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يتقــدم ال المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع األمــن بالشــكر الجزيــل لألســتاذ مأمــون مطــر 
ــادر صالحــة فــي اعدادهــا، وللدكتــور عزمــي  إلعــداده هــذه الورقــة، والمســاهمة التــي قدمهــا الدكتــور ن

الشــعيبي ولفريــق العمــل فــي ائتــاف أمــان إلشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم للورقــة. 

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتاف من أجــل النزاهة والمســاءلة )أمان(. 
2022. ورقــة خلفيــة حــول بنــاء اســتراتيجية قطــاع األمــن لاتصــال والتواصــل مــع المواطنيــن والمجتمــع 

المدنــي واإلعــام. رام اللــه- فلســطين.

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة 
فــي هــذه الورقــة، وال يتحمــل أّيــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق 

أهــداف الورقــة بعــد نشــرها.
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◄ املقدمة

يهــدف اإلعــام إلــى تزويــد النــاس باألخبــار الصحيحــة واملعلومــات الدقيقــة واحلقائــق الثابتــة، التــي متكنهــم مــن تكويــن رأي 
ســليم بخصــوص حادثــة معينــة أو مشــكلة مــن املشــكات، حيــث يعبــر هــذا الــرأي تعبيــرا موضوعيــا عــن وعــي اجلماهيــر 
واجتاهاتهــا وميولهــا، ويهتــم اإلعــام باإلقنــاع عــن طريــق املعلومــات واالرقــام واإلحصائيــات واحلقائــق، وبالتالــي فهــو يســعى 

إلحــداث تغييــرات يف الســلوك اجملتمعــي نحــو األفضــل، خصوصــاً فيمــا يتعلــق باألمــن واحلفــاظ عليــه  .
ويعـــــّد األمن مـــــن أعظـــــم املطالب البشـــــرية التي يســـــعى إليهـــــا الفرد واجملتمع على حد سواء؛  فالفرد غالبا ال يســـــتطيع 
أن يقـــــوم بأعمالـــــه املعتـــــادة دون توفــر األمــن، فهــو حاجــة نفســـــية موجـــــودة لــدى أي فــرد ، وبدونــه ال ميكـــــن لإلنســـــان أن 
يعيـــــش حيـــــاة طبيعيـــــة. واألمــن كحاجــة إنســـــانية ضروريــة أصبحـــــت مطلبــا ملحــا، علـــــى املســـــتويات كافـــــة، وأصبحـــــت 
وظيفــة ومســـــؤولية، بــل وخدمــة ميكــن أن تــؤدى بشــكل محتــرف ومتميــز مــن خــال العديــد مــن التداخــات التــي مــن ابرزهــا 
اإلعــام والتوعيــة واحلفــاظ علــى عمليــة اتصاليــة فعالــة بــن مكونــات قــوى األمــن الفاعلــة مــع اجلمهــور ومكونــات اجملتمــع 

املدنــي والفواعــل االجتماعيــة يف اجملتمــع كوســائل االعــام واملؤسســات1.

ولتتمكــن املؤسســة األمنيــة يف دولــة فلســطن مــن حتقيــق رؤيتهــا اإلســتراتيجية، يف تعزيــز العاقــة مــع املواطــن، عــن طريــق 
اشــراك مكونــات اجملتمــع املدنــي فيمــا لديهــا مــن معلومــات تهــم املواطنــن، ســواء كأفــراد أو مؤسســات، وبالتالــي التعريــف 
بصورتهــا احلقيقيــة اإليجابيــة، فإنهــا تســعى إلــى احلفــاظ علــى عمليــة اتصاليــة فعالــة مــع مكونــات اجملتمــع الفلســطيني، 
مــن خــال العديــد مــن البرامــج والفعاليــات االعاميــة وقنــوات التواصــل واالتصــال. إال أن هــذه اجلهــود تواجــه العديــد مــن 
التحديــات والصعوبــات التــي تضــع العديــد مــن العراقيــل امــام حتقيــق هــذا الهــدف. وعليــه، فــإن هــذه الورقــة تســعى إلــى 
قيــاس فعاليــة العمليــة االتصاليــة مــا بــن املؤسســة األمنيــة الفلســطينية ومؤسســات اجملتمــع املدنــي العاملــة يف فلســطن، 
 وكذلــك املؤسســات اإلعاميــة الفاعلــة يف اجملتمــع الفلســطيني، مــن خــال بحــث تطبيقــي ممنهــج، يهــدف إلــى اإلجابــة عــن 

سؤالن أساسين هما: 
 1. مــا التحديــات التــي تواجــه مؤسســات اجملتمــع املدنــي مــن جهــة واملؤسســة األمنيــة الفلســطينية، مــن جهــة أخــرى يف عمليــة 

   االتصال والتواصل؟
ــة االتصــال  ــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى، يف عملي ــي تواجــه وســائل االعــام مــن جهــة واملؤسســة األمني ــات الت  2. ومــا التحدي

    والتواصل؟

ولتحقيــق هــدف الورقــة، قــام الباحــث بإجــراء مجموعتــن بؤريتــن مــع قــوى األمــن مــن خــال وزارة الداخليــة الفلســطينية. 
ــة  ــة يف العملي ــاس درجــات الفاعلي ــة، لقي ــي واملؤسســات اإلعامي ــة مــن مؤسســات اجملتمــع املدن ــة ممثل ــار عّين ــك اختي وكذل
االتصاليــة، كذلــك تشــخيص مواطــن القــوة والضعــف يف هــذه العمليــة، للخــروج بنتائــج علميــة دقيقــة حتقــق هــدف البحــث. 
وبعــد جمــع البيانــات مــن اجلهــات التــي مت حتديدهــا، مت إجــراء حتليــل نوعــي للتداخــات وتشــخيص مواطــن القــوة والضعــف، 

وتعريــف التحديــات يف العمليــة االتصاليــة بــن قــوى األمــن الفلســطيني، ومؤسســات اجملتمــع املدنــي واالعــام. 

https://bit.ly/350NKue .1 بكر موسى جاسم. )2017(. توظيف العاقات العامة يف بناء الوعي األمني ملكافحة اإلرهاب. البحث العلمي
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◄ بيئة العمل االتصالي لقطاع األمن الفلسطيني ومفهوم االتصال االستراتيجي 

يف الوقــت احلاضــر، تكافــح قــوات األمــن الفلســطينية بتقســيماتها املتعــددة، لتشــكيل صــورة إيجابيــة لكســب دعــم اجملتمــع 
الفلســطيني. ويتــم ذلــك باســتخدام قنــوات مختلفــة، مبــا يف ذلــك وســائل اإلعــام الوطنيــة واملواقــع الرســمية ووســائل 
التواصــل االجتماعــي. وتُظهــر مراقبــة وســائل اإلعــام ووســائل التواصــل االجتماعــي أن بعــض اخلطــوات املتخــذة يف هــذا 
االجتــاه فعالــة، والبعــض اآلخــر يشــوبه قصــور يف األداء يــؤدي إلــى ســوء الفهــم وإحلــاق املزيــد مــن الضــرر بالتصــورات العامــة 
عــن هــذه األجهــزة، وأحيانــا يضــر بصــورة األجهــزة وســمعتها. لــذا مــن األهميــة مبــكان معرفــة مــا يجــب نشــره/ إخبــاره وكيفيــة 

نشــره/ إخبــاره، وكيفيــة الترويــج لقيــم املؤسســة األمنيــة، وكيفيــة تقــدمي املعلومــات. 
يف الوقــت احلاضــر، يتــم متييــز االتصــال االســتراتيجي عــن الدعايــة والدعايــة املضــادة من خال منظور الوســائل واألســاليب. 
اذ يعتمــد االتصــال االســتراتيجي علــى التعريــف الكاســيكي القــدمي لـــ "الدعايــة" - باســتخدام معلومــات واقعيــة ودقيقــة - 
علــى الرغــم مــن أن اســتخدام مصطلــح "كلمــة دعايــة" نفســها، حتملــت الكثيــر مــن العــبء واالتهــام وســوء القبــول خــال القــرن 
املاضــي، لتكــون مفيــدة يف ســياق اليــوم"، يف ســياق الهــدف النهائــي، للتأثيــر علــى اجلمهــور املســتهدف وتشــجيعه علــى العمــل 
/التفاعــل مــن خــال توفيــر معلومــات ســريعة جتيــب علــى الســؤال “ملــاذا" بصــدق ومبعلومــات موثقــة وواضحــة، فــإن االتصــال 
االســتراتيجي ال يســتخدم، أو باألحــرى ال ينبغــي اســتخدام أدوات الدعايــة للتضليــل والتاعــب، حيــث قــد يكــون لهــا تأثيــر 

معاكــس وهــو  فقــدان املصداقيــة والثقــة.

االتصال االستراتيجي يف قطاع األمن: جوهر االتصال االستراتيجي

اكتســب االتصــال االســتراتيجي شــعبية خاصــة يف اجملــاالت التجاريــة والسياســية والعســكرية يف العقــد الثانــي مــن القــرن 
احلــادي والعشــرين، وكمصطلــح جديــد نســبياً، ال يــزال يثيــر املناقشــات حــول جوهــره ونطاقــه ووظائفــه، نتيجــة للتطــورات 
التــي دخلــت عليــه مــن حيــث الوســائل التكنولوجيــة، وقنــوات االتصــال الرقمــي احلديثــة، وســرعة نقــل املعلومــات وتنــوع 

ــى أدوات اتصــال متعــددة.  اجلمهــور وتوزعــه عل
ــت الرمــال تتحــرك حتــت أقــدام  ــة نشــره، ومــا زال ــوى واملضمــون وآلي ــورة يف صناعــة احملت ــى ث ــة إل ــورة الرقمي كمــا أدت الث
العاملــن يف مجــال االتصــال والتواصــل، وتؤثــر بشــكل جوهــري علــى شــكل ومــدة وطبيعــة الرســالة املوجهــة للجمهــور، وزمــن 
نشــرها وتوقيتــه وســرعة االســتجابة لتوفيــر املعلومــة مــن مصدرهــا، وإال فــإن اجلمهــور ســيبحث عــن مصــادر أخــرى، وهــي 

متاحــة بــكل ســهولة.
تتطلــب مواكبــة تطــور مفهــوم االتصــال اإلســتراتيجي عنــد وضــع اســتراتيجية االتصــال والتواصــل، األخــذ بهــذه املتغيــرات 
املتمثلــة باســتراتيجية االتصــال والتواصــل، يف بيئــة االعــام الرقمــي وعلــى قنــوات وشــبكات التواصــل االجتماعــي، وتضمينهــا 
يف أيــة خطــة اســتراتيجية وأن يكــون لهــا حصــة رئيســية  وان يتــم اعتمــاد معاييــر البيئــة الرقميــة يف صياغــة األهــداف 
والرســائل، وحتديــد اجلمهــور وعنــد صناعــة احملتــوى، وكذلــك عنــد النشــر ، ومــن الطبيعــي أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد وضــع 
اخلطــط االســتراتيجية لاتصــال والتواصــل لقــوى األمــن، لضمــان حصــول اجلمهــور علــى معلومــات واضحــة وعادلــة ومناســبة  
يف الوقــت املناســب، فيمــا يتعلــق باإلجــراءات، وأال يســمح تفســير رســائل قــوى األمــن مبــا ال يتــرك خلصــوم قــوى االمــن أو 

االطــراف األخــرى أيــة تفســيرات مبهمــة لــدور ونشــاطات وإجــراءات قــوى األمــن.
وعليــة، فــإن االتصــال االســتراتيجي اخملطــط واملعــّد لــه مســبقا مهــم للغايــة، خللــق الصــورة العامــة لقــوى األمــن لــدى اجلمهــور، 

بأقســامه العديــدة يف الوقــت احلاضــر واملســتقبل.

واالتصــال االســتراتيجي مصطلــح شــامل لنطــاق واســع مــن اتصــاالت قطــاع األمــن، مبــا يف ذلــك اخلطــاب واإلجــراءات داخــل 
املؤسســة الواحــدة يف قطــاع األمــن، وبــن املؤسســات اخملتلفــة واخلطــاب املوجــه للجمهــور بشــكل عــام. 

ينطبــق االتصــال االســتراتيجي علــى جميــع قنــوات املعلومــات واالتصــاالت املوجــودة، وال يقتصــر علــى األنشــطة اإلعاميــة. 
حيــث أن االتصــال االســتراتيجي موجــه نحــو »كســب القلــوب والعقــول، وعليــه، تصبــح صــورة قــوى االمــن أداة حاســمة يف هــذا 

املســعى، ألنهــا تســاهم يف مواقــف املتلقــي جتــاه هــذه املؤسســة األمنيــة وســلوكه/ ســلوكها وإجــراءات الدعــم.
إن صــورة قــوى األمــن هــي بنــاء اجتماعــي يقــوم علــى تصــور اجلمهــور وتفســيره ومواقفــه مــن قــوى األمــن مــن جهــة ومــن جهــة 
أخــرى علــى خطــاب قــوى األمــن، وهــذا هــو اجملــال الــذي ميكــن للمتواصــل التحكــم فيــه، حيــث ميكنــه التعبيــر عــن قيــم قــوى 

األمــن ورموزهــا وثقافتهــا..
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استراتيجيات االتصال

لــدى قــوى األمــن وظيفــة معقــدة للغايــة، فطواقمهــا تتعامــل مــع مجموعــة واســعة مــن القضايــا ذات األهميــة الكبيــرة لألفــراد 
واجملتمــع ككل، ويتــم احلكــم علــى أدائهــا يف كل تفاعــل واحتــكاك مــع املواطنــن، وكثيــر منهــا ليــس لديهــا ســوى القليــل مــن 
الفهــم احلقيقــي ملــا تفعلــه قــوى األمــن بأجهزتهــا اخملتلفــة، مبــا يتجــاوز مــا تــراه تلــك األجهــزة يف التلفزيــون أو مــا تســمعه يف 
اإلذاعــة يف نشــرات االخبــار او البرامــج الصباحيــة واالخباريــة، ومــا تقــرأه او تشــاهده يف الصحــف او علــى صفحــات وقنــوات 
التواصــل االجتماعــي واالعــام الرقمــي. وبالرغــم مــن كل ذلــك، قــد تأتــي االنطباعــات األقــوى واألكثــر دميومــة مــن االتصــال 
الشــخصي أو أفــراد العائلــة مــع ضبــاط الشــرطة/األمن، والقصــص التــي يروونهــا عــن التفاعــل مــع النــاس وحياتهــم اليوميــة.

تختلــف توقعــات املواطنــن مــن قــوى األمــن بشــكل كبيــر. حيــث يتوقــع بعــض النــاس يف اجملتمــع رؤيــة ضابــط شــرطة يف 
منطقتهــم بشــكل متكــرر، ويتوقعــون اســتجابة فوريــة ملكاملــة خدمــات الشــرطة )الرقــم  100(، بغــض النظــر عــن طبيعــة احلــادث. 
أمــا بالنســبة لآلخريــن،، فــإن التوقعــات منخفضــة - لرمبــا لــم تكــن جتربتهــم مــع الشــرطة/قوى األمن جيــدة، ألن الصــورة الذهنية 
مــن جتاربهــم الســابقة ســيئة، أو أنهــم يريــدون بشــكل خــاص ضمــان ســامتهم الشــخصية، لذلــك قامــوا بشــراء أجهــزة اإلنــذار 

املنزليــة، وتوظيــف حــراس األمــن يف االحيــاء، واالنتقــال إلــى مجتمعــات وأحيــاء ميســورة لضمــان ســامتهم وســامة أســرتهم. 
يخــاف البعــض مــن قــوى األمــن ومــن التعامــل معهــا، ويشــعرون بالراحــة مــع أقــل قــدر ممكــن مــن التفاعــل معهــم. ومــع ذلــك، 
يجــب علــى قــوى األمــن االهتمــام والوصــول إلــى كل فــرد مــن أفــراد اجملتمــع، وتلبيــة حاجاتهــم األمنيــة بنجــاح، مــن أجــل خلــق 

تعميــق شــعور املواطنــن  باألمــان واحلفــاظ عليــه.
ومــع ذلــك، فعندمــا يتعلــق األمــر بالتفكيــر يف طــرق التواصــل األكثــر فاعليــة مــع أصحــاب املصلحــة مــن اجلمهــور احملــدد، فإنــه 
نــادًرا مــا تظهــر اإلســتراتيجية؛ بالرغــم مــن تقــدم اســتراتيجيات قــوى االمــن يف مجــاالت أخــرى فقــد ظلــت وظيفــة االتصــال 
دون تغييــر إلــى حــد كبيــر علــى مــر الســنن، حيــث تركــز معظــم أجهــزة االمــن علــى أســاليب االتصــال وخطــة اتصــال بــدالً 
مــن االســتراتيجية، ويقضــون معظــم وقتهــم يف التعامــل مــع األحــداث اآلنيــة )اجلرميــة أو قضيــة اليــوم(، ومــا زالــت وســائل 

اإلعــام اإلخباريــة هــي الوســيلة األساســية إليصــال املعلومــات إلــى اجملتمــع.

معايير أساسية يف استراتيجية االتصال والتواصل لدى قوى األمن:
أدوات التخطيط يف االتصال االستراتيجي.

1- حتليل الواقع احلالي وبيئة العمل االتصالي والتواصل لقوى األمن. 
2- حتديد أهداف االتصال والتواصل التي حتقق أهداف قوى األمن. 
3- حتديد الرسائل واألشكال اإلعامية التي حتقق أهداف االتصال .

4- حتديد اجلمهور املستهدف وتصنيفه.
5- صياغة الرسائل وإنتاجها. 

6- وضع اخلطة التنفيذية لاتصال والتواصل. 
7- فحص القدرات واإلمكانيات واالحتياجات لتنفيذ اخلطة.

العمل باستراتيجيات حتسن صورة قوى األمن لدى اجلمهور
• آفاق الصورة لقوى األمن )تصويب التصورات واالنطباعات السلبية املسبقة عن قوى األمن(

• جوهر الصورة )ما يرسخ يف وعي اجلمهور – املعلومات واالنطباعات املكونة لدى اجلمهور(
إن صورة قوى األمن هي انطباع اجلمهور الذي مت تشكيله عن هذه القوى يف الوعي اجلماهيري أو الفردي، 

حيث تتشكل الصور )االنطباعات( وتتطور نتيجة معاجلة املعلومات اخلارجية )السابقة واحلالية( لهذه 
القوى ونشاطها من خال شبكة الصور النمطية احلالية. 

الصورة متحيزة اجتماعياً، وهي ترتبط بالسمعة، حيث تستند األخيرة إلى النشاط السابق للقوى األمنية كل 
حسب طبيعة نشاطها ومهامها، والصورة)االنطباعية( هي تصور اجتماعي للقوى األمنية حسب كل جهاز، 
بناءً على املواقف والقوالب النمطية واملعلومات التي مت احلصول عليها من اخلارج. وبالتالي، فإن الصورة 

هي بناء اجتماعي يقوم على تفسير اجلمهور ومواقفه.
تطوير هذه الصورة )ما يرسخ يف وعي اجلمهور( هي أداة قّيمة يف زيادة احترام قوى األمن التي تؤدي إلى 

االستدامة والتنمية االجتماعية واحترام القانون. 
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◄ آلية حتليل الواقع االتصالي لقطاع  األمن

● حتليل بيئة العمل اخلارجية والداخلية: فحص البيئة اخلارجية

للمســاعدة يف فهــم الواقــع واملشــكلة، وحتديــد نــوع التغييــر والتغييــر املطلــوب إحداثــه يف منظومــة االتصــال والتواصــل، قــام ممثلــو 
املؤسســات األمنيــة والدوائــر يف قطــاع األمــن القيــام بتقييــم ســريع قبــل الذهــاب إلــى اســتخدام اجملموعــات البؤريــة لعمــل التحليــل 
الرباعــي. اعتمــاًدا علــى طبيعــة ودور وحجــم وهيــكل املؤسســة األمنيــة التــي ميثلهــا ممثــل مــن كل مكتــب أو قســم يف جهــاز أمنــي /
 PESTEL مؤسســة أمنيــة أكبــر. وقــد اعتمــدت طريقــة التقييــم الســريع لفحــص مجموعــة مترابطــة مــن العوامــل، باســتخدام حتليــل
، املوصــوف أدنــاه. ويراعــي هــذا النهــج التأثيــر الشــامل لألزمــة التــي تشــمل جميــع قطاعــات اجملتمــع. باإلضافــة إلــى ذلــك، ميكــن أن 

يســاعد يف حتديــد الثغــرات احلرجــة يف جهــود االســتجابة لنشــاط قطــاع األمــن االتصالــي.
كان حتليــل PESTEL عبــارة عــن نقــاش جماعــي ُميّســر، اســتمر حوالــي ســاعتن إلــى ثــاث ســاعات، حيــث مت مناقشــة األســئلة 
التاليــة مــن قبــل اجملموعــة وتســجيلها. باإلضافــة إلــى حتديــد االحتياجــات والثغــرات يف االســتجابة احلالية للوضع العام، وانعكاســاته 
علــى قطــاع األمــن وجهــوده االتصاليــة، يجــب علــى اجملموعــة أيًضــا النظــر يف كيفيــة قيــام األزمــة مبضاعفــة املشــاكل املوجــودة مســبًقا 

)مثــا الصــراع واحلالــة االقتصاديــة واالنقســام الداخلــي والفقــر والفســاد والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، إلــخ(.

العامل الدميغرايف: 
من هي الفئات التي تستهدفها االستراتيجية/ واخلطة الحقا؟ هل حصل تغيير مؤخراً يف هذه الفئات؟ ماذا يعني ذلك؟

الفئــات هــي: املواطنــون يف كافــة أماكــن تواجدهــم، اإلعاميــون والصحفيــون، املدونــون والشــباب حتديدا والنشــطاء واملؤثرون، 
املؤسســات الشــريكة، املؤسســات اإلعاميــة والصحفيــون ومؤسســات اجملتمــع املدنــي، احلكومــة وصنــاع القــرار والسياســات 

العامــة واجلهــات الرقابيــة.
مثال/أهم اإلجابات: بسبب تشعب برامج ونشاطات قطاع األمن؛ فاخلطة هنا تستهدف جميع اجلمهور واملؤسسات الشريكة. 

ــات املســتهدفة هــم اجلمهــور الفلســطيني بشــكل عــام مــن )عمــال وموظفــن وأصحــاب احلــرف واألعمــال  لذلــك فــإن الفئ
وطــاب اجلامعــات واملــدارس وعامــات وموظفــات وصاحبــات حــرف وربــات بيــوت(، واملؤسســات الرســمية ذات العاقــة، 
ــة(، ووســائل  ــز ثقافي ــات ومراك ــة )قنصلي ــة، ومؤسســات أجنبي ــا مــن مؤسســات قاعدي ــي مبــا فيه ومؤسســات اجملتمــع املدن

ــخ.  ــة ال ــة  وناشــطن يف اجملتمــع ويف االعــام والصحاف اعــام وطني
 تزيــد قائمــة تلــك الفئــات أحيانــا أو تنقــص حســب دوائــر االتصــال يف املؤسســة األمنيــة، وطبيعــة عملهــا، ومــدى قربهــا او 

بعدهــا املباشــر مــع اجلمهــور، وعاقتهــا بجمهــور خــاص دون غيــره.  

العامل االقتصادي: 
مــا هــي مــوارد اخلطــة املاليــة؟ هــل هــي كافيــة؟ هــل القيــادة تدعــم العمــل االتصالــي؟ وكيــف ميكــن لقيــادة األجهــزة ان تســاعد 

يف دعــم دور دوائــر االتصــال والتواصــل داخــل اجلهــاز؟
اخلطة املالية مرتكزة على املوارد املالية اخملصصة للعمل االتصالي حتى نهاية عام 2022 وضمن املوازنة. 

مثال/أهــم اإلجابــات: مــوارد اخلطــة املاليــة هــي مــن ميزانيــة مخصصــة للجهــاز األمنــي بكافــة دوائــره ونشــاطاته، ومــن بينهــا 
دوائــر االتصــال واالعــام التــي تلعــب الــدور الرئيســي يف إيصــال الرســالة للجمهــور، عــن أهميــة عمــل فطــاع األمــن يف تطبيــق 

القانــون واحلفــاظ علــى االمــن والســلم األهلــي.   

العامل التكنولوجي:
ــر  ــادة او تطوي ــى زي ــل اخلطــة؟ هــل اخلطــة بحاجــة إل ــن ان تســاعد يف عم ــن املمك ــي م ــة الت ــا هــي الوســائل التكنولوجي  م

الوســائل التكنولوجيــة لديهــا؟
مثال/أهم اإلجابات: الوسائل التكنولوجية املساعدة للخطة:

1. أجهزة احلاسوب واملونتاج.
2. وحدات تصوير فيديو وفوتوغرايف.

3. برامج ووحدات تطوير وإنتاج االنفوجرافيك والفيديو جرافيكس.  
 4. اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي )فيســبوك وتوتيــر ويوتيــوب(، وتخصيــص مديــر او أكثــر ألداره صفحــات ووســائل 

    التواصل االجتماعي. 
5. استخدام الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال. 
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6. انشاء قوائم بريدية متعددة حسب اجلمهور املستهدف. 
7. استخدام نظام املراسات الداخلي االلكتروني.

 8.  اســتخدام اللوحــات اإلعانيــة والشاشــات االلكترونيــة، يف الشــوارع واملطاعــم والســوبرماركت واألنديــة الرياضيــة وقاعــات 
    األفراح وخطب املساجد. 

ولزيادة الكفاءة يف تطوير العامل التكنولوجي املساعد يف عمل اخلطة اإلعامية، فإنه يلزم ما يلي على سبيل املثال ال احلصر:
توفيــر وحــدة تصويــر ومونتــاج تلفزيونــي، وتوفيــر آالت طباعــة خاصــة بطباعــة املطويــات والبوســترات والنشــرة االخباريــة 
وكافــة املطبوعــات الصــادرة عــن قطــاع األمــن بدقــة وســرعة أفضــل مــن املوجــود. كمــا يلــزم توفيــر خطــوط هواتــف إضافيــة 
لتلقــي شــكاوى املواطنــن، إضافــة إلــى تطويــر املوقــع اإللكترونــي اخلــاص بــكل جهــاز أمنــي، ليصبــح موقعــا أكثــر تفاعليــة. 

وقــد تطــور بعــض األجهــزة األمنيــة تطبيقــا علــى الهاتــف اخللــوّي )املوبايــل( للتبليــغ عــن شــكوك بوجــود /أو وقــوع جرميــة، 
وجمــع بيانــات أخــرى حتفيــزا للمشــاركة إمــا مــن خــال توفيرهــا يف املؤسســة او مــن خــال التعاقــد املــدروس واخملطــط لــه 

مســبقا، اســتنادا إلــى معطيــات هــذه اخلطــة االســتراتيجية واخلطــة التنفيذيــة التــي ســتنتج عنهــا، 
مع العلم أن كل ما سبق هو متطلبات إنتاج احملتوى للنشر على الشبكات االجتماعية، باإلضافة إلى نشرها يف االعام التقليدي.

العامل السياسي:
كيــف تؤثــر األوضــاع السياســية علــى عمــل اخلطــة؟ هــل هنــاك أحــداث مفصليــة مســتقبلية مــن املمكــن ان تؤثــر علــى عمــل 

اخلطــة؟ إذا مــا حدثــت أحــداث كبيــرة، فكيــف ميكــن لعملنــا أن يتأثــر؟ هــل هنــاك أمــور  ال نســتطيع رؤيتهــا؟
مثال/أهــم اإلجابــات: يؤثــر العامــل السياســي بشــكل كبيــر علــى اخلطــة اإلعاميــة، فكلمــا كانــت البيئــة السياســية مســتقرة، 

كانــت اخلطــة اإلعاميــة أكثــر فعاليــة يف القــدرة علــى الوصــول إلــى املســتهدفن.
تتأثــر اخلطــة اإلعاميــة ســلباً وإيجابــاً يف ظــل املتغيــرات واألحــداث الكبيــرة التــي قــد حتــدث، فــإذا كان احلــدث إيجابيــا، 
فســينعكس إيجابيــاً علــى أداء العمــل االتصالــي للمؤسســة األمنيــة وتنفيــذ اخلطــة اإلعاميــة، والعكــس صحيــح. وتعتبــر 

املتغيــرات السياســية الســريعة غيــر املتوقعــة مــن األمــور التــي يصعــب التعامــل معهــا.
ومــن األحــداث املفصليــة التــي ميكــن أن تؤثــر علــى اخلطــة اإلعاميــة، تشــكيل حكومــة التوافــق الوطنــي، وإجــراء انتخابــات 
ــي  ــة السياســية وتول ــر يف البيئ ــث أن التغي ــل الفلســطينية، حي ــن الفصائ ــة املقــرة ســابقا مبوجــب االتفــاق ب رئاســية وبرملاني

حكومــة جديــدة يؤثــر علــى اخلطــة اإلعاميــة لقطــاع األمــن.
أيضــا إذا حــدث اجتيــاح ملــدن الضفــة الغربيــة، أو مت شــن عــدوان مــن قبــل اجليــش االســرائيلي علــى قطــاع غــزة، فــإن ذلــك 
بالتأكيــد يؤثــر علــى اخلطــة اإلعاميــة، ويوجههــا بأكملهــا، ملعاجلــة املوقــف، مــن خــال التركيــز علــى إغاثــة النــاس ضمــن 

برامــج املســاعدات احملليــة والدوليــة.

العامل االجتماعي:
ــزاج  ــرت هــذه الظواهــر مؤخــراً؟ مــا هــو امل ــا؟ هــل تغي ــى عملن ــر عل ــي مــن املمكــن ان تؤث ــة الت مــا هــي الظواهــر االجتماعي
الشــعبي العــام جتاهنــا؟ مــاذا يريــد النــاس منــا؟ هــل هنــاك مخــاوف لديهــم ولدينــا؟ كيــف ميكــن لعملنــا مــع الفئــة املســتهدفة 

ان يزيــد مــن األثــر الــذي نتركــه عليهــم؟
ــادة معــدالت  ــًا زي مثال/أهــم اإلجابــات: كثيــر مــن الظواهــر االجتماعيــة تؤثــر علــى عمــل وفعاليــة اخلطــة اإلعاميــة؛ فمث
اجلرميــة/ الفســاد، أو مشــاكل اجتماعيــة مرتبطــة بحــوادث او قصــص نتجــت عــن التعــرض للمواطنــن /جرائــم/ فســاد مــا / 
رشــوة / محســوبية/ تراجــع يف خدمــات مــن حيــث اجلــودة / الكــم،  يف اجملتمــع، يزيــد مــن عــدم جتــاوب الســكان مــع خطــط 
قطــاع األمــن عامــة، ومنهــا اخلطــة اإلعاميــة. كمــا يعتبــر ضعــف اطــاع املواطنــن علــى وســائل االتصــال اجلماهيريــة مــن 

صحــف وتلفزيونــات وإذاعــات محليــة، مــن أســباب ضعــف فعاليــة اخلطــة اإلعاميــة.
ونستشــعر أحيانــا تغيــر يف الظواهــر االجتماعيــة، مثــل: تزايــد االهتمــام مبوضــوع الفســاد واحلــّد منــه/ عــدم الرضــا عــن دور 
أجهــزة االمــن،  واحلــرص واحلفــاظ علــى األمــاك العامــة مــن قبــل اجلمهــور، ومخاطبــة أجهــزة محــددة يف قطــاع األمــن  عــن 
أيــة خروقــات أو هــدر أو تخريــب او ســوء اســتغال  لهــذه األمــاك، وزيــادة املبــادرات اجملتمعيــة ســواء علــى أرض الواقــع او 

عبــر الشــبكات االجتماعيــة. 
ــى أخــرى، وتفاعــل املواطــن حســب  ــة إل ــزة األمــن وقطــاع األمــن بشــكل عــام مــن منطق ــزاج الشــعبي جتــاه أجه ــف امل ويختل
مســتوى التعامــل مــع املعلومــات التــي يتلقاهــا املواطــن وســرعتها.  ولوحــظ أن تقييــم املواطنــن ألداء القطــاع األمنــي واملؤسســة 

األمنيــة  مرتبــط أيضــا مبســتوى اطاعــه علــى أخبــار وإصــدارات قطــاع األمــن  يف وســائل اإلعــام.
تتركــز مطالــب الســكان يف الغالــب علــى حتســن األمــن واألمــان والســامة العامــة والصحــة، وســرعة إيصــال املعلومــات وجــودة 
اخلدمــات التــي تقدمهــا أجهــزة االمــن واحلكومــة، باإلضافــة للخدمــات التــي تقدمهــا أجهــزة األمــن للمواطنــن بشــكل مباشــر.
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عــادة، تنبــع مخــاوف املواطنــن مــن بعــض األجهــزة األمنيــة مــن طبيعــة عملهــا األمنــي البحــت، او مــن خــال مــا يشــاع عنهــا، او 
الصــورة التــي رســمها البعــض عــن دورهــا، يف حــن يبحــث املواطــن عــن حتســن خدمــات بقيــة األجهــزة، مــن حيــث اخلدمــات 

املقدمــة، وتســهيل شــروط احلصــول عليهــا. 
وميكن من خال عملنا إحداث آثار طيبة لدى الفئة املستهدفة من خال:

 • تقــدمي رســالة واضحــة للجمهــور باخلدمــات التــي يقدمهــا قطــاع األمــن، وتعزيــز الثقــة بــن قطــاع األمــن واملواطــن مــن خــال 
  اإلفصاح واإلخبار عن نشاطات وبرامج كل قطاع يف كافة القطاعات، واجملاالت األمنية، والسامة العامة واحلياتية.

 • انشــاء وتفعيــل عمــل شــركاء قطــاع األمــن وأصدقــاء األجهــزة األمنيــة، علــى مســتوى مؤسســات اإلعــام واجملتمــع املدنــي 
  والنشطاء االجتماعين والشباب، لتسهيل التواصل مع اجملتمع احمللي يف حتقيق أهداف قطاع األمن.

• التشبيك والشراكة مع املؤسسات الرسمية واألهلية والقاعدية بغرض حتديد األولويات ورسم األهداف.

● حتليل بيئة العمل اخلارجية والداخلية: فحص البيئة الداخلية
االهداف اإلدارية:

هــل يوجــد خطــة اســتراتيجية عامــة ميكــن االســتناد اليهــا؟ هــل هنــاك أهــداف إداريــة واضحــة؟ هــل يعــرف جميــع املوظفــن عــن 
هــذه اخلطــة إذا وجــدت؟ هــل يوجــد وســائل لتقييــم اداء املوظفــن؟ هــل توجــد وســائل ألخــذ رأي املوظفــن؟

هل تتعاون الدوائر األخرى يف األجهزة األمنية يف تزويد العاملن يف اإلعام واالتصال باملعلومات؟ 
مثال/أهــم اإلجابــات: نعــم، هنــاك خطــة اســتراتيجية عامــة لكافــة قطاعــات األمــن، ويعــرف العاملــون يف األجهــزة األمنيــة 

عنهــا، ألنهــم اشــتركوا بعمليــة التخطيــط وتلقــوا النســخ األخيــرة منهــا.
يوجد خطة استراتيجية، ولكن لم تنفذ لعدم وجود ميزانيات. 

كمــا يوجــد وســائل تقييــم أداء املوظفــن مــن خــال دائــرة الرقابــة العامــة أو دائــرة شــؤون املوظفــن يف جهــاز األمــن، وأيضــا 
مــن خــال التقاريــر التــي تقــدم مــن قبــل مديريهــم ورؤســاء أقســامهم.

أمــا عــن وســائل أخــذ رأي املوظفــن، فذلــك مــن خــال اقتراحــات يقدمونهــا ملديريهــم، أو مــن خــال لقــاءات غيــر دوريــة بــن 
املوظفــن وإدارة جهــاز األمــن.

املوارد البشرية:
َمــن ِمــن املوظفــن لدينــا يعملــون يف حقــل اإلعــام والعاقــات العامــة؟ ومــا هــي خبراتهــم؟ مــا هــي القيمــة املعرفيــة لــكل منهــم؟ 

هــل هــم بحاجــة إلــى تدريــب؟ هــل ميكــن لنــا ان نوفــر لهــم التدريــب الــازم؟ هــل نحتــاج إلــى املزيــد مــن املوظفــن؟
من يدير املوقع االلكتروني؟ ومن ينتج احملتوى ويراعي مدى ماءمته ألعام العصر الرقمي؟ 

من يدير صفحات التواصل االجتماعي؟ كم صفحة نحتاج؟ هل ممكن توحيديها يف صفحة واحدة؟
من الناطقون اإلعاميون باسم املؤسسة؟

من املتحدث الرسمي باسم املؤسسة؟
مثال/أهــم اإلجابــات: يوجــد لدينــا معــدل 4 موظفــن مــن تخصصــات مختلفــة، مثــل: صحافــة وإعــام، وعاقــات عامــة ودوليــة، 
ووســائط إعــام متعــددة. وبالطبــع هــم بحاجــة للتدريــب املســتمر ملواكبــة التطــور الســريع يف وســائل االعــام الرقمــي ومتطلباته 

والتواصــل اجلماهيــري، ومخاطبــة اإلعــام، وكيفيــة تطويــر العاقــة والشــراكة مــع مؤسســات االعــام املؤثــرة والفاعلة.

املوارد املادية:
هــل هنــاك مــوارد ماليــة ثابتة/مخصصــات لألعــام واالتصــال؟ هــل يوجــد احتياطــي أمــوال للطــوارئ يف أعمــال االتصــال؟ 
هــل يوجــد شــركاء لقطــاع األمــن ســواء أكانــوا محليــن أو مــن خــارج البــاد ميكــن ان يســاعدوا يف العمــل االتصالــي؟ هــل هنــاك 

فــرص لوجــود جهــات ممكــن ان تســاعد يف هــذا العمــل االتصالــي؟ 
ــات ســنوية(  ــة مســتقبلية )موازن ــوم إدارات االتصــال بقطــاع االمــن بوضــع خطــط وتصــورات مالي ــات: تق مثال/أهــم اإلجاب
وهنــاك وحــدة مســتقلة إلعــداد املوازنــة تابعــة لــإلدارة العامــة للشــؤون املاليــة، تقــوم بإعــداد املوازنــة )تشــغيلية وتطويريــة( يف 

شــهر أيلــول ســبتمبر مــن كل عــام. 
نــادرا مــا تكــون هنــاك جهــات داعمــة يف مجــال االتصــال والتواصــل يف قطــاع األمــن، لذلــك تكــون املؤسســة األمنيــة بحاجــة 
لتخصيــص ميزانيــة خطــط خاصــة باالتصــال ضمــن موازنتهــا العامــة، والتواصــل مــع املواطنــن مبــا فيهــا نشــاطات خاصــة 

بالتوعيــة واإلرشــاد حــول خدمــات وبرامــج قطــاع األمــن.
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البنية التحتية للمكان:
هــل يوجــد مــكان عمــل كاف ومناســب؟ هــل االضــاءة مناســبة؟ هــل يوجــد مــكان لاجتماعــات اخلاصــة واملغلقــة؟ هــل احلــّي 

املوجــود فيــه املبنــى مناســب؟ هــل ميكــن التوســع عنــد احلاجــة؟
مثال/أهم اإلجابات: وصف البنية التحتية للمكان: 

• يوجد مكان عمل صالح إلى حد جيد.
• يوجد مكان لاجتماعات خاص بكل دوائر اجلهاز األمني .

 • مــكان وجــود املبنــي مناســب، حيــث يتوســط املدينــة، ولكــن جهــاز األمــن بحاجــة لتوســعة مكاتــب دائــرة العاقــات العامــة 
  واالتصال، وقاعة متعددة األغراض الستقبال الصحافين، وبيئة عمل أفضل للعاملن.

البنية التحتية التقنية:
ــكل موظــف؟ هــل تتوفــر األنظمــة  ــر االتصــال. هــل تتوفــر أجهــزة احلاســوب ل ــاز باألنترنــت لدوائ هــل يتوفــر االتصــال املمت
والبرامــج املناســبة للعمــل؟ هــل وســائل االتصــال التكنولوجيــة مــن هواتــف وأجهــزة خلويــة وانترنــت متوفــرة؟ هــل هنــاك 
ــو، وارشــيف للصــور  ــاج للصــور والفيدي ــة وبرامــج مونت ــة، وصــور فوتوغرافي ــو مهني ــر فيدي ــة: وســائل تصوي احتياجــات معين

ــات؟ ــن البيان وتخزي
مثال: وصف البنية التحتية التقنية: 

تتوفــر أجهــزة ملعظــم املوظفــن، لكــن معظــم هــذه االجهــزة قدميــة، بحيــث يصعــب التعامــل مــع البرامــج احلديثــة مــن خالهــا، 
لذلــك ال بــد مــن حتديــث أجهــزة احلاســوب.

ــي  ــم مجان ــف محمــول، رق ــف مناســبة، خــط هات ــث يوجــد هوات ــرة، بحي ــي متوف ــة فه ــا عــن وســائل االتصــال االلكتروني  أم
الســتقبال شــكاوى واقتراحــات املواطنــن.
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◄ تعريف وحتديد اجلمهور املستهدف من خطاب املؤسسة األمنية

بعــد دراســة هــذه اإلجابــات والنتائــج وحتديــد املفاهيــم التــي تســاهم يف رســم اســتراتيجية لاتصــال والتواصــل يف قــوى األمــن 
الفلســطينية، فإنــه ميكــن القــول بوجــود اســتراتيجية أو خطــة اتصــال دون تخصيــص تكلفتهــا يف امليزانيــة أو دون حتديــد؛ 
فعــدم توفــر املــوارد واألدوات ينفــي إمكانيــة تنفيذهــا، ففــي ظــل عــدم  وضــوح خطــة أو اســتراتيجية حتــدد أهــداف اتصــال 
ــى  نتائجــه. كمــا أن عــدم  ــى األداء، وعل ــب احلكــم عل ــك يصّع ــم،  فــإن ذل ــاس والتقيي ــذ والقي ــة للتنفي ــة وقابل ــة ذات صل ذكي
وضــوح اجلمهــور الــذي يتــم التعامــل معــه وفــق االســتراتيجية لتنفيــذ اخلطــة، ســيؤدي إلــى رســائل عامــة، ورمبــا يــؤدي إلــى 

آثــار ســلبية، فخصوصــا يف ظــل الصــورة الذهنيــة للجمهــور العــام عــن األجهــزة األمنيــة وقطــاع األمــن.
يهــدف العمــل علــى حتليــل اجلمهــور، حتديــد اجلمهــور الــذي نريــد الوصــول إليــه،  للتأثيــر عليــه، حيــث تتيــح معرفــة اجلمهــور 
التخطيــط املنطقــي لاتصــاالت. وســنحتاج إلــى رســائل مختلفــة جملموعــات مختلفــة، وســنحتاج إلــى قنــوات وطــرق مختلفــة 

للوصــول إلــى كل مجموعــة مــن هــذه اجملموعــات.
هنــاك العديــد مــن الطــرق اخملتلفــة للتفكيــر يف اجلمهــور وأفضــل الطــرق لاتصــال بــه؛ فهنــاك أوال ســؤال حــول اجملموعــة 

)اجملموعــات( التــي ســنركز عليهــا. وميكــن جتميــع األشــخاص وفًقــا لعــدة خصائــص:
ــة أساســية عــن  ــة الســكانية هــي ببســاطة معلومــات إحصائي ــكانية: التركيب ــة الس ــة واالقتصادي ــة االجتماعي  • التركيب

  األشخاص، مثل اجلنس والعمر واخللفية العرقية والدخل والفئة العمرية واملهنة، وما إلى ذلك.
 • اجلغرافيــة: قــد ترغــب يف التركيــز علــى املواطنــن يف بلــدة أو منطقــة بأكملهــا، أو علــى حــي واحــد أو أكثــر، أو علــى 

  األشخاص الذين يعيشون بالقرب من ميزة جغرافية معينة )محافظة، مدينة، قرية، مخيم(.
• التوظيف: قد تكون مهتًما بأشخاص يف مجال عمل معن أو أشخاص عاطلن عن العمل.

• مستوى التعليم والثقافة.
 • الســلوك: رمبــا تكــون رســالتك تســتهدف اشــخاص ميارســون ســلوكا خــاص مثــل املدخنــن، علــى ســبيل املثــال، أو الشــباب 

  املنخرط يف أعمال عنف.
• االجتاهات السياسية. القضايا احلزبية / االنقسام السياسي.

 • الصحــة: يف ظــروف طارئــة كجائحــة كورونــا؛ فقــد يكــون قلقــك بشــأن مجموعــة مــن األشــخاص املعرضــن خلطــر اإلصابــة 
   بحالــة صحيــة معينــة، أو الذيــن يعانــون منهــا ، أو مــن يعانــون ارتفــاع ضغــط الــدم أو مــن االمــراض التنفســية، رمبــا، أو مــرض 

  السكري. أو رمبا يكون الهدف بذل جهود لتعزيز الصحة:  »تناول طعاًما صحًيا، ومارس الرياضة بانتظام«  يف اجملتمع بأسره. 
   عليــك توجيــه اتصاالتــك إلــى أولئــك الذيــن تأمــل يف التأثيــر علــى ســلوكهم، أو معرفــة ظروفهــم، أو مــا إذا كان يجــب أن 
   يكــون اتصالــك غيــر مباشــر. يف بعــض األحيــان، للتأثيــر علــى الســكان، مــن خــال اســتهداف اإلعاميــن، ورجــال الديــن، 

  وقادة اجملتمع املدني، والسياسين، إلخ.

حتديد اجلمهور  وتصنيفه
وعند عرض قائمة بالشرائح املتعددة من اجلمهور، كان تصنيف اجلمهور بالنسبة ملمثلي قطاع األمن كالتالي:

هنــاك مســتويات متعــددة للجمهــور وأدوار مختلقــة يجــب اخذهــا بعــن االعتبــار يف عمليــة التخطيــط االســتراتيجي لاتصــال، 
وعنــد القيــام بوضــع خطــة االتصــال التنفيذيــة، وال ميكــن لعمــل اتصالــي أن ينجــح إذا وضــع اجلمهــور املســتهدف يف ســلة 
واحــدة؛  فعلــى املســتوى االســتراتيجي، ميكــن تصنيــف اجلمهــور إلــى مجموعــات اتصاليــة بشــكل عــام، ولكــن عنــد بنــاء 
اخلطــط التنفيذيــة لاتصــال، فإنــه يجــب تقســيم اجلمهــور إلــى شــرائح أكثــر حتديــدا وجتانســا، حتــى ميكــن توجيــه رســائل 

محــدده ومؤثــره وإنتــاج محتــوى يخاطــب هــذه الشــريحة. 
ــر املعلومــات إليهــا؛   فبشــكل عــام، فــإن قــوى  ــر،  يف مجــال توفي تتشــارك قــوى األمــن مــع مجموعــة متنوعــة مــن اجلماهي
األمــن والعاملــن يف قطــاع األمــن مييلــون إلــى االنخــراط مــع جماهيرهــم بشــكل مباشــر )مــن خــال اإلصــدارات االعاميــة 

املســتهدفة جملموعــات محــددة او اللقــاءات املباشــرة( أو بشــكل غيــر مباشــر )مــن خــال وســائل اإلعــام(.
وال تكون املشاركة املباشرة فعالة إال إذا مت تعريف اجلمهور بوضوح، ومت حتديد خصائصه ، وتصميم الرسالة مباشرة له.

 لذلــك، مــن املرجــح أن يكــون توزيــع رســائل عامــة غيــر متمايــزة، علــى العديــد مــن اجلماهيــر املميــزة، أقــل فعاليــة من الرســائل 
املنفصلــة واخملصصــة. لذلــك، فــإن تقســيم اجلمهــور العــام إلــى مجموعــات مختلفــة، بنــاًء علــى مجموعــة مــن اخلصائــص هــو 

اخلطــوة األولــى إلنشــاء رســائل مصممــة خصيًصــا لفئاتــه.
وهنا نعطي أمثلة عن آلية عامة لتحديد وتصنيف اجلماهير واجملموعات احملتملة. 

قــد يكــون بعــض األشــخاص أعضــاء يف أكثــر مــن مجموعــة واحــدة، وبالتالــي فــإن مجمــوع كل اجلماهيــر هــو اجلمهــور العــام، 
والــذي ميكــن مخاطبتــه ككل.
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ميكن أن تشمل أمثلة صانعي السياسات:
• الوزراء واملستشارون اخلاصون والسفراء احلاليون والسابقون وكبار املسؤولن )كبار موظفي اخلدمة املدنية احلاليون أو السابقون(.

• رؤساء وأعضاء اللجان احمللية. 
• أعضاء اجمللس التشريعي.

اجلمهــور املؤثــر: يتحكــم املؤثــرون يف صانعــي السياســات، أو يســيطرون عليهــم أو يشــرفون عليهــم أو يســتجوبونهم، ويؤثــرون 
ــان  ــات نظرهــم يف بعــض األحي ــي تكــون وجه ــور األخــرى، والت ــة شــرائح اجلمه ــى بقي ــرون عل ــا يؤث ــم. كم ــى ســلوكهم وقراراته عل
حرجــة. ومــن املرجــح أن يــرى املؤثــرون بعــض نشــاطات قــوى األمــن الروتينيــة اليوميــة كأمــر واقــع ونشــاط يومــي، إلىمــع ذلــك ميكــن 

ان يكــون لهــم دور كبيــر ومؤثــر علــى اجلمهــور وســلوكه، كمــا أنهــم ومــا ميلكــون مــن أدوات فإنهــم يصلــون إلــى جميــع املواطنــن.
ميكن أن تشمل أمثلة املؤثرين:

• االعام الرسمي: تلفزيون فلسطن  وإذاعة فلسطن ووكالة وفا  واالعام اخلاص.
• ساسة حكوميون وأعضاء أحزاب وفصائل.

• مؤسسات اجملتمع املدني. 
• أعضاء مؤسسات الفكر والرأي ومجموعات املصالح.

• األكادمييون )الطاب واملعلمون(.
• املعلقون وكبار الصحفين على الشبكات االجتماعية. 

• قادة االعمال التجارية )الغرف التجارية والصناعية والزراعية واحتادات الصناعات وجمعيات رجال األعمال....(
• قادة اخلدمة املدنية.

• قادة ومسؤولو النقابات املهنية والعمالية.

املراقبــون: اجلهــات الرقابيــة الرســمية للدولــة، إضافــة إلــى مؤسســات اجملتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال الرصــد واملراجعــة 
واملســاءلة البحثيــة )املدققــون(

يقــوم املدققــون مبراقبــة احلكومــة واإلدارة وصانعــي السياســات وأجهــزة االمــن واملؤثريــن بطريقــة نقديــة، ويعملــون كحــراس 
ــك ميكــن للمدققــن أن يســاهموا يف دعــم العمــل  ــام. لذل ــح الع ــادة املســاءلة. فهــم يعتقــدون أن عملهــم مــن أجــل الصال لزي

األمنــي يف الوقــت الــذي يكونــون أيًضــا ناقديــن.
بالنســبة لصانعــي السياســات واملؤثريــن واملدققــن، فــإن جهــد االتصــاالت االســتباقي واملتضافــر، هــو أفضــل نهــج للحفــاظ 

علــى هــذه العاقــات. وميكــن أن تشــمل أمثلــة املدققــن:
• اللجان البرملانية يف اجمللس التشريعي وجلان التدقيق.

• مؤسسات اإلحصاء والتدقيق والرقابة الوطنية العاملة يف هذه اجملاالت. 
• الهيئات الدولية )على سبيل املثال، ممثليات الدول -اجلهات املانحة  ومنفذي املشاريع يف فلسطن، املنظمات الدولية(.

• املدونن اإلحصائين والرقمين والصحفين واملعلقن واملؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي.
• األكادميين )الطاب واملعلمن(.

• اجلهات املعنية املتخصصة بجمع املعلومات.
• اجلهات املعنية باخلصوصية سواء احلقوقين او الناشطن على االنترنت. 

• نشطاء البيانات املفتوحة سواء احمللين او اجلهات الدولية. 

الشــركاء: الشــركاء هــم أشــخاص أو منظمات/مؤسســات لهــا عاقــة مباشــرة باألجهــزة األمنيــة، تقــدم لهــا خدمــات ضروريــة، 
للنهــوض بالعمليــات األمنيــة األساســية واإلداريــة. وغالًبــا مــا تكــون مســتويات رضاهــم وآرائهــم غيــر معروفــة.

ميكن أن تشمل أمثلة الشركاء:
• الشركاء يف بعض الوزارات األخرى. 

• املمولن.
• أجهزة االمن األخرى /يف فلسطن / او دول أخرى.

عامــة النــاس /اجلمهــور العــام: يتألــف اجلمهــور العــام مــن مجموعــة متنوعــة مــن مجموعــات اجلمهــور ذات االهتمامــات 
والدوافــع اخملتلفــة. أمــا بالنســبة لقــوى االمــن، فــا يعــّد الوصــول إلــى عامــة النــاس دائًمــا خيــاًرا قابــًا للتطبيــق، ألن اجلمهــور 

متنــوع للغايــة؛ فاألكثــر فعاليــة هــو إرســال رســائل محــددة، وموجهــة إلــى مجموعــات خاصــة أو جماهيــر مســتهدفة.
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اجلمهور وحتديد الشركاء/الفئات املستهدفة / اجلمهور يف نشاط اجملموعة البؤرية  
اخلطوة الثالثة/ 

األولوية يف االستهداف 
إلحداث التغيير.

اخلطوة الثانية/التأثير على عمل 
ونشاط االتصال اخلاص باملؤسسة 

األمنية.
اخلطوة االولى/األهمية

صنف/ي أكثر فئات 
مستهدفة للثاث 

سنوات القادمة
يتم حتديد ذلك على 
مرحلتن   يف اخلطة 
االستراتيجية / و يف  

اخلطة التنفيذية. 

مهم/ شريك /
 صانع سياسات/
مراقب / العامة

مؤثر غير مؤثر هام جداً/
ملاذا هام غير هام الفئة

** * * موظفو اجلهاز / منتسبو قوى األمن

**** * *
املؤسسات الرسمية ذات العاقة )مثا مكتب 

الرئيس ، رئاسة الوزراء ، وزارة الداخلية  ، 
وزارة املالية ، وغيره(.

** * * األجهزة األمنية األخرى 
 الدفاع املدني واخلدمات الطبية.

** * * *

اجلمهور العام 
/املستفيد من اخلدمات/ )طاب مدارس، 

طاب جامعات، ربات بيوت، موظفون 
وموظفات، مزارعون، حرفيون وخافه(. 

صنفهم إذا كان تأثيرهم وأهميتهم تختلف. 
**** * * اإلعام الرسمي / احلكومي.

**** * * اإلعام اخلاص.

* * * املؤثرون على الشبكات االجتماعية.

* * الصفحات والقنوات املؤثرة على وسائل 
التواصل االجتماعي.

* * * األحزاب والتنظيمات.

**** * * منظمات اجملتمع املدني.

** * * القضاء واحملامون.

** * * السفارات الفلسطينية يف اخلارج.

** * * أصحاب املهن والقطاع اخلاص.

** * * املستثمرون وابناء البلد املغتربون.

* * * اجلهات املانحة العربية واألجنبية وممثليها.

* * * الهيئات الدبلوماسية األجنبية والعربية.

** * * قادة اجملتمع احمللي
مثل جلان األحياء وجلان اإلصاح ورجال الدين. 

* * * املستشفيات ومراكز االستشفاء. املستشفيات 
ومراكز االستشفاء.

* * * اجملالس البلدية والقروية. 

** * * املؤسسات القاعدية: املؤسسات واألندية 
الشبابية واجملالس الشبابية احمللية .

**** * * االعاميون والصحفيون. 

* * * االعام العربي والدولي.
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ــق  ــور لتحقي ــا للجمه ــن أن يوجهه ــاع األم ــود قط ــي ي ــا، والت ــائل وصياغته ــد الرس ــي دور حتدي ــك يأت ــد ذل بع
ــة:  ــئلة التالي ــى األس ــة عل ــب اإلجاب ــداف يج األه

مــا هــي القضيــة؟ مــا هــي صفــات الفئــات املســتهدفة )املســتوى التعليمــي، مســتوى الدخــل، النــوع االجتماعــي، منطقــة 
الســكن... الــخ(.

مثــال: يتواجــد الشــباب علــى الشــبكات االجتماعيــة ويســتخدمون املوبايــل أكثــر، يف حــن أن املوظفــن واجليــل مــا بــن 40-30 
عــام مــا زالــوا يســتمعون لإلذاعــة، وعليــه يجــب أن نأخــذ ذلــك يف االعتبــار يف تصميــم الرســائل واختيــار الوســائل االعاميــة.

ملاذا تهتم الفئة املستهدفة  بهذه القضية ؟ 
ماذا تريد من الفئة املستهدفة ان تفعل؟

كيف تصل املعلومات عنك إلى الفئة املستهدفة/الفئات املستهدفة؟
هل هناك أشخاص أو جهات ميكنها ان تساعدك يف الوصول إلى الفئات املستهدفة؟

ما هي الرسائل التي تريد توصيلها؟ وما التغيير الذي نتوقعه؟ وماذا نتوقع تأثير  هذه اجملموعة؟ 
مثال تطبيقي على حتديد الفئة، وأهميتها واملطلوب منها ثم صياغة الرسالة املوجهة لها:

الفئة 
ما أهميتها لنا؟املستهدفة

ما هي النتيجة 
املرجوة/ماذا على 
الفئة املستهدفة 

أن تفعل؟

الرسائل

موظفو املؤسسة 
األمنية.

• ألنهم واجهة املؤسسة 	
وادائهم ينعكس على 

صورة املؤسسة. 
• ألنهم مصدر 	

املعلومات التي 
سنستخدمها يف 
االعام وتعاونهم 

ضروري.

• أن يكون املوظفون 	
على قدر عال 

من االطاع على 
خطط وعمل 

املؤسسة األمنية 
/ ودائرة االتصال 

واالعام. 
• ان يعرف 	

أهمية االتصال 
والتواصل مع 

اجلمهور وتأثيره 
على عمل 
املؤسسة.

• كل حسب موقعه، 	
وأيضا أن يتلقوا 

التدريبات الازمة 
يف مهارات 
التعامل مع 

اجلمهور.

مهنيه أعلى للموظفن تؤدي 
لثقة أكبر من اجلمهور مبا 

تقدمة املؤسسة األمنية.

املؤسسات 
الرسمية ذات 
العاقة )مثا 

مكتب الرئيس، 
رئاسة الوزراء، 
احلكم احمللي، 

احملافظة، وزارة 
املالية، وزارة 

السياحة، وزارة 
الثقافة(.

ألنها املؤسسات الرسمية 
املؤثرة واملعنية بتطبيق 

القانون وشريكة للمؤسسة 
األمنية.  

أن تكون األطراف 
أكثر تعاونا يف تطبيق 

القانون والنظام، 
وأكثر تبادال 

للمعلومات وتشاركا 
يف صياغة األهداف 

ووضع اخلطط وأكثر 
انفتاحا على اجلمهور 

واجملتمع. 

تواصل عال يتسم باالنفتاح 
والشفافية يؤدي لكفاءة 

أعلى يف العمل. 
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األجهزة األمنية 
األخرى /قطاع 

االمن / والدفاع 
املدني والطوارئ 

الطبية.

ألنها املؤسسات الشريكة 
يف العمل ولديها معلومات 

إضافية / وعملها 
املشترك التي تتدخل من 

خاله بهدف احلماية 
وحفظ األمن أوال، 

كما تتدخل يف مواجهة 
األزمات وتنفيذ القانون. 

أن تكون على اتصال 
وتنسيق مستمر 

ملواجهة أي طارئ أو 
متطلبات تتعلق بعمل 

املؤسسة األمنية. 

تواصل متبادل وفعال وعلى 
مستوى احلدث.

اجلمهور العام 
املستفيد من 

اخلدمات )طاب 
مدارس، طاب 
جامعات، ربات 
بيوت، موظفون 

وموظفات، 
مزارعون، 
حرفيون 
وخافه(.

ألنها الفئات التي تعاني 
من غياب تطبيق القانون 

/ واجلرائم / وتنشد 
األمان ومتضرره من 

الفساد بكافة أشكاله. 

أن تصبح أكثر وعيا 
باخلدمات املقدمة، 
وأكثر تعاونا وتقبا 
لدور قطاع األمن، 
وأكثر تفاعا مع 
برامج ونشاطات 

األمن امليدانية،
وأن تغير الصورة 

النمطية عن قطاع 
األمن. 

األخبار عن املعلومات 
واإلرشاد حول اخلدمات 

اخملتلفة وعن أهمية تطبيق 
القانون واألدوار الهامة 

التي يقوم بها قطاع األمن، 
وحتفيز اجلمهور على 

تطبيق القانون واحلفاظ 
على األمن وحماية اجملتمع 

من كل اآلفات األخاقية 
واجلرائم واحلد من الفساد. 

وسائل اإلعام 
الوطنية . 

ألنها اجلهة التي يحق 
لها الوصول واحلصول 
على املعلومات، ومن ثم 
إيصالها للجمهور العام. 

أن يصبح الوصول 
واحلصول على 

املعلومة أكثر سهولة، 
وأن يتلقى اجلمهور 

بالتالي معلومات 
واضحة، وبالتالي 
تزداد ثقته بقطاع 

األمن كمؤسسة تخدم 
مصاحله.

االنفتاح والشفافية يبني 
جسور الثقة ويعزز عمل 

السلطة الرابعة كجهة 
توعوية ورقابية وضامنة 

للسلم األهلي. 

الناشطون 
االعاميون 

والصحفيون.

لوجود تأثير قوي يف 
صناعة الراي العام للتأثير 

عليه. 

ان يتم إشراك 
اإلعامين يف 

املعلومات، وان تصبح 
قضايا قطاع األمن 
تهمهم وتكون إحدى 
أولوياتهم يف العمل 

اإلعامي. 

• الصحافة احلرة 	
تساهم يف احلفاظ 

على القانون. 
• اإلعام شريك لقطاع 	

االمن يف احلفاظ على 
السلم األهلي.

• قطاع األمن واجملتمع 	
يضمن احلماية 

لإلعام من اجملرمن 
والفاسدين.

منظمات اجملتمع 
املدني ذات 

العاقة )منظمات 
توعية مجتمعية، 

حقوقية، 
ارشادية..الخ( 

ويستهدفها 
قطاع األمن 

ويريد مشاركتها 
يف صنع القرار 
ورسم اخلطط.

ألنها شريكة يف بعض 
البرامج واخلدمات 

ومن املهم التشاور معها 
وحتفيزها للمزيد من 

التعاون.

أن تكون أكثر تشاورا 
وتداخا من حيث 

تصميم وتنفيذ 
ومتابعة وتقييم برامج 

قطاع األم. 

• احلوار والتواصل 	
يحد من االختاف 

والشائعات. 
• االنفتاح والتشاور يعزز 	

املشاركة اجملتمعية 
ويفتح باب املساءلة 

والشفافية أيضا.
• الشراكة يف صنع 	

القرار يعزز املشاركة 
اجملتمعية ويفتح باب 

املساءلة اجملتمعية.
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ممثليات 
ومكاتب الهيئات 
الدبلوماسية يف 

املؤسسات 
الدولية العاملة 

يف مجاالت 
الشفافية. 

ألنها مؤسسات لديها 
عاقات ومعلومات 

 عند احلاجة وأحيانا 
برامج تنموية. 

أن تكون على صلة 
واستعداد لرفد قطاع 
األمن باملعلومات التي 

حتتاجها وأحيانا 
متدها مبعلومات 
حول املؤسسات 

الشريكة واملماثلة.

ضيوف وشركاء يف بناء دولة 
دميقراطية مستقلة 

فيها تواصل مهني وفعال. 

قادة اجملتمع 
احمللي /البلديات 
والقرى  و جلان 
األحياء وجلان 

اإلصاح.

ألنها الفئة التي يجب 
التشاور معها، فهي 

تستشعر حاجات اجلمهور 
وتنقلها لقطاع األمن، وهي 

تتمتع مبصداقية وتأثير 
ملحوظ لدى الطرفن.

أن توصل حاجات 
الناس بدقة 

وموضوعية، وأن 
تقدم املشورة 

واملساعدة يف نشر 
وتطبيق برامج تطبيق 

القانون، وأهمية 
وضرورات ونشاطات 

قطاع األمن.  

أبناء املؤسسة األمنية 
هم أبناء اجملتمع خلدمة 
اجلمهور من أجل وطن 

وأمن أفضل.
القانون يحفظ اجملتمع 

والسلم األهلي. 

املؤسسات 
القاعدية مثل 

املؤسسات 
واألندية النسوية.

ألنها تهتم بقضايا النساء 
وعلى متاس معهن، 

وتستطيع أيضا الوصول 
لربات البيوت، وهي فئة 
يستهدفها قطاع األمن.

أن تكون أكثر تداخا 
من حيث تصميم 

وتنفيذ ومتابعة 
وتقييم برامج قطاع 
األمن وبالذات التي 

تخصهن.

األم واملرأة جهاز 
األمن األول يف األسرة 

الفلسطينية.

مؤسسات رعاية 
االشخاص ذوي 

اإلعاقة.

ألنها تهتم بقضايا ذوي 
االعاقة، ومطلعة على 

همومهم، ومن الضروري 
التشاور معها يف تخطيط 

برامج قطاع األمن، 
وتصميم اخلدمات 
املقدمة لهذه الفئة. 

أن تكون أكثر تداخا 
من حيث تصميم 

وتنفيذ ومتابعة 
وتقييم برامج قطاع 

األمن. 

التشاور والشراكة يف 
التخطيط يضمن املشاركة 

يف صنع القرار وإحقاق 
احلقوق على قدم املساواة. 

املؤسسات 
واألندية الشبابية 

واجملالس 
الشبابية احمللية 
التابعة للبلديات.

ألنها من يقود ويخطط 
العمل مع الشباب، وعلى 

كامل
اطاع بطموحاتهم 
وحاجاتهم، وميكن 
التنسيق معها حول 

برامج املبادرات والتطوع 
للمجتمع احمللي. 

أن تكون أكثر تداخا 
وتشاركا من حيث 

تصميم وتنفيذ 
ومتابعة وتقييم برامج 
قطاع االمن وبالذات 

التي تخصهم.

فلسطن تزدهر بطاقات 
ومبادرات شبابها.
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وسائل االتصال املناسبة

القنــوات: القنــاة هــي الوســيلة التــي يتــم مــن خالهــا نقــل الرســالة إلــى جمهورهــا املقصــود. وتعتمــد أفضــل قنــاة للوصــول 
ــة  إلــى جمهــور محــدد علــى عــدة عوامــل، ال ســيما الظــروف االجتماعيــة واألمنيــة واحملليــة. وهنــاك أيًضــا مخاطــر متأصل
مرتبطــة باســتخدام قنــوات االتصــال اخملتلفــة، حيــث ســتتغير هــذه القنــوات مبــرور الوقــت مــع الســياقات واالســتخدامات 

التــي تتطــور باســتمرار. 

يقــدم هــذا القســم قائمــة بقنــوات االتصــال؛ فلــكل قنــاة مجموعــة معينــة مــن اخلصائــص التــي تدعــم أشــكالًا مختلفــة مــن 
احملتــوى جلماهيــر مختلفــة؛ فعلــى ســبيل املثــال، يعــد Instagram مناســًبا متاًمــا للوصــول إلــى الشــباب مــن خــال الرســائل 

املرئيــة القصيــرة. ومــع ذلــك، لــن تكــون هــذه هــي القنــاة املوصــى بهــا للوصــول إلــى كبــار الســن.

يعــّد اســتخدام قنــوات متعــددة للوصــول إلــى اجلماهيــر املســتهدفة أمــًرا ضرورًيــا. ومــع ذلــك، هــذا ال يعنــي أنــه يجــب 
اســتخدام كل قنــاة. لذلــك، يجــب أن تكــون الرســالة متســقة ومناســبة، ويجــب أن يكــون احملتــوى مصمًمــا خصيًصــا لــكل قنــاة. 

ومنهــا االتصــال املباشــر واالتصــال الرقمــي / االعــام التقليــدي واحلديــث. 

• االتصال املباشر بن الناس )على سبيل املثال، األحداث أو املؤمترات الصحفية(.
 • اللقــاءات اجلماهيريــة والعــروض التقدمييــة مــن قبــل ممثلــي فطــاع األمــن )علــى ســبيل املثــال، املؤمتــرات والــدورات 

   والندوات(.
• وسائل اإلعام املطبوعة )الكتيبات والتقارير املعدة من قبل قطاع األمن واحلمات اإلعانية ]وطنية أو محلية[(.

• وسائل االعام التقليدية كاإلذاعة والتلفزيون الرسمية الفلسطينية او اخلاصة احمللية. 

متصــل عبــر االنترنــت: القنــوات هــي قنــوات اتصــال رقميــة ميكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق األجهــزة املتصلــة باإلنترنــت، 
مثــل أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة. يتضمــن هــذا النــوع مــن القنــوات مواقــع الويــب ذات التنســيقات 
احملــددة، مثــل: منصــات الفيديــو عبــر اإلنترنــت والــدورات التدريبيــة عبــر اإلنترنــت، ومحــركات البحــث علــى اإلنترنــت )مثــل 

Google و Bing( التــي تقــوم بفهرســة مواقــع الويــب واحملتــوى عبــر اإلنترنــت.
وســائل التواصــل االجتماعــي هــي طريقــة أخــرى لنشــر رســالتك عبــر اإلنترنــت، تتمثــل إحدى طرق االســتفادة مــن اجلماهير 
املســتهدفة يف التواصــل مــع األشــخاص الذيــن لديهــم عــدد كبيــر مــن املتابعــن عبــر اإلنترنــت )علــى ســبيل املثــال، املؤثــرون 

املبدعــون وصنــاع الــرأي واملدونــون( وتشــجيعهم علــى مشــاركة رســالة قطــاع األمــن مــع مجتمعهــم.
تتخصــص قنــوات التواصــل االجتماعــي يف تقــدمي اتصــال مباشــر بــن املســتخدمن ومجتمعــات املســتخدمن القائمــة. وميكــن 
ــى أجهــزة املســتخدمن.  ــة عل ــر اإلنترنــت مــن خــال تطبيقــات خاصــة مثبت ــة عب الوصــول إلــى معظــم الوســائط االجتماعي

تشــمل التطبيقــات
• Facebook / Facebook Messenger، تويتــر، انســتغرام، موقــع يوتيــوب، لنكديــن، سايدشــير، ســناب شــات، + 

تيكتــوك، بينتيريســت، ال WhatsApp ومثياتــه 
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◄ واقع العملية االتصالية للمؤسسة األمنية وحتدياتها

)أ( التحديات من وجهة نظر مسؤولي دوائر اإلعالم واالتصال يف األجهزة األمنية:

يتطلــب حتليــل الواقــع االتصالــي وطبيعــة عمــل دوائــر اإلعــام يف مجــال االتصــال والتواصــل يف املؤسســة األمنيــة فهــم البيئــة 
التــي تعمــل بهــا، وذلــك بســبب االختــاف والتنــوع يف البيئــة القانونيــة واإلداريــة والعملياتيــة لــكل منهــا، وتذبــذب اإلمكانيــات 
ــى  ــة يف مجــال االتصــال، واختــاف القــدرات واالمكانيــات البشــرية املتاحــة، وتفاوتهــا عل املاديــة اخملصصــة للدوائــر العامل
مســتوى اجلهــاز والقيــادة يف املؤسســة ولــو بشــكل جزئــي، فيمــا ينقــص بعــض األجهــزة األمنيــة اإلمكانيــات املاديــة او البشــرية 
ــر  ــة غي ــات املادي ــادة املؤسســة، فــإن اإلمكاني ــى مســتوى قي ــة »اإلرادة« والدعــم عل ــو توفــرت الرغب ــى ل او االثنتــن معــا؛ فحت
متاحــة إمــا بســبب األوضــاع االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية )دولــة فلســطن(،  والتــي تؤثــر علــى 
ــة تتضمــن األهــداف والرســائل واجلمهــور املســتهدف، وحتديــد  األجهــزة بشــكل متفــاوت، وإمــا بســبب غيــاب خطــة متكامل
املــوارد واالحتياجــات املاديــة والبشــرية والتطويريــة بتوفــر موازنــة لهــا مدرجــة كبنــد يف ميزانيــة املؤسســة او اجلهــاز الســنوية، 

يف اطــار املوازنــة التشــغيلية والعملياتيــة واإلداريــة للجهــاز، لضمــان تنفيــذ اخلطــة وتوفيــر عناصــر النجــاح لهــا.
يف املقابــات املتعــددة، مت فهــم الوضــع القائــم بدوائــر االعــام والعاقــات العامــة يف املؤسســات األمنيــة وطبيعتهــا ومكوناتهــا، 
وتقييــم عملهــا والقيــام بدورهــا والتحديــات التــي تعيــق العمــل، ومــدى امتــاك األجهــزة األمنيــة اســتراتيجية اتصــال وخطــط 

اتصــال وتواصــل. 



وحدة متخصصة يف البحث 
والتطوير االعامي ردم فجوة الثقة

قياس مدى فاعلية 
استراتيجية 

التواصل على 
وسائل التواصل 

االجتماعي

سياسة حتريرية وجود ناطق 
رسمي

قائمة محدقة 
مبعلومات 

االتصال مع 
املؤسسات 

الشريكة

وجود 
استراتيجية 
اتصال مع 

قطاع االعام

وجود قائمة 
محدثة 

لاتصال 
بالصحفين

برامج 
للتواصل مع 
املؤسسات 
االعامية

برامج للتواصل 
منظمات 

اجملتمع املدني
االلتزام 
باخلطط اليات قياس وجود خطة 

اعامية مرجعية فاعلية 
الدائرة

وجود 
دائرة 
اعام

اجلهاز

ال يوجد 
ولكن نتمنى 

أن نصل 
إلى وجود 

هذه الوحدة 
قريباً. 

نعم يتم ذلك ولدرجة 
عالية حيث يتم 

تنفيذ برامج عديدة 
متل النشاطات 

اجملتمعية التي تقوم 
بها قوات األمن 

الوطني.

نعم يتم ذلك من 
خال تقارير يتم 

طلبها عند احلاجة 
من فريق العمل يف 

الدائرة.

هناك سياسة 
محددة ولكن غير 

مكتوبة مبنية 
على توجيهات 

القيادة وتعليمات 
مدير الدائرة.

يقوم بهذا 
الدور مدير 

العاقات 
العامة 

واالعام.

ال توجد ال يوجد معسكرات 
التعايش، ورش 

العمل 

النشاطات 
اجملتمعية مثل:

نشاطات 
ثقافية وتعليمية 

واحتفاالت 
رسمية 

برامج مشتركة 
ألعمار املنازل 
والبيوت لذوي 

االحتياجات 

دورات تدريبية 
مشتركة مع 
اجلامعات.

يتم العمل 
من خال 
توجيهات 

مدير 
الدائرة

ال يوجد 
آلية قياس 

وتعتمد على 
ردود االفعال 

على وسئل 
التواصل 

االجتماعي. 

ال يوجد رئيس 
اجلهاز

فعالة دائرة 
العاقات 

العامة 
واالعام

األمن الوطني

هذه املهمة من خال 
التخطيط والتدريب ونحن 

نشارك بهذه اللجنة .

نحاول تقليص هذه 
الفجوة من خال 

التواصل مع الفئات 
االكثر ضعفاً يف 

اجملتمع واملساعدة 
يف حل مشاكلهم، 

ويتم توجيه دعوات 
دورية للمؤسسات 

لزيارة مراكز 
التوقيف التابعة 

للجهاز وأصبحت 
زياراتهم شبه 

دائمة. ويتم األخذ 
بتوصياتهم التي يتم 
تقدميها ويتم تنفيذ 

معظمها.

نعم من خال 
املتابعة االلكترونية 

يف العمليات 
وذلك الستهداف 

الصفحات 
املزورة، ولكن يف 

العملية االتصالية 
يتم تتبع عدد 

الزوار ومناطقهم 
اجلغرافية ورفعها 

يف تقرير دوري 
لقيادة اجلهاز 

باإلضافة لكمية 
الشكاوى التي 

نستقبلها. 

نعم يوجد هناك 
سياسة حتريرية 

لهكذا قضايا. 

ال يوجد ناطق 
رسمي. 

نعم يتم 
التواصل 

مع الدائرة 
القانونية 

ومكتب السيد 
اللواء ويتم 

املشاركة يف 
االنشطة 

معهم. 

هناك 
تواصل دائما 

مع قطاع 
االعام .

نعم هناك 
قائمة 

حتتوي 
أرقامهم 

واميياتهم 
يتم 

استخدامها 
يف نشر 
البيانات 

الصحفية. 

ال يوجد ال يوجد برامج 
محددة اال عند 
حدوث نشاط 

محدد.

داخل 
اجلهاز يتم 

تنفيذها 
بشكل كامل 
ولكن هناك 
مشكلة يف 
الهيكلية. 

ال يوجد 
آلية ولكن 
من خال 

رجع الصدى 
لألنشطة 
اخملتلفة 

يتم التقييم 
االولي.

نعم 
موجودة 
ومعتمدة 
من قبل 

مدير 
اجلهاز. 

االتصال 
املباشر 

مع قيادة 
اجلهاز.

جيدة ولكن 
املشكلة 

يف اجلهاز 
ونظرته 

لإلعام فهي 
ليست كما 
يجب، يتم 

النظر للعملية 
االتصالية 
على انها 

شيء ثانوي 
وليس 

اساسيا.

دائرة 
العاقات 

العامة 
واالعام.

االستخبارات 
العسكرية
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ال يوجد، ولكن نتمنى ان 
نصل إلى هكذا مستوى .

حدث تطور وانفتاح 
يف العاقة حيث 

كانت منغلقة فيما 
مضى واالن من 

خال ورش العمل 
واللقاءات والتدريب 
حول قواعد السلوك 

و قواعد الضبط 
والتفتيش والتحقيق 
وحرية الرأي ويتم 
تدريب الكوادر مع 

مركز حريات والهيئة 
املستقلة. 

صفحتنا اجتماعية 
بحتة وليس لها 

عاقة متس األمن 
وبالتالي التفاعل 

عليها محدود .

مرجعيات مع 
مدير عام اجلهاز 
والدائرة القانونية 
وحسب توجيهات 

ادارة االتصال 
ولكن ليس هناك 
سياسة حتريرية 

مكتوبة بشكل 
مباشر.

نعم هناك 
ناطق رسمي 

ومعرف. 

بنسبة 60% 
هناك تواصل 

حسب 
االحتياج .

نعم هناك 
تشبيك دائم 

مع الصحفين 
ونشطاء 

مواقع 
التواصل. 

نعم موجودة 
ومحدثة 

باستمرار.

ال يوجد طبعاً مثل 
املساعدات 

االنسانية ومع 
جلنة عاقات 

املؤسسات 
وتشبيك مع 

مؤسسات حقوق 
االنسان و مع 

نقابة الصحفين 
واالذاعات و 

اتفاقيات عمل 
و شراكة مع 
جامعات يف 

موضوع تبادل 
الكفاءات 

واخلبرات 
والتدريب. 

هناك برنامج 
توعية داخل 

املدارس حول 
األمن السبراني 

واخملدرات 
واجلرمية 
بشكل عام 

وهناك تواصل 
مع املؤسسات 

العاملة يف 
قطاع املرأة 
و مؤسسات 

الرعاية 
االجتماعية 

و املؤسسات 
املعنية مبكافحة 

العنف 
اجملتمعي. 

يتم االلتزام 
بها بنسبة 

تفوق 
%75 يف 
احملصلة.

من خال 
مراكز 

استطاع 
الرأي 

اخلارجية 
فقط 

نعم 
موجودة 

و يتم 
حتديثها 

باستمرار.

إدارة عامة  اإلعام ال 
يعتبر اولوية 
يف املؤسسة 

الرسمية 
)االعام 

الرسمي / 
احلزبي/ 

األمني( وهذا 
يعرض النظام 

للهجوم و 
ان غياب 
الرسالة 

و الرواية 
الرسمية 

يشكل نقطة 
ضعف 

خطير ة.

دائرة 
العاقات 

العامة 
واالعام / 

حديثة

األمن الوقائي
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طبعاً حيث يعمل فيها 
عدد 2 من الضباط الذين 

يحلون درجة ماجستير 
عاقات عامة وضابط 
يحمل درجة ماجستير 

اعام رقمي إضافة إلى 
عدد من فنيي اإلنتاج 

واإلخراج الذين يقومون 
باستمرار بتقدمي توصيات 

دائمة لتطوير احملتوى. 

نحاول جاهدين سد 
الفجوة من خال 

برامج التواصل 
وعلى راسها برامج 

جتنيد املتطوعن يف 
مختلف املناطق. 

طبعاً من خال تتبع 
ردود الفعل على ما 

نقوم بنشره 

نعم كما سبق 
وأوضحنا

نعم ويعتبر 
ايضا الناطق 

الرسمي 
للمجلس 

االعلى 
ملواجهة 

الكوارث .

نوعاً ما 
من خال 

العلميات يف 
اجلهاز

نعم هناك 
استراتيجية 
مرسخة يف 

الدائرة – 
تنص على 

النشر اليومي 
وحتديدا 
التقرير 

الصباحي 

ننشر عن 
حرائق املنازل 

اوالً، لنكون 
أصحاب 

الرواية االولية 
مع االخذ 

بعن االعتبار 
االبتعاد عن 

اي استماالت  
واالستعطاف 
– نبتعد عن 

والتهويل .

نعم  نعم مثل 
اتفاقية تعاون 

مع تلفزيون 
فلسطن، 

اتفاقية تعاون 
مع القدس 

املفتوحة 
والفضائية 

وكذلك 
اتفاقية مع 

فضائية 
النجاح.

طبعا موجودة. 
على سبيل 

املثال فإن ادارة 
الكوارث تتواصل 

مع القطاعات 
الوطنية 

والنقابات 
ومؤسسات 

اجملتمع املدني 
والبلديات 

واملتطوعن 
والقطاع اخلاص 

ويتم ترتيبها 
وتنسيقها من 
قبل العاقات 

العامة

والهدف من 
هذه االتصاالت 
هو بناء أجسام 

وطنية لدرء 
اخملاطر 

الفريق الوطني 
حلماية املوروث 
الثقايف: شركاء 
جامعة القدس 
وزارة السياحة 

الشرطة 
السياحية 

الفريق الوطني 
ملواجهة حرائق 
الغابات: حماية 
الطبيعة جودة 

البيئة 

فرق املتطوعن: 
مع البنك 

العربي ومؤسسة 
الرؤية العاملية 
ملساندة القرى 

املهمشة. 

هناك 
انحرافات 

عن اهداف 
اخلطة 

تصل يف 
بعض 

االحيان 
إلى 50% 
واالغلبية 
اقل من 

 15%
وبشكل 

عام فإن 
االنحرافات 

سببها 
الرئيسي 

نقص 
التمويل. 

طبعا ويتم 
ذلك من خال 

استطاعات 
راي – رصد 

مواقع 
التواصل – 

مدى تفاعل 
االعام 

مع االخبار 
وكذلك عند 

االحتياج.

نعم هناك 
خطة 

ومعتمدة 
من قبل 

إدارة 
اجلهاز.

نعم وهي 
مدرجة 

على 
الهيكلية 

كإدارة 
مركزية.

فعالة جدا  نعم هناك 
دائرة 
فعالة

الدفاع املدني
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نعم هناك فريق يف دائرة 
االعام يعمل على تطوير 

العمل االعامي يف 
الشرطة. 

نعم هناك جهود 
لتعزيز الثقة الن ثقة 
املواطنن بالشرطة 

هو اساس جناح 
عملها.

طبعا من خال 
تقارير دائمة 

اضافة إلى تقرير 
اسبوعي حول نبض 

الشارع.

طبعا من 
خال املتابعات 
اليومية ولكنها 
غير مطبوعة 
ومعممة من 

خال التعليمات 
الشفوية.

نعم موجود 
وميكن 

التواصل 
معه بفعالية 

عالية. 

موجود، ولكنه 
من اختصاص 

دوائر الشكاوى 
والشرطة 
القضائية.

نعم موجودة 
الن االعام 

شريك 
اساسي 

يف العمل 
الشرطي وهي 
عاقة تكاملية 

تهدف إلى 
نشر التوعية 

وتعزيز 
الثقافة 
األمنية 

واحلد من 
االشاعات..

نعم موجودة 
ويتم 

حتديثها 
بشكل 
دوري.

من خال 
برامج 

اعامية 
مستدامة 

يوميا 
واالجابة على 

تساؤالت 
االعام.

هناك برامج 
زيارات وتنظيم 

ورشات 
وزيارات.

يتم االلتزام 
بها بنسبة 

تفوق 80%.

نعم موجود 
من خال 
مؤسسات 
استطاع 

الراي ومن 
خال املتابعة 

اليومية 
للتفاعل مع 

املواطنن.

نعم 
موجودة 
ومعتمدة 

ويتم 
حتديثها 

بشكل 
سنوي.

نعم مدرجة 
كإدارة 

مركزية 

درجة عالية 
جدا 

نعم الشرطة

لألسف ال يوجد ولكننا 
نسعى إلى بناء هكذا 

وحدات متخصصة 
لارتقاء بالعمل االعامي 

يف الوزارة. 

احملاوالت حتى االن 
بدائية وهي مرتكزة 

على توجهات لها 
عاقة مبنشورات و 
فيديوهات لم تصل 
تقنياً إلى املستوى 

الذي ميكن ان 
يحدث أثرا  حقيقيا 

ومستدام، يجب 
البدء برجل األمن يف 
الشارع و العمل على 

تطوير ممارساته 
مع اجلمهور لغاية 

القرارات التي ميكن 
أن تؤخذ فيما يتعلق 
بسياسة التعامل مع 

اجلمهور 

نظراً لغياب 
التمويل فإن هذه 
التقارير متوقفة 

حالياً ولكن هناك 
توجه للحصول 
على معلومات 

تنفيذ مبدى 
فعالية العملية 
االتصالية مع 

اجلمهور من خال 
منافذ التواصل 

االجتماعي.  

هناك سياسة 
حتريرية محددة 
وهي تعتمد على 
توجيهات رئيس 
الوزراء بالدرجة 

األولى. 

نعم وهو 
معرف وميكن 
التواصل معه 

بسهولة. 

نعم ويتم 
ذلك من 

خال وحدة 
الدميقراطية 

وحقوق 
االنسان يف 

الوزارة. 

نعم هناك 
استراتيجية 
تواصل دائم 
ولكن بسبب 
الصعوبات 

القائمة حاليا 
فإن التواصل 
محصور عند 

االحتياج 
فقط.

نعم هناك 
قائمة 

محدثة 
باإلضافة 

جملموعات 
واتساب 

للصحفين.

هناك برامج 
وتواصل 

وقد تعززت 
خال ازمة 
كورونا من 

تناول االخبار 
اخلاصة 

باإلجراءات 
احلكومية.

ال يوجد 
تواصل من 

ناحية اعامية 
ومؤسسات 

حقوق االنسان 
يتم التنسيق 

معها من 
خال دائرة 

الدميقراطية 
وحقوق االنسان.

لم يتم 
تنفيذها 

ألنها ذات 
عاقة 

باملشاريع 
والتجهيزات 

ويف ظل 
غياب متويل 

ونقص 
املوازنات 

فإن اخلطط 
تعتبر 

يف طور 
االنتظار 

لتوفر 
التمويل 

املطلوب. 

هناك تقرير 
دوري يتم 

تقدميه لوزير 
الداخلية 

يرصد مدى 
الفعالية 

يف العملية 
االتصالية 

للوزارة. 

صحيح 
هناك خطة 

و معتمدة 
ولكن ال 

يوجد 
ميزانيات 

كافية 
لتنفيذها 

بشكل 
كامل.

ال ليست 
مدرجة 

وتتبع 
بشكل 
مباشر 

للمساعد 
األمني 
لوزير 

الداخلية.

إلى درجة 
عالية و يتم 

العمل مع 
وزير الداخلية 
لتقدمي تقارير 

عن احلالة 
األمنية 
ورصد 

السوشال 
ميديا.

نعم هناك 
دائرتان 

يف الوزارة 
واحدة 

مختصة 
بالشق 
املدني 

اخلدماتي 
وأخرى 

مختصة 
باإلعام 

فيما يتعلق 
بقضايا 

األمن 
وهي دوائر 

منفصلة 
متاماً. 

وزارة الداخلية
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)ب( قطاع االمن/األجهزة األمنية واجملتمع املدني:

- التحديات التي تواجه منظمات اجملتمع املدني يف العالقة االتصالية باألجهزة األمنية2
يف ســياق حتليــل العاقــة االتصاليــة بــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي وقطــاع األمــن الفلســطيني، مت التواصــل مــع عــدد مــن 
املؤسســات األهليــة العاملــة يف فلســطن، ومت التجــاوب مــن قبــل ســت مؤسســات هــي: )الهيئــة األهليــة الســتقال القضــاء 
وســيادة القانــون )اســتقال(، ومؤسســة فلســطينيات، ومركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، ومركــز عــاج ضحايــا التعذيــب، 

ومؤسســة احلــق، ومركــز شــمس( ومت إجــراء املقابــات وطــرح عليهــم االســئلة ذات العاقــة. 
ــي،  ــم اليوم ــة، خــال عمله ــع املؤسســات األمني ــة التواصــل م ــي الفلســطيني حــول أهمي ــع املدن وعــن رأي مؤسســات اجملتم
توافقــت املؤسســات علــى أهميــة التواصــل مــع املؤسســة األمنيــة، حيــث اعتبــرت أربــع مؤسســات أنــه مهــم، يف حــن اعتبــرت 
مؤسســة واحــدة أنــه متوســط األهميــة، ورأت مؤسســة أخــرى أنــه ذو أولويــة. ويعــود هــذا التفــاوت إلــى طبيعــة العمــل اليومــي، 
ونشــاط واهــداف املؤسســات. وعــن مــدى تعــاون املؤسســة األمنيــة يف تســهيل عمــل طواقــم مؤسســات اجملتمــع املدنــي، 

اعتبــرت أربــع مؤسســات أن تعــاون األمــن مــع مهامهــا متوســط، يف حــن اعتبــرت واحــدة انــه عــال.  
وحــول آليــة وعمليــة التنســيق والتواصــل مــع القــوى األمنيــة، فقــد تباينــت ردود املؤسســات، فبعضهــا أفــاد ان التواصــل يتــم مــن 

خــال دوائــر الشــكاوى وليــس مــن خــال اإلعــام، وان التواصــل يتــم مــن خــال التواصــل التلفونــي أو الفاكــس. 
 أمــا يف حــاالت الطــوارئ والفعاليــات الرســمية، وعــن مــدى تعــاون املؤسســة األمنيــة يف الدعــم املعلوماتــي والتنســيق الــكايف 
ملؤسســات اجملتمــع املدنــي، فقــد أفــادت ثــاث مــن املؤسســات أن التعــاون أقــل مــن املأمــول، واثنتــان أفادتــا أن التعــاون معــدوم، 

يف حــن أن مؤسســة واحــدة فقــط أفــادت ان التعــاون فعــال.
 وعــن ضــرورة وجــود قنــوات اتصــال فعــال بــن األجهــزة األمنيــة ومؤسســات اجملتمــع املدنــي، وعــن مــدى محافظــة املؤسســة 
األمنيــة علــى قنــوات اتصــال دائمــة مــع هــذه املؤسســات يف كافــة الظــروف واالوقــات، وليــس بشــكل موســمي وعنــد احلاجــة، 
ــر  ــا مــع دوائ ــل حــول هــذا املوضــوع، فبعــض املؤسســات حتصــر تواصله ــت ردود الفع ــة هــذا التواصــل، فقــد تباين وعــن آلي
الشــكاوى،وبعضها اعتبــر أن لــكل جهــاز أمنــي خصوصيــة محــددة.  وان املؤسســة األمنيــة ال حتــرص علــى عقــد لقــاءات دوريــة 
مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي مــن أجــل احلفــاظ علــى االنســيابية يف املعلومــات والتواصــل الدائــم، وأحيانــا ال تتجــاوب يف 

طلــب إبقــاء مثــل هــذه القنــوات االتصــال مفتوحــة. 
وتوافقــت املؤسســات حــول أن االتصــال ليــس مســتمراً يف هــذا اإلطــار، وهــو ينبــع مــن االحتيــاج الطــارئ وليــس كتوجــه 

اســتراتيجي عنــد قــوى األمــن.
 وعــن دور املؤسســة األمنيــة يف الرقابــة او التدخــل يف عمليــات النشــر اإلخباريــة او املعلوماتيــة مــن طــرف مؤسســات اجملتمــع 
املدنــي، توافقــت املؤسســات املدروســة علــى أن املؤسســة األمنيــة ال حتــاول التأثيــر عليهــا يف محتــوى مــا يتــم نشــره مــن قبلهــا، 
حيــث أجابــت خمــس مــن املؤسســات أن األمــن لــم يحــاول مطلقــاً التدخــل، يف حــن أن مؤسســة واحــدة فقــط أفــادت بــأن هــذه 

التدخــات نــادرة احلــدوث. 

1. وحــول رؤيــة مؤسســات اجملتمــع املدنــي حــول ضــرورة تعزيــز العاقــة االتصاليــة مــع املؤسســة األمنيــة مــن أجــل تطويــر 
آليــات االتصــال والتواصــل معهــا، أفــادت مؤسســات اجملتمــع املدنــي حــول هــذه القضيــة أوال بضــرورة توفــر اإلرادة السياســية، 
مــن أجــل اإلميــان بــدور اجملتمــع املدنــي وضرورتــه يف احلالــة الفلســطينية، وتفعيــل املســاءلة إلىبــأن  يكــون هنــاك لقــاءات 
واجتماعــات دوريــة، لتعزيــز الشــراكات والعمــل املشــترك، وكذلــك إشــراك املؤسســات يف مراجعــة خططتهــا االســتراتيجية، 
ــه الدعــوات مــن قبــل  ــات، وكذلــك توجي ــار والبيان وعــن أهميــة تزويــد مؤسســات اجملتمــع املدنــي باملعلومــات وإرســال األخب
األمــن للمشــاركة الفاعلــة يف نشــاطاته، أفــادت املؤسســات أن املطلــوب مــن املؤسســة األمنيــة إظهــار احتــرام ملبــدأ حريــة الــراي 
والتعبيــر، وااللتــزام مبعاييــر حقــوق اإلنســان وفــق االتفاقيــات التــي التزمــت بهــا دولــة فلســطن، ممــا يشــجع علــى بنــاء عاقــة 
تكامليــة مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي مبنيــة علــى االحتــرام املتبــادل ،وتعزيــز التواصــل الفعــال، مبــا يحقــق مصلحــة املواطــن، 
و كذلــك تفعيــل دوائــر االعــام يف أجهــزة األمــن وحتســن الصــورة الذهنيــة لألجهــزة لــدى اجلمهــور، و تأســيس مكتــب 
صحفــي ومراكــز إعاميــة وناطقــن إعاميــن لتوفيــر اإلجابــات واملعلومــات يف الوقــت املناســب، وتوفيــر املعلومــات لتحقيــق 

مزيــد مــن االنفتــاح والتعــاون مــا بــن األمــن ومؤسســات اجملتمــع املدنــي.

2 مت التواصــل مــع 14 مؤسســة اهليــة عاملــة يف فلســطن، ومت التجــاوب مــن قبــل ســت مؤسســات وهــي )الهيئــة االهليــة الســتقال القضــاء وســيادة القانــون )اســتقال(، ومؤسســة فلســطينيات، ومركــز القــدس للمســاعدة 
القانونيــة، ومركــز عــاج ضحايــا التعذيــب، ومؤسســة احلــق، ومركــز شــمس(
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وحــول  ضــرورة تعــاون املؤسســة األمنيــة وتعزيــز قنــوات االتصــال مــع اجملتمــع املدنــي، مــن خــال التعــاون والتشــاور واخــذ 
التغذيــة الراجعــة حــول أداء أجهــزة األمــن بشــكل عــام، واالتصالــي بشــكل خــاص، وكل مــا يتعلــق مبــا يــدور يف الشــارع 
الفلســطيني  حــول القضايــا التــي تهــم الــراي العــام، عبــرت مؤسســات اجملتمــع املدنــي عــن انزعاجهــا مــن عــدم وجــود مثــل 
هــذه القنــوات االتصاليــة التــي ميكــن ان تســاهم يف مســاعدة قــوى األمــن، وتزويدهــم بوجهــة نظــر إضافيــة، حــول مــا يــدور 
يف الشــارع، ممــا قــد يســهم يف حــل او خفــض التوتــر أحيانــا، أو إزالــة االحتقــان يف الشــارع.  وتوافقــت املؤسســات املدروســة 
علــى أن هــذا األمــر آخــر مــا تفكــر بــه املؤسســة األمنيــة، وقالــت بعــض املؤسســات  »وعندمــا نحــاول أن نبــدي وجهــة نظرنــا 
لتقــدمي نصــح ملوقــف معــن ال يختلــف عليــه اثنــان، يتــم التعامــل مــع املوضــوع بعــدم جديــة، أو بالدفــاع املســتميت مــن طــرف 
ــا  ــة لســماع أي نصيحــة أو م ــاك عــدم جدي ــر مســتمعن، وهن ــم غي ــة منه ــك، فالغالبي ــر ذل ــر، وبغي ــك املؤسســات، وبالتبري تل
شــابه ذلــك، مــع أنهــا مؤسســات أمنيــة واملعلومــة بالنســبة لهــا ضروريــة ومهمــة، ولكنهــا تعتمــد فقــط علــى تقديــر املوقــف مــن 
قبلهــا ، وهــو يف العــادة تقديــر موقــف ســطحي وبســيط، ويف بعــض األحيــان غيــر دقيــق، كمــا تعتمــد املؤسســات علــى مقربــن 
أو مؤيديــن لهــا، فقــط، فمســؤولوها يفضلــون أن يســتمعوا لــكل شــيء مــن شــأنه أن يدعــم موقفهــم أو وجهــة نظرهــم، مــع أن 
لدبهــم كفــاءات وحملــة شــهادات عليــا، لكــن كل ذلــك ال قيمــة لــه، فمــن املهــم أن يأخــذ موضــوع الــرأي العــام بعــن االعتبــار 

مــن قبــل املؤسســة األمنيــة.

)ج( قطاع االمن /األجهزة األمنية واإلعالم 

التحديات التي تواجه وسائل االعالم يف العالقة االتصالية باألجهزة األمنية 3

 علــى الرغــم مــن توافــق وســائل االعــام املدروســة علــى أن التواصــل مــع املؤسســة األمنيــة غايــة يف االهميــة للعمــل اإلعامــي، 
إال أن ردود فعــل وســائل االعــام تباينــت حــول هــذا الســؤال، مــن وتيــرة مســتدامة إلــى موســمية إلــى نــادرة، حســب اجلهــاز 
وحســب طبيعــة احلــدث. وتــرى وســائل اإلعــام علــى أن التعــاون يتوفــر يف حــال كان بعيــدا عــن القضايــا املتعلقــة باجلانــب 
السياســي، وكذلــك شــددت علــى أن االجهــزة األكثــر تســهيًا هــي الشــرطة والدفــاع املدنــي، واالكثــر تشــديداً هــي جهــاز األمــن 

الوقائي. 
أمــا علــى صعيــد توفيــر املؤسســة األمنيــة املعلومــات عنــد احلاجــة، فقــد أشــارت وســائل اإلعــام إلــى أن املؤسســة األمنيــة 
تقــدم املعلومــات بشــكل متأخــر دومــاً، رغــم وجــود بعــض الناطقــن اإلعاميــن، وان املؤسســة األمنيــة تضــع اعتبــارات للقضايــا 
السياســية مختلفــة عــن االعتبــارات للقضايــا األمنيــة العاديــة، وأن مؤسســة األمــن تقــدم بعــض املعلومــات عنــد حــدوث بعــض 
املناســبات واالحــداث الرســمية، ولكــن يف اطــار احلــدث األمنــي فــإن االعــام يســعى للحصــول علــى معلومــات مــن أطــراف 

أخــرى كــون األمــن ال يفــرج عــن املعلومــات بالوقــت املناســب، و هنــاك صعوبــة حقيقيــة يف احلصــول علــى املعلومــات. 
أمــا علــى صعيــد محافظــة املؤسســة األمنيــة علــى قنــوات اتصــال دائمــة مــع املؤسســات اإلعاميــة، فترى املؤسســات االعامية 
ان قنــوات االتصــال مــع قــوى األمــن تتــم مــن خــال عاقــات شــخصية، وليــس بشــكل مهنــي ممنهــج، وغالبــا مــا تنحصــر يف 

الشــرطة والدفــاع املدنــي والضابطــة اجلمركيــة، أمــا بقيــة األجهــزة، فهنــاك صعوبــة كبيــرة يف العمليــة االتصاليــة. 

بالرغــم مــن وجــود ناطقــن إعاميــن خملتلــف األجهــزة األمنيــة، إال أن وســائل اإلعــام أشــارت إلــى غيــاب دور الناطــق 
الرســمي، وأن اجلهازيــن الوحيديــن الذيــن يتمتعــان بناطــق رســمي فّعــال همــا الشــرطة والدفــاع املدنــي، وقــد يعــود ذلــك إلــى 
طبيعــة عمــل هذيــن اجلهازيــن. كمــا توافقــت أجوبــة وســائل اإلعــام علــى أن املؤسســة األمنيــة ال تســعى للحصــول علــى تغذيــة 
راجعــة حــول الــرأي العــام بشــأن عملهــا أو أدائهــا بشــكل عــام. وبالتجربــة، فــإن املؤسســة األمنيــة ال تقــوم بعقــد لقــاءات دوريــة 
مــع املؤسســات اإلعاميــة واإلعاميــن والصحفيــن، مــن أجــل احلفــاظ علــى االنســيابية يف املعلومــات، وأشــارت أن جهــاز 

األمــن الوطنــي قــد عقــد لقــاًء وحيــداً مــع الصحفيــن قبــل عــدة ســنوات.

 3 مت التوجــه إلــى 15 مؤسســة إعاميــة مــا بــن محليــة ودوليــة عاملــة يف االراضــي الفلســطينية، وتلقينــا اســتجابات مــن ســبع مؤسســات، و هــي فضائيــة الشــرق، والوكالــة الفرنســية لألنبــاء، وقنــاة العربيــة، وراديــو 
   أجيال، وراديو بيت حلم 2000، وراديو 24 اف ام، وتلفزيون الغد.
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يــرى العاملــون يف وســائل االعــام العاملــة يف فلســطن أن تطويــر آليــات االتصــال والتواصــل يتطلــب مــن املؤسســة األمنيــة 
التركيــز علــى القضايــا التاليــة: 

 أ . ان تقــوم بتوفيــر معلومــات مســبقة يف األمــور اخملطــط لهــا، امــا يف حــاالت الطــوارئ فيجــب إعطــاء املعلومــات بالســرعة 
   املطلوبة وليس تأخيرها، وهذا يحتاج ملنظومة ناطقن اعامين مطلعن وذوي كفاءة.

 ب . تواصــل دائــم مــع اإلعــام وعقــد اجتماعــات دوريــة مــع اإلعــام، ووضــع اإلعــام بصــورة التطــورات األمنيــة اخلاصــة، 
    واحلاالت احلساسة، كي ال يتهم اإلعام بالتضليل وأّن  هناك مؤامرة لدى األمن معلومات عنها.

 ت . عقــد ورشــات عمــل ونــدوات لتعزيــز ســبل التواصــل بــن الصحفيــن واملؤسســة األمنيــة، يف إطــار تســهيل احلصــول علــى 
    املعلومات التي تهم اجلمهور، ونشر بيانات دورية حول مختلف األحداث التي تثير اهتمام الشارع.

ث . تعين ناطق رسمي، يكون من السهل التواصل معه وان يكون مستمعا جيدا.
 ج . يجــب تعيــن ناطــق إعامــي موحــد أو أكثــر يســهل الوصــول إليهــم، كأنهــم غرفــة عمليــات موحــدة، ميتلــك كل منهــم املعلومة، 
     باإلضافــة لناطــق باللغــة اإلجنليزيــة، وضــرورة عمــل مجموعــة علــى الواتســاب، يتــم خالهــا إعطــاء األخبــار بســرعة، مــع 

    الصور، وعقد لقاءات دورية بن األمن و بن الصحافة، لتذليل التوترات يف عاقة الصحافة باألمن.
 ح . توفيــر متحــدث رســمي باســم املؤسســة األمنيــة، بحيــث يتــم تســجيل كافــة وســائل اإلعــام الرســمية املســجلة لــدى الســلطة 

   لدى هذا املتحدث، وانشاء عاقة مهنية من خال مؤمترات صحافية تعقد عند كل واقعة إعامية.
 خ . وجــود مكتــب ناطــق رســمي مطلــع يعقــد لقــاءات دوريــة، ويوفــر املعلومــات بســرعة لفهــم احتياجاتهــم؛ فانعــدام هــذه االمــور 

   ينعكس سلبا على صورتهم الذهنية، لذلك يجب ان هناك تواصل أكثر فعالية.
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نحو استراتيجية اتصال فعال ما بن املؤسسة األمنية ووسائل االعالم ومنظمات اجملتمع املدني

أهمية االعالم -فهم دور االعالم -تأثير اإلعالم يف الفئات املستهدفة – عالقة قطاع االمن باإلعالم

ــة  ــام بأنشــطة اتصالي ــر القي ــث يوضــح تأثي ــات املســتهدفة، حي ــى الفئ ــر اإلعــام عل ــف يؤث ــاه كي ــي أدن يوضــح الرســم البيان
وإعاميــة ُمركــزة، مت مــن خالهــا تصحيــح بعــض املفاهيــم اخلاطئــة، بعــد حتليــل األفكار الســلبية لدى تلك الفئــات، ومواجهتها 
برســائل اتصاليــة مقننــة وفــق قنــوات محــددة بحســب نــوع الفئــة، ومــن املاحــظ أن هــذه الفئــات تســتجيب وفــق انطباعاتهــا 
أو إميانهــا وقناعاتهــا، والصــورة التــي حتملهــا مســبقا عــن أجهــزة األمــن،  أو النشــاط اإلعامــي باحملتــوى كمــا هــو موضــح 

يف اجلانــب األيســر مــن الرســم،

ولتوضيــح ذلــك، يجــب اإلشــارة إلــى أن العمليــات االتصاليــة، أو املشــاريع اإلعاميــة، متــر وفــق نفــس املفهــوم العــام باعتبارهــا 
سلســلة عمليــات تــؤدي إلــى “التأثيــر املطلــوب”، أو ســريان الســلوك الــازم بعــد أي عمليــة اتصــال وإعــام، فالهــدف املــراد 
مــن هــذه العمليــات واإلجــراءات االتصاليــة مــا هــو إال إلحــداث التأثيــر وتغييــر الســلوك، أو تعديــل مســار النمــط أو الفكــر 
الســائد لــدى الفئــة املســتهدفة، وتســمى هــذه العمليــات بـــ “األنشــطة االتصاليــة”، التــي تتضمــن –علــى ســبيل املثــال ال 
احلصــر- )االجتماعــات، واملؤمتــرات والبيانــات الصحفيــة، ونشــرات البريــد اإللكترونــي، وورش العمل، واحلمــات اإلعامية، 

والفيديوهــات التوعويــة( وغيرهــا، وميكــن حتديــد احملــاور األساســية األربعــة كاآلتــي:
• اإلنتاج اإلعامي.
• النشر اإلعامي.

• الظهور اإلعامي.
• األداء اإلعامي.

احملور االول: اإلنتاج اإلعالمي:
تعــّد عمليــة اإلنتــاج هــي أســاس أي مشــروع إعامــي أو عمــل اتصالــي، فــا ميكــن قيــام بقيــة احملــاور بدونــه، فلــك أن تتخيــل 
ــع املنتجــات  ــخ(، فجمي ــم إنفوجرافيك…إل ــة أو تصمي ــو أو موســيقى خلفي ــر فيدي ــدون )تقري ــاك عمــل إعامــي ب أن يكــون هن
اإلعاميــة تتضمــن رســائل اتصاليــة ومؤشــرات واضحــة، تهــدف إلــى التأثيــر علــى فئــة مــن فئــات اجلمهــور املســتهدف، وعلــى 
ســبيل املثــال، فــإن املنتجــات اإلعاميــة التــي تســتهدف احلــد مــن أضــرار اخملــدرات مــن الضــروري، أن حتتــوي علــى رســائل 

خاصــة بــكل فئــة علــى النحــو التالــي:

++++ -+

-+---+--

-+

بعدقبل

املؤشر نوع املنتج الرسالة الفئة

 نسبة تدني عدد مروجي اخملدرات
ومتعاطيه يف فئة الشباب

فيديو توعوي  خطر اخملدرات على صحة والقوة
البدنية للشباب واجملتمع

الشباب
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احملور الثاني: النشر اإلعالمي
وهــو احملــور الــذي ميكــن مــن خالــه إرســال املنتجــات اإلعاميــة للفئــات املســتهدفة، مــن خــال القنــاة االتصاليــة املناســبة 
الهتمامــات تلــك الفئــات والعوامــل احمليطــة بهــا ســواء اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو غيرهمــا، فهنــاك بعــض الفئــات املســتهدفة 
ال ميكــن الوصــول إليهــا عبــر منصــات شــبكات التواصــل االجتماعيــة وفئــات أخــرى قــد يصعــب اســتجابتها أو تفاعلهــا يف 
الفتــرة الصباحيــة، وبالتالــي ميكــن تعريــف هــذا احملــور بأنــه قنــاة التواصــل واالتصــال املائمــة بــن املرســل واملســتقبل يف أي 

عمليــة نشــر إعامــي.

احملور الثالث: الظهور اإلعالمي
وهــو احملــور املعنــي باجلمهــور املســتهدف بشــكل كبيــر، ومــا إذا كان قــد تغيــر ســلوكه بعــد وصــول الرســالة االتصاليــة املناســبة 
أم ال، فاجلماهيــر إذا لــم تتفاعــل مــع املنتــج املُرســل إليهــا بشــكٍل إيجابــي، فــإن هــذا يعنــي الفشــل يف إيصــال تلــك الرســالة، 
وهــو مــا قــد يعــود ســببه إلــى محوريــن، إمــا اإلنتــاج أو النشــر اإلعامــي، فأحــد أو كا احملوريــن لــم يقومــا بالــدور املطلــوب 
منهمــا ليظهــر تأثيرهمــا علــى املســتهدف النهائــي، ويف بعــض احلــاالت، فــإن املنتــج اإلعامــي وطريقــة اســتعراضه قــد يســبب 

ســوء فهــم لــدى اجلمهــور املســتهدف، أو يتعاطــى اجلمهــور معــه بطريقــة ســلبية.

احملور الرابع: األداء اإلعالمي
ــق رســالة  ــوب منهــا حتقي ــة املطل ــة أو اإلعامي ــات االتصالي ــاس مســتوى أداء العملي ــي بشــكل أساســي بقي وهــو احملــور املعن
اتصاليــة بعينهــا، فــإذا كانــت هنــاك مؤشــرات واضحــة يف أي خطــة إعاميــة أو اتصاليــة، فيجــب قياســها حتــى ميكننــا معرفــة 
مــا إذا اســتطعنا الوصــول إلــى األهــداف املرجــوة منهــا أم ال، فعلــى ســبيل املثــال إذا كانــت األهــداف االســتراتيجية خلطــة 
اتصاليــة تــدور حــول توعيــة النــاس بخطــورة القيــادة بســرعة معينــة يف الطــرق الرئيســية، فإنــه ميكــن قيــاس مــدى حتقيــق 

األثــر املطلــوب منهــا بقيــاس معــدالت تراجــع حــوادث الســيارات يف الطــرق الرئيســية.
كمــا يؤكــد العديــد مــن اخلبــراء بشــدة علــى قيمــة بنــاء العاقــات مــع املراســلن ووســائل اإلعــام التــي ميثلونهــا. حيــث ميكــن 
ــار  ــي يتلقاهــا - مــع قصــص »األخب ــة الت ــوازن يف التغطي ــد مــن الت ــق املزي ــى حتقي ــك عل أن يســاعد هــذا القســم اخلــاص ب
اجليــدة« مــن حــن إلــى آخــر، جنًبــا إلــى جنــب مــع األخبــار املســتمرة حــول اجلرائــم ومجموعــة واســعة مــن املواقــف الصعبــة 

إلنفــاذ القانــون. 
الصحافــة مهنــة إنســانية تقــوم علــى مبــدأ اخلدمــة العامــة للمجتمــع بــكل اطيافــه، وان تخصصهــا يف شــأن مــن الشــؤون ال 
ــي فــان العاملــن يف املكتــب الصحــايف ألي مؤسســة ســواء كانــت عامــة او  ــى حســاب هــذا املبــدأ، وبالتال يجــب ان يكــون عل
خاصــة، ال يجــب ان يستشــعروا احلــرج او النقــص أمــام زمائهــم الذيــن يعملــون مباشــرة يف خدمــة اجلمهــور عبــر وســائل 
اإلعــام، بــل يجــب ان يشــعروا بأنهــم هــم مفتــاح بوابــة املعلومــات التــي يحتاجهــا هــؤالء الزمــاء مــن أجــل القيــام بواجبهــم 
علــى اكمــل وجــه، ومــن هنــا فــإن اجلهــد الرئيســي للعاملــن يف املكاتــب الصحافيــة للمؤسســات يجــب أن ينصــب علــى بنــاء 
وممارســة آليــة فعالــة، لتنظيــم العاقــة التكامليــة يف اجتاهــي األخــذ والعطــاء، بــن املؤسســة األمنيــة  واجملتمــع الصحــايف 

وصــوال إلــى اجلمهــور. 

االعــالم هــو اجلمهــور املؤثــر األساســي يف العمــل االتصالــي لقطــاع األمــن  : االعــالم احلكومــي واإلعــالم غيــر احلكومــي والصحافة 
واالعالم 

كل مــا ذكرنــا ســابقا يعتمــد علــى طبيعــة العالقــة مــع وســائل االعــالم والصحافيــن، والتــي حتــدد شــكل التفاعــل لهــذه الشــريحة 
الرئيســية والهامــة مــن جمهــور قطــاع األمن.

 ويجــب أن تكــون هــذه العالقــة مهنيــة ودائمــة، وال تقتصــر علــى تغطيــة االخبــار فقــط، بــل ميكــن ان تتوســع لطلــب االستشــارة، 
وتوفيــر خبــراء ومتحدثــن وتوفيــر بيانــات ومعلومــات مــن االعــالم وبالعكــس.

ان وجــود آليــة فعالــة كهــذه ســوف تتيــح للمؤسســة األمنيــة إيصــال رســائلها بشــكل واضــح ويف التوقيــت املناســب، وستســمح 
لهــا فضــا علــى ذلــك، أن تتدخــل لتضــع بعــض اللمســات اجلوهريــة علــى برامــج و اجنــدة وســائل االعــام، وأن   تضــع وســائل 
االعــام ضمــن خططهــا البرامجيــة مســاحة لقضايــا ومواضيــع تخــدم االســتراتيجية االتصاليــة لقــوى األمــن لتحقــق أهدافهــا 
دون تدخــل مباشــر ، خصوصــا غيــر ذات الطابــع األمنــي البحــت،، فقــد تفتــح قضايــا قــد تغفــل عنهــا وســائل االعــام لســبب 

او آلخــر.
إن وجــود أجنــدة إعالميــة واضحــة ومخططــة بجــداول زمنيــة، واهــداف واضحــة، سيســاعد علــى تنفيذهــا بنجــاح، وسيســاهم يف 

رســم العالقــة مــع الصحفيــن واإلعالميــن و وســائل االعــالم، دون التدخــل يف اجنداتهــا وسياســتها اإلعالميــة .
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االدوار الرئيسية لإلعالم 
يــؤدي التنســيق مــع االعــام والعمــل معــه إلــى الفهــم الصحيــح ألدوار اإلعــام، ويقــود إلــى ممارســة فعالــة لهــا، ويشــكل إطــارا 
ــب اإلعــام يف  ــة للعــب دور اإلعــام الرشــيد. وال ميكــن ملكت ــد األدوات واالحتياجــات الازم ــك لتحدي ــم، وكذل ــم والتقيي للحك
املؤسســة األمنيــة أن يطالــب الزمــاء اإلعاميــن/ات بلعــب دور إعامــي رشــيد، يف حــن انــه يبتعــد عــن أداء هــذا الــدور ويجانبه 
ويبتعــد عنــه، او ميتنــع عــن توفيــر األدوات والوســائل وتلبيــة االحتياجــات الازمــة للقيــام بــه، فمثًا عندما حتجب مؤسســة بعض 
املعلومــات عــن اإلعاميــن، عليهــا ان تتوقــع قيــام هــؤالء اإلعاميــن بالبحــث عــن املعلومــات بطــرق أخــرى، او من غيــر مصادرها 
املوثوقــة، وهــو مــا قــد يقــود إلــى اشــكاليات او معلومــات مغلوطــة او تســريب اشــاعات، وعندمــا ال تســهل املؤسســة األمنيــة  ظهــور 
مســؤوليها يف وســائل االعــام، عليهــا ان تتوقــع قيــام هــذه الوســائل باســتضافة آخريــن قــد ال يكونــوا ذوي صلــة او تخصــص او 

مناوئــن للمؤسســة وسياســاتها ومعارضــن لبرامجهــا، وهــو مــا قــد يضــر برســالة املؤسســة األمنيــة  او يشــوه برنامجهــا. 

عالقة قطاع األمن باألعالم 
علــى العاملــن يف مكاتــب اإلعــام التابعــة للمؤسســات ان يســتوعبوا جيــدا أدوار اإلعــام، وان ميارســوها حتــى يتمكنــوا مــن 
مطالبــة اآلخريــن مبمارســتها، وان يحــددوا أي خلــل يف ممارســتها، وأن يقومــوا بنقــد هــذه املمارســات بشــكل مهنــي يقــود إلــى 
إصاحهــا دون احلــاق اي ضــرر بعاقــة املؤسســة االمنيــة مــع وســائل االعــام وجمهــور الصحافيــن، ودون اإلخــال بــروح 

التضامــن التــي يجــب أن تســود بــن أبنــاء املهنــة الواحــدة. 
احتــرام اإلعــام والتفاعــل معــه ومــا يطرحــه،  ألنــه باإلضافــة إلــى كونــه شــريكا للمؤسســة األمنيــة، فإنــه بقــوم بــدوره جتــاه 
اجلمهــور  مــن خــال دور الرقيــب، والــذي يقــوم علــى أســاس ان اإلعــام ســلطة رابعــة ينبغــي عليهــا ممارســة الرقابــة علــى 
حســن أداء بقيــة الســلطات الثــاث: التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، واجملتمــع بشــكل عــام للواجبــات امللقــاة علــى عاتقهــم 
علــى أكمــل وجــه؛ فالقيــام بهــذا الــدور علــى نحــو صائــب أمــر بالــغ األهميــة وشــديد احلساســية، ويســتدعي وجــود خبــرات 
ــى شــجاعة  ــة، وهــو الفيصــل يف احلكــم عل ــه االحترافيــة وســمعته املهني ومهــارات اســتثنائية، وهــو مــا يعطــي االعــام صفت
وتــوازن وموضوعيــة وســيلة اإلعــام، ورغــم ان الشــكل األرقــى ملمارســة هــذا الــدور هــو تنفيــذ التحقيقــات االســتقصائية التــي 
تكشــف عــن اخلفايــا، فــإن األشــكال األخــرى األقــل كلفــة وتطلبــا للجهــد مثــل: برامــج املســاءلة هــي ايضــا وســائل مهمــة جــدا 

لتحقيــق الغــرض املطلــوب مــن هــذا الــدور الرقابــي.

تعاون قطاع األمن مع اإلعالم - توفير املعلومات لإلعالمين وقت احلاجة 
وطاملــا ان الفيصــل هــو دقــة املعلومــات، فــإن الناطــق اإلعامــي باســم املؤسســة األمنيــة لــن يســتطيع حتســن ســمعة مؤسســته 
مــا لــم تعكــس املعلومــات ذلــك، ولــن يســتطيع إقنــاع اجلمهــور بإجنــازات غيــر موجــودة، وال شــرح سياســة او أهــداف املؤسســة 
األمنيــة إذا كانــت هــذه السياســة غامضــة او ميــارس قــادة املؤسســة األمنيــة عكســها.  ومــن الطبيعــي ان يســود التوتــر أحيانــا 
العاقــة بــن املكتــب الصحــايف للمؤسســة وممثلــي وســائل اإلعــام، وان يســعى أعضــاء املكتــب الصحــايف يف مواجهــة ذلــك 
إلــى اســتمالة الصحافيــن عبــر العاقــات الشــخصية، ولكــن هــذا كلــه إلــى زوال؛ فحتــى لــو أفلــح هــذا النهــج مــرة او مرتــن 
مــع صحــايف واحــد او اثنــن، فإنــه لــن ينجــح مــع اجلميــع يف كل االوقــات، وبالتالــي فــإن االعتمــاد األســاس يجــب ان يكــون علــى 
العاقــات املهنيــة القائمــة علــى مبــدأ حاجــة كل طــرف إلىمــن الطــرف اآلخــر؛ فاملكتــب الصحــايف لقطــاع األمــن  بحاجــة إلــى 
وســائل اإلعــام إليصــال الرســائل واألخبــار عــن مؤسســته، ووســيلة اإلعــام بحاجــة إلــى املكتــب الصحــايف مــن أجــل احلصــول 

علــى شــرح وتفســير ومزيــد مــن املعلومــات عــن هــذه األخبــار قبــل نقلهــا للجمهــور. 
ان العاقــة املهنيــة هنــا ال تعنــي بــاي حــال مــن األحــوال غيــاب املــودة بــن اجلانبــن، او اختفــاء روح التضامــن املهنــي، ولكنهــا 
تعنــي مبطلــق األحــوال عــدم االســتناد إلــى الصداقــة وحدهــا، وال إلــى إبقــاء ســيف النقــد والعتــاب مســلطا علــى رقــاب 

ــن.  الصحافي

عالقة املكتب الصحايف للمؤسسة األمنية بوسائل اإلعالم 
يحتــاج اي مكتــب صحــايف إلــى اســتراتيجية تواصــل طويلــة املــدى مــع وســائل اإلعــام، يتــم خالهــا التركيــز علــى الرســالة 
واألهــداف بعيــدة املــدى للمؤسســة، وإلــى آليــات تواصــل يومــي تضمــن تغطيــة الفعاليــات والبرامــج واألنشــطة التــي تنفذهــا 

املؤسســة األمنيــة،  وإلــى آليــات تواصــل طارئــة يف حلظــة وقــوع االزمــات.
 ويتطلــب بنــاء هــذا النــوع مــن التواصــل قيــام املكتــب الصحــايف بلعــب دوريــن رئيســين قــد يبــدوان للوهلــة االولــى متناقضــن؛ فهــو 
ســيقوم مــن جهــة بالدفــاع عــن مؤسســته وشــرح وتبيــان محاســن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا، وتصحيــح املعلومــات املغلوطــة، والــرد 
علــى الشــائعات عبــر تقــدمي املعلومــات الدقيقــة واملوثقــة، كمــا ســيقوم مــن جهــة أخــرى بالدفــاع عــن وســائل االعــام ونقــل مطالبهــا 
وحــث قــادة املؤسســة األمنيــة علــى التعــاون معهــا، وكذلــك نقــل مــا يجــري يف الشــارع وتســريع عمليــة الــرد عليــه او التجــاوب معــه. 
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متتن العالقة مع اإلعالم لتكون مهنية أكثر منها شخصية
وعليــه، فهنــا بعــض األساســيات التــي يجــب أن يراعيهــا قطــاع األمــن ممثــا بالناطــق اإلعامــي او املكتــب الصحفــي للمؤسســة 

األمنيــة يف التعامــل مــع االعــام: 
ــل  ــل مــن وســيلة ألخــرى او دخــول زمي ــا ومراعــاة انتقــال زمي ــرة باســتمرار، ويجــب حتديثه  - خارطــة وســائل االعــام متغي

  جديد إلى املهنة؛ فاجلدد دائما يحتاجون إلى الدعم وهم أكثر استعدادا للتعاون.
- إعداد البيانات والتصريحات الصحافية ونشرات احلقائق واي مواد إعامية أخرى. 

ــا  ــر اهتمام ــة أكث ــل التغطي ــر وســيلة جلع ــن،  وهــي خي ــق ان تشــكل أفضــل مســاعدة لإلعامي  - مــن شــأن نشــرات احلقائ
  بالقضايا اجلوهرية، ويجب ان تختم عادة باسم خبير جاهز لتقدمي مزيد من االيضاحات وروابط للمعلومات التفصيلية.

ــب  ــم مــع املكات ــة املرتبطــة مبؤسســته او الشــريكة ملؤسســته والتنســيق الدائ ــة الفرعي ــب الصحفي ــة مــع املكات  - ادارة العاق
   الصحافية للمؤسسات املماثلة ملؤسسته. 

 - قــد تبــدو هــذه مهمــة العاقــات العامــة، ولكــن التداخــل هنــا يجــب ان يتــم ألن املؤسســة األمنيــة ال تعمــل يف الفــراغ، وال 
   تريــد الدخــول يف منافســة مؤسســات أخــرى علــى الــدور والتمثيــل، بــل يجــب ان تســعى إلــى التكامــل مــع اآلخريــن خدمــة 
   للهــدف، إن تضــارب البرامــج يســيء كثيــرا للمؤسســات. وخاصــة يف املناســبات واألحــداث وااليــام الوطنيــة او العامليــة، التــي 

  تلقى اهتماما من اجلميع.
- تأمن بطاقات الصحافة وحجوزات السفر واإلقامة للصحافين املرافقن لتغطية نشاطات مؤسسته يف السفر.

- التعامل مع الصحفين من اختصاص جهات محددة يف املؤسسة األمنية.
- رصد اإلعام ومتابعة ما يكتب عن قطاع األمن وعن القضايا التي يهتم بها، 

- العمل على رسم سياسة منفتحة إزاء وسائل اإلعام.
 - ان متانــة هــذا النــوع مــن التواصــل كفيــل بتدفــق املعلومــات مــن مصادرهــا األساســية إلــى املواطنــن عبــر وســائل اإلعــام، 

  وعندها ستكون القرارات واخليارات التي يتبناها الناس مستقلة ومدروسة ومستندة إلى حقائق. 

تطوير العملية االتصالية لقوى األمن مع اجملتمع املدني:
اجملتمــع املدنــي الفلســطيني مكــون رئيســي مــن مكونــات اجملتمــع الفلســطيني ومؤسســاته، ولــه دور فاعــل يف كلفــة مناحــي 
احليــاة الفلســطينية الوطنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة. وعلــى مــدار الســنوات املاضيــة لعب دورا مؤثرا وأساســيا 
يف مواجهــة القضايــا امللحــة التــي تواجــه الفلســطينين علــى املســتوى الوطنــي وعلــى املســتوى القضايــا اجملتمعيــة واألزمــات 
ــات  ــع األزم ــل م ــى التعاضــد للتعام ــات إل ــاج اجملتمع ــا حتت ــه عندم ــي ان ــن البديه ــه م ــة، ألن ــة والسياســية الداخلي االقتصادي

والظــروف التــي متــر فيهــا.

 ويف األزمــات حيــث احلاجــة للعمــل املشــترك، والتعــاون بــن منظمــات اجملتمــع املدنــي وأجهــزة احلكومــة مبــا فيهــا قطــاع 
األمــن، فــإن احلاجــة للحصــول علــى املعلومــات املتعلقــة باإلجــراءات احلكوميــة، وحريــة التصــرف بــدون مضايقــة أو تدخــل 

مــن احلكومــة بشــكل كبيــر خــال األزمــة تتفاقــم.  
ــب عمــا  ــع اإلنســان تتطل ــي مــن صن ــوارث الت ــة والك ــة واألوبئ ــوارث الطبيعي ــى الرغــم مــن أن األزمــات الناجتــة عــن الك عل
ســريعاً ملنــع املعانــاة واملشــقة، إال انهــا تعــد فرصــة للتغييــر اإليجابــي. تاريخيــا، خلقــت األزمــات حلظــات مهمــة إلعــادة ضبــط 
السياســات واالقتصــاد وأنظمــة الصحــة العامــة، كمــا ســاعدت علــى بنــاء املزيــد مــن الترابــط اجملتمعــي، وتعزيــز السياســات 

ملنــع األزمــات املســتقبلية أو التخفيــف منهــا.
تلعــب منظمــات اجملتمــع املدنــي أدواًرا مهمــة يف دعــم العمــل اجلماعــي، حيــث تســتجيب اجملتمعــات لألزمــات وتتعافــى منهــا. 
باإلضافــة إلــى التعبئــة حــول االحتياجــات امللحــة، مثــل وصــول اجلمهــور إلــى املعلومــات أو املســاعدة الغذائيــة أو املــأوى أو 
اإلمــدادات الطبيــة، حيــث تلعــب منظمــات اجملتمــع املدنــي أيًضــا دوًرا مركزيــاً يف التقريــب بــن اجملتمعــات وتعزيــز املســاعدة 
املتبادلــة. وباملثــل، تعمــل منظمــات اجملتمــع املدنــي علــى حمايــة الفضــاء املدنــي، وضمــان االســتجابة املناســبة والشــاملة 

لألزمــات مــن خــال مســاءلة احلكومــة.

ــا يعمــل  ــه عــادةً م ــى اجملتمــع الفلســطيني، فإن ــي مــرت عل يف ظــل هــذه الظــروف الت
اجملتمــع املدنــي علــى تســهيل فهــم األنشــطة احلكوميــة، ممــا يســهل علــى املواطنــن فهم 
وتقييــم قــرارات السياســات وإنفــاذ الســلطة احلكوميــة باإلضافــة إلــى تزويــد املواطنــن 

باملهــارات للتعبيــر عــن مخاوفهــم والعمــل بشــكل جماعــي.

الدور الرقابي ملنظمات اجملتمع 
املدني يعزز مصداقية احلكومة 

وقطاع األمن 
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لقــد أكــدت األزمــات الســابقة واحلاليــة، يف ظــل التعامــل معهــا إعاميــا واتصاليــا، ومــا ينشــر حولهــا، وكيفيــة التعامــل 
معهــا، علــى أهميــة احلاجــة إلــى تنســيق جهــود املراقبــة بــن اجلهــات الفاعلــة اخلاصــة، والهيئــات العامــة واجلهــات املانحــة 
ومنظمــات اجملتمــع املدنــي. وميّثــل تبــادل املعلومــات مــن القمــة إلــى القاعــدة، ومــن القاعــدة إلــى القمــة جانًبــا مهًمــا يف إدارة 
كيفيــة إدارة الشــأن العــام، وتنفيــذ السياســات العامــة، وإنفــاق األمــوال العامــة، واحتــرام ســيادة القانــون، لضمــان أن احلكومــة 

واملؤسســات التابعــة لهــا تعمــل يف نطــاق ســلطتها.
لقــد أتاحــت أحــكام القانــون األساســي وقانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات االهليــة والسياســات املتعاقبــة للحكومــة 
ــة  ــا يف الرقاب ــى حقه ــة إل ــورة السياســات وتقــدمي اخلدمــات، إضاف ــي، املســاهمة يف بل الفلســطينية ملنظمــات اجملتمــع املدن
اجملتمعيــة، مثــل: مراقبــة قــرارات امليزانيــة احلكوميــة، واســتخدام ســلطات الطــوارئ، وممارســة األطــراف الرســمية بخصوص 

حمايــة احلريــات املدنيــة، ومــدى فاعليــة تنفيــذ السياســة العامــة. 

ــوازن بــن احلاجــة امللحــة  ــل التحــدي الرئيســي يف حتقيــق الت تتطلــب هــذه املهــام جمــع املعلومــات العامــة ومقارنتهــا. ويتمث
ــزة األمــن  ــي توفرهــا احلكومــة وأجه ــق الشــفافية يف عــرض االســتجابة الت ــت املناســب، وحتقي الســتجابة ســريعة يف التوقي

ــة ذلــك. ــرات لتلبي ــات واخلب ــدات واقــع قطــاع األمــن وتوفــر القــدرات واإلمكاني ــا، وتعقي واملؤسســات املرتبطــة به
ميكــن لبعــض التجــارب الســابقة اإليجابيــة التــي مــرت فيهــا فلســطن اثنــاء ازمــة كورونــا، والــدور الــذي شــاركت فيــه كافــة 
األجهــزة األمنيــة والدوائــر املنضويــة حتــت قطــاع األمــن يف حينــه، بالتعــاون مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي احمللــي، اســتخاص 
الــدروس الشــاملة لاســتفادة مــن خطــط وإجــراءات االســتجابة لألزمــات، وذلــك بالتركيــز علــى الشــفافية والتواصــل وحتديــد 
األولويــات والتنســيق، وضمــان فهــم املواطنــن لطبيعــة األزمــة واجلهــود املســتمرة ملعاجلتهــا، مبــا يقلــل اخلــوف وعــدم اليقــن. 
مــن املهــم أيًضــا إدراك أنــه ال ميكــن عمــل كل شــيء مــرة واحــدة؛ حيــث يجــب التعامــل مــع القضايــا األكثــر إحلاًحــا، واألكثــر 
أهميــة أوال. ويجــب أن تقلــل احللــول مــن التأثيــر الســلبي علــى حيــاة النــاس، وتخفــف مــن احلرمــان، وتعمــل علــى حــل األزمــة 
ــر يف  ــة الطــوارئ، والتفكي ــر وأنظم ــى، ووضــع تدابي ــرع وقــت ممكــن. وهــذا يشــمل إدارة احتياجــات االســتجابة األول يف أًس

حلــول طويلــة األجــل.

التعاون االتصالي بن قطاع األمن ومنظمات اجملتمع املدني.
جميــع الفئــات االجتماعيــة لهــا هويــات متداخلــة، متأثــرة بالســياقات التاريخيــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، والتــي 

حتــدد عاقاتهــا بالســلطة باإلضافــة إلــى قابليــة التأثــر واملرونــة للكــوارث وحــاالت الطــوارئ واألزمــات.
تنحــى معظــم مؤسســات اجملتمــع املدنــي إلــى التواصــل مــع املؤسســة األمنيــة مــن خــال دوائــر الشــكاوى بالغالــب، أو مــن خــال 
قنــوات اتصاليــة تقليديــة، تتمثــل يف: البيانــات الرســمية واخملاطبــات عــن طريــق الفاكــس وهــذه العاقــة ال تنتــج عاقــة فعالــة 
تشــاركية تعــود بالفائــدة علــى اجملتمــع وعلــى طــريف االتصــال؛ فمثــل هــذه االســتراتيجية االتصاليــة حتــّد مــن التواصــل الفعــال 

بــن هــذه املؤسســات واألمــن.
ولذلــك، فقــد تشــكل العاقــة اإليجابيــة مــع منظمــات اجملتمــع املدنــي مدخــا لقــوى األمــن للتأثيــر والوصــول لشــرائح مــن 
اجلمهــور، التــي ترفــض تقبــل الروايــة الرســمية دون تشــكيك، او دون تعزيــز مــن طــرف ثــان او محايــد؛ فوضــع أســس لعاقــة 
يقــوم فيهــا اجملتمــع املدنــي بهــذا الــدور االتصالــي اإليجابــي الداعــم لقطــاع األمــن، يتطلــب ان تتضمــن اســتراتيجية االتصــال 

لقطــاع األمــن مــع منظمــات اجملتمــع املدنــي األســس التاليــة: - 

)1( اجراءات عملية لتعزيز االتصال والتواصل مع منظمات اجملتمع املدني
 1.عقــد لقــاءات دوريــة مــا بــن قــوى األمــن ومؤسســات اجملتمــع املدنــي، لزيــادة الفعاليــة االتصاليــة لتحقيــق مزيــد مــن التعــاون 

  والعاقات املثمرة خلدمة اجملتمع الفلسطيني.
2.تفعيل مراكز اعامية يف قوى األمن لتسهيل الوصول إلى املعلومات. 

 3.تعزيــز العاقــة بــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي واألمــن، مــن خــال قــرارات عليــا تنــص علــى احتــرام دور هــذه املؤسســات 
  يف تعزيز اجملتمع الفلسطيني.

)2(  مقترحات تطوير العملية االتصالية مع وسائل اإلعالم
تركــزت تداخــات وســائل االعــام حــول طبيعــة العمليــة االتصاليــة مــن طرف املؤسســة األمنية، فيما يتعلق بســرعة االســتجابة 
للتســاؤالت حــول األحــداث الســاخنة، حيــث تلجــأ العديــد مــن وســائل اإلعــام إلــى االعتمــاد علــى مصــادر أخــرى للمعلومــة، مــا 
يســبب إشــكاليات عديــدة حــول دقــة املعلومــات، وبالتالــي توتيــر العاقــة بــن األمــن واإلعــام. وعليــه فــإن االقتراحــات لتعزيــز 

العاقــة بــن قــوى األمــن ووســائل االعــام تركــزت حــول النقــاط التاليــة:
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 • العمــل علــى توفيــر ناطقــن اعاميــن للمؤسســة األمنيــة قادريــن علــى االســتجابة الســريعة للمتطلبــات املعلوماتيــة عنــد 
  اإلعام خصوصاً يف اوقات االزمات واالحداث الساخنة. 

 • يفضــل ان يعمــل الناطــق الرســمي كمنظومــة وليــس كشــخص، علــى ان يكــون مكتــب الناطــق الرســمي مطلــع علــى االحــداث 
  ويشكل مصدر ا موثوقا للمعلومات.

 • توفيــر قنــوات اتصاليــة فعالــة بــن وســائل اإلعــام تســاهم  يف تعزيــز انســيابية املعلومــات مــن قبــل األمــن للصحافــة، وذلــك مــن 
  خال وسائل تكنولوجية رقمية، وكذلك من خال التواصل الدائم وعقد اللقاءات والورشات واملؤمترات الصحفية بشكل دورّي. 

• سرعة اإلفصاح عن املعلومات لوسائل االعام، ضمن القانون ومبا يضمن سير عمليات التحقيق واالستدالل، حيث 
ــى املعلومــات مــن مصــادر قــد  ــل مــن اجتــاه اإلعــام للحصــول عل ــاون االعــام وقــوى األمــن، ويقل ــة لتع ــك يشــكل رافع    ذل

  تتسبب يف نشر ملعلومات مغلوطة او إشاعات. 

وضع خطة تنفيذية لالتصال والتواصل محددة األهداف وقابلة للتنفيذ:

يضــع التخطيــط االســتراتيجي لاتصــال والتواصــل اخلطــوط العريضــة للعاملــن يف اجملــال، لتحقيــق أهــداف املؤسســة األمنيــة 
االســتراتيجية، وإحــداث التغييــر طويــل املــدى وعلــى مراحــل، للوصــول إلــى القبــول واالنســجام والتعــاون بــن اجلمهــور واملؤسســة األمنيــة.

الفرق بن االستراتيجية واخلطة:  
ميكننــا تعريــف وجهــن لاســتراتيجية: كمــا أوردهــا الباحــث واملؤلــف كيــم هاريســون، يف مقالــة علــى االنترنــت، بعنــوان 

التخطيــط االتصالــي يجــب ان يدعــم اخلطــة االســتراتيجية. 
كما ورد تعريفها يف عدة كتب منها كتاب محمد الصيريف )اإلدارة االستراتيجية( على النحو التالي: 

الوجه األول: ويسمى املوقف االستراتيجي Strategic Position وهو يعبر عن العاقات الفعلية بن املنظمة والبيئة احمليطة. 
الوجه الثاني: ويسمى اخلطة االستراتيجية Strategic Plan وهو يعبر عن العاقات املستهدفة بن املنظمة والبيئة احمليطة، 

فاخلطة تشتمل على مجموعة أهداف املنظمة واخلطوات والقرارات الالزمة للوصول إلى هذه األهداف.

فاالســتراتيجية إذاً هــي أســاس اخلطــة، بــل أنهــا تــوأم اخلطــة املــازم لهــا، فــإذا كان مــن الصعــب تصــور خطــة إلحــدى املنظمــات 
مــن دون اســتراتيجية وأهــداف تســعى إلــى حتقيقهــا، فإنــه مــن املســتحيل أن يكــون يف املنظمــة اســتراتيجية بــدون خطة، فاخلطة 
هــي الترجمــة العمليــة لاســتراتيجية املرســومة، وهــي تفصيــل اخلطــوات اخلاصــة بتحقيــق األهــداف املرجــوة؛ فاالســتراتيجية 
حتــدد أهــداف اخلطــة الواجــب العمــل علــى حتقيقهــا، وتعطينــا القيــود حــدود االلتزامــات واالرتباطــات والقــرارات، كمــا تعطينــا 
مجــاالت العمــل وأســس التركيــز بالنســبة لوظائــف التســويق أو اإلنتــاج، أو األفــراد أو التنظيــم أو غيرهــا مــن الوظائــف واجملاالت 

اإلداريــة، وبصفــة عامــة ميكــن إيجــاز مجــاالت االختــاف بــن االســتراتيجية واخلطــة يف اجلــدول   التالــي :

 االستراتيجية  اخلطة مجاالت االختالف

تعتمد على احلقائق يف شكل أرقام وبيانات محددة يف زمن  الطبيعة
محدد. 

تعتمد على قيم لها جوانب فلسفية تعكس إميان 
اإلدارة بهدف أو أهداف وتضع جهودها وإمكانياتها 

للتمسك بها. 

تعتمد وتشمل إجراءات وخطوات محددة لبلوغ هدف محدد  االجتاه
معتمدة يف ذلك على اختبارات موضوعية. 

تنطوي على نظام للقيم اإلنسانية تظهر يف عملية 
اختيار البديل االستراتيجي. 

ميكن أن تختص مبستويات وظيفية محددة أو مستويات  املستوى
تنظيمية معينة لها مواصفات وخصوصية وظيفية ومهنية. 

تختص باملستوى املسؤول عن جناح أو فشل املنظمة 
ككل دون االلتزام بتخصيص معن. 

لها إجراءات ملزمة غير مرنة ال ميكن جتاوزها . املرونة لها إجراءات مرنة ميكن تأجيلها أو الرجوع املؤقت 
فيها. 

يتوالها أخصائيون يف التخطيط واجملال املهني التخصصي  املسؤولية
يف اخلطة. تتوالها اإلدارة العليا. 

التركيز على مرحلة اإلعداد. التركيز التركيز على مرحلة التفكير والتكوين. 
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ــة  ــر أنشــطتك االتصالي ــود عب ــي ت ــات املســتهدفة الت ــد الفئ ــة وحتدي ــة أو اإلعامي ــاء اخلطــة االســتراتيجية االتصالي بعــد بن
اســتهدافهم، ميكننــا اآلن حتديــد املبــادرات واملشــاريع والبرامــج االتصاليــة التــي تــود مــن خالهــا حتويــل اخلطــة االســتراتيجية 
إلــى خطــة تنفيذيــة. وميكننــا حتديــد مســارين أساســن، األول مســار اســتراتيجي بحــت، والثانــي مســار لتعديــل الوضــع 
احلالــي أو مــا يســمى )باحملفــزات الســريعة( لتعديــل الوضــع الراهــن بشــكل عاجــل وفــوري. وميكننــا أن نلخــص املســارين يف 

الســطور التاليــة:

• املسار االستراتيجي
هــو املســار الــذي مــن خالــه نحتــاج إلــى وقــت أطــول للحصــول علــى تأثيــر حقيقــي كنتيجــة للعمــل اإلعامــي و اجلماهيــري 
ولألنشــطة االتصاليــة التــي ســنقوم بهــا عبــر الفئــات املســتهدفة. باإلضافــة إلــى أن بعــض هــذه األنشــطة االتصاليــة قــد حتتــاج 
إلــى جهــد أكبــر وميزانيــة مســتقلة لتنفيــذ تلــك األنشــطة، وغالبــاً بحاجــة إلــى دراســة أعمــق لتنفيذهــا، وفــق مؤشــرات واضحــة 

تســاعدنا علــى اســتدامة عمليــة التأثيــر املطلوبــة.

• املسار السريع )احملفزات السريعة(
هــي غالبــاً أنشــطة اتصاليــة  إعاميــة ميكــن تنفيذهــا وفــق امليزانيــة احلاليــة، وهــي أوال حتتــاج إلــى ميزانيــة كبيــرة لتنفيذهــا، 
كمــا أن مســار احملفــزات الســريعة غالبــاً تعتمــد علــى املاحظــات التــي مت جمعهــا يف دراســة الواقــع احلالــي. وميكــن تصحيــح 
بعــض اإلجــراءات أو العمليــات االتصاليــة بشــكل فــوري، كاتخــاذ قــرار إداري لتعديــل طــرق مخاطبــة اجلمهــور وعــدد املــرات 
التــي يظهــر الناطــق اإلعامــي بهــا علــى وســائل اإلعــام، و آليــة نشــر احملتويــات و املنتجــات االتصاليــة عبــر قنــوات وســائل 
ــل الصــورة  ــه تعدي ــراد، مــن خال ــي يســاعد يف حتســن الســلوك امل ــل نشــاط اتصال ــادرة لتفعي ــة، أو مب التواصــل االجتماعي

الذهنيــة للمؤسســة، علــى نطــاق فئــة مــن الفئــات املســتهدفة.

نطمــح مــن خــال هــذه املســارين الوصــول إلــى الرؤيــة أو الوضــع املســتهدف الــذي نطمــح الوصــول إليــه، ضمــن الرؤيــة العامــة 
للمؤسســة األمنيــة التــي نعمــل فيهــا، مــن خــال ترجمــة اخلطــة االتصاليــة االســتراتيجية إلــى عمليــات تنفيذيــة عبــر أنشــطة 
اتصاليــة، ميكــن وصفهــا وحتديــد امليزانيــة املطلوبــة واألهــداف مــن هــذه األنشــطة والســلوك الــذي نطمــح للحصــول عليهــا، 

للتأثيــر علــى الفئــات املســتهدفة بعــد تنفيــذ تلــك األنشــطة االتصاليــة.

عند بناء املبادرات واملشــاريع االتصالية، فإن أهم عملية هي ربط تلك املبادرات واملشــاريع باخلطة االتصالية االســتراتيجية، 
حيــث ميكــن لصانــع القــرار أو أصحــاب الصاحيــة قيــاس مــدى تأثيــر تلــك األنشــطة االتصاليــة علــى األهــداف االســتراتيجية 
العامــة للمؤسســة األمنيــة، مــن اجلانــب االتصالــي علــى الفئــات املســتهدفة. فــا ميكــن أن يتــم بنــاء أو تنفيــذ أنشــطة اتصاليــة 
ــد أن يكــون مربوطــا مبؤشــر أداء  ــي ال ب ــكل نشــاط اتصال ــى املســتوى االســتراتيجي، فل ــك األنشــطة عل ــر تل ــدون قيــاس أث ب
واضــح، ميكننــا قيــاس مــدى التغييــر الــذي حــدث بعــد تنفيــذ تلــك األنشــطة االتصاليــة. وللوصــول إلــى ذلــك، يجــري العمــل 
ــة  ــي يجــب مخاطب ــد الرســائل الت ــق األهــداف االســتراتيجية، وحتدي ــي تســاعد يف حتقي ــة الت ــى وضــع األهــداف القريب عل
اجلمهــور املســتهدف بهــا، للوصــول إلــى إحــداث التغييــر يف الصــورة النمطيــة التــي رســمت يف ذهــن اجلمهــور يف بعــض 

اجلوانــب، او تعزيزهــا يف اجلوانــب األخــرى. 

ميكــن أن يكــون  وضــع اخلطــة التنفيذيــة لاتصــال والتواصــل لســنة او عــدة أشــهر /نصــف ســنة مثــا، حيــث يتــم بناؤهــا 
اســتنادا لألهــداف املــراد حتقيقهــا والنشــاطات والفعاليــات التــي ســيتم تنفيذهــا، وضمــان توفــر امليزانيــات والطواقم البشــرية 
واألدوات التــي ستســتخدم لتنفيــذ هــذه اخلطــة واجلــداول الزمنيــة، لتنفيذهــا ومــن ســيقوم بذلــك مــن خــال حتديــد األدوار 

واملســؤوليات ســواء داخــل املؤسســة او باالســتعانة باخملتصــن وجهــات خارجيــة إذا لــزم األمــر.
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شكل اخلطة االستراتيجية وحتويل أهدافها إلى أنشطة اتصالية

هيكلة اخلطة:  األهداف واالهداف الفرعية / الغايات وتخطيط النشاطات
التواصل هو نقل األفكار واملعلومات

-  وضع خطة للتواصل:
• يجعل من املمكن استهداف جمهورك واتصاالتك بدقة.

• يساعدك على حتديد كيفية تطوير املعلومات التعريفية للمؤسسة األمنية، وحتسن صورتها يف اجملتمع.
• يجعل جهود االتصال اخلاصة باملؤسسة األمنية أكثر كفاءة وفعالية واستمرارية.

• يجعل كل شيء أسهل من خال توفير خطة ملا يجب أن تفعله بالضبط يف أي مرحلة من العملية.

ــتمر  ــطتها، وتس ــة وأنش ــداف املؤسس ــط أله ــرد التخطي ــدأ مبج ــب أن تب ــتمرة يج ــة مس ــو عملي ــح ه ــال الناج -  االتص
طــوال فتــرة وجودهــا.

هناك ثماني خطوات إلنشاء خطة اتصال فعالة:
• حدد الغرض من اتصالك.

• حدد جمهورك.
• تخطيط وتصميم رسالتك.
• ضع يف اعتبارك مواردك.

• التخطيط للعقبات والطوارئ.
• ضع إستراتيجية لكيفية تواصلك مع وسائل اإلعام واآلخرين الذين ميكنهم مساعدتك يف نشر رسالتك.

• ضع خطة عمل.
• قرر كيف ستقيم خطتك وتعديلها بناًء على نتائج تنفيذها.
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حتديد األغراض اخلاصة باخلطة االتصالية /البرنامج االتصالي / احلملة  
قــد حتــاول اجلهــات املســؤولة عــن إعــداد خطــة اتصــال للمؤسســة األمنيــة   اســتخدام اســتراتيجية االتصــال اخلاصــة 

باملؤسســة . وتهــدف خطــة االتصــال الســنوية او أحــد برامجهــا إلــى حتقيــق األهــداف التاليــة:
• أن تصبح معروًفا أو معروًفا بشكل أفضل يف اجملتمع.
• توعية اجلمهور بالقضايا التي تتناولها مؤسسة األمن.

• استقطاب اجلمهور والراي العام
• جتنيد املتطوعن للمساعدة يف عمل املؤسسة األمنية ذي الطابع اجلماهيري.

• حشد املؤيدين أو عامة الناس، للعمل من أجل حتسن الصورة العامة للمؤسسة )االنتشار الفيروسي (
• إعان األحداث. 

• االحتفال بالتكرمي أو اإلجنازات.
• جمع املال لتمويل نشاط معن. 

• مواجهة احلجج أو األخطاء أو أحياًنا أكاذيب أو حتريفات أولئك الذين يعارضون عمل املؤسسة األمنية .
• التعامل مع أزمة تنظيمية معرفة عامة - موظف يرتكب جرمية، على سبيل املثال ، أو دعوى قضائية تستهدف املنظمة.

تنقسم األنشطة االتصالية إلى ثالثة أصناف وهي كالتالي:
 • البرامــج االتصالية:)خطــة اتصــال تنفيذيــة( وهــي مجموعــة مــن املشــاريع االتصاليــة تصــب حتــت مظلــة واحــدة أو هــدف 
   اســتراتيجي واحــد. وميكــن أن تكــون هنــاك أكثــر مــن برنامــج لــذات الهــدف ينــدرج حتــت كل برنامــج عــدة مشــاريع، حيــث 

  تتسم تلك املشاريع بخصائص متشابهة، تختلف يف أهدافها وطريقة تنفيذها بحسب املشروع. 

 • املشــاريع االتصاليــة )برنامــج اتصــال واحــد ومحــدد(: وهــو نشــاط اتصالــي يحتــوي علــى أهــداف ذي منــط موحــد، مقيــد 
   مبــدة زمنيــة، مــن عــدة أشــهر إلــى ســنة تقومييــة، ومبيزانيــة محــددة ســلفاً وفــق مهــام واضحــة للوصــول إلــى تلــك األهــداف 

  اخلاصة باملشروع االتصالي.

 • املبــادرات االتصاليــة: وهــو مهــام أو مشــروع ســريع التنفيــذ )حملــة( لتغييــر وضــع حالــي بشــكل عاجــل وفــوري، ومقيــد مبــدة 
   زمنيــة ال تتجــاوز عــدة أشــهر ، وال تزيــد ميزانيتهــا عــن امليزانيــة املتعــارف عليهــا ألخــذ صاحيــات أعلــى إداريــاً عنــد تنفيــذ 

  هذه املبادرات يف بعض احلاالت.
أنشطة املبادرة االتصالية )احلملة( وهي اجلزئية األصغر يف اخلطة التنفيذية، وهي تعتمد على تطوير األنشطة الفردية

 • تغطــي طــرق االتصــال اخلاصــة بجهــاز األمــن /قطــاع األمــن   مجموعــة واســعة مــن األنشــطة الفرديــة، ومبجــرد أن تقــرر 
ــى أنشــطة  ــة عل ــى إلقــاء نظــرة تفصيلي ــاج إل ــج مــن طــرق االتصــال الســتخدامها، حتت ــار مزي    اســتراتيجيتك العامــة واختي

  االتصاالت التي حتتاجها لتحقيق أهداف استراتيجيتك.

 • يجــب أن تبــدأ بالبحــث عــن أنشــطة االتصــال التــي يجــب اســتخدامها كجــزء مــن مزيــج طــرق االتصــال التــي حددتهــا  قائمــة 
  باألنشطة احملتملة ،موضحة أدناه.  باجلدول كأمثلة. 

ــة لــكل نشــاط وحتديــد كيفيــة مراقبتهــا وتقييمهــا. ســيمكنك هــذا  ــاج إلــى حتديــد أهــداف وغايــات فردي  • بعــد ذلــك، حتت
   مــن حتديــد األنشــطة التــي تــؤدي أداًء جيــًدا ، والتــي تعمــل بشــكل أقــل جــودة واإلبــاغ عــن جناحاتــك، مثــل خطــط االتصــال 

  اخلاصة التي تعدها ضمن معايير محدده، فانه  يجب حتديد أنشطتك باستخدام املعايير التالية:
- تتناسب مع استراتيجيتك وطرق االتصال التي اخترتها.

- ادعم حتقيق هدفك وأهدافك العامة.
- مناسب للخدمات التي تروج لها.
- األنسب لنوع الرسالة واجلمهور.

- ميكن إدارتها بنجاح مع املوارد املتاحة لديك.
 - ميكــن إنتاجهــا ونشــرها )تنفيذهــا( يف حــدود ميزانيتــك املتوقعــة - علــى ســبيل املثــال باســتخدام مزيــج مــن األنشــطة "عاليــة 

  التكلفة" و "منخفضة التكلفة" والوسائط "اجملانية" )مثل امللصقات يف املباني العامة / اجمللس( حيثما أمكن ذلك.
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ــة  ــن تكــون هنــاك طريقــة واحــدة فعال ــه ل مــرة أخــرى، يجــب عليــك اســتخدام عــدد مــن األنشــطة لــكل طريقــة اتصــال، ألن
ــر  ــا وعيــوب يف مواقــف مختلفــة. أيًضــا، لذلــك، يجــب عليــك تطوي ــه( مزاي ــة ل ــل الطــرق املقابل ــكل نشــاط )مث مبفردهــا. ول
اســتراتيجية متكاملــة مــع مجموعــة مــن أنشــطة وطــرق االتصــال التــي تتداخــل مــع بعضهــا بعضــا. حيــث ســيؤدي ذلــك إلــى 
ــادة فــرص الوصــول إلــى جمهــورك املســتهدف إلــى احلــد األقصــى، مــن خــال توصيــل رســائلك عبــر عــدد مــن الطــرق  زي

اخملتلفــة علــى مــدار فتــرة زمنيــة وزيــادة التأثيــر الكلــي التصاالتــك. 

منوذج لإلعداد حلملة وانشطة االتصال احملتملة فيها :
أنشطة االتصالطرق التواصل

/توعية /دعاية/
ترويج 

اإلعانات اخلارجية - اللوحات اإلعانية، اإلعانات، احلافات /باصات النقل على اخلطوط اخلارجية بن املدن.

اإلعانات الداخلية - احلافات ووسائل النقل الداخلي اخلاصة باملؤسسة األمنية  

اإلعانات/السبوتات    spotsالتلفزيونية واإلذاعية )االرشادية والتوعوية(.

إعانات االنترنت.

إعانات الصحافة.

مواقع امللصقات اجملانية.

ملصقات املعلومات ألوعية اجلمع.

ملصقات على مركبات األمن /السلطة الوطنية. 

الافتات يف مواقع “او جتمعات نقل الركاب”.

الفتات على جلب البنوك.

الفتات على  املاعب ومناطق جتمع الشباب واجملتمع.
العالقات العامة

واالعالم

إحاطة يومية /أسبوعية لوسائل اإلعام احمللية )التلفزيون والراديو والصحافة ووسائل اإلعام عبر اإلنترنت(.

األحداث واملناسبات .

البيانات الصحفية /اإلحاطات/ /واملؤمترات الصحفية.

النشرات اإلخبارية واملعلوماتية عن قطاع األمن. 
التسويق املباشر

التقنيات

املنشورات وتقوميات اخلدمة )معلومات عن فطاع األمن(

بطاقات تعريفية. 

اللقاءات مع اجملتمع /زيارات املدارس /اجلامعات /البلديات /منظمات اجملتمع املدني. 
تواصل اجتماعي

االرتباط

بناء عاقات دائمة ومستمرة مع اجملتمعات احمللية ومجموعات اجملتمع.

األحداث واجلوالت الترويجية وأيام احلضور.
البريد اإللكتروني و SMS والرسائل النصية على اجملموعات /واتس اب وغيره.متصل

وسائل التواصل 
االجتماعي

Tube You و blog و Facebook و Twitter

استخدام وسائل التواصل االجتماعي /والتفاعل /إنتاج محتوى مائم وفعال ومؤثر .
خدمات املعلومات والتنبيهات النصية للهاتف احملمول، مثل التحذيرات لوضع ما/ بوجود منخفض  جوي/الهواتف احملمولة

احملافظة على السرعة / عدم التجاوز يف املناطق اخلطرة. 
داخلي

مجال االتصاالت

الشبكة الداخلية.

منشورات خاصة باألفراد والضباط واملوظفن.

• حزم تدريب الطاقم واملوظفن.	
• اإلحاطات واملستجدات /اللقاء اليومي /األسبوعي. 	



37

• األهداف والغايات )األهداف الفردية(
• حتتاج لكل نشاط اتصال إلى حتديد مجموعة فردية من الغايات )األهداف الفردية(.

• يجــب أن ترتبــط ألهــداف التــي ميكــن مــن خالهــا مراقبــة وتقييــم التقــدم واإلجنــازات. بهدفــك وأهدافــك العامــة وتدعمهــا. 
إذا لــم يتــم ذلــك، فيجــب أن تشــكك يف قيمــة نشــاط معــن. وسيســاعدك هــذا النهــج علــى أن تكــون واضًحــا بشــأن الغــرض 
مــن كل نشــاط، ومعرفــة مــدى ماءمتــه خلطتــك العامــة. تذكــر أن تتأكــد مــن أن أهدافــك ذكيــة وتشــمل املدخــات واخملرجــات 
والتأثيــرات حيثمــا كان ذلــك مناســًبا )ماحظــة: ال حتتــاج إلــى تضمــن أهــداف املدخــات واخملرجــات والتأثيــر لــكل نشــاط 
- اســتخدمها بشــكل معقــول(. ويعــّد حتديــد أهــداف املدخــات واخملرجــات أمــًرا بســيًطا نســبًيا حيــث يســهل قياســها. يجــب 
التعامــل مــع األهــداف املســتندة إلــى التأثيــرات مبزيــد مــن العنايــة، حيــث يكــون مــن الصعــب توزيــع التأثيــرات علــى أنشــطة 

اتصــال محــددة. كــن منطقًيــا مــع التدابيــر واملعاييــر التــي اخترتهــا - تأكــد مــن أنهــا مناســبة، علــى ســبيل املثــال:

أدوات للوصول إلى اجلمهور املستهدف
للتأكد من أن رسالتك مفهومة، وميكن الوصول إليها ، عليك االنتباه إلى أربعة مجاالت:

• القنوات التي تنقل الرسالة من خالها.
• تصميم الرسالة نفسها.

• استخدام املتحدثن الرسمين.
• الطريقة التي ترتبط بها الرسالة مبواضيع وقيم مألوفة للجمهور املستهدف.

القنوات
إذا كنــت تســتخدم القنــوات بطريقــة إبداعيــة وتدمجهــا جيــًدا، فمــن األرجــح أن تصــل رســالتك إلى من تســتهدفهم. لذلــك، يجب أن 
تكــون القنــوات هــي تلــك التــي يتعــرض لهــا جمهــورك املســتهدف، فقــد تكون احملطــة اإلذاعية يف مدينة جنن، واملغســلة اجملــاورة أو 
ســوق احلســبة يف نابلــس ، ومســجد  جمــال عبــد الناصــر يف البيــرة ، فكلهــا أماكــن يتواصــل فيهــا اآلبــاء  أو شــريحة من الشــباب مع 
رســالتك، علــى ســبيل املثــال. النــاس أكثــر اســتعداًدا لرؤيــة امللصقــات أو الافتــات يف منطقتهــم أكثــر مــن أي مــكان آخــر ، والتقــاط 
املنشــورات يف األماكــن التــي يفكــرون فيهــا بالفعــل يف هــذه القضيــة. )قــد يكونــون أكثــر انفتاًحــا علــى معلومــات أضــرار اخملــدرات 

علــى الشــباب يف العيــادة الصحيــة أو يف ملعــب كــرة قــدم، علــى ســبيل املثــال ، أكثــر مــن منطقــة بجانــب ســوبرماركت .(
هنــاك عامــل آخــر ســيؤثر علــى اختيــارك للقنــوات، وهــو املــوارد املتاحــة لديــك. فــإذا كانــت مؤسســة أمنيــة وطنيــة كبيــرة ذات 
ميزانيــة اتصــال واضحــة و كبيــرة، فمــن الواضــح أن اختيــارك للقنــوات ســيكون أوســع ممــا لــو كنــت دائــرة  صغيــرة  يف جهــاز 

أمنــى، تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى املوظفــن واملتطوعــن وأحيانــا كــرم أفــراد اجملتمــع وتعاونــه.
هنــاك احتمــاالت عديــدة هنــا، يف حــن أن اإلعانــات املدفوعــة هــي إحــدى هذه القنوات، إال أن قنوات توزيع املعلومــات األخرى، باإلضافة 
إلى الترفيه، ميكن أن تخدم الغرض جيًدا، حتى - أو بشــكل خاص - للمؤسســات الصغيرة التي ليس لديها ميزانيات تســويقية كبيرة.

أهداف فرعية /فردية /غايات
نشاط

التأثيرات النتائج املدخالت
توعية أبناء احلي مبخاطر 

اخملدرات /انخفاض ظاهرة 
التدخن / 

انخفاض حوادث السير يف 
منطقة محددة 

توزيع 450 ملصق
شاهد الفيديو 100 ألف /

علق عليه 4500

سمع اإلعان تقريبا 50 ألف

A4 500 طباعة
لون

اعان عن السرعة الزائدة 
وحوادث الطرق

فيديو 10 ثواني /حادث سير  

ملصقات يف املباني العامة
واملتاجر يف جميع أنحاء البلدة

ترويج الفيديو على السوشال ميديا
بث اإلعان على اإلذاعات احمللية 

5% زيادة يف عدد املستطلعن 
الذين يثقوا يف األمن الوقائي/

الضابطة اجلمركية يف 
احلفاظ على الصحة العامة 
واحلد من البضائع الفاسدة 

LPA اجلولة التي تغطي

مت استطاع 1000 شخص خمس لقاءات حضرها 
4000 شخص

لقاءات مع اجلمهور لبحث املواد 
والبضاعة الفاسدة 

نشر 
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اإلعالنات والومضات االرشادية 

 • اإلعالنــات املدفوعــة يف الطباعة)الصحــف واجملــالت( وعلــى الراديــو والتلفزيــون: رمبــا يكــون مــا يفكــر فيــه معظمنــا عندمــا 
ــة  ــاة املعين ــة( املعــن والقن ــوع اإلعــان االرشــادي )الومضــات التوعوي ــد ن ــث ســيتم حتدي ــر. حي ــة نشــر اخلب ــل محاول    نتخي

  املستخدمة جزئًيا على األقل من خال توفر املوارد.
ــن  ــن م ــا، لتشــغيل عــدد مع ــة مبوجــب تراخيصه ــون مطلوب ــو والتلفزي ــة )PSAs(.محطــات الرادي ــة العام ــات اخلدم  • إعالن
   إعانــات اخلدمــة العامــة اجملانيــة للكيانــات غيــر الهادفــة للربح،حيــث ستســاعدك العديــد مــن احملطــات يف كتابــة النســخة 

  وستؤديها أيًضا.
 • اللوحــات والالفتــات: ميكــن أن تكــون هــذه الوســائل إبداعيــة مــن حيــث طريقــة تصميمهــا )انظــر أدنــاه( وطريقــة تقدميهــا. 
   علــى ســبيل املثــال، قــد يجــذب األشــخاص الذيــن ميشــون يف احلــي مبنشــورات /او صــورة علــى ســيارة عليهــا بوســتر  انتباًهــا 

  أكثر من مجرد الفتة معلقة، وميكنهم أيًضا توفير املعلومات واإلجابة على األسئلة.
 • رعايــة أو روابــط ألحــداث أو برامــج إذاعيــة أو تلفزيونيــة أو فــرق رياضيــة أو غيــر ذلــك. ميكــن القيــام بهــذا النــوع مــن األشــياء 
   علــى أي مســتوى تقريًبــا، مــن رعايــة فريــق كــرة قــدم محلــي مــن الدرجــة األولــى والثانيــة إلــى نشــر رســالتك علــى التلفزيــون 

  الوطني، اعتماًدا على مواردك واتصاالتك.

قنوات املعلومات 

ــات. يف األماكــن املناســبة املصاغــة بلغــة بســيطة، وبأرقــام هواتــف مقطوعــة أو معلومــات أخــرى، وميكــن أن تكــون   • ملصق
  هذه امللصقات فعالة للغاية.

• النشرات والكتيبات. كما نوقش أعاه، ميكن أن تكون أكثر إقناًعا يف األماكن التي تكون فيها املشكلة بالفعل يف أذهان الناس.
 • النشــرات اإلخباريــة التنظيميــة واجملتمعيــة. قــد تتــراوح هــذه مــن نشــرات املســاجد واملــدارس والكنائــس إلــى النشــرات 

  اإلخبارية الداخلية للشركات العاملية.
• مواد ترويجية. ميكن أن تكون العناصر من القبعات والقمصان واألكواب املألوفة إلى  الذاكرة احملمولة /فاش 

  ميموري، مبثابة قنوات فعالة لتوصيل رسالتك.
ــور املســتهدف بشــكل جوهــري  ــم اجلمه ــي ته ــادة الت ــراءة امل ــن اســتخدام ق ــرى .ميك ــراءة األخ ــواد الق ــورة أو م ــب املص  • الكت

  إليصال رسالة من خال قصة يتوق القراء إلى متابعتها، أو ببساطة من خال الطبيعة اجلذابة للوسيلة وتصميمها.
 • مواقــع اإلنترنــت. اعتمــاًدا علــى اجلمهــور، ميكــن أن تكــون هــذه طريقــة ناجحــة للوصــول إلــى عــدد كبيــر مــن األشــخاص. 
ــا يف الروابــط مــن مواقــع أخــرى، وحــول اســتراتيجية جلعــل الوصــول إلــى املوقــع ســهلًا مــن     رمبــا حتتــاج إلــى التفكيــر ملًي
   خــال محــركات البحــث. ومــن احملتمــل أن يعمــل التواجــد عبــر اإلنترنــت بشــكل أفضــل مــع األســاليب األخــرى، بحيــث يتــم 

  سرد عنوان URL يف قنوات أخرى.
• رسائل إلى احملرر.

 • القصــص اإلخباريــة واألعمــدة والتقارير)علــى التلفزيــون والراديــو وكذلــك يف الصحــف واجملــات( التــي تقترحهــا أو يتــم 
   عرضهــا أو املســاهمة فيهــا. ولــدى العديــد مــن وســائل اإلعــام ســبل محــددة للمشــاركة )علــى ســبيل املثــال ، مقاطــع "رســائل" 

  اإلذاعة العامة الوطنية)صوت فلسطن ( او إذاعة مؤثرة )راديو أجيال (، أو عمود "دوري" يف جريدة او موقع إخباري (.
 • تصريحــات صحفيــه ومؤمتــرات صحفيــة. قــد يعلــن هــؤالء عــن بــدء احلملــة أو حالتهــا، أو يقدمــون ببســاطة معلومــات حــول 

  مشكلتك، أو يعرضون معلومات جديدة حول املشكلة قد تساعد يف تغيير تصورات الناس أو سلوكهم.
• العروض التقدميية أو التواجد يف املؤمترات واملعارض والتجمعات احمللية والوطنية.

 • التواصــل مــع اجملتمــع أو العمــل يف الشــوارع. ميكــن أن يكــون حضــور مســؤول مــن املؤسســة األمنيــة لقــاء جماهيريــا فرصــة 
  مناسبة لنشر رسالتها يف اجملتمع أمًرا فعاالً للغاية إذا كان لديهم االتصاالت والشبكات املناسبة.

 • األحــداث اجملتمعيــة أو الوطنيــة، واليــوم الوطنــي حملــو األميــة، وأمســية مجتمعيــة بعنــوان  تعــاون مــع األمــن  ضــد العنــف، 
  ومئات من األحداث اجملتمعية األخرى التي ميكن أن تعمل على إيصال رسالة وتسليط الضوء على قضية ما.

 • املظاهــرات العامــة. ال يجــب أن تكــون املظاهــرة العامــة حــول قضيتــك تصادميــة: ميكــن أن تكــون إيجابيــة ومتفائلــة، وال تــزال 
  تستحوذ على انتباه اجلمهور. 

 • كلمــة إيجابيــة. إذا متكنــت مــن الوصــول إلــى عــدد قليــل مــن األشــخاص املؤثريــن الرئيســين، فيمكنهــم املســاعدة يف توســيع 
  رسالة التسويق االجتماعي إلى مجموعة سكانية مستهدفة بأكملها ببساطة من خال شبكاتهم واتصاالتهم اليومية.
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فحص القدرات واإلمكانيات واالحتياجات لتنفيذ اخلطة

فحــص القــدرات واإلمكانيــات ومــا هــو مطلــوب ) يف منظومــة االتصــال والتواصــل الداخليــة والعاقــة مــع اإلعــام واجملتمــع 
يف قطــاع األمــن(... لتنفيــذ خطــة اتصــال فعالــة .

العمــل علــى تطويــر االتصــال الداخلــي ومنظومــة االتصــال والتواصــل يف املؤسســة األمنيــة: إن اهــم خطــوات تقييــم الوضــع 
االتصالــي احلالــي لقــوى األمــن هــو تقييــم القــدرات واإلمكانيــات املتاحــة الداخليــة وحتديــد املعيقــات. 

ــى مــدى 3  ــا عل ــم حتقيقه ــط اجلماعــي الســتراتيجية تواصــل واتصــال بأهــداف واضحــة يت ــى التخطي ــادرة عل ــح ق  - لتصب
  سنوات على األقل .

 - القــدرة علــى وضــع خطــط االتصــال والتواصــل التنفيذيــة ملــدة ســنة، مــع حتديــد اجلمهــور والرســائل التــي حتقــق اهــداف 
  استراتيجية االتصال. 

- حتديد االحتياجات املطلوبة على الصعيدين البشري والتقني والتدريب لتنفيذ اخلطط. 

مــا هــو املوجــود لــدى مؤسســة األمــن؟ مكتــب صحــايف، وعالقــات عامــة، ووحــدة تثقيــف؟ مــا هــو عــدد العاملــن يف هــذه اجملــال؟ 
هــل يجــب دمجهــا؟

إن الفهــم الدقيــق لواجبــات كل دائــرة مــن هــذه الدوائــر يســهل جناحهــا ويقربهــا مــن حتقيــق  أهدافهــا، لذلــك فإنــه يجــب  
علــى املؤسســات ان تضــع لوائــح داخليــة متنــع هــذا اخللــط او التضــارب او التداخــل، وان تســمح ملكتبهــا الصحايف/الناطــق 
اإلعامــي  بــان يتقــرب أكثــر وأكثــر مــن ممارســة دوره احلقيقــي، ألن ذلــك ســيكفل االحتــرام لطاقــم هــذا املكتــب، وســيمكنه 

مــن أداء دوره كامــا، وبشــكل أكثــر فعاليــة، وهــو مــا ســيعود بالنفــع علــى املؤسســة األمنيــة.

مــا ســبق، يضــع تســاؤالت حــول وضــوح األدوار واملســؤوليات لــدى العاملــن يف االتصــال يف قطــاع األمــن: مــن لديــه املعلومــة؟ 
مــن يســمح بنشــرها؟ مــن يصيــغ الرســالة؟ ومــن ينتــج احملتــوى؟ ومتــى تــوزع؟ وبــأي وســيلة إعاميــة؟ هــل هنــاك اي تضــارب 
يف املهــام؟ هــل مــن اجــراءات عمــل مكتوبــة ومتفــق عليهــا لتسلســل اصــدار املعلومــة أو اخلبــر؟ هــل هــذه االجــراءات عمليــة ام 

روتينيــة ومعقــدة؟

لذلــك، ثمــة حاجــة إلىلفريــق مــدرب ومؤهــل لتنفيــذ العمــل، وخطــة معــدة مــن قبــل، لصياغــة الرســائل املناســبة لألحــداث 
املعروفــة مســبقا، والتــي قــد تطــرأ الحقــا، وكيفيــة التعامــل معهــا، وإنتــاج الرســالة بشــكل إعامــي يؤثــر علــى اجلمهــور 

ــه مــن خــال وســيلة االعــام املناســبة.  ــا ل املســتهدف، ويوصله

فهل هذا الفريق موجود و لديه اإلمكانيات واألدوات الضرورية لتنفيذ ذلك؟ 

ــت، ووســائل  ــر يف عصــر اإلنترن ــد بشــكل كبي ــزة االمــن قــد تطــورت عــن بع ــة ألجه ــى الرغــم مــن أن العاقــات اإلعامي عل
ــة. ــن الوظيف ــا م ــزال جــزًءا حيوًي ــع وســائل اإلعــام ال ي ــا لوجــه م التواصــل االجتماعــي، إال أن االتصــال وجًه

ــة أعــاه، فــإن أكثــر موظفــي اإلعــام فعاليــة هــم يف الغالــب أولئــك الذيــن  باإلضافــة إلــى ممارســة االســتراتيجيات املفصل
ــوا تطويــر مهــارات االتصــال املتميــزة نقطــة مهمــة.  جعل

يجــري يف كثيــر مــن االحيــان وكثيــر مــن املواقــع اخللــط بــن مهــام وواجبــات وأدوار الناطــق االعامــي باســم املؤسســة األمنيــة 
او املكتــب الصحــايف فيهــا، مــع مهــام وواجبــات وأدوار مســؤولي الدعايــة واالعــان، او العاقــات العامــة للمؤسســة او وحــدات 

التثقيــف، ســواء كانــت حكوميــة او أهليــة او خاصــة.
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املواصفات املطلوبة يف الناطق االعالمي 
ــى الناطــق االعامــي ان ال ينســى مطلقــا حقيقــة انــه يف موقعــه هــذا يعمــل كصحفــي يتعامــل مــع احلقائــق، وفقــط مــع  عل
ــب الصحــايف لهــذه املؤسســة  ــادر موقعــه يف املكت ــه قــد يغ ــه، وان ــى مــدى مصداقيت ــة مســتندة إل ــق وان ســمعته املهني احلقائ

ــوزارة، ويذهــب للعمــل يف وســيلة إعــام لهــا عاقــة مباشــرة مــع اجلمهــور.  ــة او ال األمني
يجــب ان يكــون النجــاح متواصــا ولــو بخطــوات صغيــرة، الن االرتــداد للخلــف او القفــز يف الهــواء مخاطــرة بســمعة املؤسســة 

األمنيــة ومبــا راكمتــه عبــر ســنن طــوال.
وبذلــك، يجــب ان تكــون كافــة املواصفــات واملهــارات املطلوبــة مــن الصحــايف مطلوبــة ايضــا وبشــكل أكثــر تشــددا يف الناطــق 
ــا الناطــق اإلعامــي  ــارات يختــص به ــات ومه ــا مواصف ــب الصحــايف للمؤسســة، ويضــاف اليه االعامــي او العامــل يف املكت

ومنهــا :
 - ان يكــون علــى عاقــة حســنة بقــادة املؤسســة االمنيــة التــي ميثلهــا فهــو ينطــق باســمهم وينقــل قراراتهم ويشــرح سياســاتهم، ويســهر 

  على ترتيب مقاباتهم مع الصحافة، ويقوم على تأمن ظهورهم يف اإلعام بشكل مائم، وهذا ال يتأتى دون عاقة حسنة.
ــا  ــرزح حتته ــي ي ــط الت ــر والضغ ــل حــدة التوت ــا تقلي ــن خاله ــة، يســتطيع م ــة متفائل ــون مرحــا وصاحــب روح إيجابي  - ان يك

 العاملون يف الصحافة وخاصة يف األزمات. 
 - ان يكــون ســريعا يف الــرد علــى االستفســارات ،وحاضــر الذاكــرة والبديهــة، وقــادرا على التعامل مبنتهى البــرود ومتالك االعصاب 

  والتهذيب، حتى مع اولئك الذين يتعمدون توجيه االسئلة الشخصية او احملرجة او املكررة، وان ال يتعامل بالشخصنة.
- ان يكون مطلعا على كل التطورات واملستجدات اخلاصة بالقضايا التي تهم مؤسسته، وأن يتوقع دائما االسئلة التي قد توجه اليه. 

- ان يصحح اخطاءه بأسرع ما ميكن. 
- ان تكون لديه قائمة محدثة بأبرز إجنازات مؤسسته. 

- ان يتحدث بلغة مفهومة وان يفسر االصطاحات. 
 - ان ال يهمــل الــرد علــى االتصــاالت واالمييــات التــي تــرده، وان يجتهــد يف تقــدمي الــرد علــى االستفســارات التــي تصلــه يف 

  أسرع وقت ممكن. 
- أن يدرك ان كل ما ينطق به قد يصبح منشورا. 

- أن يتجنب اإلجابة على أسئلة ال تتعلق بعمل مؤسسته، وان يعد بتقدمي اإلجابات التي ال يعرفها يف أسرع وقت ممكن. 
- أن يحافظ على مظهره العام يف كل االوقات، ان يكون جاهزا للعمل فورا. 

- أن يكون مستخدما ماهرا لوسائل التواصل االجتماعي. 
 - أن يحــرص علــى التماهــي مــع وظيفتــه ومــا تفرضــه عليــه مــن مواقــف، حتــى ال يكــون صاحــب شــخصيتن، يســهل مــن خالــه 

  مهاجمته او مهاجمة مؤسسته. 
- العمل على مدار الساعة للرد على االستفسارات الصحفية.

-  اعداد أوسع قاعدة بيانات ممكنة حول كافة وسائل االعام وممثليها.
- اإلشراف على املوقع االلكتروني وصفحات وقنوات التواصل االجتماعي للمؤسسة وكافة املنشورات التي تصدرها .

األهلية واالحترافية للطاقم من أجل إنتاج أخبار مبواصفات تراعي اجلودة واملستوى الفني
 ان القيــام بهــذا الــدور يف املكتــب الصحــايف للمؤسســة األمنيــة، يســتدعي مــن العاملــن فيــه توفيــر أحــدث األخبــار لوســائل 
اإلعــام وممثليهــا بأقصــى درجــات الدقــة والســرعة، وبشــكل دائــم، يحولهــم مــع طــول املــدة والتكــرار الناجــح للتجربــة العمليــة 

إلــى مصــدر اول موثــوق لألخبــار. 

فعالية آليات النشر والتوزيع التي تعتمدها األجهزة األمنية 
ومــن غيــر املعقــول ان يوضــع اللــوم علــى  وســيلة اعــام معينــة او صحــايف بعينــه علــى عــدم االهتمــام مبوضــوع معــّن إن لــم 
يكــن اجلهــاز األمنــي او قطــاع األمــن ،اصحــاب الشــأن يف املكتــب الصحــايف واإلعامــي للمؤسســة األمنيــة، قــد أبــدى عــدم 
االهتمــام بهــذا املوضــوع، او أن يعاتبــه علــى اســتخدام إحصائيــات قدميــة مثــا، يف حــن أن عــدم املتابعــة او عــدم حتديــث 

البيانــات واإلحصائيــات واملعلومــات  هــو مــن أوقــع الصحــايف يف هــذا املطــب. 

توفير البيانات وحتديثها واالعالن عنها باستمرار
ميّكــن التخطيــط املســبق املؤسســة األمنيــة مــن توفيــر بيانــات محدثــة بشــكل دائــم، وجاهــزة للنشــر بالشــكل املناســب )فيديــو /
انفوجرافيــك / إحصائيات/بيــان صحفــي / بيــان بلغــة أخــرى مدققــة مــن مختــص يف اللغــة واملوضــوع / ومضه إرشــادية( بلغة ســهلة 

واضحــة تائــم للجمهــور املســتهدف، بحيــث يتــم نشــرها فــورا عنــد احلاجــة او وقــت املناســبة او بشــكل دوري الطــاع اجلمهــور. 
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إعداد  قائمة بأسماء خبراء متحدثن يف مجاالت عمل املؤسسة األمنية و حتديثها
إن القيــام بهــذا الــدور هــام جــدا يف العمــل االتصالــي لقــوى االمــن واملكتــب الصحــايف/ الناطــق اإلعامــي للمؤسســة األمنيــة، 
ويســتدعي ســرعة وجديــة يف التجــاوب مــع األحــداث املتنوعــة واملتخصصــة الطارئــة واملعروفــة مســبقا، واخملطــط لهــا بشــكل 
اولــي مــع مــا تطرحــه وســائل اإلعــام، مثــل االطبــاء الشــرعين ومختصــن يف املقذوفــات والقوانــن ســواء مكافحــة اجلرميــة/ 
واجلرميــة االلكترونيــة والقضايــا األمنيــة  واالســهام بشــكل جــاد يف نقــاش كل املقترحــات، وتبيــان مــدى جناعتهــا او عدمــه، 
وإمكانيــة تطبيقهــا مــن اســتحالته وتقــدمي الوعــود الصادقــة بــدون مبالغــات متفائلــة قــد تنعكــس ســلبا علــى ســمعة املؤسســة 

األمنية. 

تطوير قدرات ومهارات اخلبراء يف إيصال الرسالة للجمهور
يحتــاج هــؤالء اخلبــراء إلــى القــدرة يف التفاعــل مــع اإلعــام والصحفيــن، الن وســيلة اإلعــام او الصحفــي إذا  اتصــل 
باملؤسســة األمنيــة لتكــون أحــد قطبــي احلديــث والنقــاش واحلــوار يف موضــوع معن/برنامــج /لقــاء،  ووجــد ان قــادة املؤسســة 
االمنيــة قــد أغلقــوا هواتفهــم او امتنعــوا عــن الــرد، او لــم يتوفــر مــن األصــل أســماء وأرقــام أصحــاب االختصــاص مــن املؤسســة 
األمنيــة، لكــي يجــري االتصــال معهــم مــن قبــل اإلعاميــن، فعليهــم أن يكونــوا يف وضــع اســتعداد للتعامــل مــع وســائل اإلعــام.

جاهزيــة هــؤالء اخلبــراء للظهــور عبــر اإلعــالم وبــأي اللغــات يتحدثــون -توفيــر وتوزيــع معلومــات االتصــال بهــم علــى 
وســائل االعــالم واجملتمــع املدنــي 

ــى إيصالهــا بالشــكل الصحيــح للجمهــور وبشــكل مهنــي واحتــرايف، وان يعــرف  يجــب أن يكــون مــن ميلــك املعلومــة قــادرا عل
ــراء،  ــم املتحدثــن واخلب ــة لغــة يتحــدث. وهــذا يتطلــب حتديــث قوائ ــه، وبأي ــه ومعرفت ــه، ودرجــة وعي اجلمهــور الــذي يخاطب

ــى مــن يتحدثــون باللغــات االخــرى.  ــدة، مــع التركيــز عل وتزويدهــم مبهــارات جدي
وتوزيــع القائمــة علــى وســائل االعــام مــع نبــذة عــن كل خبيــر، وتوفيرهــا علــى املوقــع االلكترونــي، ويف ختــام كل بيــان او خبــر 

ينصــح بإضافــة عبــارة ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصــال باخلبيــر فــان الفانــي. 

املساعدة على نشر وإشاعة روح املساءلة يف اجملتمع 
 ان القيــام بهــذا الــدور علــى جبهــة املكتــب الصحــايف للمؤسســة يســتدعي التعــاون مــع الصحافيــن الذيــن ينفذونــه، وإمدادهــم 
باملعلومــات الازمــة واملطلوبــة، طاملــا انهــا غيــر مصنفــة كوثائــق ســرية، ســواء كانــت إحصائيــات او لوائــح داخليــة او قــرارات 
ــدا ملواجهــة  ــي يســتند اليهــا احملقــق، وكذلــك االســتعداد جي ــة التأكــد مــن صــدق املعلومــات واملصــادر الت ومواقــف، ومحاول

النتائــج التــي قــد يكشــف عنهــا التحقيــق.

 اجلاهزية للشفافية وللمساءلة
قطــاع األمــن هــو قطــاع وطنــي عــام، ومــن حــق اجلمهــور وممثليــه معرفــة مــا يقــال عنــه، او كيــف يقــوم مبهامــه، ومــدى 
اجلاهزيــة والقــدرة علــى حفــظ األمــن والنظــام، وبالتالــي فإنــه مــن الطبيعــي ان بتعــرض للمســاءلة ســواء مــن ممثلــي البرملــان 

ــل للســلطة الرابعــة.  ــي او اإلعــام كممث او اجملتمــع املدن
 ومــن غيــر املعقــول ان تعاتــب املؤسســة األمنيــة وســيلة إعــام معينــة او صحافيــا بعينــه/او مؤسســة مجتمــع مدنــي،  جملــرد انــه 
قــام بــدوره الرقابــي او نلومــه علــى النتائــج التــي توصــل اليهــا، يف حــن اننــا رفضنــا مثــا االســتفادة مــن احلــق الــذي اعطــاه 

لنــا بشــرح وجهــة نظرنــا او موقفنــا داخــل التحقيــق. 

قطاع األمن يتحدث بلغة موحدة وإجابات منوذجية ملا قد يطرح عليه من أسئلة:
عنــد احلديــث مــع االعــالم، ينبغــي ان يكــون هنــاك وضــوح للمتحدثــن حــول مــا ميكــن نشــره مــن عدمــه، وحتديــد اإلجابــة 
الفضلــى حــول القضيــة املثــارة، وجاهزيتهــا للدخــول يف النقــاش، واحلديــث اإلذاعــي واجلماهيــري حســب مــا تقتضيــه طلبــات 

االعــالم.  
وعــادة تقــوم وســائل اإلعــام بدورهــا يف إعطــاء املعلومــات اإلخباريــة والتحليــات، ومتابعــة املعطيــات  دون تفضيــل، اال مــا 
تقتضيــه طبيعــة املوضــوع ودون االســتغراق يف دور علــى حســاب اآلخــر ؛ فاإلغــراق يف إعطــاء األخبــار فقــط دون حتليــل 
ملعطياتهــا، او متابعــة لتطوراتهــا وارشــاد حولهــا، وتوســط بــن أطرافهــا، والرقابــة علــى هــذه األطــراف، ســيقود ال محالــة إلــى 
وقــوع وســيلة اإلعــام يف ســباق التنافــس علــى نســب املتابعــن دون التفــات كبيــر إلــى نســبة الثقــة واملصداقيــة فضــا عــن 

التأثيــر.
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لهذا ميكن تلخيص أهم احتياجات قطاع األمن االتصالية مبا يلي:

ــة، وخطــة  ــى وضــع خطــة مســبقة: قــم بإعــداد خطــة اســتراتيجية لاتصــال والتواصــل للســنوات املقبل  1. يجــب العمــل عل
   اتصال تنفيذية ســنوية لكيفية حتقيق أهداف االســتراتيجية وتنفيذها، لتســهيل التنفيذ والتقييم واملراجعة، وتوفير امليزانيات 

  الضرورية للتخطيط واإلنتاج والتنفيذ، مع أخذ دور وأهمية اإلعام كجمهور شريك ومؤثر واساسي يف هذه اخلطة. 
سياســة اإلفــراج عــن املعلومــات العامــة فيمــا يتعلــق بأحــداث، مثــل إطــاق النــار علــى ضابــط أو حــادث إصابــات جماعيــة، 
أو رد فعــل مطلــق النــار، أو اعتقــال شــخصية بــارزة، أو حــادث اســتخدام القــوة، حيــث يجــب علــى طاقــم القيــادة التشــاور مــع 

قــادة الوحــدات والفريــق القانونــي، لتحديــد مــا ميكــن ومــا ال ميكــن الكشــف عنــه.

 2. الشــفافية: وجــود اســتراتيجية مدروســة ومخططــة يســاعد يف تقــدمي روايــة تتســم بالشــفافية والوضــوح للجمهــور 
   املســتهدف،  مــن املهــم اغتنــام الفرصــة للتحلــي بالشــفافية وشــرح القوانــن واإلجــراءات للجمهــور، وتقــدمي ذوي االختصــاص 
   املهنيــن للحديــث يف املواضيــع املثــارة، مــع التأكــد أيًضــا مــن تصحيــح أي روايــات كاذبــة أو معلومــات غيــر صحيحــة قــد مت 

  نشرها من قبل وسائل اإلعام.

 3. حتقــق مــن احلقائــق: تأكــد مــن املعلومــات قبــل بثهــا. وهــذا يعنــي أن املعلومــات يجــب أن تؤخــذ مــن مصــدر موّثــق وموثــوق، 
   وليــس مــن شــخص يحــرس احمليــط اخلارجــي ملســرح اجلرميــة. كذلــك مــن األفضــل االبتعــاد عــن  التخمــن، ألنــه مبجــرد 
   صــدور املعلومــات يصعــب التراجــع؛ لذلــك مــن املهــم الطلــب مــن طــرف ثالــث، وفريــق قانونــي، فحــص املعلومــات التــي يتــم 

  نشرها قبل إعطائها لوسائل اإلعام.

 4. حتــدث بصــوت واحــد: اختــر متحدًثــا رســمًيا واحــًدا مــن املؤسســة األمنيــة، خاصــًة فيمــا يتعلــق باحلــوادث التــي قد تتكشــف 
   خــال فتــرات زمنيــة طويلــة، ألنــه ميكــن للمعلومــات املتضاربــة مــن مصــادر متعــددة ألجهــزة االمــن أن تخلــق مظهــر تســتر أو 

  تكون كاذبة. من املهم التأكد من أن املتحدث الرسمي قد تلقى تدريًبا كافًيا ليكون وجه املؤسسة األمنية وصوتها.

 5. االتصــال الداخلــي مخطــط وواضــح األدوار واملســؤوليات، اشــرح نشــر سياســة نشــر املعلومــات يف جميــع أنحــاء 
ــون  ــن، يفهم ــاط، العســكرين واملدني ــى  الضب ــزة إل ــادة األجه ــن قي ــع األعضــاء، م ــن أن جمي ــد م ــة : تأك ــة االمني     املؤسس

   القواعد، ويفرضون اإلجراءات التأديبية خلرقها.
     ال شــيء ميكــن أن يكــون أكثــر ضــرًرا مــن "مصــدر غيــر مســمى" مبعلومــات داخليــة ينشــر األكاذيــب إلىلوســائل اإلعالم. اشــرح أن 

   تسريب معلومات حساسة ميكن أن يفسد حتقيًقا مستمًرا، ورمبا يفسد صورة األجهزة األمنية ودورها يف العمل الوطني.

 6. احصــل علــى الرســالة بســرعة. مبجــرد إجــراء حتقيــق أولــي ملعاجلــة النقــاط الرئيســية يف احلــادث، قــم بصياغــة بيــان 
   صحفــي وإرســاله إلــى وســائل اإلعــام.  كذلــك يجــب أال تبتعــد املقابــات احليــة كثيــًرا عــن البيــان الصحفــي. كمــا يجــب 

  إعطاء محاذير مثل: "التحقيق مستمر”، وسيتبع ذلك مزيد من املعلومات. هذا موجز مما نعرفه اآلن ".

7. على املستوى اإلداري واألفراد: 
- وجود اخلطة التنفيذية لاتصال. ولتكن سنوية بشرط وضع امليزانيات الضرورية لتنفيذها. 

 - وجــود مكتــب اعامي/دائــرة إعــام  مــن عــدة أفــراد يتولــون مســؤوليات اإلعــام واإلرشــاد والتثقيــف واملناصــرة، ورصــد 
  اإلعام والعاقات العامة مع اإلعامين واجلمهور. 

 - متكــن العاملــن مــن خــال دورات وورشــات العمــل يف مجــاالت العمــل اإلعامــي للمؤسســة غيــر اإلعاميــة: إدارة احلــدث، 
   وإدارة شــبكات التواصــل االجتماعــي، وتنظيــم املؤمتــرات الصحفيــة، ومهــارات الناطــق االعامــي، وتنظيــم احلمــات 

  االعامية، وصحافة البيانات واالنفوجرافيك وإعداد الفيديوهات القصيرة. 
 - توفيــر املعــدات عاليــة اجلــودة الضروريــة إلنتــاج احملتــوى الرقمــي وحتريــره، مثــل: وحــدات املونتــاج واجلرافيــك والتصويــر 

  الفيديو والصور والعدسات املناسبة، باإلضافة عدد غير قليل من أدوات اإلنتاج السريع /اإلنتاج باملوبايل.
 - وجــود ناطــق إعامــي او متحــدث باســم املؤسســة األمنيــة إلــى جانــب اخلبــراء املتخصصــن، وتزويــد هــذا املتحــدث مبهــارات 

  اخلطاب، وحسن استخدام لغة اجلسد والظهور األمثل يف املقابات والبرامج احلوارية واملناظرات. 
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- وجــود لوائــح إجرائيــة لتنظيــم العمــل وحتديــد الصاحيــات واملرجعيــات يف كل شــأن اعامــي، كإصــدار خبــر او بيــان او 
ورقــة حقائــق ومــا شــابه. وان تكــون هــذه اإلجــراءات منطقيــة تكفــل ســامة املضمــون وســرعة النشــر.

ــات الرســمية الصــادرة باســم  ــق واخملاطب ــات، وأوراق احلقائ ــار والبيان ــة متفــق عليهــا وموحــدة لألخب ــة وفني ــب كتابي - قوال
املؤسســة املنيــة.  

- هــل يحضــر أعضــاء املكتــب الصحفــي للمؤسســة كافــة االجتماعــات؟ وهــل هــم جــزء مــن آليــة اتخــاذ القــرارات؟ وهــل يؤخــذ 
برأيهــم عنــد التخطيــط؟ وهــل االعــالم مــن األصــل جــزء مــن اخلطــة أم ال؟

- وإلى جانب مساهمته يف رسم االستراتيجيات، يقوم املكتب الصحايف/دائرة االعام  باملهام التالية:
- تخطيط وتنظيم احلمات اإلعامية لتوجيه الرسائل بعيدة املدى. 

 - االطــاع علــى النشــاطات العملياتيــة للمؤسســة، للتحضيــر للتغطيــة اإلعاميــة املناســبة /او تقــدمي النصــح واملشــورة والــرأي 
  فيما يتعلق بردود الفعل من اجلمهور وتأثير النشاط على املؤسسة األمنية وسمعتها. 

- العمل اليومي للمكتب الصحايف يف املؤسسة األمنية  
 - يتعــن بدايــة علــى أعضــاء املكتــب الصحــايف للمؤسســة ان يكونــوا جــزءا مــن نســيجها، وان يتماهــوا مــع أهدافهــا عــن قناعــة، 
   حيــث ال ميكــن لناطــق إعامــي ان يدافــع عــن رســالة تخالــف عقيدتــه الفكريــة، كمــا يتعــن علــى املؤسســة األمنيــة  ان تتعامــل 
   مــع املكتــب الصحــايف كعضــو فاعــل يف فريقهــا االســتراتيجي، وان ال تأخــذ القــرارات قبــل االســتماع إلــى تقييمــه لــردود 
   الفعــل املتوقعــة مــن قبــل الصحافيــن واجلمهــور، او االســتماع إلــى مخططــه حــول كيفيــة نقــل هــذه القــرارات إلــى اجلمهــور 

  عبر وسائل االعام. 
- جتديد البيانات يوحي بتحقيق إجنازات وبجدية العمل. شرط ان يطال املضمون وليس الشكل فقط. 

- اعداد قاعدة بيانات بأسماء وعناوين وهواتف كل خبير او مختص بالقضايا التي تعاجلها مؤسسته.
 - كل مــا يصــدر عــن املؤسســة األمنيــة يجــب أن يكــون منســجما، وان يحمــل ذات التوجــه وذات النمــط لتشــكيل بصمــة موحــدة 
   تعــرف بهــا املؤسســة األمنيــة، حتــى مــن دون ان يذكــر اســمها، وذلــك مــن خــال توحيــد منــط الصــور وااللــوان واخلطــوط 

  والشعارات وما إلى ذلك.
 - مــن املهــم تأمــن قنــاة تواصــل مــع اجلمهــور، للحصــول علــى تغذيــة راجعــة بشــأن أنشــطة مؤسســته، او للرد على استفســارات 
   اجلمهورمــن خــال التفاعــل مــع اجلمهــور، والــرد علــى استفســاراته علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، او مــن خــال معاييــر 

  القياس لتفاعل اجلمهور على الشبكات االجتماعية والرقمية. 
- آليات اتصال مباشر على مدار الساعة 

عبــر البريــد االلكترونــي للمؤسســة وأرقــام تلفــون خاصــة معلــن عنهــا ومجانيــة لطلــب االستشــارة، وســرعة يف الــرد دون اهمــال 
اي ســؤال او طلــب.

- ترتيب املقابات واجللسات للصحافين مع مسؤولي مؤسسته ومناقشتهم يف مضمون املقابلة. 
 - مراجعــة املعلومــات عــن وســيلة اإلعــام وعــن جمهورهــا، ووضــع اســئلة متوقعــة وإجابــات منوذجيــة، ومراجعــة مــدى انســجام 

  ذلك مع الرسائل املراد توجيهها.
 - اعــداد تقاريــر الرصــد اليومــي عــن التغطيــات الصحافيــة التــي تناولــت املؤسســة األمنيــة وسياســتها واطــاع املســؤولن 

  عليها ملخصة مع إبراز أهم التغطيات التي تستدعي ردا او تفسيرا او تدخا او عتابا.
 - تقريــر الرصــد اليومــي يجــب ان يكــون تقليــدا ثابتــا ومبرمجــا، فمــن غيــر املعقــول ان تكــون املؤسســة االمنيــة آخــر مــن يعلــم 

  ماذا يقال عنها او عن القضايا التي تهمها.
- االشراف على كتابة اخلطب والكلمات الرسمية التي تلقى او توجه باسم املؤسسة األمنية.

- يجــب اســتغال كل مناســبة إليصــال رســالة املؤسســة األمنيــة، لــدى املكتــب الصحــايف باســتمرار مــا يضيفــه إإلــى مضمــون 
اخلطاب.
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ــان وتوجيــه الدعــوات واالســتعداد لألســئلة،  ــكان والزم ــن وامل ــار املتحدث ــن اختي ــدءا م ــة ب  - اإلعــداد للمؤمتــرات الصحافي
   وصياغــة البيــان وورقــة احلقائــق، وتوجيــه الدعــوات وإدارة املؤمتــر الصحــايف وإدارة عمليــة توجيــه األســئلة، انتهــاء برصــد 

  كيف متت تغطية املؤمتر وما هو األثر الذي خلقه.
 - املهــارة يف عقــد املؤمتــرات الصحفيــة احملترفــة جتعــل مــن الســهل تغطيتهــا، ومــن املشــجع التعامــل مــع القضايــا التــي 

  تطرحها، وهناك مترينات ودورات متخصصة يف هذا الباب.
- إعداد قاعدة البيانات اخلاصة بعمل مؤسسته وحتديثها باستمرار.

العمل االتصالي يف املؤسسة األمنية بن الوقاية والعالج
وهنــا، يجــب التحلــي بأقصــى درجــات املســؤولية ووضــع هــدف احلفــاظ علــى النظــام العــام يف االعتبــار األول، والفصــل بــن 
مــا هــو رأي شــخصي او موقــف مؤسســاتي، وبــن مــا هــو معلومــة علميــة مدققــة، ان ممارســة هــذا الــدور الهــام واحليــوي 
والضــروري بشــكل فعــال قــد يســهم يف حمايــة األرواح واملمتلــكات، ويقلــل مــن اخلســائر ويشــيع الــروح التضامنيــة بــن 
اجلمهــور، وقــد يســهم ايضــا يف تشــكيل مجموعــات العمــل التطوعــي يف املناطــق املتضــررة او املهمشــة او البعيــدة عــن مراكــز 

تقــدمي اخلدمــات، 
- ولكنــه قــد يثيــر البلبلــة، وقــد يفاقــم األمــور ســوءا حــن متارســه وســائل االعــام بشــكل بعيــد عــن املهنيــة إذا لــم تتوفــر لديهــا 
املعلومــات الرســمية واملوثقــة، كأن تعتمــد علــى مبالغــات جتــايف مبــدأ الدقــة، او متارســه بانفعــال يضفــي مخــاوف وشــكوك 
علــى اجلمهــور املتلقــي، او حــن تقــدم واجبهــا الرقابــي علــى واجبهــا اإلرشــادي، وتنشــغل بالبحــث عــن اوجــه التقصيــر، وتبــدأ 
ــوم واالتهــام واملطالبــة مبحاســبة وإقالــة املقصريــن، ان هــذا الــدور الرقابــي علــى أهميتــه ال يجــب يف حــال مــن  بتوجيــه الل

األحــوال ان يتقــدم علــى واجــب اإلرشــاد او ان يكــون علــى حســابه.
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◄ التوصيات 
ــر والشــد واجلــذب، بســبب طبيعــة القطاعــن؛ فقطــاع اإلعــام  ــا بالتوت اتســمت عاقــة وســائل اإلعــام وقــوى األمــن عاملي
يســعى إلــى نشــر املعلومــة بشــكل كامــل وشــفاف، بينمــا يعتمــد قطــاع األمــن علــى الســرية يف التحقيقــات واإلجــراءات، وعليــه، 
فــإن الســبيل األمثــل لتحقيــق الهــدف املشــترك بــن القطاعــن، والــذي يهــدف باألســاس إلــى تقــدمي خدمــات نوعيــة للمواطــن، 
يتمثــل يف العمــل اجلــاد للتأســيس لعاقــة مهنيــة تقــوم علــى االحتــرام والتعــاون املتبادلــن، وليــس علــى افتــراض ســوء النيــة 
والعدائيــة. حيــث ميكــن الوصــول إلــى هــذه العاقــة مــن خــال تفعيــل املكاتــب االعاميــة يف قــوى األمــن، وحثهــا علــى التواصــل 
الفعــال والــدوري مــع وســائل االعــام، وإشــراك هــذه الوســائل يف جهــود حفــظ النظــام مــن خــال اليــات تنســيق فعالــة تضمــن 
احلصــول علــى املعلومــات، دون اإلضــرار بطبيعــة عمــل قــوى األمــن، وبالتالــي حتقيــق الشــفافية واحلفــاظ علــى الســلم األهلــي 
واجملتمعــي يف آن معــاً. وينطبــق هــذا التعــاون كذلــك علــى مؤسســات اجملتمــع املدنــي واملنظمــات االهليــة، بحيــث يشــكل 
التعــاون فيمــا بينهــا وبــن قــوى األمــن مــن خــال تنفيــذ األنشــطة املشــتركة وتشــجيع هــذه املؤسســات واجلمعيــات ومنتســبيها 
ومتطوعيهــا، علــى تنفيــذ أنشــطة ومشــاريع مختلفــة بالتعــاون مــع قــوى األمــن، مبــا يحقــق عاقــة تكامليــة قائمــة علــى مبــادئ 

التعــاون واالحتــرام املتبــادل يف حتقيــق الهــدف املشــترك لهــذه القطاعــات جميعــاً. 

بنــاًء علــى مــا تقــدم مــن حتليــل الســتجابات ممثلــي االعــام ومــدراء االتصــال، جنــد أن هنــاك عــددا مــن التدخــات املقترحــة 
التــي قــد تســاهم يف تعزيــز العاقــة بــن مؤسســات األمــن والقطــاع االهلــي واإلعامــي:

 1. عقــد دورات تدريبيــة لطواقــم املؤسســة األمنيــة يف مواضيــع محــددة، تتمحــور حــول اجلوانــب احلقوقيــة للمواطنــن عمومــًا 
   وللصحفين على وجه اخلصوص، وذلك لتقليل التوتر خالل االنشطة التي قد ينجم عنها احتكاك مع رجال األمن.

ــي  ــع املدن ــات اجملتم ــه مؤسس ــوم ب ــذي تق ــي ال ــدور االيجاب ــول ال ــة ح ــة األمني ــادي يف املؤسس ــتوى القي ــاءات للمس ــد لق  2. عق
   واملؤسســات اإلعالميــة، ملــا يف ذلــك مــن أهميــة يف تبنــي املســتوى القيــادي لسياســات مؤثــرة داخــل املؤسســة تســاهم يف تعزيــز 

العالقــة اإليجابيــة بــن قــوى األمــن ومؤسســات اجملتمــع املدنــي واإلعــالم.

 3. ميكــن للمؤسســات اخملتصــة يف اجملتمــع املدنــي تبنــي مبــادرة لرفــع مســتوى التنســيق واالتصــال بــن ضبــاط اإلعــالم يف 
    املؤسســة األمنيــة والصحفيــن، مــن خــالل إقامــة منتــدى )Info-Hub( بــن هــذه املؤسســات مجتمعــة بحيــث يســاهم يف 

   تقدمي توضيحات سريعة حول قضايا ملحة، ما يساهم يف تقليل التوتر الذي تسببه املعلومات املغلوطة أو نقص املعلومات. 

 4. ميكــن لوســائل اإلعــالم اخملتصــة العمــل علــى بنــاء شــراكات مــع قــوى األمــن، تســاهم يف تطويــر العالقــة املهنيــة بينها،بحيــث 
   تكون مؤسسات اجملتمع املدني ذات العالقة بدور تنسيقي تشاركي يف هذه املبادرة. 

 5. تعزيــز ثقافــة وســلوك املؤسســة األمنيــة املعلوماتــي امُلبــادر: بحيــث تكــون املؤسســة األمنيــة مصــدرًا أواًل للمعلومــات، ومبــادرة 
    لتزويــد املؤسســات اإلعالميــة والصحفيــن واملؤسســات احلقوقيــة باملعلومــات األوليــة، ممــا يضيق اجملــال أمام التأويــل والتخمن 

   واملبالغات، وتوسيع الهوة بن املؤسسة األمنية واجملتمع املدني واإلعالمي، ويحّد من الشائعات وحتسن سمعة املؤسسة.

 6. الدعــوة لعقــد مؤمتــر أو ورشــة عمــل لكافــة أصحــاب املصلحــة لتبــادل اآلراء ومناقشــة االحتياجــات املطلوبــة جلميــع األطــراف، 
    بحيــث ميكــن اخلــروج بتوصيــات تتحــول إلــى سياســات ذات تأثيــر إيجابــي علــى العالقــة بــن قــوى األمــن ومؤسســات اجملتمــع املدني 
ــة  ــف ذات درج ــى مواق ــي تتبن ــات الت ــوة اجله ــب دع ــل يج ــن، ب ــن اجملامل ــات والصحفي ــوة املؤسس ــم دع ــى أن ال يت ــالم، عل     واالع

   استقطاب عالية خملتلف األسباب، حيث أن احلوار مع هذه الفئة يساهم بشكل حقيقي يف تقليل درجة التوتر ورفع درجة الثقة. 

 7. توظيــف اخلبــرات اإلعالميــة واملعرفيــة للضبــاط املتدربــن والتــي اكتســبوها خــالل تدريبــات مكثفــة، أكادمييــة وعمليــة، يف 
   صناعة وتطوير محتوى املؤسسة األمنية، وإيالء ذلك أهمية قصوى من قبل القيادات العليا يف املؤسسة األمنية. 

 8. تطويــر وتفعيــل دوائــر البحــث العلمــي والدراســات داخــل املؤسســة األمنيــة، وإطــالع ومشــاركة مخرجــات هــذه العمليــة مــع 
   املؤسسات األكادميية والبحثية الفلسطينية. 

 9. وأيضــًا، مســاهمة املؤسســة األمنيــة الفلســطينية يف متويــل البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية يف موضوعــات بحثيــة 
   ذات اهتمام مشترك.
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◄ املراجع 

• 	https://www.moi.pna.ps/About وزارة الداخلية دولة فلسطن

• 	https://bit.ly/3H3Tscj الضابطة اجلمركية

• 	about/ps.palpolice.www//:https الشرطة الفلسطينية

• 	https://bit.ly/3s1rR79 االستخبارات العسكرية الفلسطينية

• 	https://bit.ly/3p3cPfh .اخملابرات. )2020(. التأسيس والبدايات

• 	https://www.pcd.ps/about :الدفاع املدني 

• 	https://bit.ly/3sV4hIs  قوات األمن الوطني الفلسطيني

• 	https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2336 وكالة األنباء الفلسطينية

• عبد الباسط هويدي )2018(. اإلعام ودوره يف التوعية األمنية داخل اجملتمع. مجلة اجملتمع والرياضة. 	

493/1/2/76623/downArticle/en/dz.cerist.asjp.www//:https

•  بكر موسى جاسم. )2017(. توظيف العاقات العامة يف بناء الوعي األمني ملكافحة اإلرهاب. البحث العلمي.	
https://bit.ly/350NKue 

• الصيريف، محمد )2008(: اإلدارة االستراتيجية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية.	

• 	 Communication planning should directly support organizational strategic
.planning for best results

https://cuttingedgepr.com/communication-planning-should-directly-support-
/organizational-strategic-planning-for-best-results

•
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◄ ملحق قائمة املؤسسات التي مت إجراء املقابالت معها: 
املؤسسات االعالمية املؤسسات األهلية الرقم

مؤسسة فلسطينيات الوكالة الفرنسية 1
"مركز إعام حقوق االنسان "شمس قناة العربية 2

3 مؤسسة احلق راديو أجيال

راديو بيت حلم 2000 مركز عاج وتأهيل ضحايا التعذيب 4

5 مركز القدس للمساعدة القانونية راديو 24 اف ام

"الهيئة األهلية الستقال القضاء "استقال الوكالة الفرنسية 6



المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن

مــن  عــدد  ائتــاف  االمــن،  قطــاع  فــي  الرشــيد  الحكــم  لتعزيــز  المدنــي  المنتــدى 
المنظمــات األهليــة التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا فــي مجــال تعزيــز الحوكمــة 
الرشــيدة فــي قطــاع األمــن الفلســطيني، وتعزيــز ثقافــة المســاءلة المجتمعيــة علــى 
عملــه بمــا يســهم فــي تحصيــن مؤسســات األمــن مــن جميــع اشــكال الفســاد ويعــزز 
مــن كفــاءة وفاعليــة األجهــزة األمنيــة علــى أســاس مــن الشــراكة والعمــل التوافقــي 
بيــن الجميــع، وذلــك بهــدف الوصــول الــى قطــاع أمــن فلســطيني ملتــزم بســيادة 
القانــون واحتــرام الحقــوق والحريــات العامــة، يلتــزم المســؤولين والعامليــن فيــه 
بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومبــادئ الديموقراطيــة وتقبــل المســاءلة 
المجتمعيــة ويعملــوا وفــق اســتراتيجية وعقيــدة امنيــة وطنيــة متوافــق عليهــا بيــن 

جميــع األطــراف. 

بــدأت فكــرة تأســيس المنتــدى مــن قبــل مجموعــة مــن الناشــطين فــي مؤسســات 
المجتمــع المدنــي ذات العاقــة فــي حوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني فــي العــام 
مبــدأ ضــرورة تضافــر جهــود جميــع  علــى  المنتــدى  تأســيس  قــرار  2013 واســتند 
األطــراف الرســمية والشــعبية لبلــورة السياســات العامــة والمبــادئ ذات العاقــة 
بمتطلبــات اســتقرار النظــام العــام وبنــاء وحوكمــة قطــاع األمــن فــي فلســطين، وقــد 
ســاهم فــي تأســيس المنتــدى عــددًا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 
مجــال تعزيــز ســيادة القانــون وأحتــرام حقــوق االنســان وأشــاعة الديمقراطيــة وتعزيــز 
جميــع  فــي  المجتمعيــة  المســاءلة  وترســيخ سياســة  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة 

مجــاالت عمــل الدولــة الفلســطينية.

يضــم المنتــدى المؤسســات التاليــة: المبادرة الفلســطينية  لتعميــق الحــوار العالمــي 
والديمقراطيــة »مفتاح«، مؤسســة الحــق،  مركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا التعذيــب، 
المركــز الفلســطيني للبحــوث والدراســات االســتراتيجية، معهــد الحقــوق فــي جامعــة 
بيرزيــت، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان، مركــز الدفــاع الحريــات 
والحقــوق المدنيــة »حريــات«، مركــز المــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، المركــز 
الفلســطيني لقضايــا الســام والديمقراطيــة، مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة، 
األهليــة  الهيئــة   ، »مــدى«  اإلعاميــة  والحريــات  للتنميــة  الفلســطيني  المركــز 
الســتقال القضــاء وســيادة القانــون »اســتقال«، مؤسســة فلســطينيات، مركــز 
إعــام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة » شــمس«) منســق المنتــدى(،  واالئتــاف 
الهيئــة  للمنتــدى(،  التنفيذيــة  الســكرتاريا  »أمــان«)  والمســاءلة  النزاهــة  اجــل  مــن 

الفلســطينية المســتقلة لحقــوق اإلنســان)عضو مراقــب(.


