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ممخص:

تزداد أىمية وسائل اإلعالم واالتصال في أوقات األزمات التي تصيب المجتمعات ،فتشكل إحدى أىم

المصادر التي يعتمد عمييا الجميور في استقاء المعمومات واألخبار المرتبطة بيذه األحداث ،وذلك من
خالل قياميا بدورين مختمفين ،األول ايجابي ويكون بضمان تغطية كاممة ومتوازنة لألزمة ،أما الدور الثاني
فيو سمبي ويتجمى في تشويو الحقائق وتقديم معالجة ناقصة لمحدث بعيدة عن الموضوعية والمصداقية ،وقد

كان اإلعالم الجزائري دوما حاض ار في مختمف األزمات الداخمية التي واجيتو عمى اختالف أنواعيا ،لكن
ىذا الحضور كان في بعض جوانبو ايجابيا وفي بعضو األخر سمبيا ،لذا سنسمط الضوء في ىذا المقال عمى
أداء الصحافة الجزائرية الخاصة ومدى فعاليتيا في إدارة األزمات الداخمية كتمك التي عرفتيا مدينة غرداية

مؤخرا ،وعميو نطرح التساؤل التالي :كيف أدارت الصحافة الجزائرية الخاصة األزمات الداخمية التي

واجيتيا؟

الكممات المفتاحية :الصحافة الخاصة ،األزمات الداخمية ،إدارة األزمات.

A journalistic treatment of the private Algerian press to the
 internal crises - Crise of Ghardaiaabstract:
The importance of the means of information and communication has increased
during the period of crises that face societies to from one of the most important
sources that the public depends on to select informations and news that has a
relation with these actions through two different roles. The first one is positive as
the first one, it has a negative aspect and fact. It has a lack treatment to, the action
which has no objectity and truth. The algerian informational was present at
different internal crises that had faced with its various kinds but this attendance
has positive and negative aspects in same. Cases so, in this article, we take a
simple glance about the role of the algerian specific press and its efficiency on
how to manage the internal crises as an example the one that happend in ghardaia.
? So, what’s our question
? How the algerian specific press managed the internal crises that had faced
Key words : the specific press, the internal crises, managing the crises.
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مقدمة:
ال ينكر أي أحد مكانة اإلعالم ووسائمو في عصرنا الحالي ،فقد أضحت أىم مصدر لممعمومات
واألخبار التي تقع في البيئة المحيطة بنا أو حتى في البيئة العالمية ،بحيث قربت المسافات وأدت إلى

دمقرطة المعمومات وجعمتيا في متناول الجميع ،وتصبح ىذه الوسائل أكثر أىمية في األوقات الحرجة التي
تمر بيا المجتمعات ،فالعالقة بين اإلعالم واألزمات ىي ع القة ينظر إلييا عمى أساس التكامل والتداخل،

عمى اعتبار أن اإلعالم عامل ميم في إدارة األزمات.

وقد أظيرت البحوث والدراسات أن اعتماد األفراد عمى وسائل اإلعالم يزيد في أوقات األزمات

والحروب والكوارث ألنو بكل بساطة يكون ىناك اضطراب وتضارب في األخبار ونمو متزايد لمشائعات،
وتساىم وسائل اإلعالم في إدارة األزمة من خالل ضمانيا لصيرورة تدفق المعمومات داخل المجتمع

وتغطيتيا المتواصمة لمختمف تطورات األزمة بشيء من التحميل والتفسير وتمبيتيا لحاجات الفرد وا شباع

رغباتو من المعمومات ،ومراقبتيا لكل ما يحدث في البيئة المتأزمة ،والممارسة اإلعالمية في أوقات األزمات
تختمف عن األوضاع األخرى التي يمر بيا المجتمع ،إذ البد من إعالم خاص إلدارة األزمة يتوفر عمى كل
شروط المينية والمصداقية والموضوعية ،ألن أي خطأ سيكمف ذلك غاليا ويزيد من درجة التوتر ويؤدي إلى

انحراف األحداث واستمرار نشاط ا ألزمة وتغذية أسبابيا.

وسنحاول من خالل ىذه المساىمة أن نتعرف عمى دور اإلعالم الجزائري ممثال في الصحافة الخاصة
في إدارة مختمف األزمات التي واجيتيا ،وما نوع التغطية التي اعتمدتيا؟ مع التركيز عمى أزمة غرداية

األخيرة.

 )1مدخل مفاهيمي لألزمة وادارة األزمات:
)1- 1

األزمة المفهوم ،األسباب والخصائص.

إن مفيوم األزمة من المفاىيم التي تتميز باتساع مجاالت استخداميا ،فيي ضاربة بجذورىا في كل

التخصصات والحقول المعرفية ،بدأ من النفس البشرية إذ يمكن الحديث عن أزمة نفسية أو أزمة ثقة ...الخ،
كما تستخدم في مجال العموم السياسية عند توتر العالقات بين الدول ،وفي العموم االقتصادية لمحديث عن

أزمة الكساد واإلفالس وغيرىا من االستخدامات.

وجاء في قاموس  Le Petit Robertأن األزمة ىي ":مرحمة صعبة تعرف حالة من االضطراب تتعمق

بأشياء ما أو أحداث وأفكار".

وتعرف األزمة من الناحية اإلدارية بأنيا "تعبر عن موقف أو حالة يواجييا متخذ القرار في أحد الكيانات

اإلدارية (دولة ،مؤسسة ،مشروع...الخ) ،تتالحق فييا األحداث وتتشابك معيا األسباب بالنتائج ويفقد معيا
متخذ القرار قدرتو عمى السيطرة عمييا أو عمى اتجاىاتيا المستقبمية

1

أما من وجية نظر إعالمية فيعرفيا حسن عماد مكاوي عمى أنيا "موقف يتسبب في جعل المنظمة محل

اىتمام سمبي واسع النطاق من وسائل اإلعالم المحمية والعالمية ،ومن جماعات أخرى كالمستيمكين والعاممين
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والسياسيين والنقابيين والتشريعيين ،واألزمة عبارة عن حادث خطير يؤثر عمى سبيل المثال في أمن الناس

والبيئة ويؤدي إلى تيديد سمعة المنظمة كمما اتسع انتشاره".

2

إن األزمة ال تنشأ من العدم ،فيناك أسباب ودوافع تقف وراء حدوثيا ،وىذه األسباب كثيرة ومتعددة ،إذ

لكل أزمة أسبابيا الخاصة بيا ،والتي تختمف عن غيرىا ،فمألزمة االقتصادية أسبابيا ونفس الشيء لألزمة
السياسية واالجتماعية وىكذا ،ومن ىذه األسباب ما ىو مرتبط بفعل اإلنسان ومنيا ما ىو خارج عن إرادتو،
وعموما يمكن تحديد أسباب نشوء األزمات كالتالي:
-6

3

وجود اختالالت ومشكالت متراكمة لم يتم حميا برغم مرور وقت طويل عمى بروزىا.
 - 6تورط صانعي القرار في أخطاء ناجمة عن سوء الفيم وسوء التقدير أو سوء اإلدارة ،إلى
جانب العشوائية في اتخاذ الق اررات.

 - 3ميل بعض المسئولين إلى اتخاذ ق اررات يائسة أو غير مدروسة.

 - 4تمسك بعض صناع القرار بمناصبيم أو الدخول في تحالفات خارجية لمواجية الداخل.
 - 5بروز تحالفات ومواقف جديد ة مؤثرة في موازين القوى السائدة.

ولألزمة خصائص تميزىا عن غيرىا من المفاىيم المرتبطة بيا عمى غرار الصراع ،النزاع ،الحادث،

المشكمة وغيرىا من المفاىيم المشابية ليا ،ومن ىذه الخصائص نجد:

4

-6

التعقيد والتشابك والتداخل في عناصرىا وأسبابيا وقوى المصالح المؤيدة أو المعارضة ليا.

-6

المفاجئة واستحواذىا عمى بؤرة االىتمام لدى المؤسسات واألفراد.

-4

إن مصدر الخطر أو األزمة أو الكارثة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متشابكة ومتسارعة.

-3
-5

نقص المعمومات وعدم دقتيا.

أنيا تسبب في بدايتيا صدمة ودرجة عالية من التوتر مما يضعف إمكانيات الفعل المؤثر

والسريع لمجابيتيا.

-6

إن مواجية األزمات تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات واإلمكانات وحسن توظيفيا في

تؤمن التنسيق والفيم الموحد بين األطراف
إطار مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية من االتصاالت الفعالة التي ً
ذات العالقة.
)2- 1

مدخل إلدارة األزمات:

إن تفاقم األ زمات وتغمغميا داخل المجتمعات والمنظمات وانتشارىا الواسع وتيديدىا ألمن المجتمع
وسالمتو ،ىو ما كان سببا وراء البحث عن سبل كفيمة لمواجية األزمات والتقميل من حدتيا ودرجة تأثيرىا،
فقد عرف العالم أزمات كثيرة متنوعة ومتعددة عمى كافة األصعدة ،فمن األزمات االقتصادية إلى األزمات
الناتجة عن الحروب والصراعات ،والتي كان من أبرزىا الحربين العالميتين األولى والثانية وما خمفتو من

دمار وخراب امتد لسنوات ،ثم ظيرت صراعات أخرى بين الدول وانقسمت القوى الكبرى إلى قطبين فدخل

العالم في أزمة عالمية شيدتيا فترة الحرب الباردة أدت في مجمميا إلى توترات كبيرة بل وصدامات في
العديد من المرات كأزمة الصواريخ في كوبا عام  ، 6166وأصبح العالم عمى فوىة بركان ينتظر انزالقا
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ومواجية مسمحة في أي وقت ،فكانت الحاجة إلى إدارة سممية تجنب البشرية الدمار والفناء ،فظيرت إدارة

األزمات كأسموب ثم تطورت إلى أن أصبحت عمما قائما بذاتو.

وتعني إدارة األزمات تمك "العممية التنظيمية واإلدارية التي تيتم بالتنبؤ باألزمات المحتممة عن طريق

رصد المتغيرات الداخمية والخارجية المولدة لألزمات ،وتعبئة كافة الجيود واإلمكانيات المتاحة لمتعامل معيا،
وبما يحقق أقل قدر ممكن من األض رار مع ضمان استعادة األوضاع الطبيعية في أسرع وقت ممكن وبأقل

تكمفة ممكنة".

5

ويعرفيا  Person and Clairبأنيا "محاولة منتظمة لتجنب أزمة في منظمة أو إلدارة أحداث سببتيا
أزمة ما".

6

كما تشير إدارة األزمات إلى أنيا "عمم وفن السيطرة عمى الموقف وتوجييو بما يخدم أىداف مشروعة من

خالل إدارة األزمة ذاتيا من أجل التحكم في ضغطيا ومسارىا واتجاىاتيا".

7

واليدف من إدارة األزمات ىو التخفيف من حدة األزمة وتوقيف نشاطيا واحتواءىا والتخفيف من آثارىا

ىذا في حال وقوع األزمة ،أما قبل وقوعيا فاليدف ىو طرح بدائل وقائية مناسبة قبل انفجار األزمة وتييئة

أساليب مواجيتيا ،وتتمخص أىداف إدارة األزمات في النقاط التالية:

8

 - 6التحكم في األزمة بحيث ال تتجو إلى التصعيد ومحاولة إطفائيا بالتدرج.
 - 6توفير القدرة العممية عمى استقراء مصادر التيديد والتنبؤ باألخطاء واالستغالل األمثل لمموارد

واإلمكانيات المتاحة لمحد من تأثيرىا الضار.
-3

تكرارىا.
-4

تحديد دور األجيزة المعنية بتنظيم وادارة األزمة وقت األمان ووقت األزمة والعمل عمى عدم
توفير اإلمكانيات المادية لالستعداد والمواجية وسرعة إعادة التعمير بأقل كمفة.

 - 5االستعداد لمواجية األزمة من خالل التنبؤ بالمشكالت وتمك ين اإلدارة من السيطرة عمى الموقف

والمحافظة عمى ثقة جميع األطراف المعنية ،وتوفير نظم االتصال الفعالة.

 - 6التعامل الفوري مع األحداث لوقف تصاعدىا من خالل تحميل الموقف ورسم السيناريوىات،

وتحميل نقاط القوة والضعف ،والفرص والتيديدات الناتجة عن كل حدث ،واالستعداد المستمر لمتعامل معيا.
 ) 6مسيرة الصحافة الجزائرية الخاصة:

كان ألحداث أكتوبر  6188أثرىا عمى الساحة السياسية واإلعالمية ،حيث استجابت السمطة الجزائرية
لممطالب الشعبية المتمثمة في فتح باب التعددية والديمقراطية وتبني الخيار الميبرالي بديال عن االشتراكية

التي امتدت منذ االستقالل ،فصدور أول دستور تعددي في تاريخ الجزائر كان في  63فبراير ،6181

والذي أعطي الضوء األخضر إلنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي في مادتو األربعين بديال عن

سياسة الحزب الواحد ،باإلضافة إلى تكريس حرية التعبير والصحافة في المادة .31

وفي  13أفريل  6111صدر قانون اإلعالم الثاني في الجزائر بعد قانون  16- 86والذي عزز حرية
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الصحافة في الجزائر ووافق عمى إنشاء الصحف الخاصة ألول مرة في الجزائر وشجعيا عمى ذلك ،مع

اإلبقاء عمى قطاع السمعي البصري محتك ار في يد الدولة.

وبذلك فقد "بدأت ممارسات الحرية الصحفية في الجزائر بعد دستور فبراير  ،6181إال أن إقرار الحق

الدستوري في ممارسة الحرية الصحفية تزامن مع أزمة سياسية حادة شيدتيا البالد ،تمك األزمة السياسية
كانت نعمة عمى الصحافة من جية بحيث وفرت ليا األرضية لمنقد والتعبير وفي الوقت ذاتو كانت نقمة
ألن الممارسة اإلعالمية لم تكن مضبوطة منذ بدايتيا حيث شابيا الكثير من االنحراف ،ومن سوء حظ

الصحافة وىو جزء من سوء حظ المجتمع الجزائري ككل أن الصحافة الجزائرية وجدت نفسيا بسرعة في
مواجية أزمة أمنية ،ومن الم الحظ أنيا طيمة سنوات األزمة كانت الصحافة مستيدفة من قبل اإلرىاب،
ألن الجماعات اإلرىابية تنظر لمصحافة عمى أساس أنيا طرف في األزمة ،أي منحازة لطروحات

الحكومة ،وفي الوقت نفسو ترى أن اغتيال أي صحفي يضمن ليا الضجة اإلعالمية التي تحتاج

إلييا".

9

لقد شكل دستور  6181وقانون اإلعالم  6111عيدا جديدا لمتعددية والديمقراطية اإلعالمية بحيث كان
"بداية جديدة لمصحافة المكتوبة في الجزائر ،إذ شيدت فترة التسعينات انفجا ار في مجال صدور العناوين

من يوميات وأسبوعيات ،وتميزت ىذه التعددية بتعدد الصحف من حيث انتظام الصدور ومن حيث المغة
ومن حيث الممكية ،وىكذا تنوعت الخريطة اإلعالمية في الجزائر كاشفة عن صحف حزبية وأخرى تابعة

لمدولة وأخرى خاصة ،وصحف ناطقة بالمغة العربية وأخرى بالفرنسية واالنجميزية وأخرى باألمازيغية".

10

عرفت بداية سنة  6116حدث ميم في الجزائر وىو إلغاء المسار االنتخابي الذي فازت بو الجبية
اإلسالمية لإلنقاذ ودخمت الجزائر بعدىا في أزمة أمنية حادة امتدت قرابة العشرية من الزمن وأثرت عمى

الحياة السياسية واالجتماعية وحتى اإلعالمية لم تسمم ىي األخرى منو نتيجة المضايقات التي تعرضت
ليا الصحافة المكتوبة التي عرفت خالل مرحمتيا األولى من التعددية طفرة إعالمية في مجال النشر
الصحفي وتعدد العناوين وىامش الحرية المتاح أمام الصحفيين ،لكن ىذه التجربة لم تعمر طويال حتى

تعرضت لالغتيال .فكم من مرة "صودرت صحيفة من المطابع واعتقل صحفي ألنو تناول موضوعا
حساسا يدخل في إطار المساس بأمن الدولة ،حسب قانون الرقابة الذي تمثمو لجان القراءة في مؤسسات

الطباعة ،واألمثمة عمى ذلك كثيرة مثل توقيف جريدة  Le Matinبتاريخ  18أغسطس  ،6116إثر نشرىا

لمقال حول تجميد الحكومة االيطا لية لقروضيا بالجزائر واعتمدت الصحيفة عمى بيان رئيس الحكومة
"بمعيد عبد السالم" كمصدر لمخبر ،لكن الحكومة االيطالية نشرت تكذيبا لما نشر في الجريدة وىو ما جعل

و ازرة االتصال تصدر ق ار ار بتوقيف الجريدة بحجة المساس بالمصالح العميا لمدولة ،كما أوقفت جريدة
الصح أفة بسبب اقترابيا من حزب الجبية اإلسالمية لإلنقاذ ذي التوجو اإلسالمي ،وكان ذلك في
أغسطس  ، 6116كما أن عددا كبي ار من الجرائد تم توقيفيا  لفترات متفاوتة المدة".
وقد تعرض الصحفيون طيمة ىذه الفترة لمضايقات كثيرة



11

منيا ما ىو صادر عن السمطة السياسية

كتوقيف الصحف وت عميقيا ،ومنيا ما ىو صادر عن الجماعات اإلرىابية وبيذا أصبح الصحفي الجزائري
بين مطرقة السمطة وسندان الجماعات المسمحة.
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دور الصحافة الجزائرية الخاصة في إدارة األزمات والكوارث:

لقد كانت الصحافة الجزائرية الخاصة ككل مرة في مواجية أزمة قد تكون سياسية كأزمة القبائل عام

 ، 6116أو أمنية كالعشرية السوداء أو الحمراء كما يسمييا البعض ،بحيث عانت األمرين وتعرضت
لمضايقات وعراقيل مادية وتصفيات جسدية راح ضحيتيا ما يفوق  61صحفي بسبب كتاباتيم ،أو حتى

األزمات الطبيعية كزلزال األصنام  ،6181بومرداس  ،6113فيضانات باب الواد  6116وغرداية 6118
وغيرىا ،فقد كان أمام الصحافة الخاصة ميمة تأطير ىذه األزمات والمساىمة في حميا وتقديم تغطية

موضوعية ومتكاممة دون تيوين أو تيويل أو تضميل لمرأي العام.

ففي الكارثة التي عرفتيا الجزائر العاصمة وتحديدا فيضانات باب الواد في  6116يقول الدكتور أحمد

ح مدي عن أداء وسائل اإلعالم الجزائرية عموما بما فييا الصحافة المكتوبة" :يأتي النقد الموجو لإلعالم
الجزائري وسموكو إزاء ىذه الكارثة ،ويمكن أن نحدد اإلشكال التي يمكن بواسطتيا التخفيف أو التقميل من

حدة ىذه المأساة الكارثية ،فقد كان بإمكانو أن يستشعر الحاسة اإلع المية ،ويبادر إلى دق ناقوس الخطر،
بل وقد كان من واجب اإلعالم المحمي ،وأعني ىنا بالضبط اإلذاعات المحمية مثل البيجة ومتيجة،

إضافة إلى المحطات الوطنية وخاصة التمفزة ...الخ أن تقوم بدورىا12 ".

إذا ىذا نموذج عن األداء السيئ والباىت لإلعالم الجزائري في واحدة من الكوارث التي عرفتيا الجزائري

إذ اقتصر دوره عمى نقل الحدث وفقط ،في وقت كان بإمكانو تعبئة الرأي العام ودفع السمطة التخاذ
التدابير الالزمة في مرحمة ما قبل حدوث األزمة أو الكارثة ،خاصة إذ عممنا أن مصالح األرصاد الجوية
أطمقت نشرية خاصة قبل خمسة أيام من حدوث الكارثة مفادىا قدوم أمطار غزيرة ورياحا قوية ...الخ.

نفس الشيء ينطبق عمى أزمة القبائل عام  ، 6116إذ أن اإلعالم الجزائري ككل لم يعتمد سوى عمى نقل
ومتابعة الحدث من بعيد ،فمم يقتصر دوره سوى عمى الج انب اإلخباري من خالل نقمو لمطالب سكان
المنطقة أو ترويجو لسياسة الدولة وما اتخذتو من إجراءات أمنية بدل البحث في أسباب ىذه األزمة
والفواعل الرئيسية فييا ،بل عمى العكس من ذلك فإن بعض الصحف ضخمت الحدث ،وبالتالي فإن

الصحافة الخاصة في الجزائر لم تمعب دورىا في ىذ ه األزمة من خالل نشر قيم الوحدة الوطنية واقناع

الرأي العام المحمي (القبائمي) بالعدول عن ىذه االحتجاجات والفوضى التي يقومون بيا والتي من الممكن

أن تعصف بالوحدة الترابية وتؤدي إلى تدخل الدول الغربية في ذلك ،فدور الصحافة عموما حول ىذه

األزمة اعتمد فقط عمى تغط ية األزمة ونقميا لمرأي العام الجزائري بدال من إداراتيا والمساىمة في حميا.
ولكي نكون اقرب في حديثنا عن الواقع الجزائري "يمكن أن نستشيد بكيفية المعالجة اإلعالمية لكارثة
طبيعية مثل زلزال بومرداس شير ماي  ، 6113الذي تحول إلى أزمة حقيقية انعكست عبر أداء سيء

لو سائل اإلعالم الجزائرية الثقيمة ،حيث يممس حالة من الذىول واالرتباط سيطرت عمى وسائل اإلعالم
الجزائرية األمر الذي يدل عمى فشل في تسيير ىذه األزمة إعالميا ويظير ذلك واضحا لمعيان من خالل

نقص المعمومات واضطرابيا 13 ".إن ىذا النقص في المعمومات جعل الجميور الجزائري يمجأ إلى وسائل
اإلعالم األجنبية الستقاء المعمومات ،ومعرفة مستجدات ىذه الكارثة الطبيعية بحيث أن اإلعالم الجزائري

بما فيو الصحافة المكتوبة لم تستطع أن توفر ذلك لقرائيا رغم توفر اإلمكانيات.
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م عالجة الصحافة الجزائرية ألزمة غرداية:

ال يختمف أداء الصحافة الجزائرية الخاصة عن سابقو بشأن أزمة غرداية التي تظير ككل مرة وتختفي،

فاإلعالم الوطني فشل ىذه المرة في إدارة ىذه األزمة وفي كشف خيوطيا ومالبساتيا ،عمى العكس من

ذلك فإن بعض وسائل اإلعالم الغربية ا ستطاعت أن تسمط الضوء عمى ىذه األزمة بالجمع بين شخصيات
من منطقة مزاب ومحاورتيم ومعرفة أسباب ومسببات ىذه األزمة " ،فقناة  France 24الفرنسية الناطقة
بالعربية تمكنت في إحدى حصصيا المقابمة بين ناشط حقوقي من منطقة مزاب بأخر منتمي ألحد

األحزاب الوطنية في الجزائر  ،ومن خالل ىذه الحوار تم الخروج بالنقاط التالية:
 أن ىناك جيات خارجية تزعزع االستقرار الداخمي في غرداية. -اتيام المغرب بتحريض الميزابين عمى الحكم الذاتي.

 -ضموع حركة الماك القبائمية في ىذه األزمة من خالل تحريضيا لمميزابين لمحصول عمى استقالليم

الذاتي.

 -المشاكل االجتماعية التي تعاني منيا المنطقة ىي أحد أسباب األزمة وليس ىناك سبب عقائدي".

14

ويتفق الباحثون في ميدان إعالم األزمات عمى أن ىناك ثالث طرق لمتغطية ال صحفية التي تعتمدىا

الصحافة المكتوبة في معالجة وادارة األزمات ،غير أن ذلك ال ينفي وجود أنواع أخرى وسنقوم بإسقاط ىذه
الطرق عمى الصحافة الجزائرية الخاصة في إدارتيا لألزمات الداخمية.
)6- 4

المعالجة المثيرة:

إن ىذا النوع من المعالجة "يستخدم تغطية تميل إلى التيويل

والمعالجة السطحية ،والتي ينتيي اىتماميا باألزمة بانتياء الحدث وىي معالجة مبتورة تؤدي إلى التضميل
والى تشويو وعي الجميور ،وتعتبر ىذه المعالجة استجابة لما تفرضو اعتبارات السمطة في بعض

األنظمة أو احتياجات السوق اإلعالمية ،التي تقوم عمى أساس التركيز عمى الوظائف التسويقية لإلعالم

دون النظر إلى الوظائف التربوية أو التثقيفية".

15

إن ىذه المعالجة ال تستند إلى الموضوعية في تغطية

الحدث وتقديم الحقيقة بقدر ما تعتمد عمى تضميل الرأي العام وتزييف الحقيقة وتشويييا في أذىان

الجميور ،ألنيا تعتمد أكثر عمى

السبق الصحفي والتسرع وعدم التحقق من المعمومات.

إن ىذه الطريقة كانت سائدة من جانب الصحافة الجزائرية خاصة تمك المصنفة في خانة الصحافة

االستئصالية بحيث عممت عمى " تضخيم األعما ل اإلرىابية فأعطتيا دويا وصدى إعالميا رىيبا داخل
الوطن وخارجة ،وربطت في معظم األحيان األعمال اإلرىابية بالدين اإلسالمي الحنيف ،وقد جعمت ىذه

الصحف وال زالت تجعل من األعمال اإلرىابية والمظاىرات مثمما حدث عام  6116و 6116في منطقة
القبائل مادة تتغذى منيا معتمدة في ذلك عمى التيويل المفرط".

16

وقد أستخدم ىذا النوع من المعالجة

في الصحافة الجزائرية تجاه أزمة غرداية من خالل إعطاء األزمة منحى أخر عمى أنيا ذات بعد عرقي
ومذىبي وأن ىؤالء الشباب المنتفض مدعوم ماديا من طرف أيادي خارجية ،وتضخيم األمر إلى حد أن

فيو جماعات

ت طالب باالستقالل والحكم الذاتي لمنطقة مزاب من خالل استخدام عناوين مثيرة في

تغطيتيا ليذه األزمة عمى غرار "غرداية المحرقة" " ،الخوارج " وغيرىا من العناوين.
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المعالجة الناقصة :يختمف ىذا النوع من المعالجة تماما عن األولى وىي مناقضة ليا وعادة ما

تكون مالزمة لي ا" ،فيي ال تقوم عمى التيويل بل عمى التيوين ،وىي بذلك قد تقمل من أىمية المعمومات
واألخبار داخل لممجتمع ،كتقميميا من حجم األصوات الداعية إلى انتياج الحوار السياسي كحل لألزمة ،أو

مبالغتيا في اعتبار ىذه األصوات خطيرة عمى المجتمع ،وقد بمغ الحد بموجب ىاتين الطريقتين إلى درجة
القذف في شخصيات وطنية تاريخية مثمما حدث عام  6115مباشرة بعد عقد مجموعة أحزاب جزائرية لقاءا
في العاصمة اإليطالية روما ،حيث اتيمت قيادات تاريخية بالخيانة لمجرد اختالفيا في الرأي مع السمطة

الحاكمة ،مثل عبد الحميد ميري األمين العام السابق لحزب جبية التحرير الوطني والسيد حسين آيت أحمد
زعيم جبية القوى االشتراكية".

17

إن ىذا النوع من المعالجة يقمل من قيمة ودرجة الحدث المطروح وال

يعطيو أىمية ،حتى أن الوسيمة اإلعالمية ال تضعو في مقدمة أولويات أجندتيا اإلعالمية ،ونجد ىذا

األسموب مستعمل بكثرة في وسائل اإلعالم الجزائرية ومنيا الصحافة الخاصة إذ أنيا كثي ار ما تيمش بعض
األحداث الميمة وال تتناوليا وتقصييا من أجندتيا الخاصة ،فإذا أخذنا مثال األزمة محل الدراسة وىي أزمة

غرداية فإن بعض الصحف الجزائرية قممت من أىميتيا وتناولت مواضيع أخرى ليست في مستوى الحدث

المطموب وكانت تتعرض ليذه األزمة بشيء من البساطة وكأنيا حدث عادي وبسيط ليس لو أية تداعيات
وآثار عمى المنطقة وعمى المجتمع الجزائري ككل ،أو أنيا تتجاىل ىذه األزمة تماما وال تتعرض ليا ،والدليل

عمى ذلك أن المعالجة لم تكن عمى وتيرة واحدة بل متقطعة فتظير أحيانا عمى صفحات ىذه الجرائد وتختفي
في أحيان أخرى ،وكأن معالجة ىذه األزمة ال يكون إال عندما يكون ىناك تصاعد خطير في ىذه األزمة،
رغم أنو البد ليذه الجرائد أن تواكب تطورات ىذه األزمة وتحمميا بأكثر تفصيل وتعمل عمى تنوير الرأي العام

الجزائري ،وتحذر من تداعياتيا عمى األمن الداخمي والوحدة الوطنية وتدفع السمطة التخاذ اإلجراءات الالزمة
بشأنيا ،كما تحسس أىالي منطقة مزاب بدورىم ومكانتيم في المجتمع وانتمائيم وتوطد من عالقات األخوة

والتضامن والتسامح ونبذ العنف والتشدد فيذه ىي مسؤولية اإلعالم تجاه المجتمع.
)3- 4

المعالجة المتكاممة:

إن ىذه المعالجة تتعرض لمجوانب المختمفة لألزمة (مواقف

األطراف المعنية ،األسباب ،السياق ،التطورات ،األفاق) ،كما تتسم بالعمق والشمولية والمتابعة الدقيقة التي
تحترم موضوعيا ومتمقييا ،وتستخدم من أجل تحقيق ذلك أحد األسموبين التاليين:

18

النمط العقمي :الذي يقوم عمى أساس تقديم المعمومات الصحيحة والموثقة.

النمط النقدي :الذي يقوم عمى أساس تقديم المعمومات مع محاولة إشراك الجميور المتمقي واالنطالق من

المستوى الواقعي لوعي الجماىير ،وربط المعالجة بمصالح واىتمامات الجماىير.

تقوم ىذه الطريقة أيضا عمى "المعالجة اليادئة بدون تيويل وال تيوين ،وتتعرض إلى مختمف جوانب األزمة

بطريقة منصفة وشاممة وعميقة ،إن ىذه الطريقة كانت غائبة غيابا كبي ار في وسائل اإلعالم الجزائرية ،وان كانت
ىناك بعض المحاوالت لاللتزام بيا ،وربما يرجع ذلك إلى صعوبة التزام الحياد تجاه األزمة القائمة".

19

إن أساس ىذه الم عالجة ىو االعتماد عمى الموضوعية في الطرح ونقل الحدث كما ىو دون زيادة أو نقصان

خصوصا في أوقات األزمات ،حتى ال تنتشر الشائعات وتؤدي إلى تجاوزات خطيرة في حياة األزمة.

فمن أىداف ىذا النوع من التغطية أو المعالجة ىو تكوين موقف متكامل ووعي عميق باألزمة من خالل
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المعرفة العممية السميمة لمعطيات األزمة ،ولذلك يحاول ىذا النوع من التغطية كما يقول أديب خضور":
إعطاء صورة كاممة تتسم بالوضوح واالتساق والشمول لمختمف جوانب األزمة ،وتقديم تاريخ وسياق األزمة،

وكذلك تقديم أفاق تطورىا وىي تراعي في ذلك كمو المستويات المخ تمفة لمجميور ،واالعتماد عمى كوادر
إعالمية مؤىمة ومعروفة والتركيز عمى األبعاد المحمية لألزمة ،وتحاول ىذه التغطية أيضا تجنب المخاطر

التالية :أحادية النظر إلى األزمة ،االقتصار عمى التغطية الجزئية ،واالىتمام باألبعاد الخارجية واىمال المحمية

أو العكس".

20

إذ ينبغ ي التعامل اإلعالمي مع األزمات بحذر واحترافية كبيرة ،وىذا غير موجود في وسائل اإلعالم الجزائرية
التي ناد ار ما تعتمد ىذه الطريقة ،وتميل أكثر إلى استخدام المعالجتين السابقتين ،فمن خالل مالحظتنا لبعض

الصحف الخاصة في تعامميا مع أزمة غرداية فإنيا ال تعتمد عمى ىذه المعالجة ،فيي إما تصف األحداث مع
بعض االنحياز دون ذكر األسباب الحقيقية ،إضافة إلى تضارب في المعمومات المقدمة (عدد الضحايا،

أسباب األزمة ،مخمفاتيا...الخ) ،ولكن من المفروض أن تبحث في األسباب الحقيقية لألزمة وتقدم لنا الحمول
المناسبة لمخروج من المأزق من خالل االعتماد واالستناد في ذلك إلى تحميالت المختصين وأعيان المنطقة
وسكانيا دون االكتفاء بنقل المجريات دون التأكد من مصادر الخبر.
خاتمة

في نياية ىذه الورقة يمكن الوصول إلى مجموعة من النتائج من بينيا أن أداء الصحافة الجزائرية

الخاصة ىو أداء باىت تنقصو االحتراف ية والمينية خصوصا في األحداث واألزمات الداخمية التي تعرفيا
الجزائر ،فمن واجب ىذه الصحف أن تُطور من أدائيا وتفعل ممارستيا ميدانيا بنقل األخبار بكل مصداقية
وموضوعية ،ومساىمتيا في تغطية األزمات واألحداث الداخمية من كل الجوانب دون االعتماد عمى الجانب

الخبري فقط وذلك باالكتفاء بنقل األخبار ،وانما تحمميا وتفسرىا وتساىم قدر اإلمكان في إيجاد حمول ليا،

فيذه ىي التغطية الصحيحة ،إضافة إلى اعتمادىا عمى أسموب التحري في الوصول إلى المعمومات ونقميا

دون أي زيادة أو نقصان ،وتبقى التغطية المتوازية والمتكاممة وغير المتحيزة ىي النموذج الفريد والصحيح
في اإلدارة اإلعالمية لألزمات.
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