،فســنتطرق >ــي هــذا املقــال للتوجهــات أو التصــورات النظريــة الحديثــة
ال Eـ ــ Dت ـ ــرتبط بمناجمن ـ ــت ٔالازم ـ ــة ،س ـ ــواء م ـ ــا تعل ـ ــق م FGـ ــا "باتص ـ ــال ٔالازم ـ ــات" ،أو
"بالعالق ـ ــات العام ـ ــة ٔالازم ـ ــة" ،م ـ ــع ال-Sك .ـ ــ Qع ـ ــى املقارب ـ ــة الحديث ـ ــة ال Eـ ــ Dت ـ ــرى أن
للعالقات العامة الدور ٔالاهم >ـي تسـي -.معطيـات ٔالازمـة والحـد مFGـا أو تحويلهـا إXـى
فـرص-إن أمكـن ذلـك ،-كمـا ســنتناول مجموعـة مـن النمـاذج واملقاربـات الحديثــة
الEــ Dت±ــ-ز دور العالقــات العامــة وإســ-SاتيجيFا الاتصــالية >ــي معالجــة ٔالازمــات ،مــع
الاستش ـ ــهاد ب ـ ــبعض النم ـ ــاذج والس ـ ــيناريوهات التطبيقي ـ ــة ال Eـ ــ Dجس ـ ــدت بع ـ ــض
تجار« Fـ ـ ــا أش ـ ـ ــكاال مهم ـ ـ ــة وناجح ـ ـ ــة > ـ ـ ــي إدارة ٔالازم ـ ـ ــات بواس ـ ـ ــطة م ـ ـ ــوارد الاتص ـ ـ ــال
والعالقات العامة املتاحة لدى املؤسسة.
أوال /العالقات العامة ؤالازمة :مقاربة حديثة Mي اتصال ٔالازمات
إن الناظر >ي أدبيات العالقات العامـة أثنـاء ٔالازمـات يلحـظ أن البحـث >ـي
هــذا املجــال ال يـزال حــديثا ،إذ بــدأت تنتشــر بعــض الكتابــات ٔالاوXــى عــى املســتوى
العــالم Dانطالقــا مــن ســنة  ،11960لتع ـرض مجموعــة مــن املحــاوالت الناجحــة >ــي
إدارة ٔالازمـة بواسـطة أداة العالقـات العامـة ،وأخــذ الاهتمـام يQSايـد حـول موضــوع
إدارة ٔالازمـ ــات بوجـ ــه عـ ــام والعالقـ ــات العامـ ــة >ـ ــي ٔالازمـ ــات عـ ــى وجـ ــه الخصـ ــوص
ألس ــباب كث .ــ-ة أهمه ــا ،اس ــتمرار و £ــي ال ـرأي الع ــام وقوت ــه ،وارتف ــاع تقني ــة وس ــائل
ٕالاعــالم وق ــوة تأث-.ه ــا كنظ ــام يف ــرض رقابتــه ع ــى نش ــاط املنظم ــات وتس ــي-.ها > ،ــي
ح ــ.ن هن ــاك مجموع ــة م ــن العوام ــل املتعلق ــة بن ــوع ح ــديث م ــن الدراس ــات ،ال EــD
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س ـ ــميت "باتص ـ ــال ٔالازم ـ ــات" و ـ ــي ج ـ ــزء يتف ـ ــرع ع ـ ــن الاتص ـ ــال املؤسس ـ ــاتي ،ه ـ ــذﻩ
الدراســات اق-Sحــت ضــرورة إذمــاج العالقــات العامــة >ــي تســئ -.الازمــات ،بحكــم أن
العالقـ ــات العام ـ ــة تتعام ـ ــل مـ ــع منظوم ـ ــة جماه-.ي ـ ــة واسـ ــعة ،2بينم ـ ــا ال يس ـ ــتطيع
الاتصال املؤسساتي استيعاب ذلك كله للم-±رات التالية:
أ -كالسيكية مقاربات ومناهج اتصال ٔالازمات:
يرى العديد من املختص.ن >ي هذا املجال ،و>ي أوربا عى وجه التحديد ،بأن
ظهور اتصال ٔالازمات ،كمق-Sب حديث منذ أزيد من ثالث.ن ) (30سنة ،كان
كنقلة مهمة >ي حياة املنظمات ال DEضربFا موجات من ٔالازمات آنذاك ،ولكن
اليوم بات استخدام هذا النوع من الاتصال الذي يعتمد عى اس-Sاتيجيات >ي
شكل ) بيانات صحفية ،تصريحات ،رسائل مفتاحية ،تقارير داخلية ،وخطابات
مقدمة >ي وسائل ٕالاعالم...وغ-.ها( ،يعد نمطا تقليديا أمام تعاظم وتعدد جFÉات
فاعلة داخل ٔالازمات ،وكذا تنوع آراء ٔالافراد ،وخاصة >ي ظل انتشار استخدام
الشبكات الاجتماعية ال DEأصبحت تعج بالنقاشات املفتوحة ،ما ترك الاتصال
عاجزا عى تقديم حلول وإجابات شاملة ودقيقة ، ،وهو ما أشار إليه "ت-.ي
لي-±ت –> "Thierry Libaertي قوله " >ي حالة أردنا أن يكون اتصالنا املؤسساتي
قويا> -ي حاالت ٔالازمة -فعلينا العودة والبحث >ي مفهوم العالقات التبادلية
والتشاورية ،وطريقة التعامل مع الجماه ،-.وخاصة فكرة القرب ال DEأرى أFا
شرط ضروري >ي تشكيل املصداقية ،والاتصال وحدﻩ عاجز عن حل هذﻩ
املشاكل من بعيد ،بل يجب تب¶ Dالحوار املباشر ،أو باألحرى العودة إXى العالقات
العامة وكيفية إدارFا لألزمات ،"3وقد تب¶ الفكرة كذلك كال من " إين جانكي و
كونان براون –  ،" Eyun Jung Ki et Brown Kenonمن جامعة "أالباما"
2
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ٔالامريكية> ،ي قولهما " >ي حالة ٔالازمة ،فالتحي بالتسي -.والحفاظ عى عالقات
إيجابية مع الجمهور أك -²أهمية من استخدام اس-Sاتيجية اتصالية لألزمة،
وانتظار فعاليFا".4
ب -الجماه[ 8العريضة كفاعل مهم Mي العالقات العامة "ٔالازمة"
ليس هناك جمهور بل هناك جماه -.تستغلها العالقات العامة لتصبح
فاعلة -أثناء ٔالازمة -ومن ثمة يوظفها اتصال ٔالازمات كإحدى التوجهات
الحديثة ،وهنا نحن بحاجة إلىأهمية تدفق الاتصال أو املعلومات عى مرحلت.ن
أو خطوت.ن )نظرية كاتز والزارسفيلد ،(-1955-وليس فقط إشراك وسائل ٕالاعالم
>ي العملية ،بل إشراك قادة الرأي وإقناعهم كذلك ،وبعبارة أخرى فالعقد
الاتصاXي اليوم أصبح يعت -±الكل شريكا فاعال >ي بناء الفعل الاتصاXي ،وهذا
الفعل يشبه إXى حد كب -.فكرة استخدام الشبكات الاجتماعية ال DEتقوم عى
التشارك >ي فضاء فكري إف-Sا ،D¡Þوبالعودة إXى نظرية تدفق الاتصال ع-±
مرحلت.ن وال DEمرت علFا ستون ) (60سنة من الظهور ،إال أن مجال توظيفها ال
يزال ممكنا ،فالسياق الذي ظهرت فيه النظرية كان للصحفي.ن ،وٕالاطارات،
ورجال الدين مكانة مرموقة >ي املجتمع العريض ،ولكن الواقع مغاير >ي
مجتمعاتنا املعاصرة  ،فقادة الرأي أك -²انتشارا من الجماعات الاجتماعية ،أين
أصبح من السهل إيجاد توليفات وتحالفات ألفكار معينة تخدم مصالح
املنظمات ،خاصة >ي ظل العيش >ي مجتمعات مائعة "" la société liquide
حسب عالم الاجتماع" زيكمن بومن  ،5"Zygmunt Baumanأين أصبح ال-Sويج
للفكرة –أثناء ٔالازمة -سهال ،ولكن ليس بعد إقناع طبقة مهمة >ي املجتمع وهم
قادة الرأي.
4
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رسائل
إعالمية

قادة الرأي

الجمھور
العريض

شكل رقم  -01-يمثل نموذجا لتدفق الاتصال ع> 8مرحلت[ن  -ف89ة ٔالازمة-
ج -الرخص ـ ــة الاجتماعيةلنش ـ ــاط املنظم ـ ــة ) (SLOكأولوي ـ ــة للعالق ـ ــات العام ـ ــة
"ٔالازمة"
تق-Sح العالقات العامة نموذجـا-متـداوال >ـي ٔالادبيـات ٕالانجلوساكسـونية-
يق ــوم ع ــى مجموع ــة م ــن الت-±يـ ـرات الاجتماعي ــة لنش ــاطها وفلس ــفFا > ،ــي إط ــار م ــا
يعــرف ب ـ ،SocialLicence to Operate6 :ممــا يمكــن املنظمــة مــن مقاومــة ٔالازمــات
الEـ ــ Dتواجههـ ــا ،وذلـ ــك بقـ ــدر حجـ ــم وعم ـ ــق العالقـ ــات الEـ ــ Dنسـ ــجFا املنظمـ ــة م ـ ــع
جماه-.ه ــا > ــي الظ ــروف العادي ــة –ال Eــ Dتس ــبق ٔالازم ــة ،-وه ــذﻩ الرخص ــة عب ــارة ع ــن
مجموع ــة م ــن املن ــاهج والوس ــائل توج ــه م ــن قب ــل املنظم ــة قص ــد إعط ــاء أفعاله ــا
الشرعية عند املجتمع العريض ،وفقا للمراحل التالية:
 تقديم املنظمة :ومختلف خواصها للجماعات الاجتماعية املعروفة.
 إضـفاء الشـرعية :مـن خـالل إمكانيـة فــتح حـوار حـول موضـوع مث.ـ -للجــدل،
ودور أو رؤية املنظمة >ي هذا النقاش.

6

 Une nouvelle vision des relations publiques : "Slow PR" », Thierry
Libaert, , Paris, 2010, P.12
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 املص ــداقية :ويتحق ــق ذل ــك بتطبي ــق التعه ــدات ال Eــ Dأخ ــذFا املنظم ــة ع ــى
عاتقها خالل الحوار ال DEتم بيFGا وب.ن الجماعات ٔالاولية >ي املجتمع سلفا.
 بنــاء الثقــة :وكــذا الحصــول عــى دعــم الجماعــات الرئيســية >ــي املجتمــع ،أو
ح Eالشخصيات السياسية.
وهــذا ال يع¶ــ Dبــأي حــال مــن ٔالاحــوال التخــي عــن اســ-Sاتيجيات الاتصــال
املؤسســاتي أو اتصــال ٔالازمــات أو حEــ الحــد مــن عملياFمــا ،ولكــن املقصــود بــه
هن ــا ،وجـ ــوب تفعيـ ــل العالق ــات العامـ ــة خاصـ ــة >ـ ــي ٔالاط ــر املتعلقـ ــة ببنـ ــاء عالقـ ــة
مستدامة )منظمة-جمهور محدد( مفعمـة بالثقـة ،ممـا يSـ-ك دائـرة الانتقـادات أو
الاع-Sاضات محدودة جدا -أنظر الشكل-




  

شــكل رق ــم  -02-يمثــل تموق ــع املنظم ــة داخــل املجتم ــع مــن خ ــالل نم ــوذج
)(SLO
وتعد مقاربة ) (SLOمن أهم ٔالاطروحات املعاصرة –ال DEتق-Sحها العالقات
العامة> -ي مواجهة ٔالازمات ،ف Dëتزيد من قدرات املنظمة عى التصدي ملختلف
ٔالازمات ،وذلك عن طريق الاستعانة بالجماعات ٔالاساسية >ي املجتمع >ي حالة
حدوث أي تغي.-.
8

ثانيا /العالقات العامة ؤالازمة :مقاربات عملية
هنــاك العديــد مــن النمــاذج أواملقاربــات الEــ Dشــرحت وفســرت دور العالقــات
العام ــة > ــي تس ــئ -.الازم ــات ،وق ــد أع ــدت ه ــذﻩ النم ــاذج بن ــاءا ع ــى جه ــود أكاديمي ــة
وأخــرى ميدانيــة ،وــي ال تقتصــر فقــط عــى ممارســات العالقــات العامــة وحــدها،
بل تذمج العمليات الاتصالية املتداخلة ضمن املزيج املعالج لظاهرة ٔالازمة.

أ.نموذج املزيج الاتصاwي-العالقاتي:
أو يعــرف كــذلك بــاملزيج ٕالاســ-Sاتيíي ،يقــوم هــذا النمــوذج )إق-Sحــه لــولر-
 (Lawlerع ــى فرض ــية أساس ــية  ــي أن ــه يص ــعب اس ــتخدام إس ــ-Sاتيجية اتص ــالية
واحـدة >ـي العالقــات العامـة أثنــاء ٔالازمـات ،وعــى الـراجح أنــه ال توجـد إســ-Sاتيجية
مثالي ــة تتبعه ــا املؤسس ــة > ــي حال ــة تعرض ــها ألزم ــة معين ــة ،وإنم ــا يج ــب اس ــتخدام
ٕالاســ-Sاتيجية ٔالانســب لكــل موقــف ،وحســب )رولــر( فإنــه >ــي حــال انتشــار ٔالاخبــار
ال Eــ Dتم ــس س ــمعة املؤسس ــة ،فيعم ــل ممارس ــو العالق ــات العام ــة ع ــى استقص ــاء
ٔالاخبــار ،وقــد شــFÉهم )رولــر( بــآذان وعيــون املنظم ـة ،ومتحــدث.ن باســمها >ــي نفــس
الوقــت ،ومــن ثمــة علــFم ممارســة الاتصــال >ــي اتجــاﻩ واحــد ) كتنظــيم املــؤتمرات
الصـحفية ،وإصـدار املنشـورات الصـحفية( ،و>ـي وقـت الحـق ممارسـة الاتصـال >ـي
اتجاه.ن.
وقـد أطلـق )رولــر( عـى نموذجـه اســم :النمـوذج املـوقفي 7إلدارة العالقــات
العام ــة م ــن خ ــالل إس ــ-Sاتيجيات اتص ــال ٔالازم ــات ،ويتعل ــق املح ــور ٔالاول م ــن ه ــذا
النمـ ــوذج بفهـ ــم طبيعـ ــة العمليـ ــة الاتصـ ــالية ،ومـ ــدى اشـ ــ-Sاك الجمهـ ــور >ـ ــي هـ ــذﻩ
العملي ـ ــة ،وإذا ك ـ ــان الاتص ـ ــال ه ـ ــو العنص ـ ــر امله ـ ــم فوج ـ ــب إدراك اتجاه ـ ــات ه ـ ــذا
الاتصال لنفرق ب.ن :الاتصال >ـي اتجـاﻩ واحـد ،والاتصـال >ـي اتجـاه.ن ،أمـا املحـور
7

 Marie Noëlle Sicard: les Relations Publique: Il Faut d'abord
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الثاني فيش -.إXى طبيعة الرسائل الاتصالية ،بينما يمثل أحـد أطـراف هـذا املحـور
الرسائل ال DEيع -±مضموFا عن رؤى املنظمة فقط ،أما الطرف الثاني فيش -.إXـى
الرس ــائل ال Eــ Dتع ±ــ -ع ــن ك ــل م ــن املنظم ــة والجمه ــور وتحم ــل دالالت تعك ــس رؤى
الطرف.ن.8
وبنــاءا عــى ذلــك ،فــإن املنظمــة الEــ Dتواجــه أزمــة معينــة يجــب أن تســخر
أربع إس-Sاتيجيات اتصالية تدخل تحت ح Q.تنفيذ جهاز العالقات العامة ،وي:
 إس-Sاتيجية ٕالاعالم.
 إس-Sاتيجية ٕالاقناع.
 إس-Sاتيجية بناء ٕالاجماع.
 إس-Sاتيجية الحوار.
وقد أطلق )رولر( 9عى هذﻩ ٕالاس-Sاتيجيات شبكة الاتصال ،وتكون هـذﻩ
ٔالاخ-.ة ما يمكن أن يطلق عليـه :صـندوق ٔالادوات ملمار¢ـ¡ Dالعالقـات العامـة أثنـاء
ٔالازمات ،وتعتمد باألساس عى كيفية بناء مزيج الرسائل >ي ال-±امج الاتصالية.

k@:L A: > dAP:
^Atf: _``P:uc

:h: _``P:uc
_[C q< 7C:

[_[: _b8:h
m=f: _``P:uc

An _``P:uc
^Af:

EA: > dAP:
8

 Ibid, p. 44
 Maisonneuve D, op.cit, p. 213
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شكل رقم  -03-إس89اتيجيات الاتصال Mي العالقات العامة ٔالازمة
أ -إس89اتيجية ٕالاعالم:
يك ــون الاتصـ ــال وفقـ ــا لهـ ــذﻩ ٕالاسـ ــ-Sاتيجية >ـ ــي اتجـ ــاﻩ واحـ ــد ،و>ـ ــي الوقـ ــت
نفس ـ ــه يك ـ ــون املض ـ ــمون الاتص ـ ــاXي ع ـ ــن ٔالازم ـ ــة موافق ـ ــا لسياس ـ ــة املنظم ـ ــة ورؤاه ـ ــا
الداخليـ ــة ،ويـ ــتم > ـ ــي هـ ــذﻩ املرحل ـ ــة تقـ ــديم املعلومـ ــات إ Xـ ــى الجمـ ــاهٔ -.الاساس ـ ــية أو
املتضـ ــررة بالدرجـ ــة ٔالاوXـ ــى ،وذلـ ــك ملسـ ــاعدFم >ـ ــي تكـ ــوين رأي عـ ــام س ـ ـليم ،بينمـ ــا
تتطلب هذﻩ ٕالاس-Sاتيجية وضوح سياسة وأهداف املنظمة ،وبالتاXي فال يجب عى
املؤسس ــة إتب ــاع إس ــ-Sاتيجيات ال ــتحفظ أو التك ــتم ع ــن املعلوم ــات ،ويرج ــع س ــبب
اختيار املنظمة إلس-Sاتيجية "السكوت" >ي بعض ٔالاحيان إXى سبب تاريòي يعود إXى
ضـعف الـرأي العــام >ـي أزمــة ســابقة ،أمـا الســبب الثــاني فهـو ســيكولوóي ،وذلــك أن
ٔالازم ــة ذات ت ــأث -.نف ôــ¡ Dعمي ــق ع ــى امل ــديرين ،وإض ــافة إ Xــى أن ــه عن ــد نش ــوب أزم ــة
معينـة تتعـارض النصـائح املقدمـة إXـى ٕالادارة بـ.ن القـائم.ن عـى العالقـات العامــة و
ونفــوذ الوظيفــة القانونيــة ،فرجــال القــانون >ــي املنظمــة ينصــحون ٕالادارة بــالتكتم
مع الجماه -.أثناء ٔالازمـة خوفـا مـن أن تلحـق بـاإلدارة مسـاءالت قانونيـة قـد تكلفهـا
الكث .ــ > -ــي املح ــاكم ،وعك ــس ذل ــك ف ــإن رج ــال العالق ــات العام ــة دائم ــا ينص ــحون
ٕالادارة العامة بأن تقول الحقيقة وبأسرع وقـت ممكـن 10مـن أجـل تحقيـق أهـداف
طويلـ ــة ٔالامـ ــد ،وقـ ــد ال تكـ ــون ملموسـ ــة عـ ــى املـ ــدى القريـ ــب مثـ ــل سـ ــمعة املنظمـ ــة
وصورFا أمام الجماه.-.
وع ـ ــى املس ـ ــتوى اللوجيس ـ ــتيíي-الاتص ـ ــاXي ك ـ ــذلك ،يج ـ ــب ت ـ ــأم.ن خط ـ ــوط اتص ـ ــال
احتياطيــة مفتوحــة بــ.ن ٔالاط ـراف املعنيــة باألزمــة ،وأيضــا بيــFGم وبــ.ن مــا يحتاجونــه
أثنــاء ٔالازمــة مــن معلومــات واحتياجــات مطلوبــة ملواجهــة ٔالازمــة فيمــا لــو تعطلــت أو
اFــارت قنــوات الاتصــال الرئيســية >ــي املنظمــة نتيجــة كارثــة مــا حلــت «Fــا ،ومــن بــ.ن
الوس ـ ــائل الاتص ـ ــالية الاحتياطي ـ ــة ال Eـ ــ Dيلج ـ ــأ إل Fـ ــأ :الاطب ـ ــاق الفض ـ ــائية ،الهوات ـ ــف
النقالة ،قنوات الراديو املفتوحة ،وشبكة ٕالان-Sنيت.
10
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ب -إس89اتيجية ٕالاقناع:
يصــاحب وقــوع ٔالازمــة اFمــار غزيــر مــن املعلومــات عــى ٔالاط ـراف املســئولة
عــن إدارة ٔالازمــة ،و لكــن الكث.ــ -مــن هــذﻩ املعلومــات والبيانــات غ.ــ -مناســبة أو
غ.ــ -صــالحة ،وذلــك بطبيعــة الحــال ســيؤثر ســلبا عــى متخــذي القـرار ،لــذلك
يجــب تقنــ.ن املعلومــات الEــ Dتصــل إXــى أط ـراف إدارة ٔالازمــة ،وأحســن طريقــة
لتص ـ ــفية وتق ـ ــ.ن املعلوم ـ ــات ه ـ ــو تخص ـ ــيص بع ـ ــض الخ ±ـ ـ-اء امل ـ ــدرب.ن لتلق ـ ــي
املعلومـات أوال الختيـار املناسـب مFGـا لظـرف ٔالازمـة الحاليـة ،ومـن ثـم إيصــالها
إXى خلية ٔالازمة أو ٔالاطراف املعنية.
تجمع هذﻩ ٕالاس-Sاتيجية ب.ن الاتصال >ي اتجاﻩ واحد ،واملضمون
الاتصاXي الذي يع -±عن رؤى كل من املنظمة والجماه ،-.وتسõى املنظمة
عادة إXى إقناع ٔالافراد من خالل رهن الاتصال السائر >ي اتجاﻩ واحد
بمعطيات ومتغ-.ات مادية وتاريخية إلبعاد الشكوك )حول إمكانية وقوع >ي
أزمة معينة أو ت-±ير فعل وقع خالل ٔالازمة(،و>ي العادة تقوم املؤسسات
بتقديم هدايا ،وأموال ،وتتفادى >ي الوقت نفسه تسميFا بالتعويضات
وذلك خشية من وقوع املؤسسة تحت طائلة الاFامات القانونية ،كما أن
العديد مFGا يلجأ إXى هذا النوع من الاتصال ٕالاقنا£ي >ي حال فشل
الاتصاالت اللفظية ،أما عى املستوى الداخي فيتم تقوية رهان
"أيديولوجية املنظمة وثقافFا" أو الفلسفة ال DEتؤمن «Fا املنظمة.
ج -إس89اتيجية بناء ٕالاجماع:
تجمع هذﻩ ٕالاس-Sاتيجية ب.ن الاتصال >ي اتجاﻩ واحد والاتصال
>ي اتجاه.ن ،وذلك تماشيا مع تقدم مرحلة ٕالاقناع ،و>ي هذﻩ املرحلة يع-±
)رولر( عن الجمهور بأنه أصبح مشبعا بالرسائل الاتصالية للمنظمات،
ومنه فتسõى املؤسسات إXى قياس رد فعله ،وهنا يمكننا مالحظة الاتصال
املزدوج الاتجاﻩ بعد مرورﻩ بمرحلة ٕالاشباع ،وهناك أربعة عوامل تؤثر عى
هذﻩ املرحلة كما يرى – هرد ،-وي:
 التغذية املرتدة.
 تعدد قنوات الاتصال.
12

 تنوع اللغة.
 الاتصال الشخ.D¡ö
وإذا تأكد ممارسو العالقات العامة من أFم استطاعوا فعال تغي -.ردة فعل
الجمهور إزاء ٔالازمة ،فهم مطالبون بتحقيق توافقات عى مستويات عليا كأخذ
شهادات أفراد راح أهلوهم ضحية للحادث ،وتقريFÉم من وسائل ٕالاعالم بغية
الحفاظ عى هوية املؤسسة.12
د -إس89اتيجية الحوار:
تتطلب هذﻩ ٕالاس-Sاتيجية مستوى عال من العالقة ب.ن املنظمة
وجمهورها ،وهذا يتوقف عى مدى نجاح فريق العالقات العامة >ي املهمات
املنوطة «Fم واملتضمنة >ي ٕالاس-Sاتيجيات السابقة ،ويصل مستوى التوافق ب.ن
املنظمة وجمهورها عى معطيات ٔالازمة إXى درجة أن املؤسسة تعمل عى
استشارة جمهورها >ي الخطوات أو السياسات ال DEيجب اتخاذها >ي مرحلة أخ-.ة
من ٔالازمة ،أو >ي أزمة قد تظهر >ي املستقبل القريب ،ويتم إشراك الجمهور >ي
عملية صنع القرارات باختيار ممثل.ن أو مندوب.ن عن الجمهور املعرض لألزمة،
كما تحرص إدارة العالقات العامة بالتنسيق مع ٕالادارة العليا عى تنفيذ برامج
املسئولية الاجتماعية ،كتقديم الت-±عات املادية ،أو ٕالاسهام >ي بناء املرافق الDE
تعرضت للدمار.
ولكـن ينبøــي ٕالاشــارة بأنــه لــيس مــن الســهل اســتخدام الرســائل الاتصــالية
الEــ Dتســõى لتكييــف محــيط املؤسســات مــع املتغ .ـ-ات الEــ Dتفرضــها ٔالازمــة ،وعــى
أقل ٔالاحوال يجب أن تكون صورة املؤسسة لدى جماه-.ها عريقة وأصيلة ،وهذا
ما يوفر لها جمهورا مدركا ومستجيبا ،كما أن لالتصال الشخ> D¡öي هذﻩ املرحلـة
دور مح ــوري يتعل ــق ب ــإدارة املناقش ــات ال Eــ Dينش ــطها الق ــائمون بالعالق ــات العام ــة
حــول ظــرف ٔالازمــة والحلــول املمكنــة ،وعمومــا فعــى الــرغم مــن نقــص تبلــور ٕالاطــار
11
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13

النظري املتكامل لهذﻩ ٕالاس-Sاتيجية ،فإنه يتم تطبيقها حاليا >ي املنظمات العامليـة
الك±ــ-ى ،مثــل ٔالازمــة الEــ Dتعرضــها لهــا شــركة )شــنايدر وول( 13لصــناعة الكيمائيــات
بأملانيا  ،1997حيث يرى فFا العديد من خ-±اء الاتصال والعالقات العامـة تجربـة
ناجح ــة > ــي إع ــادة تأهي ــل الظ ــروف الس ــيئة لألزم ــة إ Xــى خل ــق اس ــتجابة وتح ــاور م ــع
أفراد متضررين جراء هذﻩ ٔالازمة.
ب -مق89ب سيناريو املتغ[8ات الرئيسية:
أصبحت العالقات العامة اليوم موضة عصرية >ي حياة املؤسسات،
كيف ال و ي تمر بظروف متنوعة ومعقدة ت-Sاوح ب.ن ضغوطات املنافسة
والاحتكارات الشديدة من جانب ،ومن تقييم املحيط العام لها من جانب آخر،
مما يجعل وضعها >ي غالب ٔالاحوال معرضا ال محالة للحرج أو ٕالاحباط.
وللوقوف عى ما مدى حسن تصرف املؤسسة مع ٔالازمة ال DEتمر «Fا،
يجب التساؤل بالدرجة ٔالاوXى عن مستوى العالقات باملؤسسة ،هل ي عالقات
طيبة أم أFا غ -.ذلك )مضطربة (؟
تتوقف عى العالقات العامة مهام كب-.ة ،تنحصر خاصة >ي حماية
صورة ومصالح املؤسسة وي >ي لحظات حاسمة ،وذلك ما يمكن استخالصه
من خالل تسابق عدة – وكاالت استشارية – لعرض خ-±اFا عى املؤسسات،
قصد تحمل ع úûإدارة ٔالازمة من خالل القيام  :باستقصاء الرأي العام ،ثم
محاولة إقناعه بالطرق املثالية والشرعية >ي نفس الوقت .
وهذا ما يمكن أن نعت-±ﻩ كدارس.ن :الاتصال من أجل ٕالاقناع وتوف -.جو
من التوازن والهدوء عكس ذاك الذي ولدته ٔالازمة ،لكن وفق ما انFينا إليه  :ما
ي املحاور الك-±ى ال DEيمكن الاعتماد علFا قصد بناء مخطط عالقاتي شامل
يعالج موضوع ٔالازمة ؟
14
لقد حدد ) (Douvilleستة محاور رئيسية >ي بناء املخطط ي :
 .1رهانات ٔالاوضاع :
13
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تنشأ الحاجة املQSايدة لالتصال من أجل إقامة وتثم.ن عالقات املنظمة
انطالقا من حالة من الاضطرابات املتسارعة لألوضاع ،ال DEتكون ٔالازمة سببا >ي
حدوFا بينما يمتد تأث-.ها إXى محيط.ن :املحيط الداخي للمؤسسة ) ٕالاطارات –
املس-.ون – العمال – املدير ...الخ (  ،أما املحيط الخارóي فيمثل دورﻩ الضحايا
 ،املمولون ...الخ  .و منه يتوفر لدينا –واقع ) فضاء ( حرج – يمتد صداﻩ ب.ن
مستوي.ن داخي و خارóي للمؤسسة  ،أنظر الشكل املقابل :
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شكل رقم  -04-أبعاد ٔالازمة و محيط تأث[8ها
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ليس بالضرورة التقيد بالرهانات املوضحة >ي الشكل  ،-2-لكن قد يمثل هذا
التشخيص أك -²الحاالت تكرارا ووقوعا ،سيحاول مسئولو العالقات العامة فيما
بعد إخضاعه إXى جملة من الدراسات والتحليالت قصد إدراك التأث-.ات الDE
يمكن أن تحدث .
من املتفق عليه أن هوة الوضع املضطرب أو الفضاء الحرج املب.ن >ي
الشكل أعالﻩ ،الذي تسببت فيه ٔالازمة سQ.يد >ي الاتساع إذا ما أهملت أو
قلصت املؤسسة من دور إس-SاتيجيFا الاتصالية ٕالاقناعية املذكورة سلفا،
ولجأت >ي الوقت ذاته إXى تب¶ Dأساليب غ -.شرعية كالكذب والتمويه وإخفاء
ٔالاضرار ،ح Eتتمكن من مواجهة محيطها الخارóي ،فال يجب بأي حال من
ٔالاحوال أن تتالعب املؤسسة برهانات ٔالاحداث فتحاول من ح.ن آلخر استغالل

 Ibid,, pp. 43 44
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ببعض الخيارات ال DEيتيحها الواقع ،من أجل تسئ -.الازمة انطالقا من
إس-Sاتيجية اتصالية ضيقة املعالم أو غ -.سليمة.
ٔ .2الاهداف :
يمكن التفريق ب.ن عدة أنواع من ٔالاهداف ال DEتسõى املؤسسات
لتحقيقها من خالل إدارة عالقات ٔالازمة> ،ي ح.ن يبقى العامل املهم >ي تفرع
هذﻩ ٔالاهداف هو محور الاتصال ،بمع¶ آخر ٕالاس-Sاتيجية الاتصالية املتبعة >ي
التعامل مع ٔالازمات .
فعى سبيل املثال يسõى الطرف املتسبب >ي إغراق باخرة ) (ERIKAباملحيط
ٔالاطل ،D¡ôإXى التخلص قدر ٕالامكان من املسؤوليات ال DEتؤول إليه ،و>ي هذﻩ
الحالة تتوفر لديه حضوض اتصالية قوية ،ألن الحادث وقع بشكل سريع ،و>ي
منأى عن وسائل ٕالاعالم وح Eاملوقع الرسم Dللمؤسسة ،مما يسهل عملية
الاتصال باألفراد وإقناعهم ،وعندما تكون املؤسسة >ي مثل هذﻩ الحاالت " أي
أFا >ي مأمن من ضغوطات ٔالازمة " يتس¶ لها تحقيق أهدافها املتمثلة >ي :
 ال-±هنة عى احتواء ٔالازمة .
 نفي املسؤولية الكاملة عFGا  ،وإثبات ما يمكن أن تتحمله قصد إتاحة
فرصة املواجهة .
 >ي حاالت شاذة يطلب من املؤسسات التورط >ي تحقيقات شديدة
الدقة ،سيما تلك الحوادث ال DEترتبط برهانات صعبة التأويل ) الت-±ير (
 ،أو أن يلف القضية شFÉة معينة .
غالبا ما تسõى املؤسسات ) ال DEلها عالقة بحدوث أزمات >ي مناطق
م-Sامية :كسقوط طائرة >ي الصحاري الشاسعة  /انفجار وحدة عمل >ي منطقة
نائية ..الخ ( لتسخ -.إمكانياFا وكفاءاFا بنقلها إXى مواطن الحدث قصد إنقاذ
املوقف ،ولكن هذا ٔالامر يبقى بعيدا عن أع.ن الجماه ،-.مما يجعل صورFا
لد{Fم سلبية ،لذا فعى املؤسسات تعميم الاتصال بإشراك وسائل ٕالاعالم >ي
عمليات امل-Sامية ٔالاطراف.
كما يمكن لالتصال أن يعمل عى حماية بعض ٔالاهداف املرتبطة
أحداFا بأزمات صناعية أو غذائية ،ففي هذﻩ الحاالت ال تتحمل املؤسسات
16

املسؤولية الناشئة بسبب ٔالازمة بصفة كاملة ،ذلك ألن هوية املسؤولية مجهولة
ومرتبطة بدرجة كب-.ة بخفايا الحادث الذي يستغرق الكشف عن خلفياته وقتا
طويال ،وبذلك تمتد ف-Sة البحث والاستقصاء حول مسببات الحدث إXى ما بعد
الف-Sة ال DEتقتضFا املؤسسة >ي محاولة الظهور أمام جمهورها الخارóي بجملة
من الرسائل والخطابات الاتصالية ،ومنه ال يمكن الحكم علFا بالضلوع >ي
حدوث ٔالازمة ،وترفع عFGا املسؤولية الكاملة إXى غاية إثبات العكس.
>ي هذﻩ املرحلة يكون هدف املؤسسة مرتبطا بإعالم الجماه -.بحيثيات
الخطر ال غ ،-.وحماية ) الزبائن ( من خالل القيام بحمالت اتصالية ترتبط عادة
بالتنبيه أو ٕالارشاد ) التحذير من تناول مواد غذائية غ -.صالحة ...الخ (.
نستطيع تقييم أداء املؤسسة من حيث مدى قدرFا عى توف -.املعلومات
بشكل سريع ودقيق قصد حماية سالمة ٔالافراد ،وتوليف الاتصال بما يتناسب
مع إيجاد ظرف انتقاXي ) جديد ( ،ملا يجب أن يكون بعد ٔالازمة وهذا تقريبا ما
لجأ إليه  ( Speedy )16بعد مرورﻩ بخ-±ات واسعة >ي مجال املبيعات ،حيث عهد
إXى سحب طراز من أطر السيارات من ب.ن قائمة املبيعات ،بعدما تب.ن له أFا قد
تؤدي إلىحوادث مرور ،ومن خالل إس-Sاتيجية اتصالية لبقة قام )Speedy
(باق-Sاح خدمة جديدة ملراقبة أطر السيارات مجانا قصد القضاء عى ٕالاطارات
الغ -.سليمة ،وهنا يظهر الهدف من الاتصال وهو الاستفادة من ظرف ٔالازمة )>ي
الوقت املناسب( بتحويله من ظرف سل DûإXى إيجابي يمتاز باملرونة .
هناك أهداف أخرى يمكن من خاللها توجيه مخطط ٕالادارة بالعالقات،
ولكن انطالقا من محاور استثنائية ترجع أساسا إXى خلق جو اتصاXي من
السيطرة ٔالاولية عى ٔالاوضاع من أجل التحكم >ي وقت ومكان تقديم
املعلومات ،و>ي مرحلة ثانية توجيه سلوك املتأثرين باألزمة ) ( les acteurs de la
 ،criseبينما إذا كان وضع املؤسسة واضحا ) إزاء حادث مع.ن ( فال ضرورة
لبذل جهد كب> -.ي محاولة لإلملام بالظرف املتأزم ،أما >ي الحالة العكسية كأن
يكون وضع املؤسسة غامضا ) عدم توفر املعلومات  /انتشار ٕالاشاعة ع -±وسائل
ٕالاعالم ...الخ ( ،فهنا تلجأ املؤسسات إXى اختالق سيناريوهات اتصالية مدروسة
16
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من شأFا أن تسهل التحكم >ي صدى الجماه -.وردود أفعالهم ) ،(feed backمن
أجل إيقاف زحفهم عى حساب كيان املؤسسة .إن مثل هذا النمط من
ٔالاهداف الاتصالية عادة ما يعرف لدى الكوادر الاتصالية بـ " :املطرقة اليدوية "
ال DEتسيطر عى ٔالافراد وتحد من تقدمهم.
مهمــا ارتبطــت العالقــات العامــة بأنمــاط مختلفــة مــن ٔالازمــات ،إال أنــه >ــي
الFGاية تسõى إXى ال-±هنة عى شرعية أفعال املؤسسة ،وإعادة الاعتبار لصورFا )
كم ــا كان ــت قب ــل ح ــدوث ٔالازم ــة ( ،وه ــو اله ــدف الرئي ôــ¡ Dال ــذي يق ــف وراء توجي ــه
مخطط ٕالادارة بالعالقات بشكل عام .
 .3أنواع الرسائل الاتصالية :
تعكــس الرســائل الاتصــالية إXــى حــد بعيــد مــدى فاعليــة تنظــيم العالقــات
العام ـ ـة املعتمـ ــدة داخـ ــل املؤسسـ ــة قص ـ ــد مواجهـ ــة ٔالازمـ ــات ،كمـ ــا تـ ــدل الرس ـ ــائل
الاتصــالية املتناقضــة داللــة واضــحة عــى عــدم مقــدرة املؤسســة عــى التعامــل مــع
واقــع ٔالازمــة بــالرغم مــن بــذلها لجهــود معت±ــ-ة ) التنســيق بــ.ن خاليــا ٔالازمــة  /تحريــك
شـبكة الخ±ـ-اء إXـى موقــع الحـدث ...الـخ ( ،إال أن إسـ-Sاتيجية عملهــا >ـي الFGايـة تبــوء
بالفشل ،ويمكننا بصفة عامة التفريق ب.ن شكل.ن من الرسائل الاتصالية :17
 .1الرسائل ٓالانية :
وي الرسائل ال DEترد >ي الساعات ٔالاوXى من الحادث .
 .2الرسائل املضافة :
وي الرسائل ال DEتدمج و تضاف إXى املخطط الاتصاXي بعد السـاعات أو
ٔالايام ٔالاوXى من الحادث مكملة للرسائل ٔالاوXى .
يمثـ ــل النـ ــوع ٔالاول مـ ــن الرسـ ــائل الاتصـ ــالية " املتأهبـ ــة " موقفـ ــا حاسـ ــما بالنسـ ــبة
للمؤسس ــات ،ألن ــه يض ــعها > ــي حال ــة م ــن الض ــغوطات ال Eــ Dتح ــد م ــن ق ــدرFا ع ــى
احتواء املوقف ،وتكون >ي غالب ٔالامر :
 رسائل موجهـة لضـحايا ٔالازمـة ) ألFـم يمثلـون الطـرف الـذي سـتدور حولـه
ردود ٔالافعال ( .
17
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 رســائل تقــيم الوضــع  :مــن خــالل إظهــار املؤسســة ســيطرFا عــى الحــدث أو
ٔالازمة .
 رسائل تعلل املوقف الرسم Dللمؤسسة إزاء الحدث .
 تقيــيم الوضــع مــن خــالل معطيــات إم-±يقيــة ) إحصــاءات  /أرقــام للخســائر
...الخ ( .
 رسائل ذات طابع إقنا£ي .
 رس ــائل تعتمـ ــد عـ ــى إش ـ ـراك الخ±ـ ـ-اء و امل ـ ـراقب.ن لتحليـ ــل نتـ ــائج ٔالاحـ ــداث
ٔالاولية .
>ي غضون دقائق بعدها يتم إعداد سلسلة ثانية من الرسائل الاتصـالية الEـD
تقــوم ع ــى أنق ــاض الرســائل ٔالاو Xــى  ،بينم ــا يبــدو الفع ــل الاتص ــاXي مــن خالله ــا أك ²ــ-
ارتباطا باألهداف والتغ-.ات .
 .4الخلفيات :
يقصـد بخلفيــات ٔالازمــة هــو البحــث >ـي ٔالاســباب الحقيقيــة لنشــو Fا ،وفقــا
للفرضــية القائلــة أن لكــل حــادث فــاعال وراءﻩ ،فقبــل الشــروع >ــي تحديــد أهــداف
الاتصــال ،وطبيعــة الرســائل الاتصــالية الEــ Dســتظهر «Fــا املؤسســة أمــام جماه-.هــا
يجب البحث >ي كل ما يحـيط باملؤسسـة مـن كيانـات :جمعيـات ،أفـراد ذوو نفـوذ،
زب ـ ــائن ،أصـ ـ ــحاب املصـ ـ ــالح القريبـ ـ ــة أو البعي ـ ــدة ،هيئـ ـ ــات عامـ ـ ــة أو خاصـ ـ ــة ،وإن
اســتد£ى ٔالامــر العــودة إXــى أرشــيف املؤسســة ) للكشــف عــن تعامالFــا القديمــة (،
ومدى ارتباط أو تقاطع مصالح املؤسسـة مـع مصـالح أفـراد آخـرين أو مؤسسـات،
ليتم >ي الFGاية إعداد  -قوائم هويات – تحدد بالدرجة ٔالاوXى:18
• مصالح الفاعل.ن؟.
• درجــة نفــوذهم و تــأث -.ق ـراراFم ع ـى الكيانــات الاقتصــادية والاجتماعيــة
والسياسية ؤالامنية؟.
• ماذا بإمكاFم فعله؟ .

18

 Ibid, p.165
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ال يمكـ ــن >ـ ــي الحقيقـ ــة إدراك مـ ــا يمكـ ــن أن تؤديـ ــه هـ ــذﻩ الوثيقـ ــة مـ ــن دور إال
عندما تأتي املؤسسة إلعداد رسائلها
الاتص ــالية تواص ــال م ــع محيطه ــا الخ ــارóي > ،ــي ه ــذﻩ اللحظ ــة بال ــذات سيس ــõى
القائمون باالتصال إXى إدماج كل املعاي -.ال DEيرون أنه من خاللها يمكن التوصل
إXــى نتيجــة إيجابيــة ،وهــو مــا يحــدد >ــي ٔالاخ.ــ -وجهــة تــدفق الاتصــال الــذي ســ-.ا£ي
أهدافا خفية إXى جانب ٔالاهداف العلنية.
يخــول للمؤسس ــات اســتيعاب ك ــل أس ــباب وظــروف ٔالازم ــة ) الواض ــحة و
الخفيــة (ٔ ،الامــر الــذي يجعــل القــائم باالتصــال >ــي هــذﻩ الحالــة عــى و£ــي كب.ــ -بمــا
سيتخذﻩ من قرارات وإس-Sاتيجية تصب >ي خدمة مخطط العالقات بشكل كب،-.
انطالقا من محاولة تحديد الفاعل – إن كان فعال موجودا . -
.5الوسائل :19
ص ــحيح أن هن ــاك ع ــدة وس ــائل ي ــتم بواس ــطFا ت ــدعيم الفع ــل الاتص ــاXي
للمؤسســات >ــي حــاالت ٔالازمــة ،ولكFGــا >ــي نفــس الوقــت تفتقــد إXــى الفعاليــة وتلبيــة
املص ــالح املنش ــودة .تمث ــل أه ــم وس ــيلة > ــي ه ــذﻩ املرحل ــة تل ــك اللق ــاءات أو الن ــدوات
الصــحفية الEــ Dتعمــل املؤسســة عــى ٔالاخــذ بيــدها قصــد نشــر مختلــف تصــريحاFا
ٔالاولية بخصوص الواقعة ولكن مشكلة نقص املعلومات وتفرقها قد يصـعب مـن
مهمة استجالب وسائل ٕالاعالم قصد تغطية ٔالاحداث ) وخاصة مFGا ٔالاولية (.
كما أن توافد العدد الهائل من رجال الصحافة >ي تلك ٓالاونة قد يشـكل
ارتيابــا وضــعفا شــديدين عــى نفســية املتحــدث باســم املؤسســة ،وقــد يبــدوا وكأنــه
يح ــاول التس ــ -Sع ــى حق ــائق معين ــة > ،ــي الوق ــت ال ــذي يك ــون في ــه مراس ــلو مختل ــف
أجهــزة ٕالاعــالم >ــي أتــم تعطشــهم ملعرفــة مجريــات ٔالاحــداث .وذلــك مــا ســيدفعهم إXــى
ط ــرح أس ــئلة تص ــب > ــي ص ــميم املوض ــوع ،و> ــي العدي ــد م ــن ٔالاحي ــان تك ــون أس ــئلة
حرج ـ ــة ،ونظ ـ ـرا مل ـ ــا يش ـ ــوب ه ـ ــذﻩ الطريق ـ ــة م ـ ــن س ـ ــلبيات عن ـ ــد محاول ـ ــة املؤسس ـ ــة
التواصل بمختلف جماه-.ها ،مما يؤدي >ي بعض ٔالاحيـان إXـى إحـداث ثغـرات عـى
مس ـ ــتوى مخط ـ ــط ٕالادارة بالعالق ـ ــات ملواجه ـ ــة ٔالازم ـ ــة ،ل ـ ــدى لج ـ ــأت العدي ـ ــد م ـ ــن
املؤسســات اليــوم إXــى التعامــل مــع محيطهــا الخــارóي بشــكل أك²ــ -مرونــة مــن خــالل
19
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املـ ــدونات أو املواق ـ ــع الالك-Sوني ـ ــة ع ـ ــى شـ ــبكة الان-Sني ـ ــت لنق ـ ــل مختل ـ ــف الرس ـ ــائل
والتص ــريحات ع-±ها،كم ــا أن الن ــدوات الص ــحفية تنقل ــت ع ±ــ -الخ ــدمات املباش ــرة
لالن-Sنيت >ي شكل حوارات مباشرة ،وهذا ما جعل املؤسسات >ي وضـعية مسـتقرة
بعيدة عن التكلف أو الحرج.
تس ــهل مواق ــع الان-Sني ــت للق ــائم.ن باالتص ــال > ــي املؤسس ــات التعام ــل م ــع
مراح ـ ــل ٔالازم ـ ــة واملعلوم ـ ــات ال Eـ ــ Dيمك ـ ــن نش ـ ــرها توافق ـ ــا م ـ ــع م ـ ــا تملي ـ ــه الرهان ـ ــات
بمحيطFا الداخي والخارóي ،وهـذا مـا سـيجعل >ـي الFGايـة ارتبـاط ٔالافـراد العـادي.ن
والصحفي.ن بموقع املؤسسة عى الشبكة ملعرفة آخر املستجدات.
إن م ــن عناص ــر املعلوم ــات ال Eــ Dيج ــب ع ــى الق ــائم.ن بالعالق ــات العام ــة
مراعاFا لتغذية املخطط الاتصاXي ،ما يتوافق مع تقديم:20
 معلومــات عــى شــكل أرقــام واضــحة و دقيقــة ،بالشــكل الــذي يفهمــه كــل
أفراد املجتمع ) أميون  ،مثقفون (..
 حجــج مــأخوذة مــن الواقــع ) صــور  /أحاديــث ( ت±ــ-هن عــى عــدم التــورط
املباشر >ي حدوث ٔالازمة.
 طرح أسئلة وتقديم إجابات .
 رصد مختلف الوثائقيـات وال±ـ-امج الEـ Dتعـرف بكيـان املؤسسـة ومختلـف
سياســاFا ونيا Fــا اتجــاﻩ ) املح ــيط الخ ــارóي ٔ /الامــن الغ ــذائي  /النوعي ــة /
اح-Sام املعاي -.والقوان.ن الدولية ...الخ (.
 ع ــرض أش ــكال متنوعـ ــة م ــن الاتص ــال بوسـ ــائل ٕالاع ــالم ) ت ــتالءم بدرجـ ــة
كب-.ة مع ظرف ٔالازمة ( ،بمـا >ـي ذلـك مراسـالت صـحفية حـول املؤسسـة،
مجالت تقوم بإصدارها اعتمادا عى وسائل إعالم مستقلة.
 تقــديم مواثيــق واتفاقيــات مــع وســائل ٕالاعــالم ،ت±ــ-هن عــى مراقبــة وســائل
ٕالاعالم ملختلف نشاطات املؤسسة.

20

 Ibid, p. 58
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 .6تقييم النتائج :
إن تقييم نتائج مخطط اتصال ٔالازمة ليس باألمر اله.ن  ،بل العكس
تماما  ،و تكمن الصعوبة >ي الحكم عى إدارة الاتصال ألزمة معينة إدارة جيدة أو
العكس؛ تتوفر لدينا عدة معاي -.و أمثلة نستطيع أن نب.ن من خاللها كيفية
تقييم ومعرفة الاتصال الناجح >ي إدارة ٔالازمة أو الاتصال الذي لم يحقق أدنى
فرص التفوق علFا .
21
>ي سنة  1992اصطدمت طائرة للخطوط الداخلية الفرنسية بجبال –
  Sainte Oditeبضاحية  - Strasbourgأودت بحياة العديد من الركاب ،لكناملوقف الاتصاXي لشركة الط-.ان أخذ منحا جيدا >ي إدارة ٔالازمة ،و كان ملانج-.
الحملة الاتصالية >ي ذلك الفضل الكب ،-.إذ أرجع سبب سقوط الطائرة املفاóئ
اصطدامها أحد أجنحFا بالجبال مما أدى تضاؤل معدل الوقود بخزاناFا،
وبالفعل كان هذا املعيار أو السبب كافيا للتعب -.عن موقف املؤسسة من
الحادث؛ وهو ما أعطته ) املوقف الاتصاXي للمؤسسة ( وسائل ٕالاعالم بعدا
إيجابيا ،باعتبارها عنصرا شاهدا عى ٔالاحداث .
وهذا بخالف عدة حـاالت أيـن ال يـتم تكـوين إسـ-Sاتيجية اتصـالية سـليمة
للعالقـات العامــة تنطلـق مــن نتـائج ) ٔالازمــة ( الحقيقيـة ،و تســõى كـوادر املؤسســات
إXــى اخــتالق عــدة أســباب تكــون >ــي غالــب ٔالاحيــان وهميــة ،ال تعــود إال باســتنقاص
من شأن املؤسسة.
وقوف ــا عن ــد وجه ــة نظ ــر ع ــدة خ ±ـ-ات تأسس ــت > ــي مج ــال تس ــي -.الاتص ــال
للمؤسسات و ي >ي حالة أزمة  ،يتبادر إلينا موقف هـام ،و هـو أن املؤسسـة مهمـا
حقتت ــه م ــن نت ــائج إيجابي ــة تستخلص ــها > ــي غال ــب ٔالاحي ــان م ــن ٔالاط ـراف املراقب ــة )
وس ــائل ٕالاع ــالم  /الزب ــائن ...ال ــخ ( ،إال أن إنجازا Fــا الاتص ــالية تل ــك تبق ــى مح ــدودة
مقارنة بحجم الضحايا و ٔالاضرار ال DEتسببت فFا ٔالازمة ،22و لو حاولت استدراك
ذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل سياسـ ــات ٕالاقنـ ــاع ،و تسـ ــخ -.أحسـ ــن الحمـ ــالت الاتصـ ــالية عـ ــى
ٕالاطالق .
 Thierry Libaert , op cit , p.122
 Christophe Roux – Dufort , op cit , p. 169
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وبنظ ـ ــرة فاحص ـ ــة ع ـ ــى أدبي ـ ــات العالق ـ ــات العام ـ ــة > ـ ــي ٔالازم ـ ــة ،نج ـ ــد أن
التعامــل التقليــدي للعالقــات العامــة والاتصــال يــتم مــن خــالل إنكــار ٔالازمــة وعــدم
الاعSـ ـ-اف « Fــا ،أم ــا الطريق ــة غ .ــ -التقليدي ــة أو الحديث ــة فتعتم ــد ع ــى إس ــ-Sاتيجية
واض ــحة املع ــالم ؤالاه ــداف توض ــح كيفي ــة التعام ــل معه ــا م ــن خ ــالل تك ــوين فري ــق
عمل {Fتم بتحديد الرؤية العامـة لألزمـة وتشخيصـها ،ووضـع إسـ-Sاتيجية للتعامـل
معها ،ومنه فمن املهم العمـل عـى إيجـاد تـوازن بـ.ن إثـراء وخدمـة املوقـف الرسـمD
للمؤسسة ،وإشباع جوع الجماه -.الـذي يـرفض >ـي كـل ٔالاحـوال أن يكـون مشـاهدا
محاي ــدا ،و ــي معادل ــة ع ــى درج ــة كب.ـ ـ-ة م ــن ٔالاهمي ــة خاص ــة > ــي خض ــم النش ــاط
ٕالاعالمي الهائل عى كل صعيد ،ولكن ال يع¶ Dهذا كذلك تصـعيد ٔالامـور بالكيفيـة
ال DEتق¡ Dعى الاعتبارات ٔالامنية املعت-±ة واملصالح العليا.
و>ي هذا السياق ،ت-±ز أهمية الرقابة ال DEال تع¶ Dبأي حال من ٔالاحوال أن تصبح
وسائل ٕالاعالم عديمة املصداقية أو مهزوزة الصورة ،وإنما علFا أن تحمل الهموم
واملسـئوليات الاجتماعيـة بموضـوعية وحريـة راشــدة ،و>ـي هـذﻩ الحـال يتحـتم علينــا
23
أن نطرح جملة من ٔالاسئلة ذات الصلة:
 مـا مـدى فعاليــة الرقابـة ٕالاعالميــة أثنـاء ٔالازمــات؟ وذلـك >ــي ظـل الحفــاظ
عى ٔالامن العام.
 ما درجة مسأهمة ال-±امج ٕالاعالمية >ي الحد من ٔالازمات؟
 ماذا لو وجدت بعض الشائعات املغرضة؟
 مــاذا ل ــو اهSــQت ص ــورة املنظمــة أو الجه ــة املعينــة > ــي حــال ٔالازم ــة ،وك ــان
السبب >ي ذلك وسائل ٕالاعالم بالكيفية الخاطئة؟
فه ــذﻩ ٔالاس ــئلة وغ-.ه ــا تحت ــاج إ Xــى دراس ــات معمق ــة ،وم ــا {Fمن ــا هن ــا ه ــو دور
العالقــات العامــة >ــي هــذﻩ التغ.ـ-ات الEــ Dتفرضــها ٔالازمــة مــن جهــة ،ووســائل ٕالاعــالم
م ــن جه ــة أخ ــرى ،وأو Xــى ٔالام ــور ال Eــ Dيج ــب ٕالاش ــارة إل Fــا > ــي ه ــذا الب ــاب  ــي أهمي ــة
تك ـ ــوين عالقـ ـ ــة طيبـ ـ ــة بـ ـ ــ.ن إدارة العالقـ ـ ــات العامـ ـ ــة للمنظمـ ـ ــة ووسـ ـ ــائل ٕالاعـ ـ ــالم
23
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املختلف ــة ،وأن تك ــون ه ــذﻩ العالق ــة ع ــى درج ــة عالي ــة م ــن التف ـأهم والتناس ــق م ــن
خالل السماح لوسائل ٕالاعالم باالطالع املسـتمر عـى ملفـات املؤسسـة ،ممـا يسـهل
الاستعداد لألزمة ،كما يجب مراعاة النقاط التالية:
 إعــداد ملــف معلومــات متكامــل يكــون >ــي متنــاول رجــال ٕالاعــالم ،يوضــح
ٕالامكانيـ ــات والخـ ــدمات ،وجميـ ــع ٔالانشـ ــطة خاصـ ــة وأن وسـ ــائل ٕالاعـ ــالم
تكون متلهفة لجانب املعلومات ،فال بد من مـئ هـذا الفـراغ مـع الالSـQام
بالحقائق واملصداقية ،وعدم أهمال الحقائق التفصيلية.
 الاع-Sاف باألخطاء والنقائص إن وجدت.
 أن التص ـ ـ ــريحات الرس ـ ـ ــمية ذات الطبيع ـ ـ ــة الفني ـ ـ ــة والقانوني ـ ـ ــة ال م ـ ـ ــن
تحريرهــا بشــكل دقيــق ال لــبس فيــه وأن تلSــQم وســائل ٕالاعــالم بإذاعFــا أو
نشرها كما اتفق عى ذلك.
 أن تكــون للمتحــدث الرســم Dالقــدرة عــى التعامــل بموضــوعية ورصــانة
تبع ـ ــد ذل ـ ــك الانفع ـ ــال ال ـ ــذي يول ـ ــد الش ـ ــكوك ح ـ ــول القض ـ ــية أو ٔالازم ـ ــة
املطروحــة ،وأن يكــون التوجــه ٕالايج ــابي >ــي مثــل ه ــذﻩ الحــاالت هــو نش ــر
الحقائق الصحيحة والكاملة.
 أن تنشــر الحقــائق بالســرعة الالزمــة مEــ تــم التحقــق مــن صــحFا ،وذلــك
للح ـ ــد م ـ ــن الش ـ ــائعات ال Eـ ــ Dتتك ـ ــاثر م ـ ــع التعت ـ ــيم وإطال ـ ــة الظه ـ ــور أم ـ ــام
الجمهور ووسائل ٕالاعالم.
 ينصح العديد من خ-±اء الاتصال باستخدام وسيلة ٕالان-Sنيـت للتواصـل
مـع ٔالاطـراف املعنيـة باألزمـة ،وذلـك ألFــا وسـيلة تسـمح لفريـق ٔالازمـة بمــا
فــFم رجــال العالقــات العامــة والاتصــال ،القــانون ،وخ ±ـ-اء >ــي التســويق
واملناجمنــت تســمح لهــم مــن تمريــر خطــFم الاتصــالية بشــكل يســ ،-.كمــا
تخف ــف ع ــى الن ــاطق الرس ــم Dباس ــم املؤسس ــة الض ــغوط ال Eــ Dتول ــدها
الظروف الغ -.املالئمة.
 كمــا يجــب عــى املتحــدث أن يكــون مقتنعــا بمــا يقــول ،وأن يحــرص عــى
إقامة عالقات جيدة مع مندوبي وسائل وشبكات ٕالاعالم املختلفة.
خاتمة
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لقدحاولنا من خالل هذا املقال تسليط الضوء عى أبرز التصورات
والنماذج ال DEتعالج موضوع ٔالازمات املتعلقة خاصة باملنظمة و الدور الذي
العالقات العامة من خالل السيناريوهات املنبثقة عFGا ،وإيمانا منا بأن التعامل
العلم Dوالحكيم مع ٔالازمات من شأنه أن يحد من حجم املخاطر وٓالاثار الناجمة،
وهذا التعامل يشمل مختلف مراحل ٔالازمات ،أي قبل وأثناء وبعد ٔالازمة،
فاستشعار ٔالازمة باعتماد املعلومة الدقيقة ووسائل التكنولوجية الحديثة
والنظريات العلمية من تحليل البيانات وتقنيات املعلومات ،وغ -.ذلك من شأنه
احتواء ٔالازمة .كما أن التخطيط املحكم والتدريب من شأنه أن يساعد عى
التعامل السريع والفعال واتخاذ القرارات الصائبة عى ضيق من الوقت وقلة >ي
املوارد أثناء املواجهة ،ثم إن التقييم وأخذ الع -±واعتماد التجارب السابقة
وتبادل الخ-±ات واملعلومات وتوظيف الكفاءات واملعدات وتوعية املتعرض.ن
لألزمة ،سيعطي نتائج أك -²إيجابية >ي التعامل مع ٔالازمة.
و> ــي املقابـ ــل ،فـ ــإن اعتمـ ــاد العشـ ــوائية > ــي التعامـ ــل مـ ــع ٔالازمـ ــات وغيـ ــاب
التخط ــيط املس ــبق والارتج ــال > ــي اتخ ــاذ الق ـرارات أثن ــاء املواجه ــة وانع ــدام امل ــوارد
لتخفــيض حــدة املــأزق ،مــن شــأنه أن يجعــل أثــر ٔالازمــات حــادا ومــدمرا ،وقــد ينــتج
عFGا انعكاسات طويلة ٔالامد تزيد >ي أضرارها بصفة مباشرة أو غ -.مباشرة.
ومـ ــن ٔالانشـ ــطة ٔالاساسـ ــية >ـ ــي إدارة ٔالازمـ ــة بفعاليـ ــة ،استشـ ــعار املشـ ــكلة
وتشخيصها بدقة وقرار الاستجابة وتعبئة املـوارد والتنفيـذ املحكـم للخطـط املعـدة
مسبقا ملواجهة ٔالازمة والتدفق الداخي والخارóي للمعلومات.
ومن املزايا ال DEتحقق أعى جدوى >ي التعامل مع ٔالازمة سرعة رد الفعل والقدرة
عى اتخاذ القرار السريع ،والصائب ،والتعامل الجيد والاتصال الحذق
والعالقات الحسنة مع الجمهور الداخي والخارóي ،إضافة إXى الخ-±ة >ي إدارة
ٔالازمات .كما أن توعية الجماه -.باملخاطر عى اختالفها وسبل التصرف أثناء
الكوارث واعتماد الوسائل الوقائية ونظم السالمة.
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