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7 املعاجلة اإلعالمية ألزمة كورونا في اخلبرات الدولية التجربة املصرية ودور اإلعالم

مارس 2020،  العاملية ىف  الصحة  منظمة  أعلنت  أن  منذ 
اعتبار فريوس"كورونا" جائحة عاملية، توقفت مناحى احلياة 
والتى  الفريوس،  اجتاحها  التى  العامل  بلدان  من  العديد  ىف 
تراوحت ردود أفعاهلا ىف مواجهة اجلائحة، ما بني اإلغالق 
واملصالح،  املؤسسات  لكافة  اجلزئى  واإلغالق  الكامل 
واملحال التجارية واملطاعم، واملدارس ودور العبادة ، ودور 
إعامال  والرياضية  االجتامعية  واألنشطة  والنوادى،  الرتفيه، 
إلجراءات التباعد االجتامعى كأحد آليات الوقاية واحلد من 
انتشار الفريوس. وهو ما أثر سلبيا عىل اجلوانب االجتامعية 
تعرضت  التى  تلك  خاصة  الدول  من  للعديد  واالقتصادية 

لنسب حادة من اإلصابات بالفريوس. 
وقد خلقت حالة التباعد والعزل االجتامعى التى ُفرضت 
لبقاء  كنتيجة   ،2020 يوليو  إىل  مارس  من  الفرتة  خالل 
من  حالة  بالفريوس،  اإلصابة  من  خوفا  منازهلا  ىف  األرس 

االهتامم  بالبحث عن "املعلومة" التى متكنهم من فهم جمريات 
األحداث اخلاصة بأزمة كورونا. سواء أكانت تلك املعلومة مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وهو ما أعاد االهتامم بكافة وسائل االتصال واإلعالم 
فقداهنا موقع  بعد سنوات من  اإلذاعية،  التلفزيونية والفضائية واحلوارات والربامج  منها كالقنوات  التقليدية  الواجهة مرة أخرى خاصة  إىل 
الصدارة ىف سلم وسائل االتصال واملعلومات - التى تعترب مهمة تداول املعلومات أحد أهم آليات عملها الرئيسى - لصالح مواقع التواصل 
االجتامعى عىل شبكة املعلومات الدولية، التى شغلت لفرتة طويلة حيز اهتامم رشائح اجتامعية خمتلفة بحثا عن معلومة أو خرب أو خدمات األون 

الين أو حتى بحثا عن وظيفة.  
من هنا كان الدور الفاعل لألجهزة اإلعالمية ىف تتبع أزمة انتشار فريوس "كورونا"، عىل مستوى العامل وعىل مستوى كل دولة منفردة؛ حيث 
املاضية، ومن هنا  العقود والسنوات  العامل عىل مدى  اجتاحت  التى  التغطية اإلعالمية األكرب من بني كل األوبئة  الفريوس كوباء  انتشار  نال 
أيضا جاءت حالة الصدام بني وسائل اإلعالم والسلطات؛ السيام وسائل اإلعالم األجنبية -القنوات الفضائية والصحف األجنبية- اعرتاضا 
يرفعها  التى  التقارير  وحتديدا  الفريوس،  انتشار  ملدى  اإلعالمية  معاجلتها  عىل  والصحف  القنوات  تلك  هبا  تعمل  التى  الدول  حكومات  من 
مراسلو الصحف األجنبية العاملة ىف عدد من الدول -السيام الدول العربية- عن مستوى انتشار الوباء ومعدل اإلصابات عىل سبيل املثال. 

التوعية واملعاجلة اإلعالمية املصرية لألزمات الكبرى 
"أزمة كورونا" منوذجا

افتتاحية العدد:

حاالت انتشار فريوس"كورونا" عىل مستوى العامل من يناير إىل مارس   2020
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للدول  االهتامات  تكييل  إىل  األجنبية  الصحف  بعض  اجتهت  حيث 
التى ترفع عنها تقارير خاصة باجلائحة بأهنا تتخذ منها وسيلة وحجة 
انتشار  مستوى  عن  احلقيقية  املعلومات  نقل  ىف  اإلعالم  حرية  لتقييد 
الوباء، واهتمت بعض تلك الصحف السلطات ىف الدول التى تعمل 
هبا، بعدم الشفافية ىف التعامل مع األزمة. ىف املقابل طالبت حكومات 
الدول املنكوبة بانتشار الفريوس تلك الوسائل باعتامد بيانات املصادر 

الرسمية "احلكومية" مع اتباع القواعد املهنية ىف عملها. 
الدول  حكومات  عىل  "كورونا"  جائحة  بشأن  اجلدل  يقترص  ومل 
والصدام  اجلدل  حالة  شملت  بل  فقط،  واإلعالم  اإلتصال  ووسائل 
انتشار  عن  املسئولية  بشأن  الكربى  القوى  بني  االهتامات  تبادل 
عمل  تعرض  كام  والصني.  املتحدة  الواليات  بني  وحتديدا  الفريوس 
الصحفيني ىف جمال نقل اخلرب بشأن الفريوس للكثري من التقييد لدرجة 
"اليونسكو"  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  دفعت 
سالمة  ضامن  مسئولية  بتحمل  الدول  فيه  تتطالب  بيان  إصدار  إىل 
عند  الصحفيني  سالمة  ضامن  مسئولية  احلكومات  "عىل  الصحفيني: 

تغطية أى أزمات صحية أو اجتامعية مرتتبة عىل الوباء".   
ونقل  االتصال  وسائل  بعض  أن  حقيقة  ينفى  ال  قوله  سبق  ما 
مقدمتها  ىف  ويأتى  اآلحيان  بعض  ىف  السلبية  أدوارها  هلا  املعلومات 
تداول أخبار غري موثوقة املصادر، أو تكون مصادرها غري مسئولة مما 
ما  وهو  املصداقية،  وعدم  الشائعات،  تداول  سياق  ىف  األزمة  يدخل 

عولت عليه بعض األجهزة املسئولة ىف البلدان التى شهدت حاالت 
سجلت  التى  تلك  حتى  أو  للفريوس،  عالية  مستويات  ذات  انتشار 
بمحاولة  الوسائل  لتلك  اهتاماهتا  ىف  اإلصابات  من  متوسط  مستوى 
بشأن  مغلوطة  أخبارا  لتداوهلا  نتيجة  اجتامعيا  استقرارها  زعزعة 

مستوى انتشار الفريوس لدهيا.

التى  األدوار  أهم  أحد  تعد  التى  اإلعالمية  التوعية  فإن  وبالتاىل 
إىل  حتتاج  املختلفة  املعلوماتى  واالتصال  اإلعالم  وسائل  هبا  تقوم 
األخبار  نقل  ىف  هتوين،  أو  هتويل  دون  واملصداقية،  الشفافية  انتهاج 
مجهور  كان  فإذا  الوباء.  انتشار  عن  الناجم  الصحى  بالوضع  املتعلقة 
عرب  احلكومات  تقدمه  ما  قبل  قد  املختلفة  اإلعالم  لوسائل  املتابعني 
تلك الوسائل خالل فرتة العزل االجتامعى، بغض النظر عن تصديقه 
للمعلومة املقدمة له من عدمه، فإن هذا يفرض مزيدا من املسئولية عىل 
"كورونا" ىف  انتشار فريوس  تلك ىف معاجلتها ألزمة  وسائل اإلعالم 
مرحلة ما بعد فتح املجال العام وإهناء حالة العزل االجتامعى ىف معظم 
إن مل يكن كل الدول، خاصة وأن منصات التواصل االجتامعى املختلفة 
التزال جاذبة للجمهور . فبالرغم من أن حالة العزل االجتامعى التى 
صاحبت انتشار الوباء ىف أنحاء دول العامل كانت قد أعادت االعتبار 
أن  إال  واإلذاعة(،  والصحف  التلفاز   ( التقليدية  اإلعالم  لوسائل 
األمثل  املصدر  متثل  التزال  املختلفة  االجتامعى  التواصل  منصات 

للمعلومات لرشائح جمتمعية كثرية، خاصة بعد فتح املجال العام.  

عدد اإلصابات املسجلة بفريوس "كورونا" عىل مستوى العامل من يناير إىل أغسطس .202
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ىف هذا السياق جاءت معاجلة اإلعالم املرصى ألزمة انتشار فريوس 
حاد  هلجوم  تعرضها  من  الرغم  عىل  ما؛  حد  إىل  "متزنة"  "كورونا" 
املهتمة  نفسها  الرشحية  وهى  املجتمع،  من  كبرية  رشحية  جانب  من 
باستجالب املعلومة من منصات التواصل االجتامعى. وإن كان هذا 
أسبابه  له  كانت  لألزمة  الرسمية  اإلعالمية  للمعاجلة  احلاد  االنتقاد 
الوجيهة ىف بعض اآلحيان والتى يتعلق معظمها بأزمة "الثقة" القائمة 
تتناقلها  التى  اإلعالمية  املادة  مضمون  وبني  اجلمهور،  بني  واملستمرة 
فريوس  وأزمة  عامة،  بصفة  الرسمية  واإلعالم  االتصال  وسائل 
كورونا بصفة خاصة. هذا فضال عن "السذاجة" ىف التناول اإلعالمى 
إحداث  عىل  الفريوس  قدرة  من  الشديد  والتهوين  بدايتها  ىف  لألزمة 

أزمات صحية حادة وهو ما ثبت عدم صحته. 
ولكن وىف مرحلة تالية من عمر األزمة بدا واضحا أن وسائل اإلعالم 
املرصية استوعبت ما خيلفه انتشار الوباء عىل الوضع الصحى العام ىف 
الدولة من تداعيات مدمرة وخطرية، خاصة بعد دخول الدولة مرحلة 
الذروة القاتلة للفريوس، وبدا أيضا أن الربامج والتقارير املتداولة إعالميا 
التوعية بمخاطر الفريوس، ما دفع املهتمني  اتزانا بشأن  أصبحت أكثر 
بتقييم أداء اإلعالم املرصى خالل أزمة كورونا إىل وصف مسار املعاجلة 
اإلعالمية املرصية لألزمة الوبائية النامجة عن فريوس كورونا بأهنا معاجلة 

بدأت "فاقدة للوعى" ثم حتولت لتدخل مرحلة "استعادة الوعى".    

أبرزت  عامليا،  الوباء  انتشار  عن  تولدت  والتى  تلك  الزخم  حالة 
وعىل  اخلارج  مستوى  -عىل  لألزمة  اإلعالمية  املعاجلة  وضع  أمهية 
بالدراسات  املختصني  قبل  من  دائم  تقييم  حمل  الداخل-  مستوى 
لتلك  واإلجيابية  السلبية  اجلوانب  عكس  التقييم  هذا  اإلعالمية؛ 
املعاجلة من ناحية، والسبل واالسرتاتيجيات اإلعالمية التى تنتهجها 
وجود  أمهية  مدى  وأبرز  ثانية،  ناحية  من  األزمة  مواجهة  ىف  الدول 
هذه  تتسم  أن  عىل  القائمة  اإلعالمية  للسياسات  الدول  أمام  بدائل 
البدائل بالقابلية للتنفيذ عىل أرض الواقع خالل املرحلة القادمة من 
ثانية  عمر األزمة، خاصة ىف ظل ما يشاع عن إحتاملية وجود موجة 

سينشط فيها الفريوس. 

ىف هذا اإلطار تقدم الدكتورة إنجى أبو العز املدرس بقسم اإلذاعة 
والتليفزيون، ورئيس شعبة اللغة اإلنجليزية بكلية اإلعالم جامعة بنى 
"كورونا"  سويف، دراسة تقيم فيها املعاجلة اإلعالمية ألزمة فريوس 
رؤى  تقدم  وكذلك  الدولية،  اإلعالمية  اخلربات  بعض  واقع  من 
الفريوس ىف مرص، وسبل املواجهة  لتقييم املعاجلة اإلعالمية النتشار 
فتح  بعد  السيام  األزمة،  عمر  من  القادمة  املرحلة  خالل  اإلعالمية 
تنفيذها   يمكن  التى  التوصيات  من  جمموعة  تقديم  مع  العام،  املجال 

عىل أرض الواقع ىف هذا الشأن. 


