دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث
DOI: 10.12816/0002143
(*)
د .عبدالرمحن بن حممد القحطاين

امللخص

كلية امللك خالد العسكرية ،وزارة احلرس الوطني ،الرياض ،اململكة العربية السعودية

هتـدف

الدراسة إىل التعرف عىل دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث.
وقد اعتمدت الدراسة املنهج التأصييل التوثيقي للوصول إىل رؤية وإطار عام أكثر
وضوح ًا لدور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث.

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن هناك أربعة تقسيامت جلمهور طب الكوارث:
مجهور (اجلهات املعنية) بطب الكوارث ،واجلمهور اخلاص :املترضرون وذووهم ،واملترضرون
من اجلهات املبارشة للكارثة ووسائل اإلعالم .كام توصلت الدراسة إىل أن هناك ثالثة تقسيامت
ملسؤولية اجلهات املعنية بطب الكوارث ،وهي :أمهية هتيئة اجلمهور وإعداده ملواجهة الكوارث
بأنواعها؛ و أن هناك جمموعة من الواجبات واألخذ باملبادئ االتصالية الـ ( )13الفاعلة أثناء
الكارثة ،والتعامل ،عقب الكارثة ،مع ردود الفعل ،ســواء من املصابني وذوهيم أم من وسائل
اإلعالم املحلية أو اإلقليمية أو العاملية .من خالل هذه الدراسة تم التوصل إىل أن هناك ثالثة
مراحل تبني دور وســائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث ،وهي :املرحلة األوىل:
قبل حدوث الكارثة ،حيث تتضح أمهية التنسيق مع اجلهات املعنية بطب الكوارث ،واحلصول
عىل املعلومات ،واحلقائق ،والتوجهات ،واالشرتاطات واإلجراءات اخلاصة بطب الكوارث؛
املرحلة الثانية :أثناء وقوع الكارثة ،فتأيت أمهية التنســيق مع إدارات العالقات العامة للجهات
املبــارشة للكارثة ـ خصوص ًا اجلهات املعنية بطــب الكوارث ـ لتطرح آثار وتداعيات ونتائج
الكارثة؛ أما املرحلة الثالثة :حيث يكون دور وســائل اإلعــام هو تقديم املعلومات الكاملة
والدقيقة عن أسباب الكارثة وتداعياهتا ،مع تقديم تغطية موضوعية للجوانب الطبية املختلفة
املتعلقة باجلهات املعنية بطب الكوارث ،وصو ً
ال إىل استخالص العرب والدروس والنتائج من
الكارثة؛ هبدف ترسيخ التأثري الذي استهدفته وسائل اإلعالم يف املرحلتني السابقتني ،قبل وأثناء
التعامل مع الكارثة هبدف توعية اجلمهور بطب الكوارث.
وقد خلصت الدراسة إىل عدد من التوصيات ،وأوضحت آفاق البحث املقبلة.
الكلامت املفتاحية :طب الكوارث ،وســائل اإلعالم والكــوارث ،التوعية بطب الكوارث،
العالقات العامة والكوارث ،مجهور طب الكوارث.
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The present study provides a scholastic exercise on the relative role played by
media in generating public awareness relative to a subject of contemporary significance.
It falls within the broad spectrum of Forensic Sciences. It deals with disaster medicine.
In providing scientific-oriented analysis, the author has employed a source-based
approach. This approach, asserts the author, is most conducive for the subject under
research. It assists in the construct of framework within which pertinent data can be
cast with optimum candidness.
There are Four divisions of public disaster medicine order:
Public sector on disaster medicine. That include pertinent bodies and pertinent
officials; Private sector that. Include the affected persons and their families; and
Affected persons in direct contact with disaster. Media personnel falls in this category
as well. Relative to disaster medicine, three kinds of responsibility is assigned to
pertinent personnel.; Preparing public to encounter various typology of catastrophes
associated with disaster medicine; Assumption of certain obligations and observance
of rules related to inter- communication among persons active in countering mishaps
accompanied with disaster medicine. Such mishaps occur in twin phrases  ـــــــprior
and after the occurrence of such mishaps. Responding to reactions. The latter will
be stern from multi-dimensional facets  ـــــــaffected persons and their families; and
media. Reactions from media will comprise tri-partite levels  ـــــــnational, regional
and global. Role played by the media in raising public awareness on disaster medicine
passes through three phases: Phase one: This is characterized with pre-disaster phase.
Phase two: This is the operational phase; and Phase three: This phase is the aftermath
phase of disaster. In this phase, media plays momentous role. It enlightens public with
accurate information on the related incidences. Also, it provides necessary explanations.
Understandably, the overall intent of the media is to warn public against possible future
comparable events.
The study, in its conclusive passages, incorporates some constructive
recommendations. Also, it provides some guidelines to future researchers undertaking
identical researches.
Keywords: Disaster Medicine; Media and Disaster; Public Awareness on Disaster
Medicine; Public Relations and Disaster; and Medicine Audience.
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مقـدمـة
ال تعــد الكوارث من الظواهر احلديثة ،إنام كانت موجودة منذ القدم ،رغم تغيري
الظروف واختالف األزمنة وشدة وقوعها ،وذلك تبع ًا لإلمكانات وعمليات املواجهة
قبل وأثناء وعقب وقوعها ،وكانت أول كارثة تلك التي وقعت لقوم نوح (عليه السالم)
عندما عصوا نبيهم فنجى اهلل نوح ًا ومن آمن معه يف اجلودي ،يقول اهلل سبحانه وتعاىل:
وح َلت َُكو َن َّن ِم َن ْالَ ْر ُج ِ
ــن ﴿َ ﴾١١٦ق َ
ال َر ِّب إِ َّن َق ْو ِمي َك َّذ ُب ِ
وم َ
ون
﴿ َقا ُلــوا َلئِن َّ ْل َتنت َِه َيا ُن ُ
نج ْينَا ُه
َــح َب ْينِي َو َب ْين َُه ْم َف ْت ًحا َو َن ِّجنِي َو َمن َّم ِع َي ِم َ
ــن ْ ُال ْؤ ِمنِنيَ ﴿َ ﴾١١٨ف َأ َ
﴿َ ﴾١١٧فا ْفت ْ
ون ﴿ُ ﴾١١٩ث َّم َأ ْغ َر ْقنَا َب ْعدُ ا ْل َب ِ
َو َمن َّم َع ُه ِف ا ْل ُف ْل ِ
ك ْالَشْ ُح ِ
اقنيَ ﴿( ﴾١٢٠سورة الشعراء).
و مــن خصائص الكارثة أهنا كاملة املفاجأة ،أي أهنا ليســت تصاعدية كاألزمة،
وخسائرها البرشية واملادية كبرية ،وأسباهبا غالب ًا عوامل طبيعية ،وأحيانا إنسانية ،بفعل
اإلنسان وقســاوته عىل البيئة ،وصعوبة التنبؤ بوقوعها ،وتفاوت يف الضغط عىل متخذ
القرار تبعا لنوعها .واملعونات والدعم ســمة غالبــة ومعلنة عليها ،فهي حملية وإقليمية
ودولية يف التنظيم والتعليامت ملواجهتها ،ممثلة بأنظمة احلامية املدنية املتفق عليها (الشعالن،
1423هـ ،ص .)39

ولذلك فإن الكارثة هي :جمموع اخلطر ودرجة التعرض للخطر .و يمكن تصنيف
الكوارث واملخاطر بشكل عام حسب أســباهبا الطبيعية والبرشية إىل :كوارث طبيعية
( )Natural HaBardsكاهلــزات األرضيــة ،والربكانيــة ،والفيضانات ...وغريها من
الكوارث واألحداث الطبيعية التي حتــدث نتيجة لعوامل طبيعية فقط؛ وكوارث بيئية
( )Environmental Hazardsحتصل نتيجة للتفاعل بني اإلنســان والبيئة ،و ما يرتكبه
خالل هذا التفاعل من األخطاء املختلفة كالترسب اإلشعاعي من حمطات الطاقة النووية
(صالح1430 ،هـ ،ص.)11

وعندما «تتكــرر ظاهرة ما ،أو جمموعة من الظواهر ،بأشــكال خمتلفة يصبح من
العبــث ردها إىل مبدأ الصدفة .فهذا التكــرار للظواهر كان دائام مصدر بحث الباحثني
الذين اســتثارهم هذا التكرار فعمدوا إىل دراســته وإدارة آلياتــه وعالقاهتا بالظواهر»
(أ ،موسون1411 ،هـ ،ص .)243
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واألمــر ذاته ينطبق عــى ظاهرة االزدياد املبالغ يف نســب الوفيات ،واإلصابات
باألمراض اجلســدية والنفســية ،إِ ّبان فرتات الكوارث ،حيث السجالت الطبية غنية
باإلحصاءات التي تشري إىل اقرتان أوضاع الكوارث بارتفاع الوفيات واإلصابات املرضية
والنفسية لدى املتعرضني للكارثة (أ ،موسون1411 ،هـ)243 ،؛ حيث تشري جلنة األمن
الغذائي العاملي ،يف دورهتا التاســعة والعرشين2003( ،م) ،إىل أن «هناك زيادة كبرية
يف الكوارث يف السنوات األخرية ،سواء من حيث العدد أم من حيث أعداد املترضرين
وحجم اخلســائر املادية .ففي خالل ( )15ســنة زاد عدد الكوارث أربعة أضعاف ،كام
شــهدت فرتة التسعينيات من القرن املايض كوارث طبيعية هائلة .كام زاد عدد املهددين
سنوي ًا حتى وصل إىل (70ـ )80مليون نسمة ،وتضاعفت اخلسائر االقتصادية املبارشة
مخسة أضعاف ،إال أن عدد القتىل بلغ ( )800000نسمة مقابل نحو مليوين
نســمة يف الســبعينيات ،وذلك نتيجة للتحســن الذي طرأ عىل نظم التعامل مع
الكوارث واملشــاركة الفاعلة ملختلف األجهزة املعنية بمواجهة الكوارث» (الغامدي،
1430هـ ،ص.)824

وكان من الطبيعي «أال يكتفي الباحثون بتسجيل األرقام الدالة عىل زيادة الوفيات
واإلصابات املرضية والنفسية إ ّبان الكوارث ،لذلك فإهنم ختطوا مبدأ املالحظة إىل مبدأ
التعليل (أ ،موسون1411 ،هـ ،ص .)244
ومن هنا كانت حماولتهم اإلجابة عن ســؤال :ملاذا تقرتن الكوارث هبذه الزيادات
يف الوفيات واحلاالت املرضية :اجلسدية والنفسية ؟

ويف جمال اإلجابة عن السؤال ،خرج «طب الكوارث» كمفهوم جديد ،خصوص ًا
مــن حيث تاصيلة كفرع ينتمي إىل علوم الطب احلديث ،بالرغم من تعدد مهامه الطبية
واإلنســانية والتوعوية؛ أما من حيث التطبيق ،فإن الدول تتفق عىل أمهيته ،مع تباينها يف
آليات تنفيذه ،وذلك تبعا للقيم واألعراف والعادات االجتامعية واألنظمة الســائدة يف
املجتمع.
إن اكتشــاف األثــر الكبري الــذي يقوم به طــب الكوارث ،يف تقليــل الوفيات
واإلصابــات ،ومواجهة الكــوارث مواجهة طبيــة علمية ،كان من أهــم األعامل يف
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العلــوم الطبية ،عىل الرغم من بقــاء هذا العلم مهم ً
ال يف أغلــب دول الوطن العريب.
فعند التخطيط ملواجهة الكوارث فيمكن ملفهوم « طب الكوارث» أن يقوم بدور
التحكم فيها ،سواء بمنع وقوع احلادثة أو التقليل من احتامل حدوثها (،)Prevention
مــرور ًا بمرحلــة إجــراء االســتعدادات ( ،)Preparationحتى مرحلة االســتجابة
( ،)Responseومــا يتبــع ذلــك من إجراءات إهنــاء احلدث و ما بعــد هناية احلدث
(الرشقاوي1430 ،هـ ،ص ،)32وهو بذلك حقل سهل التنفيذ.
ومع تكاثر األحداث الكارثية املؤثرة عىل قطاعات واســعة من الســكان ،مثل:
االهنيارات األرضية ،وحريق الغابات ،والفيضانات واحلروب ،واملخاطر اإلشعاعية،
والعمليــات اإلرهابية ،أصبح القائمون والعاملون يف حقــول الصحة معنيني مبارشة
بالتصدي للكوارث ،وما ختلفه من خســائر يف األرواح واملمتلكات املادية ،وبشــكل
يتطلب املنهجية ،و حيتاج إىل التنسيق بني املجهودات احلكومية ومنظامت املجتمع املدين،
ومنظامت النفع العام العاملية ،كمنظمة احلامية املدنية واهلالل األمحر ملواجهة الكوارث.

ولكي يــؤدي (طب الكوارث) أهدافه ،فال بد من دعم ومســاندة املؤسســات
اإلعالمية ،وذلك من خالل وســائلها املختلفة ،التي تقوم بدور مهم يف توعية اجلمهور
بطب الكوارث وأمهيته وجماالته وكيفية االستفادة منه ،قبل وأثناء وبعد ،وقوع الكوارث.
ويتوقف نجاح دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور هبذا العلم املتخصص» طب
الكوارث» عىل مدى قدرهتا يف حتقيق رســالة طب الكوارث ،وهي مســؤولية اجلهات
املعنيــة بطب الكوارث ،أيض ًا ،والتي هتدف هــي األخرى إىل القيام بمتطلبات التوعية
قبل حدوث الكارثة واإلســعافات األولية عند حدوثها واملتابعة الدقيقة عند توقفها،
إذا أعدت لذلك :أو ً
ال :اخلطط العلمية والتنسيق مع وسائل اإلعالم واجلهات األخرى
ـ كاألجهزة األمنية والصحية ـ لتحقيق اهلدف املشــرك ،وهو :محاية األرواح وختفيف
وطــأة الكوارث ،ويتم ذلك من خالل تكثيف اجلهود وتضافرها ،وفهم كل جهة لدور
اجلهة األخرى ،وأسلوب عملها ،بحيث تتحقق االستفادة من كل وسيلة بالقدر الذي
تستطيع أن تقدمه حسب طبيعتها وطاقاهتا ،وثاني ًا :حتديد مجاهري كل وسيلة من وسائل
اإلعالم التي يســتعان هبا لتحقيق رســالة طب الكوارث بتحديد اجلمهور اخلاص هبا،
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والتي هتدف أساس ًا عىل التأثري فيه وتوجيهه الوجهة املناسبة ملواجهة الكوارث بأنواعها.

ومن هذا املنطلق تأيت أمهية دراســة دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب
الكوارث.

ً
أوال :أهم مصطلحات الدراسة

تستخدم هذه الدراسة ستة مصطلحات أساسية ،هي :الدور ،واإلعالم ،والتوعية،
والكارثة ومجهور طب الكوارث ،وطب الكوارث ،وفيام ييل بيان املقصود بكل مصطلح
منها بإجياز:

1ـ الـدور
كلمــة الدور مــن «دار يــدور دور ًا أي حترك باجتاهات متعــددة وهو يف مكانه»
(اهلاشمي1404 ،هـ ،ص.)147
والدور هو« :عبارة عن جمموعة من األنشطة السلوكية التي حتقق ما هو متوقع من
الفرد يف مواقف معينة» (مانع1431 ،هـ ،ص.)32
وألغراض هذه الدراسة ،فإن املقصود بالدور هو :جمموعة الوظائف واملسؤوليات
التي تقوم هبا وسائل اإلعالم ـ قبل وأثناء وبعد ـ الكارثة ،وذلك هبدف توعية اجلمهور
بمسؤوليات طب الكوارث.

2ـ اإلعالم
اإلعــام لغة« :مصدر للفعل أعلم ،وهو رباعي من العلم الذي هو إدراك اليشء
عــى حقيقته .وأعلمته وعلمته يف األصل واحــد إال أن اإلعالم اختص بام كان بإخبار
رسيــع والتعليم اختص بام يكون بتكرير وتكثري حتى حيصــل منه أثر يف نفس املتعلم»
(الشنقيطي1417 ،هـ ،ص ص 5ـ.)6

اإلعــام اصطالح ًا :هو «التعبــر املوضوعي لعقلية اجلامهــر وروحها وميوهلا
واجتاهاهتا يف نفس الوقت .أي أن اإلعالم البد أن يكون صادق ًا جمرد ًا عن امليول واألهواء
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غري متحيز ،قائ ًام عىل أساس من التجربة الصادقة متمشي ًا مع اجلمهور الذي يوجه إليه»
(الوشيل1994 ،م ،ص.)10

3ـ التوعية
التوعية لغة :مصدر وعي لفعل أوع ،وهــو ثالثي من الوعي .و(أوعى) اليشء:
وعاه وحفظه .و(استوعى) اليشء :أخذه كله .يقال :استوعى من فالن حقه .وجدعه:
اســتوعبه .و(الوعي) :احلفظ والتقدير ،وكذلك الفهم وســامة اإلدراك» (إبراهيم،
د.ت ،ص .)1044
التوعيــة اصطالح ًا :هي «االتصال املنظم واملوجــه جلامهري حمددة يف وقت حمدد
لتحقيق أهداف حمدده» (العناد1422 ،هـ ،ص.)3

4ـ الكارثة
الكارثة لغة تشري إىل «الشدة والنازلة والعظيمة ،وجمموعها كوارث ،ويقال «كرثته
الكوارث» ،أي أقلقته» (العواد1425 ،هـ ،ص.)13
الكارثة اصطالحا تعني «املحن املفاجئة ،طبيعية كانت أم بفعل اإلنسان ،التي ترتك
آثارها عىل النظام االجتامعي والسلوك الفردي ،وختل بالتوازن الطبيعي لألمور ،وهتدد
املصالح القومية للبالد» (العواد1425 ،هـ ،ص ص13ـ.)14

وتتصف الكارثة بأهنا« :حدث مفاجئ ،غالب ًا ما يكون بفعل الطبيعة ،هيدد املصالح
القومية للبالد ،وخيل بالتوازن الطبيعي لألمور ،وتشارك يف مواجهتها كافة أجهزة الدولة
املختلفة» (الشعالن1416 ،هـ ،ص.)6

5ـ مجهور طب الكوارث
مجهــور طب الكوارث هو تلــك الفئة أو الفئات التــي تعرضت أو املحتمل أن
تتعرض لكارثة ما ،وترضر منها املقربون منهم من أهل وأصدقاء ...وغريهم ،أو املخول
هلا التعامل معها.
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6ـ طب الكوارث
الطب لغة« :احلذق واملهارة .واحلاذق املاهر والرفيق احلكيم .و (الطب) :عالج اجلسم
والنفس .ومنه علم الطب والرفق وحسن االحتيال .والطبيب من حرفته الطب أو الطبابة
وهو الذي يعالج املرىض ونحوهــم» (إبراهيم ،د.ت ،ص .)549و«(الطب) بضم الطاء
وفتحها لغتان يف (الطب) .وكل حاذق عند العرب (طبيب)» (الرازي1995 ،م ،ص.)163
فطــب الكوارث هو :ختصــص دقيق وحديث قائم بنفســه ،كباقي التخصصات
األخــرى ،يعنى « بالوقاية والتخفيف من تأثــر الكارثة عىل صحة املجتمعات ،وتوفري
اخلدمات العالجية املناسبة للمصابني باإلضافة إىل إعادة املرافق واخلدمات الصحية إىل
وضعها الذي كانت عليه قبل حدوث الكارثة بالرسعة املمكنة» ( املجايل2010،م ،ص.)9
ويركز طــب الكوارث عىل «توفري متطلبات العناية الصحية والطبية كاســتجابة
حلدوث الكارثة ،والتعامل مع أعداد كبرية من اإلصابات ،وهذا يتطلب توفري خدمات
اإلنقاذ واإلســعاف األويل وإخــاء اإلصابات ،وإجراء اجلراحــات الطارئة وتقديم
العناية والرعاية الطبية باملستشــفى واالهتامم بالصحــة العقلية وتفعيل مقاييس البيئة»
(املجايل2010،م ،ص.)9

وعليه فإن طب الكوارث يقوم عىل فلســفتني أساســيتني :األوىل :تقديم اخلدمة
الطبية العاجلة لضحايا الكارثة يف موقع الكارثة ،وذلك بالتعاون مع اجلهات األخرى،
كالدفاع املدين ،والثانية :وضع اخلطط واألســس والسياسات التي حتكم االستجابة إىل
الكارثة وقت حدوثها ،بحيث تســتطيع اجلهات املعنية بطب الكوارث استغالل مجيع
املواد واملصادر املوجودة لدهيا عندما حتتاج إليها بشكل مفاجئ (عواد1431 ،هـ ،ص،)1
ويتم ذلك وفق منهج علمي يتالءم وطبيعة الكارثة.
وتأسيســ ًا عىل ما تقدم ،فإن عملية التوعيــة تتم عرب جمموعة املعلومات واحلقائق
واملهارات واخلربات التي يتم إكســاهبا ألفراد املجتمع بشــكل عــام ،ولذوي العالقة
بموضوع الكوارث عىل وجه اخلصوص ،هبدف تعريفهم بمســؤوليات طب الكوارث
واألهداف السامية التي يقدمها للمعنيني بالكارثة ،واخلدمات والربامج املوجهة إىل كل
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قسم من مجهور طب الكوارث وطرق التعامل مع الكارثة ،ويتم ذلك عرب املحارضات
واملناقشات وإقامة املعارض الصحية ،باســتخدام الوسائل املختلفة كوسائل اإلعالم
واملراكــز واملرافق الصحية املدرســية ،واجلمعيات األهلية غــر احلكومية ...وغريها
(الببالوي1425 ،هـ ،ص.)12

ثاني ًا :موضوع الدراسة وأمهيتها

تتمحور مشكلة الدراسة حول الفجوة القائمة بني وسائل اإلعالم واجلهات املعنية
بطب الكوارث ،حيث ترغب تلك اجلهات يف أن تقوم وســائل اإلعالم بدور فاعل يف
توعية اجلمهور بام تقوم به من أعامل قبل وأثناء وعقب الكارثة ،وذلك القتناع اجلهات
املعنية بطب الكوارث بالدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل اإلعالم للتأثري عىل اجلمهور
بشكل عام ،وكسب تعاونه وجتاوبه وتفاعله مع كافة التعليامت الصادرة عن تلك اجلهات،
ومن جانب آخر ،ســيؤدي التعاون بني الطرفني إىل تصحيح العالقة املضطربة ،والتي
حتــدث ،يف بعض املواقف بني اجلهات املعنية بطب الكوارث والصحفيني واإلعالميني
عىل حد ســواء ،والذين يرون ،هم أيضا ،أمهية دورهم يف املشاركة الفاعلة عند حدوث
الكوارث ،وأهنم معنيون بنقل احلدث للجمهور بشكل رسيع ومنظم.

موضوع الدراســة يرتكز حول تأصيل املفاهيم وفهم وظائف وســائل اإلعالم و
نظريات التأثري اإلعالمية لوسائل اإلعالم ودورها يف توعية اجلمهور بطب الكوارث،
فض ً
ال عن مسؤوليات طب الكوارث يف التعامل مع الكوارث قبل وأثناء وعقب حدوثها.

وتأيت أمهية دراسة دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث يف التعرف
عىل الدور الذي يمكن أن تســهم به يف تدعيم مســؤوليات طب الكوارث ،وذلك من
واقع اإلضافات املتوقعة للدراسة ،والتي يمكن تقديمها للدارسني والباحثني وتطبيقها
عــى الواقع اجلديد لطب الكوارث؛ وهو اجلانب الذي حيتاج ـ عىل حد علم الباحث ـ
إىل املزيد من الدراسة واالستفادة منه يف جمال الكوارث بشكل عام.
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ثالث ًا :هدف الدراسة وتساؤالهتا
تســعى الدراسة إىل التعرف عىل الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل اإلعالم يف
توعيــة اجلمهور بطب الكوارث ،وذلك من خالل الوقوف عىل اإلطار النظري املحاط
بالدراســة ،ووظائف وسائل اإلعالم ونتائج الدراسات السابقة ذات العالقة باإلعالم
والكوارث.
ولتحقيق هذا اهلدف فإن الدراسة تنطلق من التساؤالت اآلتية:

1ـ ما هي وظائف وســائل اإلعالم و أبرز نظريات التأثري اإلعالمية ،والتي يمكن
ربطها بدور وسائل اإلعالم يف حتقيق توعية اجلمهور بطب الكوارث ؟
2ـ من هو مجهور طب الكوارث ؟

3ـ ما هي مسؤوليات طب الكوارث ؟

4ـ ما هي أقرب الدراســات ذات العالقة بإعــام الكوارث ،وخصوص ًا يف جمال
طب الكوارث ؟
5ـ ما هو دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث ؟

6ـ ما هي ابرز التوصيات التي يمكن تقديمها لوســائل اإلعالم واجلهات املعنية
بطب الكوارث لتحقق النجاح يف توعية اجلمهور بطب الكوارث ؟

رابع ًا :اإلجراءات املنهجية للدراسة

تعد هذه الدراســة من الدراسات الوصفية التحليلية ،حيث إهنا تعتمد عىل املنهج
الوصفي التحلييل الذي يقوم «بدراسة الظاهرة كام توجد يف الواقع ،وهيتم بوصفها وصف ًا
دقيق ًا ،ويعرب عنها تعبري ًا كيفي ًا أو تعبري ًا كمي ًا .فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح
خصائصها ،أما التعبري الكمــي فيعطينا وصف ًا رقمي ًا يوضح مقدار الظاهرة أو حجمها
ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى» (عبيدات1985 ،م ،ص.)187
وعليه ،فإن هذه الدراسة ستتبع املنهج التأصييل التوثيقي ،وستعتمد بدرجه أساسية
عىل األدبيات والتجربة اإلعالمية عند مواجهة الكوارث للوصول إىل رؤية وإطار عام
أكثر وضوح ًا لدور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث.
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خامس ًا :اإلطار النظري والدراسات السابقة
1ـ اإلطار النظري
أـ وظائف وسائل اإلعالم :الوظائف و نظريات التأثري اإلعالمية

أصبح اإلعالم بوسائله املختلفة أداة رئيسة من أدوات الدولة احلديثة ،حيث يتوازى
ويتداخل ،بل يفوق يف بعض األحيان ،اهلاجس الكارثي ـ اإلنساين واالقتصادي .ومن
يتمعن يف تطور وسائل اإلعالم جيد أنه «حيقق ديمقراطية االتصال بني الرعية واحلاكم،
وبني طبقات املجتمع ورشائحه املتعددة واملختلفة ،وتزداد هذه األمهية تبعا لرسعة توصيل
الرســالة اإلعالمية بالصوت والصورة والكلمة ،حيث قرصت املســافات بني املناطق
وألغيت احلدود والفواصل بني الدول والشعوب» (حممد1991 ،م ،ص ص 69ـ.)70
ونتيجة لتطور تقنية املعلومات ،جتىل اإلعالم اجلديد ( )New Mediaببسط سيطرته
بشــكل أكثر نفوذ ًا عىل وســائل اإلعالم ،واخترص املسافات وعرب القارات ،وجعل يف
استطاعة أي شخص يرتبط باالنرتنت ( )Internetأن يصبح نارش ًا وأن يوصل رسالته
إىل مجيع العامل بتكلفة ال تذكر (الفته1430 ،هـ ،ص.)7

كام يتميز اإلعالم اجلديد بأنه متعدد الوسائط ( ،)Multimediaحيث إن املعلومات
التي يتــم عرضها يف الواقع هي مزيج من النص والصوت والصورة والفيديو ،ما جيعل
املعلومــة أكثر قوة وتأثري ًا .كام يضيف خاصية التفاعلية « ،»Interactivityوالذي أنتج
لنــا بدوره ـ التفاعل ـ مواقع للتواصل االجتامعي عىل االنرتنت ،مثل توتري ()Twitter
ويوتيوب ( )You Tubeوعامل الفيس بوك (( )Facebook.comالفته1430 ،هـ ،ص.)7

ب ـ وظائف وسائل اإلعالم

تعمل وســائل اإلعالم عىل التأثري عىل اجلمهور بمجموعة من الوظائف :وهي:
«رقابــة البيئة ،وربط أجــزاء املجتمع وعالقاهتا بالبيئة ،ونقــل املرياث االجتامعي من
جيل إىل جيل آخر ،واإلمتــاع ،والرتفيه ،والتعزيز ،واملســاندة ،والتعليم ،واإلعالن»
(الطويرقي1997 ،م ،ص ص 202ـ.)203

163

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،املجلد  ،30العدد ( 153 )59ـ  192الرياض (2014م) (1435هـ)

وتأيت يف مقدمة الوظائف ،الوظيفة اإلخبارية ،حيث تقوم وسائل اإلعالم « بعرض
املعلومات ومعاجلتها ،والتحري يف الوسط السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف
مــن أجل رصد البيئة املحيطة باملجتمع ،وســد الفجــوات املعلوماتية لتزويد املجتمع
باخليــارات املتعلقة باملصري اجلامعي ،أو عىل أقل تقديــر ،إخباره بام حييط به من قضايا
وأحداث حملية أو إقليمية أو دولية» (مهنا1422،هـ ،ص ص41ـ.)64
وتأسيس ًا عىل ما سبق تسهم وسائل اإلعالم يف ضبط السلوك والتحكم فيه بتعديله
وحتويره وحتسينه ،أو تثبيته ،رشيطة أن تكون الرسالة االقناعية «تتناسب جيدا مع مصالح
واحتياجات وقيم ومعتقدات حمددة» (ديفلري & و وركيش1989 ،م ،ص.)257

ولذا فإن عدم فهم «طبيعة الكلامت والرموز األخرى ،وعادات اســتخدام اللغة،
وطبيعة املعاين ،وآثار مشــاركة املعاين عىل املفاهيم ،والعالقة بني املعرفة املبنية عىل اللغة
وبني السلوك» (ديفلري & و وركيش1989 ،م ،ص )323يصعب عىل القائم باالتصال
إقناع الناس والتأثري عليهم.

فاملشهد اإلعالمي للكوارث ،وخصوصا توعية اجلمهور بطب الكوارث ،سيكون
له تأثري كبري وسيدعم اإلعالم اجلديد ،باإلضافة إىل وسائل اإلعالم التقليدية ،هناك نوعان
من عمليات مواجهة الكوارث :النوع األول :العمليات الوقائية واملوجهة بمنع الكارثة
قبل حدوثها ،والنوع الثاين :العمليات املوجهة للسيطرة عىل الكارثة.

ج ـ نظريات التأثري اإلعالمية
ما أنواع الـتأثريات التي حتدثها وسائل اإلعالم يف الناس؟ النظريات التالية ستتطرق
إىل أبرز أنواع التأثري التي حتدث لإلنسان بسبب تعرضه لوسائل اإلعالم ،حيث تتشابك
لتشــكل إطار ًا مرجعي ًا هتتدي به الدراسة ،يف فهم الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل
اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث.
ـ نظرية اإلقناع :إن التخيل عن الفكرة التي تفيد بأن تعرض الفرد لوسائل االتصال
اجلامهريية ليس له آثار فورية ومتامثلــة ،وال حتى مبارشة ،يبدو أمر ًا غري دقيق،
بالرغم من التسليم بأن تأثريه بتلك الوسائل أمر نسبي لوجود الفروق الفردية بني
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أفراد اجلمهور ،ومدى تأثري الفئات االجتامعية املتجانسة والعالقات االجتامعية،
و التي حتدد روابط النظام االجتامعي ،ومن ثم حتدد مدي تأثرهم بام تقدمه تلك
الوســائل من مضامني ورسائل إعالمية .إن معرفة نظرية اإلقناع تتطلب العودة
إىل ما تناولته الدراسات حول عمليات التأثري ،والتي تدفع سلوك الفرد وتوجيهه
عىل أهنا دوافع (مؤثرات) مكتســبة ،وهذا يعني أننا «نتعلم» االحتياج إىل املواد
واملواقف والتجارب التي تفاجئنا أو حتثنا عىل االرتباط بأنواع معينة من السلوك
(ديفلري & و وركيش1989 ،م ،ص.)257

وتركز نظرية اإلقناع ـ يف أهم جزيئاهتا ـ عىل أن االسرتاتيجية الثقافية ـ االجتامعية
( )Sociocultural Strategyوشــعارها( :تعلــم ـ وافق) ،هــي األقرب لفهم إقناع
اجلمهور بأي موضوع أو قضية ،حيث إن الرســالة املقنعــة يأيت تأثريها عند معرفة أن
مكونات التنظيم االجتامعي التي تظهر عىل شــكل معايري وأدوار ومراتب ،أو عقوبات
ومكافآت ،تتعلق بأنــواع معينة من اجلامعات( ،أرسة ،أو مدرســة ،أو جمموعة تعمل
داخلها ،أو نادى ،أو جمرد جمموعة من األصدقاء) ،ويمثل جمموعة أخرى من التأثريات
شديدة املفعول عىل الســلوك الفردي .ويستطيع الناس ـ نتيجة هلذه التأثريات ـ اختيار
جمموعات من األفعال التي تعد البديل ملشــاعرهم ونزعاهتم الداخلية ،مع االفرتاض
أنه يمكن للفرد حتديدها أو التحكم فيها (ديفلري & و وركيش1989 ،م ،ص.)257

ومنطلقات هذه النظرية توجه الدراســة من خالل أهنا تسعى يف هدفها األول إىل
حتديد دور وســائل اإلعالم يف توعية اجلمهــور بطب الكوارث ،حيث يتوقع أن يكون
الدور ضمن االســراتيجية الثقافية ـ االجتامعية ،والتي حددت هذه النظرية شعار ًا هلا:
«تعلم ـ وافق» ،حيث أمهية بناء الشخصية االجتامعية التعاونية وترسيخ دعائم الفضيلة
واملعرفة العلمية بام تقوم به اجلهات املعنية بطب الكوارث من عمل ،و حاجتها ملشاركة
املؤسسات املدنية كافة يف حتقيق مسؤولياهتا ،ولذلك جيب أن تكفل الرسالة اإلعالمية،
وهي رشيان العملية االتصالية ،ظهور توافق مجاعي يف الرأي ،بمعنى أن يكون ما يقدم
من مضامني ومفاهيم عرب الرســائل اإلعالمية يلقى تأييد ًا من اجلامعة املناســبة وحيقق
تغيري ًا ملموس ًا وواضح ًا يف السلوك العلني ،مع شعور الفرد بأن خمالفته للجامعة سوف
تعد سلوك ًا شاذ ًا ومرفوض ًا منه.
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ـ نظرية التثقيــف اإلعالمــي ( ،)Media Cultivation Theoryحيث تعد هذه
النظرية من أهم نظريات التأثري البعيد املدى لوسائل اإلعالم ،حيث يركز (جربنر
وآخرون) ـ والذين يعود هلم الفضل يف صياغة هذه النظرية ـ عىل أن الرســائل
اإلعالميــة التي يقدمهــا التلفزيون للجامهري حتمل معــاين متميزة وخمتلفة عن
«الواقع» يف عدة نواح ،غري أن تعرض اجلامهري املستمر واملنتظم هلذه الرسائل يؤدي
إىل اعتناقهم للرسائل واملعاين التلفزيونية وإيامهنم بأهنا متثل وجهة نظر«اإلمجاع»
يف املجتمع (العريب1412 ،هـ ،ص ص 196ـ.)197
ومن هنا فإن نظرية التثقيف اإلعالمي تؤكد عىل أن القنوات التلفزيونية تشــكل
مرجعيــة معلوماتية دون تدقيق أو متحيص من قبل املتلقني ،ولذا فإن إدارة طب
الكوارث ،وبالتنسيق مع وسائل اإلعالم ،تعمل عىل الـتأكد من وجود آلية عمل
إعالمية توعوية ومنظمة وعىل أسس علمية وعملية حمددة ،حتى يتم التأكد عىل أن
ما يطرح من رســائل إعالمية جتاه الكوارث هي بالفعل متثل وجهة نظر اإلمجاع
(املسؤول واملواطنني).

ـ نظرية التأثري عىل مرحلتني ( .)Two- Step Flow Theoryوتصور هذه النظرية أن
تأثري وسائل اإلعالم يف اجلمهور يتم بشكل غري مبارش ،ويمر بمرحلتني :املرحلة
األوىل النتقال (املعلومات) إىل األشخاص قد ال يؤثر فيهم كثري ًا ،بل قد ال يعريونه
أدنــى اهتامم ،املرحلة الثانية يبدؤها قادة الرأي العام البارزون داخل التجمعات
الصغــرة يف املجتمع ،كجامعات األصدقاء والزمالء واألقارب واملهنة ،وذلك
باحلديث عن ما تم نقله عرب وسائل اإلعالم بطريقة تنبهنا إىل أشياء مل نفطن إليها،
وبأســلوب أكثر إقناع ًا من الطريقة التي عرضتها هبا وسيلة اإلعالم (احلضيف،
1415هـ ،ص ص 20ـ.)21

وهــذه النظرية هي يف الواقع حتدد أمهية قادة الــرأي العام كأداة لبناء الرأي العام
«والتعبــر عنه بعد إمتام تكوينه عن طريق برنامج عمل» (اخلرعان1426 ،هـ ،ص،)9
واالستمرار يف سلوك إجيايب جتاه معرفة مسؤولية القائمني إىل طب الكوارث ،للوصول
إىل النتيجة املطلوبة وهي تعاوهنم.
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وهنا تقوم وســائل اإلعالم ،وهي يف الوقت نفسه ،أداة لبناء الرأي العام ،بالدور
املؤثــر يف حتقيق جمموعة مــن الوظائف اإلعالمية ،أبرزها اإلخبــار والتوعية اجلامعية
الناجعة ،والذي يمكن قياسه فيام بعد ،وذلك من خالل السلوك اجلامهريي الظاهر عىل
مجهور طب الكوارث.

إن فهم النظريات السابقة الذكر :نظرية اإلقناع ،و نظرية التثقيف اإلعالمي ،و نظرية
التأثري عىل مرحلتني ،انطالقا من نظرة تأثري وســائل اإلعالم عىل اجلمهور ،يساعدنا يف
فهم الدور الذي يمكن لوسائل اإلعالم أن تقوم به يف توعية اجلمهور بطب الكوارث.

د ـ مجهور طب الكوارث
يستخدم اصطالح اجلمهور ليشــر إىل «أي مجاعة مكونة من فردين أو أكثر تربطهم
مصلحة أو أهداف مشرتكة .ويتأثر هذا اجلمهور ببعض املنظامت القائمة كوسائل اإلعالم
والقطاع اخلاص واألهيل ،ويؤثر يف الوقت نفســه ،أي أن وظيفة التأثري ثنائية بني اجلمهور
واملنظمة» (عجوة1985 ،م ،ص .)138ومجهور طب الكوارث ـ وفق ًا للمفهوم السابق ـ
هو الفئة أو الفئات التي قد تتعرض ،أو تعرضت بالفعل للكارثة ،وتعني عىل وسائل اإلعالم
االتصال هبم كام تعني عليهم االتصال هبا لتحقيق مصاحلهم املشرتكة املتمثلة يف الوقاية من
الكارثة ـ قبل وقوعها ـ أو التخفيف من آثارها السلبية ـ أثناء أو بعد وقوعها.

واهلــدف من حتديد مجهور طب الكوارث هو الوصول إىل قطاعات املجتمع التي
هلا عالقة بتحقيق أهداف طب الكوارث ،وأبرزها وسائل اإلعالم ،ويكون هذا التحديد
سه ً
ال وهيدف إىل كسب ثقة اجلمهور ،وضامن تفاعله وحتقيق التفاهم والتناغم معه.

وانطالق ًا مما سبق يتم تقسيم مجهور طب الكوارث( ،شكل رقم  ،)1عىل النحو التايل:

1ـ اجلمهور (اجلهات) املعنية بطب الكوارث :ويقصد هبا تلك اجلهات املخولة يف
التعامل مع الكارثة قبل وأثناء وبعد حدوثها .وعىل سبيل املثال ،فإن اجلهات
املعنية بطب الكوارث ،يف اململكة العربية السعودية ،هي وزارة الداخلية ،ممثلة
بمجلس الدفاع املدين ،والذي يتكــون أعضاؤه من وزارة الدفاع والطريان،
ووزارة الصحة ،واحلرس الوطني ...وغريه.
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2ـ اجلمهور اخلاص ،ويقصد به اجلمهور املترضر بالكارثة ،وخصوص ًا املترضرين
املبارشين ،كاملصابني وذوهيم ،أو املصابني من اجلهات املبارشة للكارثة ،كرجال
وسيدات طب الكوارث أو املطافئ أو األطباء أو الفنيني.
3ـ وسائل اإلعالم ،وقد أدرجت يف هذا التقسيم نظر ًا ألمهيتها ،يف التوعية املبارشة
للجمهور بشكل عام واجلمهور املترضر بشكل خاص ،فض ً
ال عن أن اجلهات
املعنيــة بالكارثة ،وخصوصا طب الكوارث (الطوارئ) ليســوا يف غنى عن
وسائل اإلعالم لتمرير رسائلهم للجمهور ،باملقابل فإن وسائل اإلعالم ليست
يف غنــى عن مصادر املعلومات من اجلهات املعنية بطب الكوارث حتى تقوم
هي بمهمتها ومسؤوليتها االجتامعية جتاه املجتمع بمختلف فئاته.
4ـ اجلمهور العــام ،ويقصد به اجلمهور بمختلف فئاته ،والذي يشــرك بطريقة
غري مبارشة مع اجلهات املعنية بطب الكوارث ،وذلك مثل اجلمهور املشــاهد
(املتجمهرين) أثناء وقوع الكارثة ،ومجهور املتطوعني ،ورجال األجهزة األمنية
املحلية ،وأعضاء املنظامت املحليــة واإلقليمية والعاملية ذات العالقة باحلامية
املدنية أو اهلالل األمحر ...وغريها.
الشكل رقم ( )1تقسيامت مجهور طب الكوارث
اجلمهور املعني بطب
الكوارث
(األطباء ،الفقراء ،الفنيون)...

اجلمهور العام
(املواطنون ،املقيمون ،الوافدون،
اجلمعيات واملؤسسات اخلريية
واألهلية ،واهليئات الدولية)..

مجهور طب
الكوارث
وسائل اإلعالم
(املؤسسات الصحفية
واإلعالمية املحلية
واخلارجية)
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هـ ـ مسؤوليات طب الكوارث
ال يعني طب الكوارث «غياب الوفيات واإلصابات متام ًا من املجتمع أثناء وقوع
الكارثة ،ألن غياهبا التام يعني أن ذلك املجتمع ال ينتمي إىل عامل البرش ،ولكنه يعني تقليلها
إىل أبعد مدى ممكن ،والوقاية منها قبل وقوعها ،والتخلص من آثارها بعد وقوعها ،ومنع
تكرارها ما أمكن» (سيف الدين1419 ،هـ ،ص.)56
وهذا ال يأيت إال بقيام كافة مؤسسات املجتمع وأفراده بالتعاون فيام بينهم ،والعمل
عىل انتشار الوعي العام ،وتعميقه برضورة التعامل بحزم مع الكارثة قبل وأثناء وعقب
حدوثها ،ألن ذلك يساعد عىل احلد منها إىل أقىص قدر ممكن.
وتقسم وتوزع مسؤوليات طب الكوارث عىل ثالث مراحل زمنية هي :قبل الكارثة
وأثناء الكارثة ،وبعدها (النابيس1411 ،هـ ،ص ص 59ـ ،)77وهذا ما ســنرشحه يف
الفقرات التالية:

وـ مسؤولية طب الكوارث قبل وقوع الكارثة
إن مسؤولية ما قبل الكارثة هي مسؤولية مشرتكة يسهم فيها فريق متعدد (اجلهات)
التخصصات ،وذلك تبع ًا لنوع الكارثة .وحتتل املستشفيات واملرافق واملراكز الصحية دور
الصدارة يف هذا الفريق .ففي هذه املرحلة يعيش الناس شبح الكارثة (يف حال توقعها)،
وتلعب الشــائعات والتهديدات األثر األكرب يف حتديــد مدى قلق اجلمهور ،وهلذا فإن
املسؤول عن طب الكوارث عليه :أن يستخدم كافة وسائل االتصال اإلنساين ـ بام فيها
الوســائل النفسية ـ لدعم دوره ،و لبث مشاعر األمان للجامهري ،التي ختاف عىل حياهتا
ومصاحلها ،وتفعيل هذه الكارثــة وفهمها يف حدودها احلقيقية وإزالة آثارها اإلحيائية.
وإذا كان ذلك خارج نطاق االختصاص املبارش ،إال أن وضع ما قبل الكارثة يلقي بعض
املهام عىل عاتق القائمني عىل طب الكوارث يف إرســاء خطوات وقائية وحتسبية ،هتدف
للتقليل من وقع الكارثة ومن آثارها .ومن أهم هذه اخلطوات:
1ـ التوعية :توعية اجلمهور وإعالمه باحلدود املنطقية للكارثة وباملظاهر النفســية،
واملرضية والذعر الذي يرافق الكوارث الشبيهة هي اخلطوة األوىل التي جيب عىل

169

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،املجلد  ،30العدد ( 153 )59ـ  192الرياض (2014م) (1435هـ)

املعنيني بطب الكوارث اختاذها ،وبذلك يساعدون اجلمهور عىل ختطي خوفه من
املجهول (الكارثة) وختطي هلع ترقب الكارثة (يف حال معرفة اجلمهور بإمكانية
حدوثها) والترصف املالئم حياهلا يف حال وقوعها.

 2ـ انتقاء األفراد املرشــحني للتعامل مع الكارثة :ويســتند هذا االنتقاء إىل ثالثة
معايري أساسية هي:

أ ـ تأمــن األعداد الكافية املدربة يف خمتلــف الوظائف الطبية والفنية املتصلة
بالظروف الرشطية واإلعالمية والطبية الطبيعية.
ب ـ أن يتحقق هلذه الكوادر املدربة املعرفة واملهارات والقدرات التي متكنها
من النهوض بأدوارها بالدرجة املأمولة من الكفاءة والفعالية.

ج ـ تأصيل أنامط السلوك واالجتاهات االجيابية التي تستوجبها طبيعة وحدة عمل
الفريق يف ظروف املتغريات املتسارعة للكارثة (اجلامل2009 ،م ،ص.)11

وتعد هذه الطريقة يف االنتقاء أكثر فعالية من الطرق األخرى ،التي تستند إىل توكيل
األشخاص بمثل هذه املهامت بناء عىل خرباهتم السابقة أو تارخيهم املهني.

ز ـ مسؤولية طب الكوارث أثناء الكارثة
يف هذه احلالة نجد من الرضوري التفريق بني تقســيامت شــدة الكوارث ،حيث
توجد ثالث درجات ،وهي:
1ـ «ضعيفة ،وهي تلك الكوارث التي تكون آثارها بسيطة وال تشكل هتديد ًا عىل
أرواح الناس وممتلكاهتم أو تتسبب بتوقف وتعطيل سري احلياة.

2ـ متوســطة ،وهي تلك الكوارث التي تكون من الشدة بحيث إهنا إذا ما وقعت
عىل إحدى املدن أو التجمعات أحدثت دمار ًا جزئي ًا يف املســاكن واملنشــآت
الضعيفــة ،وأوقعت عدد ًا حمدود ًا من اإلصابات والوفيات وســببت تعط ً
ال
مؤقتــ ًا ملجريات احلياة العامة .وغالب ًا ما يكون التعامل مع مثل هذه الكوارث
ضمن إمكانات الدولة وقدرهتا.

3ـ شديدة ،وهي تلك الكوارث التي تتصف آثارها بالدمار اهلائل واألعداد الكبرية
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من اإلصابات والوفيات ،وتقف أمامها الدولة عاجزة بإمكاناهتا وقدراهتا عن
التعامل معها .وتعلن حالة الطوارئ وتطلب دعم املجتمع الدويل ملساعدهتا
يف أعامل البحث واإلنقاذ واإلغاثة» (املجايل2010 ،م ،ص.)5

ومهام تكن تقســيامت شدة الكوارث فإن مسؤولية طب الكوارث يف أي حالة من
حاالت (تقســيامت) الكوارث حسب شدهتا ،ال ختتلف بشــكل كبري؛ فالتهيئة املسبقة
للجمهور( ،املشار إليها يف اجلزئية السابقة) ،تلعب دور ًا رئيس ًا يف حاالت احلوادث العارمة
غري ممكنه التجنب (مثل :االنفجارات ،والســيارات املفخخة و احلوادث النووية) ،ففي
هذه احلــاالت ال ترتك الكارثة وقت ًا طوي ً
ال لتدخل األطباء أو غريهم من املعنيني ،أيض ًا،
ويف هذه احلالة تكون الكارثة وطنية ،حيث تكون «القيادة السياســة معنية مبارشة باألمر
وتصبح املظلة واملرجع يف اختاذ القرارات املهمة يف مواجهة[ ...الكارثة] وتعمل ،يف الوقت
نفسه ،كافة األجهزة احلكومية واألهلية اخلاصة مع ًا كـــالرشطة ـ املرور ـ الدفاع املدين ـ
اهلالل األمحر ـ املستشفيات ـ املاء ـ الكهرباء ـ االتصاالت ـ الغاز ـ البلدية ـ وأي أجهزة
أو مؤسسات أخرى ذات عالقة بالكارثة» (الشهراين1426 ،هـ ،ص ص 43ـ.)50

وعليه فإن من أهم الواجبات املنوطة باجلهات املهنية بطب الكوارث التعامل مع
الكارثة عىل النحو التايل (شامة1429 ،هـ ،ص ص 18ـ :)19
أ ـ التعامل الرسيع والدقيق مع املصابني تعام ً
ال فردي ًا.
ب ـ فــرز املصابني لتحديد :عدد املصابني ونوعيــة اإلصابات ،بحيث يتم توجيه
املصابني للمستشفيات املناســبة والتي هبا إمكانات لعالج احلاالت املصابة:
جراحة ـ أعصاب ـ عالج حريق.

ج ـ النقل الســليم والصحي للمصابني :حيث تشري اإلحصاءات إىل أن ()%37
من املصابني يموتون أو تزداد إصابتهم سوء ًا نتيجة لنقلهم بطريقة خاطئة.
د ـ يتم الفرز والتوزيع ملجموعات طبق ًا خلطورة اإلصابة:

الفرز التقليدي

ـ املصابون إصابات شديدة ،وهم من يتعرضون إىل خطورة كبرية إذا تأخر عالجهم.
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ـ املصابون إصابات شديدة ،ولكن يمكن أن ينتظروا لعدة ساعات.

ـ املصابون إصابات متوسطة أو خفيفة.

د ـ إعطــاء ألوان حلاالت اإلصابات التي تــم فرزها ،حيث يعطى :اللون األمحر:
لإلصابات التي تؤدي إىل الوفــاة ،واللون األصفر للحاالت التي تعاين من
إصابات هتدد احلياة وحتتاج إىل املالحظة اجليدة أو التدخل ،و اللون األخرض
احلاالت املستقرة واإلصابات التي ال هتدد احلياة» (النقبي2010 ،م ،ص.)26

هـ ـ ومع اســتمرار عملية الفرز يمكن أن يبدأ العالج بمكان احلادث لإلصابات
الشديدة.
و ـ مراعاة طرق النقل الصحيح كطريقة محل املصاب ووضعه عىل األرض ووسيلة
النقل.
ز ـ معرفة الضحايا وإبالغ أقارهبم.

ح ـ التعامل مع استفسارات وسائل اإلعالم.

باإلضافة إىل تلك الواجبات ،فإن عىل القائمني عىل طب الكوارث ،بالتعاون مع
إدارة العالقات العامة يف إدارة طب الكوارث أو إدارة العالقات العامة يف اجلهة الرسمية
(كوزارة الصحة أو املستشــفى املبارش للكارثة) ،التأكد من الـ ( )13مبدأ لالتصاالت
الفاعلة أثناء الكارثة ،وهي:
1ـ معرفة وسائل اإلعالم ،وأسامء املحررين والصحفيني وأرقام هواتفهم.

2ـ جتهيز املعلومات املرجعية عن كل جزء من أجزاء املؤسسة اخلاضعة خلطر الكارثة
وتزويدهم باملعلومات أو ً
ال بأول سواء يف املركز الرئيس أم يف أماكن اخلطر.

3ـ ختصيص حجرة لتكون غرفة الصحافة واإلعالم  ،بحيث يمكن استخدامها يف
املؤمتر الصحفي وكمركز لتجميع آخر األنباء.
4ـ ختصيص مركز معلومات الطوارئ الستقبال األسئلة الواردة من وسائل اإلعالم
خالل الـ ( )24ساعة.

5ـ التأكد أن ممثل اإلعالم الرئيس جزء ال يتجزأ من فريق إدارة الكارثة ،وأنه موجود
يف مكانه يف مركز الطوارئ.
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6ـ ختصيص غرفة قريبة من مركز الطوارئ ليكون فيها رئيس فريق الكارثة واملمثل
اإلعالمي.
7ـ جتهيز املعلومات -حتى ولو كانت ناقصة -للنرش عىل أن يتم استيفاؤها عندما
تتوافر املعلومات الناقصة.
8ـ نرش معلومات إضافية أو ً
ال بأول.
9ـ التأكــد من أن القيادات يف أجزاء املنظمة عندهــا املعلومات أو ً
ال بأول قبل أن
تصل إىل وسائل اإلعالم.

10ـ التأكــد من أن رجال اهلاتف (التليفون) يعرفون من املتوقع أن يتصل هبم ،وما
هو نوع األسئلة التي سيواجهوهنا ،وإذا مل يكونوا يعرفون كيف يردون ،فعليهم
معرفة األشخاص املرصح هلم بتحويل املكاملات الواردة إليهم.
11ـ اإلعالن عن مواعيد املؤمتر (املؤمترات) الصحفية بأرسع وقت ممكن ،من أجل
ختفيف الضغط عىل املكاملات الواردة من وسائل النرش.
12ـ التجهيز الدقيق لكل ما سيعلن يف املؤمتر الصحفي ،واحلرص عىل أال يقال يشء
إضايف يف آخر حلظة ،ألن معظم املشاكل تأيت من آخر ترصيح غري خمطط.
13ـ حتري الصدق يف كل االتصاالت ،وعدم استعامل التخمني أو استخدام الكالم
الرنان ،وجتنب اللوم عىل أحد ،والتعبري عن األسف واحلزن ملا حدث واالهتامم
بام حدث (اهلواري1430 ،هـ ،ص ص 115ـ.)116

ح ـ مسؤولية طب الكوارث عقب الكارثة
الفرتة التي تعقــب الكارثة مبارشة هي فرتة ردود الفعــل األولية واملبارشة أمام
احلدث الكارثــي ،والتدخل يف هذه الفرتة يكون عادة من مهــام رجال األمن ،أيض ًا،
وذلك ليواجهوا االنفعاالت بطريقة بناءة ويســاعدوا عىل النجاة للسيطرة عىل مشاعر
الذعر واهللع التي ترافق عادة األحداث الكارثية .بعد هذه الفرتة (ردود الفعل األولية)
تأيت فرتة ردود الفعل الثانوية ،ومنهــا :عدم الثبات االنفعايل ،وصعوبات التكيف مع
األوضاع عقب الكارثة (ومع احلدث الكارثي نفسه إذ يصعب عىل البعض تصديقه أو
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تعقيله) ،حيث يتوجب التعامل مع هذه احلاالت عىل أهنا حاالت نفسية عابرة .ثم قد تأيت
فرتة متأخرة تصادف الطبيب النفيس هنا ويتم تصنيفها كطب نفيس كارثي وذلك ملعاجله
ضحايا الكارثة واملتأثرين هبا نفســي ًا؛ مما يســمى بالعصاب الصدمي ،وهو اضطرابات
الشدة النفسية عقب التعرض للصدمة.
كام أن مهمة الكادر الطبي ال تنتهي بمجرد التعامالت مع احلدث الكارثي كحاالت
نفسية ،وإنام متتد إىل مرحلة اإلصالح وإعادة احلياة إىل طبيعتها األوىل كـ:

1ـ التطهري (األفراد ـ األرض ـ املعدات ـ املنشآت ـ املزروعات) ،وتطهري العاملني
يف فرق الكشف (التطهري ـ اإلسعاف.)....

2ـ استكامل العالج للمصابني داخل أقسام العزل باملستشفيات أو املراكز الصحية
املجهزة ،باإلضافة إىل غري املصابني بعد إجراء الكشف هلم للتأكد من سالمتهم.
3ـ التخلص من النفايات.

4ـ التحكم يف األمراض الناقلة والقيام بعملية املسح الطبي حسب الكارثة ونوعها
(السويدى2009 ،م ،ص.)1041

2ـ الدراسات السابقة
ما زال البحث العلمي يف علم االتصال واإلعالم وعالقته بالكوارث خيطو خطوات
متباطئة ،وتندر األبحاث العلمية االتصالية واإلعالمية عموم ًا ،ويف جمال طب الكوارث
خصوص ًا ،وربام كانت البحوث التي تقدم يف إطار الندوات العلمية للكوارث ،يف جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،هي البوادر األوىل للبحث يف جمال اإلعالم وطب الكوارث.
وعىل الرغم من عدم وجود دراســة أو دراسات ســابقة ترتبط مبارشه بدراستنا،
وخصوص ًا فيام يتعلق بدور وســائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث ،إال أن
هناك عدد ًا من الدراســات ،يتعلق أغلبها بدور اإلعالم يف تغطية الكوارث واألزمات،
وكذلــك دور إدارات العالقات العامــة يف التعاطي مع الكارثــة أو األزمة؛ ويمكننا
االستفادة منها لتحقيق هدف دراستنا ،ومن أبرز الدراسات السابقة:
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1ـ دراسة السعيد ( 2006م ،ص ص 182ـ)183

أحاط السعيد حتت دراسته بعنوان« :اسرتاتيجية إدارة األزمات والكوارث :دور
العالقات العامة» بعدد من الدراســات تناولت دور وسائل اإلعالم والالزمة ،وهي:
دراسة ولكنز وبرتسون ( ،)1987( )Wilkins & Pattersonو دراسة تيجل ()Tuggle
( ،)1991ودراسة سيمون وإينجر ( ،)1993( )Iyenger & Simonودراسة عبدالاله
( ،)1997ودراسة يوســف ( ،)1998ودراســة القليني ( ،)1998ودراسة شومان
( )1999ودراســة هبنيس ( )2000ودراسة فينسنت ( .)2000( )Vincentوقد خرج
الباحث من تلك الدراسات أن هناك تباين ًا بني نتائج الدراسات العربية واألجنبية؛ ففي
الوقت الذي أكدت الدراسات األجنبية عىل تفوق التغطية التلفزيونية يف حالة األزمات
عىل سائر الوسائل األخرى ،فإن الدراسات العربية خلصت إىل قصور شديد يف التغطية
التلفزيونية لألزمات ،ما يعكس توجهات وسياسات تتعلق بالوسيلة اإلعالمية إىل جانب
سياسة الدولة التي تعمل يف إطارها الوسيلة ،والتي تسيطر عىل تلك الوسائل ،ومن ثم
تتحكم يف نواحي التغطية اإلعالمية لقرارات ومعتقدات وتوجهات سياســية ومركزية
تؤثر عىل تلك الوسائل والعاملني عىل تغطية األزمات أيا كانت إمكاناهتم املهنية يف هذا
الشــأن .كام أن اهلدف الذي تســعى إليه إدارات العالقات العامة غري العربية من ناحية
تطوير خطط واسرتاتيجيات إلدارة األزمة ،باالعتامد عىل وسائل اإلعالم واملزاوجة بني
التغطية اإلعالمية والصحفية لالزمة ،يفوق بكثري ما توجهه الدول العربية.
وقد خلص الباحث ،السعيد ،من دراسته إىل النتائج التالية:

أ ـ اهتامم أغلب املؤسســات (مؤسســات النقل واملؤسسات املختلفة) بتخصص
إدارة العالقات العامة.

ب ـ زيادة أعداد العاملني يف العالقات العامة.

ج ـ اختيار كل املؤسسات ملســؤويل العالقات العامة دون ضوابط وقواعد حمددة
يف جوانب التأهيل.
د ـ جتاوز أغلب مديري العالقات العامة داخل املؤسسات العرشين عام ًا يف العمل
بالعالقات العامة.
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هـــ ـ القصور يف الربامج التدريبيــة لدى مديري العالقــات العامة ،واقتصارها
عىل تدريبــات نظرية تتوجه باألكثر إىل النواحــي اإلدارية واخلدمية ألعامل
السكرتارية وخدمة اإلدارة العليا.
و ـ تركيز األدوار الرســمية إلدارات العالقات العامة داخل أغلب املؤسسات يف
نواح داخلية تتعلق بالتعامل مع اجلمهور الداخيل (املوظفني) أكثر من التفاعل
مع اجلمهور اخلارجي (مستفيدي اخلدمة).

ز ـ ارتبــاط تقبل مديري العالقات العامة للتطوير والتحديث من أدوارهم داخل
املؤسسات وتفاعلهم مع البيئة اخلارجية بجانب مشاركتهم يف إدارة األزمات
بثقافة املؤسسات يف التخطيط واإلدارة.

هـ ـ تبني االجتاه السلبي لدى أغلبية اإلدارات العليا داخل املؤسسات نحو مشاركة
مســؤويل العالقات العامة يف إدارة األزمة واقتصار أدوارهم عىل املســتوى
الداخيل للمؤسسة ،يف حني تعكس بعض اإلدارات العليا لبعض املؤسسات
أمهية ورضورة أنشــطة العالقات العامة يف حــاالت األزمات ،وبخاصة يف
التعامل مع اجلمهور ،أهايل الضحايا ووسائل اإلعالم.

2ـ دراسة مانع (1431هـ ،ص ص226ـ)228
تناولــت دور املواطن يف مواجهة الكوارث واألزمات يف عرص املعلومات ،حيث
اهتمت الدراسة بتعريف هذا الدور ،ولذا فقد اعتمدت الدراسة عىل دراسة استكشافية
باعتامد املنهج التارخيي والوصفي واملنهج االســتقرائي التحلييل .وكان من أهم النتائج
ما ييل:
أ ـ أن اســتخدام تقنية ونظم املعلومات يف إدارة الكوارث واألزمات يوفر الوقت
واجلهد ورسعة أداء األعامل يف الوقت املناسب أثناء وقوع األزمة أو الكارثة،
وحيد من وقوع اخلسائر البرشية واملادية.
ب ـ إن تنفيذ برامج التوعية واإلرشــاد والتثقيف يف وسائل اإلعالم املختلفة ،يتم
ببسط آلية التعاون بني اإلدارات واللجان املختلفة إلبراز أمهية دور املواطن،

176

دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث ...د .عبدالرمحن بن حممد القحطاين

والقطــاع اخلاص ،واجلمعيات اخلريية والتطوعيــة يف القيام ببعض األعامل
واألنشــطة العادية يف األوقات العادية ،ويف حــاالت الكوارث واألزمات
والطوارئ واحلروب.

3ـ دراسة القحطاين (1423هـ ،ص)35
اهتمت الدراســة بمعرفة دور إدارات العالقــات العامة يف التعامل مع األزمات
والكوارث ،وذلك بتطبيقهــا عىل إدارة العالقات العامة بالدفاع املدين باململكة العربية
السعودية .وكان من أهم النتائج ما ييل:
أ ـ توفــر األنشــطة املفرتض القيام هبا قبل وقوع األزمات أو الكوارث بشــكل
مناسب.
ب ـ توفر قواعد للبيانات واملعلومات يف جمال األزمات.
ج ـ تدين مستوى حصول املوظفني عىل دورات تدريبية.

د ـ نــدرة قيام إدارات العالقات العامة بالدفاع املــدين بتقديم التوجيه والعالج
النفيس املالئم للعاملني املترضرين بعد انتهاء األزمة.

هـ ـ وجود عالقة طردية بني مدى توفر اإلمكانات الفنية والتنظيمية ،والدور الذي
تلعبه إدارة العالقات العامة للدفاع املدين يف مجيع مراحل األزمة الثالث.

4ـ دراسة كردم (1426هـ ،ص)150
وتناولــت اللجان األمنية الدائمة يف اململكة العربية الســعودية ودورها يف إدارة
األزمات .ومن أبرز ما خلصت الدراســة :توضيح أهــم املعوقات التي تعرتض عمل
اللجان األمنية الدائمة ،و هي:
أ ـ تعدد اجلهات املعنية بإدارة األزمة مع عدم وضوح األدوار.

ب ـ مبالغة وسائل اإلعالم يف نقل األحداث للجمهور.
ج ـ انتشار اإلشاعات عند التعامل مع األزمات.

د ـ فضول اجلمهور وكثرته يف موقع األزمة.
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التعقيب عىل الدراسات السابقة
من خالل العرض السابق لنامذج من الدراسات التي تناولت األزمات والكوارث
وعالقتها بوسائل االتصال واإلعالم ،مع توضيح دور إدارات العالقات العامة ،بجانب
التطور البحثي يف دراسة الكوارث واألزمات ،و الدراسات التي تناولت الدور اإلعالمي
يف تغطية الكوارث واألزمات ،فقد خلصت تلك الدراسات إىل جمموعة قضايا عكست
الوضع القائم بني املؤسســات اإلعالمية والصحية واألمنية ،والتي أوضحت أن هناك
اتفاق ًا واضح ًا بني تلك الدراسات عىل أمهية وسائل اإلعالم يف إدارة الكوارث واألزمات،
والتي توحي بفوائد متعلقة باملهتمني بطب الكوارث.
و يمكننا حتديد ثالثة أنواع من االجتاهات يف الدراسات السابقة:

ـ االجتاه األول :التعريف بالدور العالجي والتحلييل لوسائل اإلعالم ،ومدى مسامهتها
يف إدارة الكوارث واألزمات ،وهذا التوجه سلكته أغلب الدراسات السابقة.
ـ االجتاه الثاين :أن أكثر األدوار أو النتائج التي قامت هبا وسائل االتصال واإلعالم
وإدارات العالقــات العامة متثل بعض الواجبات التي جيب أن تقوم هبا اجلهات
املعنيــة بالكوارث ،وهــي من صلب اهتامماهتا ،وخصوصــا تلك التي تتطلب
معلومات وافرة لوســائل اإلعالم لتقوم بدورهــا جتاه توعية اجلمهور باجلهات
املعنية بطب الكوارث ومسؤولياهتا.

ـ االجتاه الثالث :أن الدراســات مل تتطرق لدور وســائل اإلعالم ملوضوع التوعية
بطب الكوارث ،وهو صلب دارستنا هذه.

ووفقا هلذه االجتاهات الثالثة ،فإن الدراســة احلالية تســعى ،أيض ًا ،إىل االستفادة
من اإلطار النظري ونتائج الدراســات السابقة ،وما أوصت به مستقب ً
ال ،بحيث يمكن
الوقوف ،نظري ًا ،عىل مدى الدور املمكن من وســائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب
الكوارث ،باعتبار أن املعرفة هي أساس التوعية ،ومن ثم التغيري يف سلوكيات اجلمهور
املعني بمضامني ورسائل وسائل اإلعالم .وهذه الرؤية مل تتطرق هلا الدراسات السابقة
بنتائجهــا مجيع ًا ،عىل الرغم من أمهية طــب الكوارث ورضورة وعي املواطن به ،ودور
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وسائل اإلعالم يف التفاعل مع اجلمهور من جهة واملختصني من جهة لتحقيق مسؤوليات
طب الكوارث؛ عىل أن هناك جوانب مهمة جد ًا يمكن االســتفادة منها من الدراسات
باعتبارها أهنا تقدم جانب ًا مه ًام يدعم لفت النظر إىل أمهية ورضورة إرشاك وسائل اإلعالم
واجلمهــور واجلهات املعنية بطب الكوارث واألجهزة األمنيــة معا قبل وأثناء وعقب
الكارثة ،حيث إن حدوث كارثة ما يف قطر ما يؤثر بطريقة مبارشة أو غري مبارشة باألقطار
األخرى ،وخصوص ًا أن هناك تعاون ًا دولي ًا عرب هيئة األمم املتحدة بمؤسساهتا ،ومجعياهتا
ومنظامهتا ،فض ً
ال عن العمل التطوعي العاملي ،يف ما تقدمه من مساعدات حلامية األرواح
البرشية واملادية يف هذا الكون الفسيح.
وعىل أســاس ذلك ،خرجت الدراســة بعدد من األســئلة العلميــة ،واملرتبطة
باســتنتاجات اإلطار النظري والدراسات الســابقة ،لتحقيق هدف الدراسة الرئيس:
وهو :ما هو دور وســائل اإلعالم يف توعيــة اجلمهور بطب الكوارث؟ وكذلك حتقيق
أهداف الدراسة.

سادس ًا :دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث

تعد وسائل اإلعالم ،املقروءة واملسموعة واملرئية ،باإلضافة إىل وسائط التواصل مثل:
الرسائل القصرية ( ،)SMSواإلنرتنت ( ،)Internetوالفيس بوك ( ،)Face Bookمن أهم
القنوات التي تسهم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث .وتكتسب هذه الوسائل أمهية كربى
يف جمال تكوين الصورة النمطية حول هذا املجال (طب الكوارث)« ،بل إهنا تقوم بتضخيم
هذه الصورة بدرجة كبرية وطبعها بقوة يف أذهاهنم اجياب ًا أو سلب ًا يف حياتنا املعارصة ،وذلك
بسبب انتشــارها الواســع ،وامتدادها األفقي والرأيس ،وقدرهتا البالغة عىل االستقطاب
واإلهبار ،واستيالئها الطاغي عىل أوقات الناس ،ومنافستها الشديدة للمؤسسات االجتامعية
األخرى يف جمال التأثري عىل اجلامهري» (طاش1409 ،هـ ،ص ص 19ـ .)21

ويزداد اهتامم اجلمهور عند وقوع الكارثة ،لســبب بســيط وهــو متابعة الكارثة
ووقائعها ونتائجها ،وهناك من يرجع ذلك االهتامم إىل:
1ـ اخلوف من نتائج الكارثة وأثرها وتأثريها عىل حياهتم املعيشية واالقتصادية.
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2ـ االطمئنان عىل أن نسبة املصابني أو املتوفني قليلة ،خصوصا من له والد أو والدة
أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت أو قريب أو صديق (شلبي1992 ،م ،ص.)7

وعىل أســاس ذلك يلجأ اجلمهور إىل االعتامد عىل وسائل اإلعالم ،وعىل أكثر من
مصدر واحد ،للحصول عىل املعلومات واحلقائق ،وخصوص ًا عندما ينقسم الرأي حول
الكارثة (داخل القطر الواحد أو ما بني الدول) ،وتلعب ،حينها ،تكنولوجيا االتصال أو
ما يطلق عليه اإلعالم اجلديد بوســائطه املتعددة دور ًا جيعل املتلقي مشارك ًا يف الكارثة،
وليس جمرد متابع سلبي هلا.

تاكامن ()Tuchman

فاهلدف الرئيس ملا تقدمه وسائل اإلعالم إىل الناس كام تقول
هــو« :يف إخبارهم عام يريدون معرفته ،وعام حيتاجون إىل معرفته ،وعام ينبغي عليهم أن
يعرفوه( »...طاش1409 ،هـ ،ص.)19
وعليه ،فإن دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث ،جيب:

ً
أوال« :أن يفــر يف ضوء مفهوم مجهور املتلقني النشــط ،الذيــن يبحثون عام يريدون،
ويرفضون ما ال تتوقعه ،ويتفاعل مع أعضاء اجلامعات املرتبطة به» (أمحد1408 ،هـ،
ص.)66
ثاني ًا :قدرة وسائل اإلعالم عىل حمارصة اجلمهور ماذا جيب أن يقرأه أو يسمعه أو يشاهده؟
ثالثــ ًا :أن تكون معاجلة مواضيع وقضايا وأحداث طب الكوارث متكاملة ال مثرية ،أي
ال متيل إىل التهويل واملعاجلة الســطحية ،يف حتقيق مسؤولية طب الكوارث بحيث
تتم «بالعمق والشمولية واملتابعة الدقيقة التي ختدم موضوعها ومتلقيها باستخدام
األسلوبني التاليني:
1ـ النمط العقيل :الذي يقوم عىل أساس تقديم املعلومات الصحيحة واملوثقة.

2ـ النمط النقدي :الذي يقوم عىل أســاس تقديــم املعلومات ،مع حماوله إرشاك
اجلمهور املتلقي ،واالنطالق من املســتوى الواقعــي لوعي اجلمهور ،وربط
املعاجلة بمصالح واهتاممات اجلامهري» (خضور1999 ،م ،ص ص 54ـ ،)55
كام هي مصالح اجلهــات املعنية بطب الكوارث ،ويتم ذلك من خالل تنظيم
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احلــوارات والندوات مع اخلرباء يف جمال التعامل مع الكوارث بشــكل عام
وطب الكوارث بشكل خاص ،باإلضافة إىل القيام بالدراسات االستقصائية
ملعرفة آراء الناس والعامة لتقديم احللول املناســبة للمجتمع املترضر ،وعمل
الدراســات واألبحاث عن العوامل املســببة للمخاطر ،والتنبؤ بالكوارث
الطبيعية والصناعية للحد من آثارها ،رابع ُا ،وأخري ًا :أن يقســم دور وسائل
اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث ،بمثل ما تم توزيع مسؤولية طب
الكوارث إىل ثالث مراحل زمنية :هي :قبل وقوع الكارثة ،وأثناءها ،وعقب
الكارثة .وهذا ما سنتطرق إليه يف الفقرات التالية.

1ـ دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث قبل وقوعها
كــا أن اجلهات املعنية بطب الكوارث معنية بالكارثة قبل وقوعها ،فإن وســائل
اإلعالم مسؤولة مسؤولية اجتامعية ،يف أن تقوم بدورها قبل وقوع الكارثة ،باملهام التالية:
أ ـ بناء الشخصية االجتامعية التعاونية السوية ملواجهة الكوارث بأنواعها.

ب ـ ترسيخ دعائم الفضيلة واملعرفة العملية بواجبات طب الكوارث واحلقوق الواجب
عىل اجلمهور جتاه حتقيق تلك الواجبات (املحرج1427 ،هـ ،ص ص 126ـ .)128

ج ـ رشح مسؤوليات اجلهات املعنية بطب الكوارث جتاه الكارثة قبل وقوعها.

د ـ زرع ثقــة اجلمهور باجلهات املعنية بطب الكوارث وقدرهتا عىل مواجهتها بكل
حرفية وثبات.

هـــ ـ توعية اجلمهور بأنواع الكوارث الطبيعيــة واملتوقعة (قدر اإلمكان) ،وذلك
هبدف التهيئة النفسية والترصف املالئم حال وقوعها.
و ـ هتدئة قلق اجلمهور من شــبح الكارثة قبل وقوعها ،والرد عىل الشائعات التي
تسبب إرباك ًا غري مقبول.

ز ـ تدعيم مشاعر األمان للجمهور وتفهيمه بدوره جتاه الكارثة.
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2ـ دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث أثناء وقوعها
تعد مرحلة وقوع الكارثة من املراحل احلرجة جد ًا ،ألن وقوع احلدث يتم بشكل
رسيع و تتداخل فيه الواجبات واألعامل ،بل وحتدث بعض األخطاء غري املقصودة ،والتي
تعتمد عىل نوع الكارثة وانتشارها وحدهتا ،حيث يصعب جتنب بعض الكوارث ،كانفجار
السيارات املفخخة ،وتلعب وسائل اإلعالم ،يف هذه احلالة ،دور ًا مضاعف ًا ورسيع ًا ،إذ
عليهــا التأكد أن املواجهة ال تقترص عــى اجلهات املعنية بطب الكوارث فقط ،بل متتد
إىل األجهزة األمنية و مؤسســات الدولة ذات العالقة بالكوارث؛ وإضافة ملا سبق فإن
وسائل اإلعالم عليها جمموعة من الواجبات األخرى ،أبرزها:
أـ التعاون املستمر مع إدارة العالقات العامة اخلاصة باجلهة املعنية بطب الكوارث
ومركز القيادة والســيطرة يف ميدان الكارثة ،وذلك للحصول عىل املعلومات
والبيانات واحلقائق واألرقام التي ال تقبل التأويل ،ولكي تصبح املادة اإلعالمية
عنــد تقديمها للجمهور مادة صحيحة ودقيقة ،منع ًا لتضارب املعلومات فيام
بني وسائل اإلعالم وكذلك بني وسائل اإلعالم واملنشآت الصحية واألطباء
ورجال األمن.

ب ـ حشد مجيع رشائح املجتمع حول اجلهات املعنية (املستشفيات واملرافق واملراكز
الطبية) من أجل املشــاركة يف معاجلة الكارثة ،لتعزيــز دورها والقيام باملهام
املنوطة هبا عىل الوجه األكمل حتى تنقيض آثار الكارثة وختف حدة أرضارها.
ج ـ العناية باملحيــط (مكان الكارثة) وخصوص ًا التغطيــة اإلعالمية اخلاصة باملصابني
واملتوفيني وإتباع قواعد التغطية الصحيحة (شلبي1992 ،م ،ص ص 126ـ ،)128
والتي تتم عرب اخلطوات التالية:
ـ التنســيق لزيارة مراكز الرعاية أو املستشــفيات ،بحيث ال تؤثر الزيارات
اإلعالمية عىل العالج الطبي للمرىض.
ـ عدم إجــراء املقابالت أو تصوير املرىض إال بعد موافقة الطبيب املعالج أو
قائد املركز اإلعالمي وموافقة املريض الشفهية أو الكتابية بالعلم ،ويشهد
عىل ذلك املدير املناوب من اجلهة املعاجلة.
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ـ عــدم التســجيل ـ بالصوت أو الصورة ـ للمصابني وهــم يف حالة التأمل أو
الصدمة احلادة وكذلك اخلاضعني لعالج نفيس.
ـ عدم التوســع بنرش املعلومات اخلاصة باملصــاب و حالته ،واالكتفاء بنرش
تاريــخ الدخول واخلروج من املركز الطبي ،وتقويم حالة املريض بعبارات
مثل( :مستقر ،جيد ،حسن ،حرج).

ـ نرش بيانات ســرة ذاتيه غري مرتبطة مبارشة بالعالج النفيس أو الطبي ،مثل
اجلهة التي يعمل أو تعمل هبا ،واجلوائز التي حصل عليها ،وقطاع اخلدمة،
والتعليم ،والعمر ...إلخ.
ـ التعريــف بنــوع اإلصابات التي يعــاين منها املصابــون (أي جرح صغري
بالذراعني ،جرح شظية ،كرس ذراع).

ـ تغطية وصول رحالت العالج اإلســعايف أو اجلوي أو البحري من مســافة
مناسبة واالحتفاظ بخصوصية شخصية املريض أو املصاب أو املتوىف.
ـ نرش أسامء املرىض واملتوفني بعد التأكد من ذلك وإخطار األقارب.

د ـ التواصل املستمر مع املسؤولني واخلرباء سواء أطباء أو مهندسني ملعرفة إمكانية
وجود خطر «ثانوي» الحق حمتمل وقوعه ومستوى خطورته لكي يمكن متابعة
احلدث الكارثي مع اجلهات املختلفة يف منظومة احلامية املدنية ،كالدفاع املدين،
وزارة الصحة واألجهزة الرشيطية.

3ـ دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث عقب الكارثة
يف هذه املرحلة الثالثة يرتاجع ســلم أولويات التعاطي مع الكارثة ،وهي مرحلة
هادئة يتم فيها التنسيق املستمر بني وسائل اإلعالم واجلهة املعنية بطب الكوارث ،وكذلك
مع األجهزة املشــاركة يف التصدي للكارثة من القطاعات احلكومية واألهلية اخلاصة،
ترتكز مهام وسائل اإلعالم (خضور1999 ،م ،ص ،)74يف التايل:
أ ـ تقديم املعلومات الكاملة والدقيقة عن أسباب الكارثة وتداعياهتا ،وما تم تقديمه
لضحايا الكارثة ،وذلك من خــال مراقبتها ومتابعتها لوكالة األنباء املحلية
ووكاالت األنباء اإلقليمية والعاملية يف مدى قيامها بتوضيح القواعد والقوانني
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اخلاصة عند التعامل مع الكارثة قبل وقوعها وعند حدوثها كتحليل األسباب
املحتملة للكارثة ،وتقييم خماطرها ،التعامل مع قوانني سالمة املهنيني ،وسالمة
البيئة ،وســامة العامة ،وخطط الطواري يف املؤسسات املعنية ،باإلضافة إىل
توضيح املنهج التدريبي املهني املتخصص والتدريب املشــرك املتبع ،ومدى
االستعدادات الالزمة ملواجهة الكوارث ،ومدى توفري احلد األدنى من البنية
التحتية ،من املعلومات ،واالستعالم ،ووسائل السيطرة والتحكم ،وصو ً
ال إىل
تقييم الفرق املشاركة الداخلية واخلارجية ،كاملتطوعني والتوعية العامة املتبعة
ملواجهة الكارثة (الرشقاوي2009 ،م ،ص.)33

ب ـ تقديــم تغطية موضوعية للجوانب الطبية املختلفــة ،املتعلقة باجلهات املعنية
بطب الكوارث.

ج ـ العمــل عىل حتقيق التعاطف الكامل مع الضحايا واملترضرين ،والتخفيف من
معاناهتم ومعاناة ذوهيم.
د ـ تفنيد املعاجلات اإلعالمية الســلبية من بعض الوســائل اإلعالمية املحلية أو
اإلقليميــة أو الدولية ،حــول القائمني عىل طب الكــوارث (اجلهة املبارشة
للكارثة) واالهتامم بالرد عىل كل االنتقادات واالدعاءات التي توجه إليها.

هـ ـ اســتخالص العرب والدروس والنتائج من الكارثة ،معتمدة يف ذلك عىل قادة
الرأي وعىل اخلرباء واألطباء واالختصاصيني وغريهم ،هبدف ترسيخ التأثري
الذي اســتهدفته وسائل اإلعالم يف املرحلتني السابقتني ،وتدعيم االجتاهات
التي أوجدهتا لدى اجلمهور عن اجلهات املعنية بطب الكوارث.

و ـ التأكد مــن دقة ونجاح عمل إدارات اإلغاثة املحليــة وتأمينها ملواد اإلغاثة
(طعام ـ كساء ـ ماء ـ دواء) سواء بالتوفري املبارش أو من اهليئات والتربعات.

ز ـ التأكد من مدى مستوى التنسيق مع املنظامت واجلمعيات الدولية يف االستفادة
من خربهتا وأنظمتها وتشكيالهتا لتطوير إدارات الكوارث ،وخصوص ًا اإلغاثة.
(اللحياين1997 ،م ،ص.)48

184

دور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث ...د .عبدالرمحن بن حممد القحطاين

اخلــامتــة

يمكن من خالل العرض الســابق لدور وسائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب
الكوارث اســتخالص بعض من النتائج ،فض ً
ال عــن بعض التوصيات ،التي هتدف يف
جمملها إىل تفعيل دور وســائل اإلعالم يف جمال توعية اجلمهور بطب الكوارث ،وذلك
عىل النحو اآليت:

النتائج :وتتمثل يف النقاط اآلتية:

1ـ عىل الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت دور وسائل اإلعالم جتاه الكوارث،
فإن الدراسات اخلاصة بتوعية اجلمهور بطب الكوارث وأمهيته واملهام املنوطه
به ،مل تزل يف مهدها رغم احلاجة امللحة إليها.
 2ـ أن هنــاك عالقة ارتباطية تبادلية وثيقة بني وســائل اإلعالم وطب الكوارث،
فكالمها يعتمد عىل اآلخر اعتامد ًا كلي ًا لتحقيق أهدافه وواجباته.
 3ـ أن مسؤولية توعية اجلامهري بطب الكوارث مسؤولية مشرتكة بني القائمني عىل
وســائل اإلعالم واملعنيني بطب الكوارث ،وعىل كل طرف منهام أن يتعرف
بدقه عىل مناشــط الطرف اآلخر ومهامه ،ويســعى إىل دعمه ومساندته حتى
يتم إنجاز املسؤولية بالصورة املثىل.
 4ـ أمهية تزويد اجلهات املعنية بطب الكوارث لوسائل اإلعالم أو ً
ال بأول املعلومات
واإلحصاءات الدقيقة ،لتقوم بدورها بتوصيلها إىل اجلمهور ،وبذلك ال يكون
هناك جمال النتشار الشائعات وافتقاد الثقة ،بام يرتتب عىل ذلك من تأثري سلبي
عىل حتقيق اجلهتني ـ وسائل اإلعالم وطب الكوارث ـ ملسؤوليته وأهدافه.

5ـ أمهية تزويد وسائل اإلعالم ـ قبل وأثناء وبعد ـ الكوارث اجلامهري باملعلومات
واألهداف واملامرســات اخلاصة بطب الكوارث ،وذلك عرب رسائل إعالمية
واضحة وبسيطة ـ لغة ومضمون ًا ـ يتم بثها يف التوقيت املناسب ،وبذلك حتقق
الوظيفة اإلخبارية التي تعد إحدى وظائفها الرئيسة.
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6ـ أمهية قيام وسائل اإلعالم بالتمييز بني نوعيات اجلمهور املتعددة ،و التي تتوجه
إليها ـ قبل وأثناء وبعد ـ الكارثة ،فهناك اجلهات املعنية بطب الكوارث ،وهناك
اجلمهــور اخلاص املتمثل يف املترضرين من الكارثة وذوهيم ،وهناك اجلمهور
العام ـ الداخيل (كاملتجمهرين ،واألجهزة األمنية ،واملنظامت املحلية) وهناك
اجلمهور اخلارجي (كاملنظامت اإلقليمية والعاملية ،واهلالل األمحر ،ومنظامت
اإلغاثة) ـ وال شك أن معرفة وسائل اإلعالم بتلك النوعيات وحتديدها بدقة
ييرس عليها التواصل معه عرب الرســائل اخلاصة لكل نوعية ،فتكسب جتاوبه
وثقته ،ومن ثم حتقق أهداف ومسؤوليات اجلهات املعنية بطب الكوارث.

التوصيات
من خالل اســتعراض النتائج الســابقة يمكن استخالص بعض التوصيات التي
تســعى يف اجتاه تفعيل دور وســائل اإلعالم يف توعية اجلمهور بطب الكوارث ،وذلك
عىل النحو اآليت:
1ـ تشــجيع البحوث اإلعالمية يف حقل طب الكوارث ،وذلك إلجياد الدراسات
والبحوث الالزمة ،واالستفادة منها يف إعداد اخلطط اإلعالمية بطب الكوارث،
وذلك هبدف إثراء املكتبة الطبية ،واملكتبة اإلعالمية واملكتبة األمنية.
2ـ إعــداد دورات تدريبية منظمة وجادة ،بصفة دورية ،ملنســويب القطاع الصحي
واإلعالمــي واألمني يف جمــال إعالم طب الكــوارث ،ومتابعة هذه املهمة،
باالتفاق مع أساتذة وخرباء الدراسات الطبية (طب الكوارث) ،واإلعالمية
واألمنية لتحقيق هذا اهلــدف وتزويد القائمني والعاملني يف تلك القطاعات
بــكل ما هو جديد ،بحيث تقوم جامعة نايــف العربية للعلوم األمنية ،كوهنا
اجلهــة العلمية للعلوم األمنية ملجلس وزراء الداخلية العرب ،بعقد مثل هذه
الدورات التدريبية.

3ـ تدريــس مادة إعالم طــب الكوارث يف الكليات واملعاهــد الصحية واألمنية
واإلعالمية.
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4ـ عمل الدورات التدريبية لإلعالميني مسبق ًا يف كيفية التعامل مع املواقف القاسية
أثناء التغطيــة الصحفية واإلعالمية للكارثة تتضمــن تلك الدورات ،دورة
لإلســعافات األولية ،باإلضافة إىل دورة تدريبية عىل كيفية الدعم النفيس فيام
بينهم خاصة الذين يتأثرون بعمق من املأساة احلارضة أمامهم.
5ـ إرشاك الصحفيني واإلعالميني يف الفرضيات املقامة من قبل اجلهات املشاركة
يف مواجهة الكوارث مثل الدفاع املدين ،وزارة الصحة ،ووزارة الداخلية.
6ـ الســعي لوضع قاعدة مهنية للصحفيــن واإلعالميني لتغطية الكوارث تغطية
صحيحة وموضوعية وعرصية ،وذلك عرب لقاء مشــرك بني القطاع الصحي
واإلعالمي واألمني ،مع اإلفادة من جتارب الدول األخرى :العربية واإلسالمية
واألوروبية يف هذا احلقل اجلديد؛ إعالم طب الكوارث.
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