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 الفصل االول:                                  
 االطار العام لمدراسة                              

 مقدمة :-1
يحظى عمـ إدارة األزمات باىتماـ كبير مف جانب الباحثيف في مجاؿ العمـك      

االجتماعية بشكؿ عاـ كاالتصاؿ الجماىيرم بشكؿ خاص، ك ذلؾ عمى ضكء الثكرة 
، كالتي تنقؿ  في مجاؿ اإلعبلـ كاالتصاالت اآلفكجية التي يعيشاىا العالـ التكنكل

األحداث كاألزمات فكر كقكعيا مف أم مكاف في العالـ، ىذا فضبل عف كثرة األزمات 
  التي تعاني منيا مف دكؿ العالـ خاصة الناتجة عف حكادث اإلرىاب.

 

ما يتعمؽ بكيفية إدارتيا عمى  كمف بيف الفركع اليامة في مجاؿ إدارة األزمات     
الجميكر العاـ ككسائؿ اإلعبلـ ك ىك ما يعرؼ باتصاالت ، مستكل الجميكر الداخمي ك

مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ يككف االتصاؿ المؤثر كالفعاؿ بيذا الجميكر  فإف األزمة. لذلؾ
لى نتائج ؤدم حتما إت المتنكعة، كال شؾ في أف كسائؿ اإلعبلـ القكية  ككسائؿ االتصاؿ

 إيجابية كمممكسة عند إدارة أم أزمة.

ف      البشرم يؤكد أف العالـ يتجو نحك مزيد مف التداخؿ   قراءة عممية كتأممية لمكاقع كا 
ف ركافع كاذرع ظكاىر العكلمة بدأت  تتكضح أكثر في رسـ مقاربة لعالـ  آثارىاكالتشابؾ كا 

ا منطمقة كبقكة نحك صياغة مبلمح ككني جديد ، ستطكم االمتدادات الككنية بيف دفتيي
عبلمية كاجتماعية كأنماط عيش  ثقافية كسمككية ككنية عامة كاقتصادية كسياسية كا 

كؿ ذلؾ  أمرىا،كتأسيس قكانيف كتشريعات مكحدة عمى حساب دكؿ العالـ المغمكب عمى 
 يسير باتجاه تشكيؿ كاقع جديد كأم تعثر أك إعاقة لمكاقع الجديد لف يتحمؿ المجتمع

 بؿ سكؼ تحممو برمتو عمى دكؿ الجنكب.   الدكلي المسؤكلية

رغـ االدعاء أف إرادة تحقيؽ التنمية لممجتمعات كالكقكؼ إلى جانب المعكزيف ك     
 األزمات أىمياكبرز مف بيف   كالفقراء كخمؽ االستقرار مسؤكلية أخبلقية عمى الجميع
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 بقعة مف العالـ باعتباره كباء مدمران  التي تعترم العالـ اليـك كمنيا كشؼ الفساد في أية
عاقة المسارات العممية المتقدمة.  سريع االنتشار كلو القدرة التدميرية لتعطيؿ الحياة كا 

التي يزداد عددىا  األزمات إلنتاجمرتعا خصبا كمطبخا  أصبحفعالـ اليـك كربما الغد 
   لمكاجيتيا .. ةمنظم حقيقية كجيكدان  إرادةيستدعي تكفر  كتتنكع في تكجياتيا كىذا ما

ائيا ننتيجة تغييرات مفاجئة تطرأ في ب كاألنظمةغمب األزمات في المجتمعات أكتحدث 
الداخمي أك الخارجي بعيدا عف التكقع أك فرض لتجنبيا ، ككثيرنا ما يقاؿ إف كؿ أزمة 

ا .   تحتكم بداخميا بذكر النجاح كجذكر الفشؿ أيضن

ة كثيرة كمتعددة كال نستطيع حصرىا أك تصنيفيا بؿ إف مجاالت األزمات اإلداري     
يمكف القكؿ إف األزمات المرتبطة باإلنتاج قد تأتي عف فشؿ مفاجئ أك عكارض أجنبية 

طبيعية . كما أف بعض األزمات تحدث  أكككارث بشرية  أككباء  أكأك إىماؿ تاريخي 
جة تسرب معمكمات كقد تحدث بعض األزمات نتي خارج نطاؽ سيطرة الجيات المعنية .

إلى خارج المنظمة   ىامة كأحياننا سرية كاستراتيجيو أك خطة جديدة أك مشركع جديد
 فيحدث عكس ما ىك مخطط لو .

إدارة األزمات ليا أسس عامة يجب أف تترجـ إلى خطة جاىزة لمتطبيؽ في أم  إف      
دـ االنفعاؿ طيمة طارئ تعتمد السرعة كالعمؿ الجماعي كاألساليب العممية كاليدكء كع

فترة معالجة األزمة، االىتماـ بالعبلقات اإلنسانية كتشجيع المبادرات كاإلبداعات كبث 
ركح الحماس بيف العامميف، االبتعاد عف البيركقراطية، االىتماـ أكال بتطكيؽ األزمة كعدـ 

أك  السماح بتكسعيا، تقييـ دركس األزمة لضماف عدـ تكرارىا، تقسيـ العمؿ عمى مراحؿ
فعاليات متسمسمة لمكاجية األزمة، تحديد المستمزمات المادية كعدد األجيزة كالمعدات 

 كاآلليات ككسائؿ االتصاالت كبالحد الكافي كحسب متطمبات األزمة.

كاف نكعيا ىي جعؿ المعمكمات  أيان  األزمات أكقاتفي  ميمة اإلعبلـ األساسية إف     
ثراءلدل المرسؿ إليو كحتى تحدث تفاعبل التي تريد إرساليا معركفة كمفيكمة  ، كيعتمد كا 
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استخداـ الرمكز، كالكممات، كالصكر، كغيرىا، لنقؿ أفكار كمعمكمات  اإلعبلميالعمؿ 
كخبرات يتفاعؿ بمقتضاىا متمقي كمرسؿ الرسالة في مضاميف اجتماعية معينة كمفاىيـ 

مضاميف الرسالة عند متساكية كمتقاربة لدالالت الرمكز كمضامينيا، بحيث تتكافؽ 
الخسائر  بأقؿالمرسؿ كالمتمقي بما يحقؽ فيـ المعمكمات كيستخدميا في تجاكز األزمة 

 الممكنة.

إف تكجيو رسائؿ إعبلمية ذات صمة باألزمات لكؿ فئة مف فئات المجتمع ضركرة      
مى ىـ أىـ الشركاء نظران لقدرة تأثيرىـ ع كاإلعبلميكفلكسب تعاكنيـ يبدك ضركريان، 

عطائيـ  الرأم العاـ، لذا يجب إقامة عبلقة طيبة معيـ تقـك عمى الثقة المتبادلة كا 
 معمكمات محددة كتنظيـ لقاءات دكرية معيـ.

  الدكر الذم يضطمع بو اإلعبلـ أىميةعمى  ىذا التركيزبحثو في  الباحث حاكؿسيك 
الكضع كالقضاء  لتعريؼ الجميكر باإلجراءات المتخذة مف قبؿ الجيات المعنية إلصبلح

عمى األخطاء الحاصمة نتيجة األزمة مع تضميف ىذه اإلجراءات اإلثباتات الحسية عمى 
 إصبلح األخطاء كاالعتذار عنيا. 

كالككارث تفرض نفسيا عمى كسائؿ اإلعبلـ كىذا يمكف أف يضع أية مؤسسة  فاألزمات
فية إدارة العبلقة تحت األضكاء كلكف ألسباب سيئة، لذلؾ فإنو مف الضركرم معرفة كي

عطاء الصكرة السميمة  مع كسائؿ اإلعبلـ إذا كاف المطمكب إيصاؿ الرسالة بشكؿ جيد كا 
   عف المؤسسة.

مف  أككارثة طبيعية أك زمة ألكىك عرضة  إالناـ  أكفبل يكاد ىناؾ مجتمع متقدـ       
عفي شعبا ما تعرؼ كال ت تزاؿ الككارث كاالزمات تحيط بنا ... كىي ال شر كالبصنع ال

 أخطائوىناؾ مف يتحكط لمكاجيتيا كيستفيد مف  أفكالفرؽ ، مف نتائجيا الكارثية 
يتعممكف مف تجاربيـ رغـ قساكة النتائج عمى الدكؿ كالشعكب كفي مقدمتيـ  ال كآخركف
 العربية... األقطار
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ر في األزمات تصبح المؤسسات عرضة لمراقبة اإلعبلـ فتقكـ كسائؿ اإلعبلـ كالجميك ك 
معان بكضعيا عمى طاكلة التشريح لفحصيا بدقة كتصبح جميع حركات المؤسسة 
كسكناتيا مكضع مراقبة كتحميؿ كانتقاد مف جميكرىا بجميع شرائحو، خاصة أف 
مصالحيـ مرىكنة بنجاح المؤسسة أك فشميا، كلذلؾ فيـ عادة ييتمكف بتتبع ما ستؤكؿ 

 ة في نياية األمر.إليو حاؿ المؤسسة أك الجية التي تتعرض لؤلزم

كمف بيف األزمات التي ابتمي بيا الكطف العربي، كما زالت حديث اإلعبلـ العربي أزمة  
 االحتبلؿ كقكع الجزر الثبلث ) أبك مكسى، كطنب الكبرل، كطنب الصغرل( فمنذ

 العربية اإلمارات كدكلة 1971 نكفمبر مف 30 في الثبلث العربية الجزر عمى اإليراني
 في تيدأ لـ الشقيقة الجكار أقطار كخاصة العربية األقطار مف عدد عياكم المتحدة
 المطالبة تمؾ في رئدىا.  اإلمارات دكلة حياض إلى الثبلث الجزر بإعادة إيراف مطالبة

 التاريخي كالتكاصؿ الجغرافي الجكار كقائع تقتضييا التي الكدية العبلقات عمى كالحرص
 ة.الكثيق اإلسبلمية كاألخكة القديـ

 درجات أعمى مارست كسائؿ اإلعبلـ في دكلة اإلمارات، كالدكلة كذلؾ بكؿ مؤسساتو لقد
 الماضية الفترة طيمة حاكلت أنيا كما.  كركية بحكمة المسألة ىذه لمعالجة النفس ضبط

 الكد صبلت عمى حفاظا العاـ الرأم يغير ما المحتمة بالجزر مطالبتيا في تجعؿ ال أف
 عف بعيدا المكضكع لمعالجة طيراف إلى المسئكليف مف عدد يفادبإ فػػقامت كالجكار
 المكضكع إثارة بعدـ رسمية بتكجييات بالدكلة اإلعبلـ أجيزة التزمت كما األضكاء
 إعبلميا

 تتسـ الدكلة رئيس نيياف آؿ سمطاف بف زايد الشيخ السمك صاحب تكجييات ككانت     
 أك تياكف ببل كحقكقو الكطف بتربة سؾالتم صبلبة مع النظر كبعد كالركية بالحكمة
 ال الدكؿ بيف المشكبلت لحؿ عمميا أسمكبا التفاىـ كاتخاذ اليادئ بالعمؿ مؤمنا تفريط
 منيا. المجاكرة سيما
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 الدكلة رئيس نيياف آؿ سمطاف بف زايد الشيخ السمك لصاحب الدائـ الحرص مف كانطبلقا
 دكلو بيف الجكار حسف عبلقات كعمى العربي الخميج منطقة في كاالستقرار األمف عمى
 كالطرؽ الحكار طريؽ عف الثبلث العربية الجزر قضية لحؿ إيراف الجارة سمكه دعا

 التاـ استعدادىا عف أعربت المتحدة العربية اإلمارات دكلة إف:  سمػػكه كقاؿ السممية
 تعمؽي فيما اإلسبلمية إيراف جميكرية مع مباشر حكار إجراء في الصادقة كرغبتيا

ننا. الثبلث اإلمارات لجزر باحتبلليا  كااللتزاـ الحكار إلى المجكء بضركرة ننادم نزاؿ ال كا 
 اإلمارات دكلة لسيادة الثبلث الجزر كعكدة االحتبلؿ ىذا إنياء أجؿ مف السممية بالطرؽ
 كاالحتراـ الجكار حسف كمبادئ الدكلية كاألعراؼ القكانيف مع تمشيا المتحدة العربية

 الدكؿ. بيف بادؿالمت

كعمى خطى سمكه رحمو اهلل سار خميفتو سمك الشيخ خميفة بف زايد حفظو اهلل       
ككلي عيده األميف في المطالبة بعكدة الجزر الثبلث ، كأكضح سمكه ككلي عيده األميف 

 إلى إيراف كدعا المحتمة الجزر استعادة في بحقيا تمسكيا في الراسخ الدكلة مكقؼ
براز الدكلي لتحكيـا إلى المجكء  بالجزر. ادعاءاتيا حكؿ كثائقيا كا 

ككانت صحيفتي الخميج كاالتحاد مف أكثر الصحؼ المحمية كالعربية معالجة لتمؾ       
 األزمة بعقبلنية متناىية ، فمف ىنا كانت الدراسة الميدانية تتعمؽ بياتيف الصحيفتيف . 

 شكمة الدراسة: م- 2
 في تفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ في إدارة األزمات  انحصرت مشكمة الدراسة     

أزمة الجزر اإلماراتية المحتمة) طنب الصغرل ، كطنب الكبرل ، كأبك مكسى(. بخاصة ك 
 كبياف الدكر الذم لعبتو صحيفتي االتحاد كالخميج في إدارة ىذه األزمة .
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 : ةمنيج الدراس - 3
 اإلحصائي. ك ميمي التح –المنيج: الكصفي التحميمي اعتمد الباحث  
 
 أىمية البحث :- 4

تكمف مشكمة البحث في أنو يعالج قضية جزر اإلمارات الثبلث المحتمة كالتي       
شغمت الرأم العاـ العربي كاإلسبلمي كالعالمي كالخميجي عمى كجو الخصكص ، كما 

ؽ أنيا تبيف دكر كسائؿ اإلعبلـ بشكؿ عاـ في معالجة األزمات المختمفة كالتي تؤر 
 األمنيةاالنعكاسات كما أنو يبيف  الشعكب الضعيفة كغيرىا مف الشعكب األخرل .

 أمنيةكجكد نتائج  إلىتشير الدراسات العممية ، حيث  لبلزمات اإلعبلـلمعالجة كسائؿ 
كالسياسي في  األمنيكتنعكس سمبا عمي درجة االستقرار  اإلعبلـمرتبطة بتدخؿ 
عمي انو سبلح ذك  إليوكينظر  األزمات إدارةيا في طرفا رئيس اإلعبلـالمجتمع فأصبح 
 إالالمعنية  األطراؼقدرة عمي التكصؿ لحمكؿ مقبكلة ترتضييا  األكثرحديف فقد يككف 
قد يككف العامؿ الرئيسي لتطكر األزمة كتعقيدىا كتصعيد حدة  أخرلانو في حاالت 
 .األزمة أطراؼالخبلفات بيف 

 
كفي  الجديدة العالميةكالتغيرات  األزمةبيف  الصمةثيؽ ارتباط ك  كدكج اآلفكيبلحظ     

بينيا كبيف كافو المتغيرات سكاء كانت  ةطردي عبلقةكمع كجكد  العكلمةظؿ نظاـ 
 سياسيو .... أكاجتماعيو  أكاقتصاديو 

 
كمف ثـ نجد  ، المختمفة بأنشطتياالحاؿ عمى جميع المنظمات  بطبيعة أثرتكالتي      
عادةكمناىج عمميا  أساليبياتطكير  إلى ةي حاجو ماسف اإلدارةنظـ  أف ىيكمتيا  كا 

تمؾ  نتيجةتيا مخاطر ال حدكد ليا االتي تحمؿ في طي المتجددةلمكاجيو المكاقؼ 
 المتغيرات .
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بؿ كالتنبؤ بيا مف  األزمات إدارة بكيفيةاالىتماـ  إلى أدتكفي ظؿ ىذه المتغيرات      
 إذمحتممو  أزمةىناؾ  أفكالتي تكضح  المبكرة نذاراإلخبلؿ نظـ المعمكمات كعبلمات 

 نحك حميا كمحاكلو أك األزماتنحك تجنب  كةخط أكؿىك  المحتممةالشعكر بالمشاكؿ  إف
قبؿ حدكثيا كتصعيدىا كاالعتماد عمى  األزمةبكقكع  تنبئالتصدم لتمؾ البكادر التي 

 الفعؿ . ةبدال مف رد المبادأة
 

عمى  اإلجابةمف  يبدأك مكاجيتيا  األزماتجاد في التعامؿ مع التفكير ال بدايةف كا       
 : التاليةالتساؤالت 

نتجو ؟ كماذا  أيفلنا عند جميكرنا ؟ كالى  الحالية الذىنية الصكرةنحف ؟ كما  أيف      
كما ىك المطمكب  نككف ؟ أفنكد  كأيفنممؾ ؟ كما ىك الكقت المتاح لنا لبلستخداـ ؟ 

التي يمكف استخداميا  كالمناسبة المتاحةكما الكسائؿ  ما نريد ؟ إلىالقياـ بو لنصؿ 
 ؟ أىدافنا إلىلمكصكؿ 

السبؿ لمتعامؿ معيا ىك القياـ  أفضؿكمعرفو  األزمة طبيعةكسيمو لفيـ  أفضؿ إف    
 أفكبدال مف  إدارتياككيؼ تـ  األخرلالتي تعرضت ليا المنظمات  األزمات بدراسة

ماذا حدث ؟ كلما تعرضت ىذه  أنفسناؿ أنس أفعمينا  ىشةكدنكتفي بالنظر في تعاطؼ 
كحظيت بيذا االىتماـ  كالصحفية اإلعبلمية المعالجةمف  النكعيةليذا الكـ كىذه  األزمة

فيما يتعمؽ بردكد  كاإلخفاؽالنجاح  أكجوبمعالجتيا ؟ كما  اإلدارةالبالغ ؟ ككيؼ قامت 
 فعاليا ؟أ
 أىداف البحث :- 5

 آلتي :ييدؼ البحث عمى ا
 .المفاىيـ األساسية لبلتصاؿ كاألزماتبياف كشرح   .1
 كعناصره كنماذجو . أىداؼ االتصاؿبياف  .2
 .المفاىيـ العامة لؤلزمةتكضيح  .3
 كأنكاعيا كالمراحؿ التي تمر بيا. األزمةأسباب  .4
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 . كسائؿ تحسيف قدرة المجتمع اإلدارم في إدارة األزمات .5
 .قكاعد كأيسيس التعامؿ مع األزماتبياف   .6
إدارة اإلعبلـ في المراحؿ  ،اإلستراتيجية اإلعبلمية في إدارة األزماتشرح   .7

 .المختمفة لؤلزمة
 كآثارىا ككظائفيا.خصائص الصحافة تكضيح  .8
تكضيح دكر الصحؼ اإلماراتية في إدارة أزمة الجزر اإلماراتية المحتمة ) طنب  .9
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 كالخميج الصادرتيف بدكلة اإلمارات العربية المتحدة .
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