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الملخص:
هدفت هذه الدراسة للتعرف على كيفية تعامل هيئة العلم والتصالت العراقية مع تظاهرات تش%%رين 2019م ،واعتم%%دت
الدراسة على أسلوب منهج دراسة الحالة ،حيث تم إجراء مقابل%%ة م%%ع ذوي الختص%%اص ف%%ي هيئ%%ة العلم والتص%%الت م%%ن
أجل الجابة عن أسئلة الدراسة.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :قامت هيئة العلم والتصالت بتطوير نظام التصالت ليكون أكثر فاعلية للتواصل
مع وسائل العلم بكافة أشكالها خلل تظاهرات تشرين للع%%ام  ،2019حي%%ث ق%%امت بإدخ%%ال نظ%ام النق%%ل المباش%%ر ب،(SNG
ليتيح نقل مهني للح%داث لك%ي تك%ون بمص%%داقية أك%بر ف%ي إع%%داد التق%ارير الخاص%ة بالتظ%اهرات ،وت%%أمين ش%بكة التص%الت
خلل التظ%%اهرات ،وك%%ان هن%%اك مس%%اهمات لهيئ%%ة العلم والتص%%الت أثن%%اء تظ%%اهرات تش%%رين للع%%ام  2019م%%ن خلل
تواص%%لها م%%ع الم%%%واطنين ،حي%%ث ق%%امت ب%%إجراء اس%%تطلعات واس%%%تبيانات ع%%ن الش%%عارات والمط%%الب ال%%تي رفع%%ت خلل
التظاهرات ،وتم تحليل البيانات بغرض الوقوف على كيفية تغطية الوس%%ائل العلمي%%ة لش%%عارات المتظ%%اهرين ،وت%%م وض%%ع
خطة جديدة تلئم ما جرى من أحداث خلل تظاهرات تشرين للعام ،2019
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كو%%ة اليونس%%ع منظم%%يق م%%ة وبالتنس%%ع وزارة الداخلي%%ل م%%( للتواص171الرقم ب%%ن وب%%اخن للعلميي%%ط س%%ل خ%%م تفعي%%ث ت%%حي
ث%كو لب%ة اليونس%ة ومنظم%ع وزارة الداخلي%يق م%م التنس% وت،راق%مخصص لمعالجة أي اعتداء يتعرض له العلميين في الع
،ة%%ات العلمي%%د المخالف%%ة لرص%%ل الهيئ%%ات داخ%% وتم إنشاء غرفة عملي،برنامج خاص بمشاكل العلميين في إذاعة الداخلية
وات%بعة قن%%ق س%م غل% وت،ا%ادرة عنه%ث الص%د الب%ح قواع%تزام بلوائ%ة للل%%ات العلمي%فضل عن توجيه تعميمات إلى المؤسس
ان% وك،ات%%ة إذاع%%الغلق لربع%رار ب%اذ ق%ا اتخ%م أيض% وت،اعها%ويب أوض%رى لتص%بعة أخ%%فضائية لمدة ثلثة وتوجيه إنذار لس
تحقات%ود مس%% ووج،ترخيص%دم ال%% وع،ة%%ل الهيئ%ن قب%%دة م%%ي المعتم%ث العلم%د الب%ة لقواع%و المخالف%ك ه%%السبب من وراء ذل
.مالية
. تظاهرات تشرين، الزمات، هيئة العلم والتصالت، الدارة العلمية:الكلمات المفتاحية

Abstract:
This study aimed to know how the Iraqi Media and Communications Authority dealt with
the demonstrations in October 2019, and the study relied on the method of the case study
methodology, where an interview was conducted with specialists in the Media and
Communications Authority to answer the study questions.
The study reached several results, the most important of which are: The Media and
Communications Authority developed the communication system to be more effective to
communicate with the media in all its forms during the October 2019 demonstrations, as it
introduced a direct transport system (SNG), to allow a professional reporting of events to be
more credible in preparing special reports With the demonstrations, and to secure the
communications network during the demonstrations, there were contributions to the Media
and Communications during the October 2019 demonstrations through its communication
with citizens, where it conducted surveys and questionnaires about slogans and demands
raised during the demonstrations, and the data was analyzed for the purpose of To find out
how the media covers the slogans of the demonstrators, and a new plan was developed to
accommodate what happened during the October 2019 demonstrations, where a hotline for
media workers was activated (No. 171) to communicate with the Ministry of the Interior and
in coordination with UNESCO dedicated to address any attack against media professionals
in Iraq, coordination was made with the Ministry of Interior and UNESCO to broadcast a
special program for media professionals ’problems on Radio Interior, and an operations
room was established within the commission to monitor media violations,
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As well as directing information to media institutions to adhere to the regulations of their
broadcasting rules, and seven channels were closed A satellite channel for three and a
warning for another seven to correct its conditions. A decision was also taken to close the
four radio stations, and the reason behind this was the violation of the media broadcasting
rules approved by the authority, lack of licensing, and the presence of financial dues.

Keywords: Media management, Media and communications authority, Crises, October
demonstrations.

مقدمة:
لق%%د أدت الث%%ورة المتس%%ارعة ف%%ي ع%%الم التكنولوجي%%ا والتص%%الت إل%%ى نق%%ل الح%%داث والزم%%ات والس%%رعة ف%%ي معالجته%%ا عن%%د
حدوثها ،وكان ل بد من الحاج%ة الماس%ة لس%%تغلل التص%الت أثن%اء الزم%ات؛ ذل%%ك بس%بب م%ا يع%%انيه الع%الم م%ن الك%ثرة ف%ي
عددها ،فأصبح موضوع إدارة الزمات من المواضيع ذات الهمية الكبيرة الذي يحظى بالهتمام من قبل ال%%دول والق%%ائمين
على إدارة الزمات في المؤسسات المختصة بها ،حيث أن الستغلل المثل لتفعيل وسائل التصالت المؤثرة والفعالة مع
الجمهور سواءا أكان ذلك من خلل الوسائل العلمية المختلفة ،أو الوسائل التصالية الخ%%رى بجمي%%ع أش%كالها س%%يكون ل%ه
الثر اليحابي خلل إدارة الزمة.
وفي العصر الحالي لم تعد الزمة عبارة عن حدث مفاجئ فحسب ،بل تعدت ذلك لتصبح في بعض الحيان فرصة للتغيي%%ر
من خلل الدارة السليمة التي تتبع أفضل الطرق للستغلل المثل ،وبسبب التهديد الذي قد ينت%%ج ع%%ن الزم%%ة وم%%ا يرافقه%%ا
من ضيق الوقت في المتابعة والحصول على المعلومات المناسبة؛ كان ل بد من الهتمام والتركيز على ال%%دور ال%%ذي ت%%ؤديه
هيئ%%ات التص%%الت والعلم م%%ن خلل تواص%%لها م%%ع الجمه%%ور وم%%ع المؤسس%%ات المعني%%ة والمؤسس%%ات العلمي%%ة والمواق%%ع
اللكترونية ومواقع التواصل الجتماعي%%ة ومتابعته%%ا لك%%ل م%%ا يت%%م نش%%ره م%%ن حي%ث الدق%%ة والمص%%داقية ،والحف%%اظ عل%ى س%%لمة
البنية التحتية لخطوط التصالت ،وتقوية شبكة الهواتف بجميع أنواعها.

مشكلة الدراسة:
قد تظهر أزمة بشكل مفاجئ في أي دولة كانت ،وربما تشكل تلك الزمة تهديدا على المن ال%داخلي له%ا ،مم%%ا يتطل%ب ت%وفر
إدارة سليمة قادرة على وضع خطط تتعلق بما قد يستجد من أح%داث طارئ%%ة ،وم%%ن الم%ور ذات الهمي%%ة وال%%تي م%%ن الممك%%ن
وبل ش%%ك أن يك%%ون له%%ا ال%%دور الك%%بر ف%%ي تف%%ادي م%%ا ق%%د ينت%%ج ع%%ن الزم%%ات م%%ن مخ%%اطر ه%%و الس%%رعة ف%%ي جم%%ع المعلوم%%ات
والبيانات والتواصل مع المؤسسات ذات الختص%اص ،م%%ن هن%%ا ج%%اءت مش%%كلة ه%%ذه الدراس%%ة للجاب%%ة ع%%ن س%ؤالها الرئيس%%ي
المتمثل بـ:
كيف تعاملت هيئة العلم والتصالت العراقية مع تظاهرات تشرين للعام 2019م؟

3

www.ajrsp.com

المجلة الكاديمية للبحاث والنشر العلمي | الصدار الحادي عشر | تأريخ الصدار2020-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

أسئلة الدراسة وأهدافها:
هدفت هذه الدراسة للجابة عن السئلة التالية:
 .1ه%ل ق%امت هيئ%%ة العلم والتص%الت بتط%وير نظ%ام التص%الت ليك%ون أك%ثر فاعلي%ة للتواص%ل م%ع وس%ائل العلم
بكافة أشكالها خلل تظاهرات تشرين للعام 2019؟
 .2هل كان هناك آية مساهمات لهيئة العلم والتصالت أثناء تظاهرات تشرين للعام  2019من خلل تواص%لها م%ع
المواطنين ،وما هي تلك المساهمات؟
 .3هل تم وضع خطة جديدة تلئم ما جرى من أحداث خلل تظاهرات تشرين للعام 2019؟
 .4ما هي الوسائل التصالية التي اتبعتموها في إدارة تظاهرات تشرين للعام 2019؟
 .5هل تم إغلق قنوات فضائية اثناء تظاهرات تشرين للعام  ،2019وإذا تم ذل%%ك م%%ا ه%%ي تل%%ك القن%%وات؟ وم%ا الس%%باب
وراء إغلقها؟
 .6في حال قمتم بقطع التصالت الهاتفي%ة أثن%اء تظ%اهرات تش%%رين ،فه%ل ت%م ذل%ك ف%ي أم%اكن مح%%ددة ،وأوق%ات مح%%ددة،
وبناءا على ماذا تم تحديد ذلك؟
 .7هل تم حجب مواقع إلكترونية خلل تظاهرات تشرين ،في حال تم ما هي؟ وما السباب وراء حجبها؟
 .8ما اللية التي اتبعتموها للتعاون ما بينكم وبين وسائل العلم المختلفة أثناء تظاهرات تشرين للعام 2019؟

أهمية الدراسة:
تأتي أهمية دراستنا الحالية بسبب ما يشهده الع%الم م%%ن الع%%دد الك%%بير ف%%ي الزم%ات بمختل%%ف أنواعه%%ا ،ومنه%%ا م%%ا يج%ري عل%%ى
الراضي العراقية من تظاهرات ،وكونها الدراسة الولى التي تهدف للتعرف على كيفية تعامل هيئ%%ة العلم والتص%%الت
العراقية مع تظاهرات تشرين للعام 2019م.

حدود الدراسة:
الطار المكاني :هيئة العلم والتصالت العراقية.
الطار الزماني :الفترة الواقعة ما بين  25/10/2019لغاية .25/12/2019
الطار الموضوعي :تعامل هيئة العلم والتصالت العراقية مع تظاهرات تشرين للعام 2019م.
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مصطلحات الدراسة:
الدارة :تعرف لغة" :أدار ،يدير ،إدارة ،فهو مدير ،والمفعول مدار" بالمعجم الوسيط(2004 ،
هي نشاط الهدف منه تحقيق تنسيق وتعاون بين جهود عدد من الفراد بالعربي ،2019 ،ص (9
وتعرف إجرائيا :الدارة العلمية لتظاهرات تشرين في العراق للعام  2019من قبل هيئة العلم والتصالت العراقية.
الهيئة :تعرف لغة بأنها جماعة من الناس يعهد إليهم بعمل خاص بمعجم المعاني الجامع(
وتعرف إجرائيا :هيئة العلم والتصالت العراقية.
هيئة العلم والتصالت العراقية :هي المؤسسة المعنية بتنظيم العلم والتصالت في العراق ،تأسست عام 2004
الزمjjات :ظ%%رف انتق%%الي يتمي%%ز ب%%أنه غي%%ر مت%%وازن ،ويش%%كل نقط%%ة للتح%%ول ف%%ي حي%%اة الف%%رد ،أو الجماع%%ة ،أو المنظم%%ة ،أو
المجتمع ،وفي أغلب الحيان يحدث تغيير كبير ناتج عنه بحجاب ،2002 ،ص .(36
التظاهرات  :قيام مجموعة أشخاص بالتجمهر في مكان عام للمطالبة بتحقيق مطالب معينة ،أو للتأييد أو معارض%%ة أم%%ر م%%ا،
مطالبين عن ذلك بهتافات وشعارات بالبريشي ،2014 ،ص .(141
وتعرف إجرائيا :تظاهرات تشرين في العراق للعام 2019م.
تظاهرات تشرين في العراق للعام 2019م :هي تظاهرات اندلعت في  1تش%رين الول  ،2019ف%ي بغ%%داد وبقي%%ة محافظ%ات
جن%%وب الع%%راق احتجاج%%ا عل%%ى ت%%ر اد ي الوض%%اع القتص%%ادية للبل%%د ،وانتش%%ار الفس%%اد الداري والبطال%%ة .ووص%%لت مط%%الب
المتظاهرين إلى اسقاط النظام الحاكم ،وتشكيل حكوم%%ة مؤقت%%ة واج%%راء انتخاب%%ات مبك%%رة .ون %ادد المتظ%اهرون أيض%ا بالت%%دخل
اليراني في العراق وحرق العديد منهم العلم اليراني
الدراسات السابقة:
دراسة معلوي ب (2014بعنوان" :تكنولوجيا المعلومات وإدارة الزمات"
هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور تكنولوجي%ا المعلوم%ات ف%ي إدارة أزم%ة نوفم%بر  ،2009واعتم%دت ه%%ذه الدراس%ة عل%ى
منهج دراسة الحالة ،لدراسة الزمة الجزائرية المصرية الكروية خلل الزمة في نوفم%%بر  ،2009وت%%م اس%%تخدام الس%%تبيان
كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من عينة قصدية من متعاملي الهاتف الخلوي من طلبة قس%%م عل%%وم العلم والتص%ال
بجامعة الجزائر وقد تكونت من  200فرد.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :لعبت وسائل العلم دور مهم في تهويل الزمة لخدمة مصالح سياسية معينة ،اختي%%ار
معظم الطلبة شبكة النترنت من أجل الحصول على المعلومات والخبار المتعلقة بالزم%%ة ،واعت%%بروا أن المعلوم%%ات ال%%تي
كانت تبث هي معلومات ناقصة وغير مكتملة وغير دقيقة.
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وأوصت الدراسة باعتماد منظومة اتصال متطورة في مجال إدارة المعلومات ،وأن يتم صياغة التشريعات المتعلق%%ة ب%%إدارة
الزمات ،والقيام بعمل دورات للمؤسسات من أجل مواجهة الزمات المحتملة.
دراسة بوهانيب (2009بعنوان" :دور التصال في إدارة الزمات ،كارثة فيضانات غرادية  2008أنموذجا"
هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور التصال في إدارة الزمة بغرادية ،ودور خلي%%ة التص%%ال ف%%ي معالج%%ة وإدارة الزم%%ة
أثناء حدوثها ،واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي ،وتم استخدام أدوات المقابلة والملحظ كأداة للدراسة ،وتكونت عينة
الدراسة من مسؤولين في المؤسسات الرسمية من رؤساء مجالس شعبية للبل%%ديات المتض%ررة م%%ن الفيض%انات ،وم%ن ممثل%ي
الهيئة غير ارسمية في ولية غراديه وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة  16فرد.
وتوصلت الدراسة إلى أنه في المرحلة ما قبل الزمة كان التصال الرسمي والغير رسمي ف%ي اتج%اه أفق%ي ،وص%اعد م%%ابين
المؤسس%%ات الرس%%مية والدارة المحلي%%ة م%%ن جه%%ة ،وم%%ا بي%%ن الدارة المحلي%%ة وبي%%ن الهيئ%%ة العرفي%%ة ه%%و غي%%ر فع%%ال بس%%بب أن
الرس%الة المرس%%لة ل%%م تل%%ق اهتمام%%ا عن%%د المس%%ؤولين المس%%تقبلين ،وأن عام%%ل التك%%رار ف%ي الزم%%ة س%%اعد عل%%ى التنب%%ؤ به%%ا .وأن
المسؤولين في الدارة الجزائرية ما زالوا يرون أن وظيفة التصال هي دعائية.
وأوصت الدراسة بأنه يجب على القائمين على التصال أن يتخلوا عن النظرة السلبية لعمل العلق%ات العام%%ة ويج%ب تق%%دير
مضامين الوسائل العلمية.
دراسة هدير ب (2005بعنوان" :تكنولوجيا التصال الحديثة في إدارة الزمات ،مع الشارة إلى أزمة القبائل"
ه%%دفت ه%%ذه الدراس%%ة للتع%%رف عل%%ى دور تكنولوجي%%ا التص%%ال ف%%ي إدارة الزم%%ات ،وتوص%%لت الدراس%%ة إل%%ى أن تكنولوجي%%ا
التصال الحديثة تختصر المسافات وتؤدي للمساهمة بأخذ قرارات سريعة صائبة عن بعد ف%%ي ال%%وقت المناس%%ب ،وأن س%%بب
الفشل في التصدي للزمة يعود للهمال في إعداد خطة مسبقة وفريق مخصص للزمة.
دراسة ) Hamada (2002بعنوان:
" " On the Welfare Costs of Systematic Risk، Financial Instability and Financial Crisis
هدفت هذه الدراسة للتعرف على أهم أسابا حدوث الزمات ،حيث توصلت إلى ا
أن من أسباب حدوث الزمات النقص في
توفير المعلومات المعتمدة ضمن الوقت المناسب لصانعي القرار من أجل السيطرة على الزمة ،وأن المصدر الحقيقي
للمعلومات يجب أن يكون هو العلم وأصحاب الشأن ،وأن تتم عملية ابلغ العاملين والداريين بالمعلومات بشكل دقيق
في الوقت المحدد من أجل التهيؤ لمواجهة الزمة ،وأنه لدراسة الزمة وآثارها ونتائجها أهمية كبيرة تساعد للتعامل مع
الزمات المقبلة.
وقام ) Miller (2002بدراسة بعنوان" On Responding to the Challenge of Globalization " :
هدفت للتعرف على أثر أنظمة التصالت أثناء الزمات ،حيث توصلت الدراسة بأهمية استخدام المعلومات وأنظمة
التصالت لتكون المفتاح لموارد المنظمات لدارة الزمات من أجل الحصول على نتائج استراتيجية دقيقة ،وأن
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الستعمال الفضل لنظام تقنية المعلومات والتصالت في إدارة الزمة يتم من خلل تسريع تناسق الفعاليات وتدفق
المعلومات سواء داخل المنظمة ،أو بين المنظمات في نفس القطاع ،وهذا بدوره يؤدي إلى تسريع ادراك الفرد للزمة.
وفي دراسة أجراها ) Moharbir (2002بعنوان"The Resource for Marketing Executives" :
ك%%ان اله%%دف منه%%ا دراس%%ة ش%%بكات اتص%%الت إدارة الزم%%ة ،ت%%م التأكي%%د عل%%ة الض%%رورة الك%%بيرة للس%%تفادة م%%ن تكنولوجي%%ا
المعلوم%%ات والتص%%الت ف%%ي إدارة الزم%%ات ،حي%%ث يج%%ب أن يت%%م عم%%ل متب%%ادل م%%ا بي%%ن إدارة الزم%%ة ونظ%%م المعلوم%%ات
والتصالت.

الطار النظري للدراسة:
مفهوم الزمة:
لقد تعددت التعريفات حول ماهية الزمة ،ولكنها اتفقت ف%ي ع%دة ج%وانب واختل%ف ف%ي الخ%رى منه%ا ،وم%%ن تل%ك التعريف%ات
التي :بصادق ،2001 ،ص (28
-

هي موقف أو حدث مفاجئ ،غير متوقع ،يهدد المنظمات والفراد في قدرتهم على البقاء.
وحسب  Steve albertفهي حدث سلبي ل يمكن تجنبه حتى وإن كان هناك درجة من الستعداد للمنظمة.
وهي تهديد يشكل خطورة وغير متوقع لقيم ومعتقدات وممتلكات المنظمات والفراد والدول ،حيث أنه%%ا تح%%د م%%ن

-

عمليات اتخاذ القرارات.
وتعرف بأنها فترة توصف بالحرجة والغير مستقرة ،ينتج عنها أحداث مؤثرة ،وتكون تلك الحداث س%%ريعة ته%%دد
القيم والهداف التي يؤمن بها من يتأثرون بالزمة.

أنواع الزمات:
من أهم تصنيفات الزمات ما يلي:
أول :تصنيف تبعا لمرحلة التكوين:
حيث أن الزمة تعتبر ظاهرة اجتماعية ،تشبه الكائن الحي من ناحية أنها تمر بدورة حياة ،وتمثل تل%%ك ال%دورة أهمي%%ة ك%بيرة
في متابعتها والحاطة بها من قبل متخذي القرار ،حيث في حال كان متخذ القرار سريع التنبه من بداية حدوث الزمة كلما
كانت له القدرة الكبر على علجها والتعامل معها ،لذا هناك خمس مراحل تمر بها الزمات أثن%%اء دورته%%ا الحياتي%%ة ،ه%%ي:
بزيدان ،2003 ،ص (12
-

مرحلة الميلد.
مرحلة النمو والتساع.
مرحلة النضج.
مرحلة النحسار والتقلص.
مرحلة الختفاء.

ثانيا :التصنيف من حيث تكرار حودث الزمات:
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حيث أن هذا المعيار يعتبر من المعايير ذات الهمية والتي تستخدم في التفرقة ما بين الزمات في تشخيصها ،وهن%%ا يمك%%ن
التمييز ما بين نوعين من الزمات ،وهما:
-

الزمات الدورية:

وهذه الزمات مرتبطة بالقتصاد ،حيث أن أسباب حدوث هذا النوع من الزمات هو ذو ارتباط ك%%بير م%%ع أس%%باب الح%%دوث
واتساع الحجم والتأثير ،ووسائل المعالجة  ،ومرتبط بقوة الفعل في الدولة أيضا.
-

الزمات الغير دورية:

وه%%ذا الن%%وع م%%ن الزم%%ات يمت%%از بعش%%وائية الح%%دوث ول يرتب%%ط بأس%%باب دوري%%ة متك%%ررة ول يس%%هل توق%%ع ه%%ذا الن%%وع م%%ن
الزمات.
ثالثا :التصنيف وفقا لمقدار عمق الزمة:
وهنا تصنف الزمة إلى نوعين أساسيين ،هما:
-

الزمات السطحية :وهذا النوع من الزمات ل يشكل خطورة كبيرة ،وينتهي بسرعة تبعا للتعام%%ل م%%ن الزم%%ات،

-

وتعد الزمات هنا هامشية التأثير.
الزمات العميقة :وهذه الزمات تعتبر خطرة ولها تأثير جوهري شديد القسوة.

رابعا :التصنيف من حيث التأثير:
وهنا تقسم الزمات لنوعين هما:
-

الزم%%ات الظرفي%%ة الهامش%%ية مح%%دودة الت%%أثير :وه%%ي ولي%%دة ظروفه%%ا ،تح%%دث ف%%ي الغ%%الب م%%ن غي%%ر ت%%رك مع%%الم أو

-

بصمات واضحة على الكيان الذي وقعت فيه.
الزمات الجوهرية الهيكلية الت%%أثير :وه%%ذه الزم%ات تختل%%ف كلي%%ا ع%%ن س%ابقتها ،وم%%ن أمثلته%%ا أزم%%ة المي%%اه ،وأزم%%ة
الوقود.

خامسا :التصنيف من حيث درجة الشدة:
وهنا تصنف الزمات إلى نوعين هما:
-

أزمات جامحة وعنيفة :وهي الزمات ذات العنف والشدة كالزمات العمالية.
أزمات هادئة وخفيفة :وهي الزمات التي تؤثر على الرأي العام بشكل خفيف.

سادسا :التصنيف من حيث المستوى:
وتصنف الزمات هنا إلى نوعين هما:
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الزمات عل%ى المس%%توى الق%ومي الكل%ي :وه%%ذه الزم%ات تص%%يب الدول%%ة كك%%ل ،ويت%%أثر به%ا المجتم%%ع كك%%ل ،وتعت%%بر

-

شاملة في النتائج والسباب.
الزمات على المستوى الجزئي :وهذه الزمات تكون على مستوى المشروعات أو الوحدات فقط.

سابعا :التصنيف تبعا للعلقة بالعالم الخارجي:
وهنا تصنف الزمات كالتي:
-

أزمات عالمية مستوردة من الخارج.
محليو من الممكن تصديرها للخارج.
محلية ل يمكن أن تصدر للخارج.

ثامنا :التصنيف من حيث المحور:
وتصنف الزمات هنا إلى نوعين كالتي:
-

الزمات المادية :وهي التي تدور حول محور مادي ،كأزمة السيولة والغذاء.
الزمات المعنوية :وهي التي تدور حول محور غير موضوعي ،مرتبط بالش%خاص المحيطي%%ن بالزم%%ة ،كأزم%%ة
الثقة .بمعلوي ،2014 ،ص (27-25

التصال لدى الهيئات المعنية أثناء الزمات:
من المهم جدا أثناء الزمات والكوارث من الهيئات المسؤولة ذات الختصاص أن يك%%ون ل%%ديها إع%%داد جي%%د وذك%%ي لخططه%%ا
التصالية ،حيث يجب أن يكون هذا العداد مرتبطا ارتباط ملئم وكبير بالتنظيم المحكم من أجل سيل المعلومات المتدفقة،
وقدرة اتصال المنظمة على قراءة الح%%داث وتحليله%ا بش%%كل س%%ليم م%%ن أج%ل معرف%%ة الس%%اليب والتقني%%ات التص%الية ال%%واجب
توافره%ا م%%ن أج%%ل تس%ويق ص%%ورة المنظم%%ة بأس%%لوب ناج%%ح ،بحي%%ث مح%%و الفك%%ار الخاطئ%%ة ال%%تي يك%%ون له%%ا دور ف%ي ال%%ذهاب
بالمور نحو السوأ.
ول شك بأن تحديد نوعية الرسائل يعتمد بشكل ك%%بير عل%ى فه%م ومعرف%%ة مجري%%ات الح%%داث ،ول ب %اد م%%ن الهتم%ام وال%تركيز
على المعلومات والحصائيات والبيانات الخاصة بتلك الرسائل باستخدام الساليب التقنية المتطورة مما يساعد الهيئ%%ة عل%%ى
تحدي%%د ماهي%%ة النش%%طة التص%%الية الملئم%%ة م%%ن أج%%ل تغيي%%ر منح%%ى ومس%%ار الزم%%ة ،واختي%%ار الب%%دائل والتص%%رفات المناس%%بة
ببوشارب ،2015 ،ص .(98
دور نظام المعلومات في درء وادارة الزمات) :اللمي ،والعيساوي ،2015 ،ص (79-76
يتمثل دور المعلومات في درء وإدارة الزمات بالتي:
.1

9

في مرحلة ما قبل الزمة:
تحديد السياسة العامة والهداف.

التقدير بالمخاطر والتهديدات المحتملة.

تحديد الزمات المحتملة.

بناء قواعد المعلومات المناسبة لكل من هذه الزمات.
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.2

المساهمة في اعداد المؤشرات والشواهد التي تنبئ بحدوث الزمة وإعداد السيناريوهات والخطط

لمواجهتها.
التنبؤ بالزمة.

تفعيل عناصر جمع المعلومات ،وتحليلها من أجل تغيير السيناريوهات والخطط لمواجهة الزمة.

النذار بالزمة في التوقيت المناسب.

مرحلة الزمة:
متابعة التطور للحداث لتزويد طاقم ادارة الزمة بالحتياجات من أجل تغيير السيناريوهات المعدة،
أ.

وإعداد الخطط البديلة لتخاذ القرار ،ومواجهة ردود الفعال أثناء الزمة.
الستخدام كأحد الوسائل للتأثير في الخصم.
ب.
مرحلة ما بعد الزمة حيث الستمرارية بمتابعة الحداث لستعادة الوضاع وأخذ الدروس من أجل أن يستفاد
.3
منها في الزمات المستقبلية المشابهة.
وتكمن أهمية الدور الذي تلعبه المعلومات في مواجهة وإدارة الزمات من التي:
تجنب المفاجأة :تحدث المفاجأة في حالة قصور المعلومات أو عدم دقة تقييمها أو عند عدم رفعها في



التوقيت المناسب إلى متخذي القرارات.
سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أهدافه :إن عدم توفير الوقت الكافي لتخاذ القرار ،هو احد سمات الزمة
إل إن توفر المعلومات أو إمكانية استخدامها لدى متخذ القرار في التوقيت ،يساهم إلى حد بعيد في
تجاوز التداعيات السلبية لهذا العامل .إن ضيق الوقت إمام أجهزة صنع القرار عادة ما يكون احد
أسبابه هو غموض الموقف نتيجة قصور المعلومات التي يمكن الستفادة منها في تفهم إبعاد الزمة



وتقدير الموقف واتخاذ القرار والوسائل المتاحة لتنفيذه.
ضمان التوصل للقرار السليم بعيدا عن إي انطباعات خاطئة لصانعي ومتخذي القرار :لشك في ان
لكل من يعمل في مجال المعلومات أو يستفيد منها في اتخاذ القرارات ،صورة ذهنية خاطئة ،لتقييم
القضايا والمسائل ،ومن هنا تبرز أهمية المعلومات واستمرار تحديثها بما يضمن تغيير هذه الصورة
الذهنية وفقا للمتغيرات وتطور الحداث كأساس لتخاذ القرار السليم ،بعيدا عن إي انطباعات ذهنية
خاطئة تؤثر سلبا على إي من مراحل اتخاذ القرار في مواجهة الزمة ،المر الذي قد يترتب عنه



زيادة تداعياتها السلبية وتفاقم مخاطرها وتهديداتها.
زيادة المرونة في اتخاذ القرار لمواجهة الزمة وتداعياتها المحتملة :يشكل استمرار تدفق المعلومات
المدققة خلل مراحل إدارة الزمة عامل رئيسيا في سرعة اتخاذ القرار المناسب ،وإدخال التعديلت
عليه أو اتخاذ قرارات جديدة في التوقيت المناسب تتوافق ومتطلبات الستجابة لواقع تصاعد الحداث

والمتغيرات التي تطرأ في سياق الزمة والبيئة المحيطة بها.
تعظيم المكانيات الخاصة بإدارة الزمة:

 التحقيق الفضل لستثمار المكانيات المتاحة ،والحصول على أقصى مردود ايجابي من استخدامها فيمواجهة الزمة.
 التحكم في البدائل المتاحة وذلك من خلل مراحل تصعيد الزمة عن طريق استخدام المعلومات اتشكيلرؤى الخصم ودفعه لتخاذ قرارات في غير صالحه.
 زيادة القدرة على التحكم في ضبط إتباع التصاعد بالحداث في الزمة ،وتحقيق تنسيق وتزامن في العملما بين أطقم إدارة الزمة وعناصر التنفيذ.
 تجميع المعلومات الخاصة بمراحل الزمة ودراستها لستخلص الدروس المستفادة منها واستخدامها فيمواجهة إي من الزمات المشابهة مستقبل.
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الطريقة والجراءات:
منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على منهج دراسة الحالة ،حيث أن ما يميز هذا المنهج ع%ن غي%%ره أن%ه يتع%%رف عل%ى وض%%عية لم%ر م%%ا
بشكل مفصل ودقيق ،فيتم جمع البيانات المتعلقة به ثم تحليله وشرحه من أجل التوصل لنتيجة ما ،ومنهج دراسة الحالة ه%%و
منهج يتجه لجمع بيانات علمية تتعلق بأية وحدة سواءا أكانت فرد أو مؤسسة أو نظام اجتماعي ،كما وأنه يقوم ب%%التعمق ف%%ي
دراسة مرحلة من مراحل تاريخ الوح%%دة ،أو ريم%ا دراس%ة جمي%ع مراحله%ا أحيان%ا ،وذل%%ك للوص%ول لتعليم%%ات تتعل%%ق بالوح%دة
المدروسة .بالعربي ،2019 ،ص (8

أداة جمع البيانات:
اعتمدت هذه الدراسة في جمع بياناتها على المقابلة ،حيث تم وضع أسئلة مناس%بة للوص%ول له%داف الدراس%ة والجاب%%ة ع%ن
أسئلتها ،وتعتبر المقابلة واحدة من أدوات البح%ث الجتم%%اعي ف%ي جم%%ع البيان%%ات ،وذل%%ك يت%%م م%%ن خلل اللق%%اءات الشخص%%ية،
حي%ث يق%وم الب%احث بأخ%ذ البيان%ات م%%ن المبح%وث مباش%رة ،ك%ل وح%دة لوح%%دها ،عل%ى العك%س م%ن الملحظ%ة وال%تي يت%م جم%ع
البيانات خللها من الجماعة جملة واحدة بمصباح ،2010 ،ص .(140

نتائج الدراسة:
ت%%م إج%%راء المق%%ابلت اللزم%%ة م%%ع ذوي الختص%%اص ف%%ي هيئ%%ة التص%%الت العراقي%%ة م%%ن أج%%ل الجاب%%ة ع%%ن أس%%ئلة الدراس%%ة،
وكانت النتائج كما يلي:
أولً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الول :ه%%ل ق%%امت هيئ%%ة العلم والتص%الت بتط%%وير نظ%%ام التص%الت ليك%%ون
أكثر فاعلية للتواصل مع وسائل العلم بكافة أشكالها خلل تظاهرات تشرين للعام 2019؟
نعم لق%%د ق%امت هيئ%%ة العلم والتص%الت بتط%%وير نظ%ام التص%الت ليك%%ون أك%%ثر فاعلي%%ة للتواص%ل م%%ع وس%ائل العلم
بكافة أشكالها خلل تظاهرات تشرين للعام  ،2019وذلك من خلل التي:
-

إدخ%ال نظ%%ام النق%ل المباش%ر ب ،(SNGليتي%%ح نق%ل مهن%%ي للح%%داث لك%ي تك%%ون بمص%%داقية أك%%بر ف%ي إع%%داد التق%ارير

-

الخاصة بالتظاهرات.
تأمين شبكة التصالت خلل التظاهرات.

ثانياً :النتائج المتعلقة بسjjؤال الدراسjjة الثjjاني :ه%%ل ك%ان هن%%اك آي%%ة مس%%اهمات لهيئ%%ة العلم والتص%الت أثن%%اء تظ%اهرات
تشرين للعام  2019من خلل تواصلها مع المواطنين ،وما هي تلك المساهمات؟
نع%%%م ،ك%%%ان هن%%%اك مس%%%اهمات لهيئ%%%ة العلم والتص%%%الت أثن%%%اء تظ%%%اهرات تش%%%رين للع%%%ام  2019م%%%ن خلل تواص%%%لها م%%%ع
المواطنين ،حيث قامت الهيئة بالتي:
-
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إجراء استطلعات واستبيانات عن الشعارات والمطالب التي رفعت خلل التظاهرات.
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كان هناك تواصل مباشر مع المتظاهرين للخروج بنتائج ذات مصداقية أكبر.
تم تحليل البيانات بغرض الوقوف على كيفية تغطية الوسائل العلمية لشعارات المتظاهرين.

-

ثالثاً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث :هل تم وضع خطة جديدة تلئم ما جرى من أحداث خلل تظ%%اهرات تش%%رين
للعام  2019من قبل هيئة العلم والتصالت؟
نعم ،تم وضع خطة جديدة تلئم ما جرى من أحداث خلل تظاهرات تشرين للعام  ،2019حيث تم التي:
-

تم العمل على تفعيل خط ساخن للعلميي%%ن وب%الرقم ب (171للتواص%%ل م%%ع وزارة الداخلي%%ة وبالتنس%%يق م%%ع منظم%%ة

-

اليونسكو مخصص لمعالجة أي اعتداء يتعرض له العلميين في العراق.
تم التنسيق مع وزارة الداخلية ومنظمة اليونسكو لبث برنامج خاص بمشاكل العلميين في إذاعة الداخلية.
تم إنشاء غرفة عملي%%ات داخ%%ل هيئ%%ة العلم والتص%%الت لرص%%د المخالف%ات العلمي%%ة ،ورص%%د النتهاك%%ات ال%تي
يتعرض لها جميع فئات المجتمع والتي تقوم الوسائل العلمي%%ة بنقله%%ا ،فض%%ل ع%%ن ت%وجيه تعميم%%ات وبيان%%ات إل%ى
المؤسسات العلمية أكدت فيها الهيئة على ضرورة اللتزام بلوائح قواعد البث الصادرة عنها.

رابعاً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع :ما هي الوسائل التصالية التي اتبعتموها في إدارة تظ%%اهرات تش%%رين للع%%ام
2019؟
لقد قامت هيئة العلم والتصالت العراقية بإجراء اتصالت مباشرة بمدراء القنوات والذاعات العلمي%%ة لحض%%هم عل%%ى
ض%رورة ال%تزام الحي%اد ف%ي التغطي%%ات العلمي%%ة للتظ%اهرات مؤك%%دين أهمي%%ة اللوائ%%ح لقواع%د الب%ث الص%ادرة ع%%ن الهيئ%%ة ف%ي
تغطياتهم العلمية.
خامساً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس :هل تم إغلق قنوات فضائية اثناء تظاهرات تش%%رين للع%%ام  ،2019وإذا
تم ذلك ما هي تلك القنوات؟ وما السباب وراء إغلقها؟
نعم ،تم إغلق قنوات فضائية ،وفيما يلي قائمة بتلك القنوات والسبب وراء الغلق:
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الرقم
1

الجهة
قناة  NRTالفضائية

النوع
SAT

2

قناة  ANBالفضائية

مكتب

3

قناة دجلة الفضائية

مكتب

4

قناة الشرقية الفضائية

SAT

5

قناة الفلوجة الفضائية

مكتب

6

قناة الرشيد الفضائية

SAT

السبب
نوع الجراء
غل%%ق المكت%%ب لم%%دة مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
المعتمدة من قبل الهيئة
 3أشهر
يترتب عليها متعلقات مالية
غلق المكتب لمدة مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
المعتمدة من قبل الهيئة
 3أشهر
عدم اللتزام قانونيا مع الهيئة
غلق المكتب لمدة مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
المعتمدة من قبل الهيئة
 3أشهر
غلق المكتب لمدة مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
المعتمدة من قبل الهيئة
 3أشهر
غلق المكتب لمدة مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
المعتمدة من قبل الهيئة
 3أشهر
غلق المكتب لمدة مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
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المعتمدة من قبل الهيئة
 3أشهر
 SATغلق المكتب لمدة مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
قناة هنا بغداد الفضائية
7
المعتمدة من قبل الهيئة
 3أشهر
يترتب عليها متعلقات مالية
القناة غير مرخصة
مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
 SATتوجيه انذار
قناة السومرية الفضائية
8
المعتمدة من قبل الهيئة
يترتب عليها متعلقات مالية
القناة غير مرخصة
مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
 SATتوجيه انذار
قناة آسيا الفضائية
9
المعتمدة من قبل الهيئة
يترتب عليها متعلقات مالية
القناة غير مرخصة
مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
 SATتوجيه انذار
قناة رووداو الفضائية
10
المعتمدة من قبل الهيئة
مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
 SATتجديد الغلق
قناة الحرة عراق الفضائية
11
المعتمدة من قبل الهيئة
يترتب عليها متعلقات مالية
القناة غير مرخصة
مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
مكتب توجيه انذار
قناة أرو الفضائية
12
المعتمدة من قبل الهيئة
مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
مكتب توجيه انذار
سكاي نيوز العربية
13
المعتمدة من قبل الهيئة
مكتب غلق لمدة  3أشهر مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
قناة العربية الحدث الفضائية
14
المعتمدة من قبل الهيئة
المكتب غير مرخص
مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
 FMقرار غلق
اذاعة نوا
1
المعتمدة من قبل الهيئة
يترتب عليها متعلقات مالية
الذاعة غير مرخصة
مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
 FMقرار غلق
اذاعة اليوم
2
المعتمدة من قبل الهيئة
يترتب عليها متعلقات مالية
الذاعة غير مرخصة
مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
 FMقرار غلق
اذاعة سوا
3
المعتمدة من قبل الهيئة
يترتب عليها متعلقات مالية
الذاعة غير مرخصة
مخالف%%%ة قواع%%%د الب%%%ث العلم%%%ي
 FMقرار غلق
اذاعة راديو الناس
4
المعتمدة من قبل الهيئة
يترتب عليها متعلقات مالية
الذاعة غير مرخصة
من خلل الجدول أعله نلحظ أن هناك  14قناة فضائية منها ما تم توجيه إنذار لها ،والخر غلقها لمدة  3أش%هر ،حي%ث أن
عدد القنوات التي تم غلقها لمدة ثلثة أشهر بل%غ ع%%ددها ب ،(7وب (7ت%م ت%%وجيه إن%ذار لتص%ويب أوض%اعها ،وت%م أيض%ا اتخ%اذ
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قرار بالغلق لربعة إذاعات ،وكان السبب من وراء ذلك هو المخالفة لقواعد البث العلمي المعتمدة من قبل الهيئة ،وع%%دم
الترخيص ،ووجود مستحقات مالية.
سادساً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السادس :في حال قمتم بقطع التصالت الهاتفية أثناء تظاهرات تشرين ،فهل ت%%م
ذلك في أماكن محددة ،وأوقات محددة ،وبناءا على ماذا تم تحديد ذلك؟
لم تقم الهيئة بأي إجراء لقطع التصالت الهاتفية أثناء تظاهرات تشرين.
سابعاً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السابع :ه%ل ت%م حج%ب مواق%ع إلكتروني%%ة خلل تظ%اهرات تش%%رين ،ف%ي ح%ال ت%م م%%ا
هي؟ وما السباب وراء حجبها؟
إن مهام الهيئ%%ة ل تتض%%من مه%ام لحج%ب المواق%%ع اللكتروني%%ة ،إنم%ا توج%%د لجن%ة مختص%ة بعملي%%ات الحج%ب م%ن ض%منها هيئ%%ة
العلم والتصالت.
ثامناً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسjة الثjjامن :م%ا اللي%%ة ال%%تي اتبعتموه%%ا للتع%اون م%ا بينك%%م وبي%%ن وس%ائل العلم المختلف%%ة
أثناء تظاهرات تشرين للعام 2019؟
-

تم التعاون ما بين هيئة العلم والتصالت ووسائل العلم المختلفة أثناء التظاهرات من خلل التي:
تم إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة التغطيات العلمية خلل التظاهرات.
تم إصدار بيانات موجهة للوسائل العلمية لتباع الحيادية في نقل الخبار المتعلقة بالتظاهرات.
ت%%م التواص%%ل المباش%%ر م%%ع الم%%دراء والق%%ائمين عل%%ى المؤسس%%ات العلمي%%ة خلل التظ%%اهرات ،بم%%ا يض%%من س%%ير

-

التغطيات العلمية بكل حيادية.
تم توفير سبارات للتغطيات المباشرة خلل التظاهرات.
تم عقد ورش عمل مع مدراء القنوات الفضائية ،وورش عمل م%%ع مراس%لي القن%%وات الفض%%ائية وبحض%ور ك%ل م%%ن
ممثلي%%ن ع%%ن وزارة الداخلي%%ة ومنظم%%ة اليونس%%كو ونقاب%%ة الص%%حفيين ،لتس%%هيل مه%%ام العلميي%%ن خلل تغطي%%اتهم

-

للتظاهرات.
ت%%م عق%%د ورش عم%%ل م%%ع منظم%%ة اليونس%%كو ونقاب%%ة الص%%حفيين ووزارة الع%%دل ووزارة ال%%دفاع وم%%دراء المؤسس%%ات
العلمية تحت اسم كسر حاجز الصمت لمكافح الفلت من العقاب لقتلة الصحفيين.

الخلةصة:
إن م%%ن أه%%م المؤسس%%ات ذات الفاعلي%%ة أثن%%اء الزم%%ات ه%%ي هيئ%%ة العلم والتص%%الت ،ذل%%ك لل%%دور الك%%بير المن%%وط به%%ا؛ مم%%ا
يتوجب عليها أن تقوم بإعداد الخط%ط الملئم%%ة أثن%اء الزم%%ات ،وتقوي%ة بنيته%%ا التحتي%%ة م%ن أج%ل إبق%اء ش%بكة التص%الت ف%ي
أفضل حالتها ،ه%ذا فض%ل ع%ن دوره%ا الرق%ابي عل%ى المؤسس%ات العلمي%%ة بكاف%ة أنواعه%ا مم%ا يتطل%ب منه%%ا تفعي%ل دوره%ا
الرق%ابي بش%%كل أك%بر أثن%%اء الزم%ات بس%بب حساس%ية الموق%ف وم%%ا للعلم م%%ن ت%%أثير ك%%بير عل%ى المجتم%%ع حينه%%ا ،حي%ث أن%%ه
الوسيلة التي يأخذ منها المواطن معلوماته حول ما يدور من أحداث مما يشكل اتجاهاته نحو قضية ما.
م%%ن هن%%ا يتطل%%ب وج%%ود ال%%دور الرق%%ابي وتفعلي%%ه بش%%كل أك%%بر أثن%%اء الزم%%ات ،ذل%%ك أن الغالبي%%ة الك%%بر م%%ن القن%%وات الفض%%ائية
والمؤسس%%ات العلمي%%ة ب%%اختلف أنواعه%%ا مملوك%%ة لجه%%ات معين%%ة ،مم%%ا ي%%ؤدي به%%ا لتب%%اع اتجاه%%ات مالكيه%%ا ف%%ي تغطياته%%ا
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للحداث ،مع النتباه أن هذا ل يعني التضييق من هامش الحرية للوسائل العلمية ،بل يجب أن يكون هناك ه%%امش حري%%ة
مناسب مع التقييد بالمعايير الخلقية والعملية في نقل الحداث.
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