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املعاجلة اإلعالمية ملختلف لألزمات
جتربة اإلعالم اجلزائري أمنوذجا
 اجلزائر،3 جامعة قسنطينة، مراد ميلود:الدكتور
:امللخص
 اقتحمت مجيع اجملاالت ذات،مبا أن سائل اإلعالم بوظيفتها اإلخبارية
. وصارت السباقة يف تناول األحداث و املستجدات،صلة باحلياة اليومية لألفراد
 هل اإلعالم يبقى دوره وحيدا يف كل الظروف سواء:فإن املشكلة اليت تثار هنا هي
العادية أو األزمات أم العكس؟و ماهي الظروف اليت قد تؤثر يف االنتقال السلسل
للمعلومة؟ وهل رجل اإلعالم مستعد بان يضحي من اجل تطبيق مبدأ احلفاظ
على حق اجلمهور يف اإلعالم وحقه يف الوصول إىل مصدر املعلومة؟
Abstract:
As the mass media have its news function, it has penetrated all
areas that related to the daily lives of individuals, and becomes the
lead in dealing with events, and the problem that arises here is: Is the
media remains its role alone in all circumstances, whether normal or
crisis or vice versa? What are the circumstances that may affect the
sequential transmission of the information? Is the media man willing
to sacrifice himself in order to implement the principle of preserving
the right of the public in to the media and its right to access the source
of information.
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مقدّمة:
لقد إلتقت معظم تلك النظريات و الدراسات يف نقطة أساسية ،مفادها أن
األزمة وليد ظروف عديدة ولكن املشكلة ليستت يف األزمتة يف حتد ذاتهتا بتل يف
طريقة معاجلتها وهذا خاصة يف التحذير منها( ،)0أي "األزمة" واحتواء اآلثار السلبية
هلا وكذا توفري البيانات واملعلومات الكافية للجمهور ،متع وعتع قواعتد وأستس
لإلدارة اإلعالمية اخلاصة باألزمات حبيث ال تتؤدي إىل اخلتوف أو اذتاذ مواقت
وردود أفعال سلبية ،باإلعافة إىل تطوير قدرة املؤسستات اإلعالميتة علتى إنتتا
ونشر الرسائل اإلعالمية بسرعة وبطريقة واعتحة ومتؤثرة للحيلولتة دون ظهتور
وانتشار الشائعات(.)7
غري أن املعاجلة اإلعالمية لألزمات ال تزال مل تضفي صفات العمق
والشمولية واملتابعة الدقيقة اليت حترتم املوعوع واملتلقي على أحداث األزمة
وتتمكن من تكوين موق متكامل ووعي عميق باألزمة من خالل املعرفة العلمية
السليمة ملعطياتها وهو ما يسمى بثقافة األزمة ،هذه االسرتاتيجيات وغريها تعد
حمطات هامة يف التعامل اإلعالمي مع األزمات ومنها ندرك البعد اخلطري
واالسرتاتيجي إلعالم األزمات ،والدور احليوي الذي يؤديه خالل هذه الفرتة
احلرجة اليت تطبع كل الظروف احمليطة بها بطابع التوتر والقلق واالرتباك واخلوف
من اجملهول وتوقع األسوأ .
غري أن الواقع يثبت أن وسائل اإلعالم ال تضطلع بهذا الدور الرائد
املنوط بها يف كل األزمات ،وال تلتزم بالرسالة اإلنسانية املنتظرة منها يف كل
األحوال ويصدق عليها يف هذا املقام املثل القائل أنها سالح ذو حدين ،فمثلما
هي قادرة على احتواء األزمات وإعالم اجلمهور وطمأنته وتعبئته ورأب الصدع
وتوحيد الصفوف والتخفي من اآلثار السلبية واملساعدة على إعادة البناء ،فإنها
يف الوقت ذاته ميكنها أن تصنع األزمات وتؤججها وتنشر الفوعى وترو
لإلشاعات وتثري النعرات الطائفية واهلزازات القطرية والفنت املذهبية.
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وذر األحقاد والضغائن ،وتؤلب القوى على بعضها ،وتتسبب يف كثري من
املصائب والقالقل واالعطرابات اليت قد تفضي إىل ما ال حتمد عقباه.وتفسري ذلك
عند املختصني انه كل مؤسسة إعالمية معنية ومنهمكة يف حتقيق وخدمة مشروع
حددته القوى اليت متلكها وتوجهها وحتدد منطلقاتها.
حيث أصبح من املسلم به أن كل وسيلة إعالمية يف هذا العاَمل و ان جدت
هلدف معني وتسعى إىل إيصال رسائل معدة سلفا ،وحتقيق نتتائ مرستومة .وهتي
قاعدة تنطبق حتى على وسائل اإلعالم يف أكثر الدول تقدمًا ومناداة حبرية التعبري.
فاحلياد يف حسابات مؤسسات اإلعالم ،شرقيها وغربيها ،أمر عروري فقط ما دام
ال يتعارض مع مصاحلها ،وال مصاحل شركائها وحلفائها وداعميها.
وبناء عليه فإن وسائل اإلعالم قد تؤدي دورا سلبيا يف معاجلة األزمة عن
طريق التعتيم اإلعالمي القائم على التجاهل التام لألخبتار وعتدم إعتالم مجهتور
األزمة بها حيث يتم هذا التجاهل بصورتني هما جتاهل وتعتيم كلتي ويتتم بعتزل
مجهور األزمة عن أحداثها عزال تاما وجتاهتل وتعتتيم جزئتي ويتتم بتإعالم أحتد
أطراف األزمة وجتاهل الطرف اآلخر .وأكثر ما حيتدث ذلتك يف أجهتزة اإلعتالم
املوجهة يف النظم الشمولية اليت حيكمها احلزب الواحد أو العائلة الواحدة ،حيتث
تعطي أثناء األزمات وجها واحدا للحقيقة ،وتسعى بكتل جهتدها إللغتاء الترأي
اآلخر ومعاداته (.)3
وتتسم معاجلتها لألزمة بتبين اخلطاب التحريضتي ،وامليتل إىل استتخدام
األسلوب الدعائي التهيجي واملعلومات املسطحة ،واحلقائق اليت مت تأويلها بشتكل
مغلوط ومما سبق خنلص إىل أن األزمتة حتادث استتثنائي ،وهتي تصتيب األفتراد
واجملتمعات والتدول واهليئتات واملنظمتات واملؤسستات علتى اختتالف أنواعهتا
وأشكاهلا على حني غفلة فتنشر فيهتا البلبلتة واالعتطراب والفوعتى ،وتفقتدها
توازنها ،وتكبدها خسائر مادية ومعنوية وتصنع واقعا جديدا مبا ذلفه من اآلثتار،
وما حتدثه من التغيري على خمتل املستويات.
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أما اإلعالم فهو فعالية فكرية إبداعية تتفاعل مع الواقتع وتتحتاور متع اجلمهتور.
وقد بات يف عصرنا احلالي قتوة عتاربة هلتا ستطوتها وتأثريهتا العميتق يف الفترد
واجملتمع والدولة والعامل ومكانتهتا التيت ال تنافستها فيهتا قتوة أخترى يف صتياغة
املفاهيم وحتديد املواق وتشكيل الذهنيات وصناعة الرأي العام احمللتي والعتاملي.
دور اإلعـــــالم قـــبل وبعد وأثــناء األزمـــة
لقد أصبح اإلعالم يلعب دورا هاما يف املراحل املختلفة لالزمة.
 /1دور اإلعالم قبل حدوث األزمة:
تعترب هذه املرحلة األوىل من إدارة األزمتة إعالميتا (مرحلتة متا قبتل االنفجتار)،
مرحلة بالغة األهمية ،وينبغي اإلشارة هنا إىل انه خالل هذه املرحلة تواجته فريتق
العمل جمموعة من املصاعب ميكن تصنيفها على النحو التالي:
 -0مصاعب موضوعية :تتمثل فيما يلي
 طغيان اجلانب السياسي أو العسكري على اإلعالمي.
 عدم تامني اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة ملواجهة األزمة.
 غموض وعدم وعوح األزمة مع انعدام أو قلة املصادر املعرفيتة املتعلقتة
جبوانبها املختلفة ،وغياب التنسيق بني األطراف املعنية باألزمة.
 -7مصاعب ذاتية :ميكن أن تربز فيما يلي:
 عدم فهم اإلسرتاتيجية العامة احملددة إلدارة األزمة نتيجة عدم التدريب عليها.
 العجز على حتقيق التنسيق والتكامل بني وسائل اإلعالم املختلفة.
 عدم القدرة على وعع ورسم خطط وبرام تتناسب مع الوعع األزموي.
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وعلى هذا األساس وخالل هذه املرحلة يتعني علتى فريتق العمتل األزمتوي
ومنذ البداية وانطالقا من اخلطة اإلعالمية املرستومة مستبقا إلدارة األزمتة وعتع
خريطة مفصلة متكنه من تنفيذ تلك اخلطة واجناز املهام املطلوبة منه أثنتاء األزمتة،
ويكون ذلك مبا يلي:
 تشكيل فريق عمل ازموي يف كل مؤسسة إعالمية.
 حتديد األسلوب اإلعالمي املناسب الذي سيتم استخدامه يف كتل وستيلة
إعالمية باإلعافة إىل حتديد اجلمهور املستهدف لكل وسيلة.
دور اإلعــــالم أثــــناء األزمة:
تتميز مرحلة انفجار األزمة بقتدر اكترب متن التحديتد والوعتوح ،كيت
ذلك؟ ألنه يف املرحلة السابقة (مرحلة ما قبل األزمة) ،هناك أشياء كتثرية غامضتة
وغري معروفة ،ولكن يف هذه املرحلة تصبح أكثر وعوحا.
هما:

وانطالقا من هذا يتلخص دور اإلعالم خالل هذه املرحلة يف شيئني اثنني

 العمل على تطبيق اخلطة اإلعالمية اليت مت وععها وإعدادها ملواجهة األزمة.
 توجيه الرسالة الصحيحة عند وقوع األزمة(.)5
ولكن كي يتم إعداد هذه الرسالة وتوجيهها إىل مجهور األزمة؟.يعترب إعتداد
رسالة مفيدة وفعالة خطوة بالغة األهمية يف إدارة ومواجهة األزمة إعالميتا ،إذ أن
ما نقوله أثناء األزمة يعد أكثر أهمية مما نفعله ونقوم به خاصة يف الستاعات األوىل
لوقوع األزمة وانفجارها.
إن تصميم الرسائل اإلعالمية متن الضتروري أن يتتالءم متع اهتمامتات
واحتياجات اجلمهور املستتهدف (مجهتور األزمتة) ،الن تلتك الرستائل جيتب أن
توعح للجمهور املرحلة املتبقية من األزمة(.)6
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لذلك فانه من الضتروري أن تؤستس وتتبين تلتك الرستائل علتى املوعتوعية،
املصتتداقية وااللتتتزام بتلتتك احلقتتائق دون مبالغتتة ،متتع مراعتتاة الستترعة ،الدقتتة
والوعوح.
ألنه كما ذكرنا سابقا إذا كان موق األزمة يكتنفته الغمتوض واالرتبتاك
فان التأخر يف تقديم املعلومات واألخبار أو عدم نقلها بشكل دقيق يزيد من حالتة
االرتباك تلك و يرفع من درجة تتوتر مجهتور األزمتة وجيعلته عرعتة لالستتهواء
والقلق والوقوع حتت تأثري اإلشاعات .ويتفق خرباء إعالم األزمات على جمموعتة
معايري (شروط) تتعلق بإعداد رسالة إعالمية صحيحة وفعالة نوردها فيما يلي(:)8
 إشباع احتياجات اجلمهور املستهدف سواء كانت مادية أو معنوية ،منطقية
أو عاطفية ،الن اجلمهور لن يتقبل الرستالة اإلعالميتة إذا مل جيتد فيهتا متا يشتبع
احتياجاته.
 مصداقية املصدر ،ويندر يف هذا اإلطار طبيعة املصدر سواء كان شخصتا أو
وثيقة ذات طابع رمسي أو غري رمسي ،ومدى الثقة يف ذلك املصدر.
 اآلنية أو الفورية ،أي نقل احلادثة أو الواقعة فور حدوثها وبأسرع وقت ممكن.
 الدقة واملوعوعية خاصة يف نقل األخبار والتصرحيات مع االلتزام احلياد.
 إبراز اجلوانب اإلنسانية ونعين بذلك الرتكيز على احلاجات واملطالب اإلنسانية
من دون إثارة أو مبالغة.
 الغرابة والرتكيز على كل ماهر غريب على أساس انه جيتذب اهتمتام مجهتور
املتلقني.
 اجلاذبية والتشويق.
 الوعوح والضمنية ،أي أن يكون موعوع الرسالة واعحا وحمددا ومنطقيا مع
إبراز النتائ واألهداف اعتمادا على األدلة واحلج املنطقية.
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 استخدام االستماالت العاطفية ،واليت تتضمن أحيانتا الرتغيتب أو التخويت
وإثارة املشاعر العاطفية اليت ترتبط باحلس اإلنساني.
 تكرار املوعوع مع تنويع الشكل وذلك حتى ال يصاب اجلمهور املتلقي بامللل
 االعتمتاد علتى الصتور والرمتوز ،وهتتذه األخترية تلختص وتكثت املعتتاني
واملشاعر وذلق عاملا من الدالالت والرموز خاصة أننا أصبحنا يف عامل تشكل
فيه الصور والرموز معاني األشياء.
 مراعاة الوقت أو املساحة ومدى توفر املوارد املادية واإلمكانات البشرية.
 دور اإلعالم بعد األزمة:
مبا أن األزمة هي حدث يرتك أثارا بعدية بقدر ما يكون ذلك أثناء األزمة ،فانه
يتعني على فريق عمل اإلعالم األزموي أن ال يهمل هذه احلقيقة ،ومن هنتا يتربز
دور اإلعالم خالل هذه املرحلة فيما يلي:
 إجراء عملية تقييم شاملة إلدارة األزمة إعالميا ،مع الرتكيتز علتى عترورة
استخالص النتائ والعرب من تلك األزمة.
 عدم (إهمال) مباشرة عن االهتمام باألزمة بعد توقفها ،وتترك مجهورهتا يف
فراغ وعرعه لالستهواء والقلق قد تسعى جهتات أخترى مللئته ،خاصتة أن
اإلشاعات يف هذه املرحلة تلعب دورها الكبري والفعال يف التأثري على مجهور
األزم
ومن هنا يربز مشكل آخر يتمثل يف اإلشاعات واليت يتعني على اإلعالم لتن
يتصدى هلا ويوجهها ،فكي ميكن لوسائل اإلعالم أن تقوم بذلك؟ أو بتاألحرى،
ماهي اإلسرتاتيجية اإلعالمية اليت ميكن وععها للتصدي لإلشاعات ()9؟
 اإلعالم والتصدي لإلشاعات:
يرى أالن سويف يف كتابه من اإلشاعة إىل التاريخ بأنه ":خالفتا ملتا يؤكتده
علماء الفيزياء فان اإلشاعات تسري بسرعة اكرب من سرعة الضوء".
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إن املتأمل للنقاش واجلدل القتائم حتول العالقتة بتني اإلعتالم واإلشتاعات
سوف يالحظ أن هناك اتفاقا عمنيا إن مل نقل صرحيا حتول أهميتة دور اإلعتالم
سواء يف نشر اإلشاعات أو مواجهتها والقضاء عليها ،لكتن اخلتالف قتائم حتمتا
حول حجم هذا الدور وطبيعته ،هل هو اجيابي أو سليب ،وهو ما ستيتم توعتيحه
يف هذا الفرع.
 تعاطي اإلعالم اإلعالم اجلزائري مع االزمات :
املالحظ انه خالل األزمات والظروف االستثنائية اليت تواجه اجملتمعات يف مسريتها
من مكان ألخر ،يكون دور اإلعالم هو توعية الشعب برمته خبطورة األزمة
وجسامتها وبإمكانه اتساعها و مشوهلا وإمكانية مساسها بكيان الدولة وتفتيت
عناصر األمة وإعداده ملواجهة األزمةت ،وخالل األزمات باعتبارها حاالت
استثنائية فان ممارسة احلرية اإلعالمية تصبح خاععة ملعايري أخرى غري تلك املعايري
اليت ذضع هلا يف احلاالت العادية ،هذه القاعدة مل تلتزم بها الصحافة اجلزائرية ،بل
خضعت هلا بشكل عكسي(.)01
وباعتبار اجلزائر من بني الدول الكثرية اليت تتعرض لألزمات والكوارث،
وألن حكوماتها علي مدار تعاقبها علي سدة احلكم قد عانت ولوقتت مضتي ويف
جوانب عديدة من نقص فادح يف اهليئات واملصتادر التيت تعنتى بهتذا النتوع متن
األزمات والكوارث وباألخص بعد كل الذي جترعته اجلزائر جراء تعرعها للعديد
من هذه األزمات املتباينة يف األثر ويف الشدة.
ولعل أعظم تلك األزمات والكوارث النامجة عن غضتب الطبيعتة والتيت
أنهكتتت خزينتتة الدولتتة واملتتواطن يف أكثتتر متتن موقتتع كفيضتتانات بتتاب التتواد
 ،7110/00/70والفيضانات اليت عربت مؤخرا والية غرداية يف7118/01/10:
وكذا الزلزال الذي عرب والية بومرداس يف  ،7110/15/00ناهيك عن الزلزال
الذي عرب عني تيموشنت والذي قضي مبوجبه علي األخضر واليتابس يف تلتك
الوالية كما ال ننسي كارثة الزلزال الذي عرب والية املسيلة ،ويف خضتم الكتالم
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عن الكوارث واألزمات ال ميكن أن نتناستى أزمتة العشترية الستوداء التيت أملتت
بالوطن وخلفت وراءها مأساة وطنية ال نزال نتجرع مرارتها حلد اليوم.
ولذلك فاإلعالم اجلزائري وجد نفسه خالل األزمات اليت مر بها البلد
سواء كانت هذه االزمات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية حتت عغط
النظام السياسي حبكم أن اإلعالم اجلزائري كان طيلة  03سنة حتت وطأت سياسة
اإلحتكار" الصحافة املكتوبة " و 03سنة " قطاع السمعي البصري" الشيء الذي من
شأنه أثر على املمارسة اإلعالمية وهلذا ميكن القول أن العمل اإلعالمي يف اجلزائر
كان بالفعل استثنائيا يف سنوات األزمات وقد أشارت إىل ذلك حتى تقارير
املنظمات الدولية غري احلكومية حلقوق اإلنسان ومنظمات الصحافة عرب العامل(.)00
فاإلعالم اجلزائرى الذي يعترب إعالما فتيا مقارنة بإعالم دول اجلوار
حبكم بسبب اإلنغالق اإلعالمي الذي كان فيه ،وحبكم العشرية السوداء اليت ألقت
بضالهلا علي املشهد اإلعالمي ،قد تأثر كثرا ويف جوانب عديدة من عدم مواكبته
لتطورات احلاصلة يف اجملال واصبح يلهث على املعلومة احملتكرة من طرف
املؤسسات احلكومية تارة ومن اجل احلفاظ علي نفسه ألنه كان مستهدف من جهة
ثانية ،دخل يف دوامة الزال إعالميوها يتجرعونها حلد اليوم ،وتظهر جليا يف
متابات من عايش تلك احلقبة من عمر اجلزائر.
ولعل فشل اإلعالم اجلزائري يف املساهمة يف إدارة األزمة كما يرجحه
البعض ممن ينتمون الوسط اإلعالمي اخلارجي والداخلي ،ال يرجع إىل تدني
مستوى املهنية واالحرتافية لرجال اإلعالم اجلزائريني أوعدم كفاءة مؤسسات
اإلعالم ،وإمنا ذلك راجع إىل مجلة من الصعوبات والعراقيل اليت نذكر من
بينها21:
 سياسة التهميش ،وعدم القدرة على تثمني وتقييم دور وظيفة اإلعالم يف إدارة
األزمات.
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قلة املعلومات وصعوبة الوصول إىل مصادرها املتمركزة ،مع تدفقها بشكل
عمودي وهو ما حيد ويقلل من مصداقيتها.
استحواذ مؤسسات اإلعالم الرمسية علي املعلومة وركودها.
إثارة الشكوك يف وسائل اإلعالم اخلاصة ،ودفعها باستمرار إىل ارتكاب
األخطاء املهنية.
غياب قنوات تنظيمية تتكفل بتأطري اخلطاب اإلعالمي والقضاء على
الصعوبات اليت تواجهه.
تضارب املعطيات واجلهات املخولة بتسيري االزمة .

وعليه فانه يتعني على اإلعالم اجلزائري يف ظروف األزمة أن يتوخى
املبادئ العامة اليت وععها علماء اإلعالم واالتصال للتصدي وإدارة األزمة بشكل
فعال ،وهذه املبادئ اليت أوجزها الدكتور أديب خضور يف عرورة عدم اخللط بني
ما هو سياسي وما هو إعالمي
وإن يكون واعحا ومفهوما أن العامل واملقرر يف إدارة األزمة هو
السياسي .مبعنى أن اهليئة السياسية ممثلة يف هيئة األركان املركزية هي مركز صنع
القرارات املتعلقة باألزمة ،ويبقى اإلعالم عامال متغريا وتابعا للعامل السياسي.
ألن مهمة السياسي يف وقت األزمات تتمركز حول حتديد االسرتاتيجيات
واألهداف ،ووعع املنطلقات ،وحتديد أسس إدارة الصراع يف إدارة الصراع يف كل
جمال ،وتسيري كل ذلك إعالميا ،فهي مسالة ذص اإلعالمي وحده.
لقد تعامل اإلعالم اجلزائري يف جممله مع األزمتات التيت عاشتتها التبالد
مبختل أنواعها سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافيتة أو اقتصتادية كعنصتر
فعال يف تأجيجها وتقويتها عن طريق ما ينشره من أكاذيب ومغالطتات وإشتاعات
ودعاية مغرعة لتأليب الرأي العام الداخلي واخلتارجي واحلتد متن إجيتاد حلتول
ناجعة للخرو من تلك األزمات ،وهو الدور أو الوظيفتة التيت كتان لزامتا عليته
القيام بها.
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واألشد خطورة مما تقدم هو عمل بعض الوسائل اإلعالمية على تشويه مقدسات
الشتتعب اجلزائتتري ،وكمثتتال علتتى ذلتتك ،نستتب األعمتتال اإلرهابيتتة إىل التتدين
اإلستتالمي وهتتذه التصتترفات إن دلتتت علتتى شت فإمنتتا تتتدل علتتى إن املنظومتتة
اإلعالمية بصفة عامة.
ويف هذه احلالة جيب أن نتنبه عند تعاملنا معها وبالرغم من زيتادة وتطتور
االهتمامات النظرية والعملية إلعالم األزمة ،فان االهتمام بهذا اجملال يف اجلزائر ما
يزال حمدودا للغاية وميثل بدايات رائدة حتتا إىل املزيد من البحث والدراستة متن
جهة ،والربط بني اجملال النظري والعملي متن جهتة أخترى .وال شتك يف وجتود
عقبات عديدة تواجه تطور حبوث واستخدامات إعالم األزمات يف اجلزائر.
لكن تكفي اإلشارة إىل عدم وجود جهة أو مركز حبثي متخصتص قتادر
على متابعة األزمات ،وإجراء حبوث ودراسات ميدانية أثناء مرحلة إدارة األزمتة،
كذلك عع عالقات التعاون والتنسيق بني اجلهات اليت تقوم بالتخطيط ملواجهة
األزمة ووسائل اإلعالم املختلفة وغياب إعالم األزمتات عتن منتاه التتدريس
والتدريب يف كليات وأقسام اإلعالم واالتصال
ويف إدارة العالقات العامة ووسائل اإلعالم املختلفة إال متا تشتهده كليتة
اإلعالم واالتصال جبامعة اجلزائر من استحداث فروع جديدة يف ذصص اإلعتالم
وإدارة األزمات.
فالطالب يف أقستام اإلعتالم أو الصتحفي عتادة متا جيتري تدريبته علتى
اإلعالم يف املواق العادية والطبيعية ،وميارس أنشطة معينتة تتكترر متن فترتة إىل
أخرى ،وبالتالي قد يصيبه االرتباك واحلرية عند مواجهة أزمة ما ،الن هذه األخرية
فجائية وقليلة احلدوث وقد ال يتكرر حدوثها إال على فرتات متباعدة.
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خامتة :
حقيقة أن لإلعالم دور جد هام يف إدارة األزمات ،وبقدر متا يكتون دور
اجيابي قد يكون له أيضا دور سليب وذلك بأن يزيد من شدة توتر موقت األزمتة
ويكون ذلك يف حالة سوء استعماله متن قبتل املتتحكمني فيته ،وبهتذا نقتول انته
بإمكان اإلعالم تسيري إدارة أو إنتا أزمة.
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