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كورونا) عالمياً لَُهَو تهديٌد مصيرّي؛ بدءاً من المخاطر الصحية   سإن التهديد الذي تكابده المشاريع اإلعالمية بسبب (فايرو
ومن ثم القرار الذي اتخذته معظم ، ، ومروراً بتالشي صناعة الفعالياتتغطيتهم لألحداثالتي تواجه الصحفيين في 

  جنباً إلى جنب مع المواضيع المتعلقة بهذا الوباء. ابعدم إدراج إعالناتهالعالمات التجارية 

مغلوبون على أمرهم أمام تزعزع   - ومحررينمدراءَ من مالكين و-الكادر اإلعالمي ككّل بأن  ندركظروف كهذه في 
االقتصاد الذي يشكل العماد األساسي لمنصاتهم اإلعالمية. وبينما ليس بإمكاننا إجبار العالمات التجارية على اإلعالن  

لى أرض الواقع جلسةَ نقاش افتراضية عبر شبكة اإلنترنت، إال عندما تحجم عن ذلك، أو عندما يكون البديل لكل حدث ع
  ولتسيير قراراتهم. ،للحّد من الخسارات التي يجابهونها اأنه هنالك خطوات يستطيع المدراء التنفيذيون لألخبار اعتماده

بالخبرات المباشرة لعمالئنا في )، وهي مدّعمة MDIFرسمها "الصندوق االستثماري لتنمية اإلعالم" (التوصيات التالية 
دول التي  النطاق  ضمنيعمل  . وقد وضعت هذه التوصيات من أجل اإلعالم المستقل الذي19-التعامل مع أزمة كوفيد

ً  وأندونيسيا، جنوب أفريقياو مثل غواتيماال، مهدداً فيها ة ومستقلّ  مجانيةأخبار ومعلومات  يكون الوصول إلى   ولكنها أيضا

 بقاع العالم. معظممنشآت اإلعالمية في تنطبق على ال

  

 ."للجري قصيرةً   ًمسابقةال  "إنه ماراثون ممتد المسافة، 

 العام~مارسين قاجينسكي، المدير  

 gazeta.pl بولندا ،  

 

  

  وكدَّس النقود ؛ اقتطع التكلفة

ُ التي سمخزونك النقدي بحيث تتمكن من خوض غمار هذه األزمة  رْ وأدَ  ابنَ  • نموذجك التجاري  زعِزع ت
  وتقديراتك المالية.

الدقيق على إدارة   ف من أجل المساعدة في اإلشرا األساسيقك اإلداري ياجتماعات مستديمة مع فر  قم بجدولة •
 . التحركات المالية

عمل، بحيث يعرف كل شخص ما عليه من عمل و ما له من  وفر نظاماً استراتيجياً وواضحاً لالنضباط في ال •
 دعم. 

ضع توقعات جديدة لتجارتك في ظل عدة سيناريوهات غير مستحبة. قلص إسقاطاتك الربحية على مراحل من   •
%، وقم بتمديد األثر ليشمل التأثير السلبي المحتمل على الكيان األساسي لعملك 50% إلى 10الخصم ما بين 
شهراً. يصل التداعي السلبي المحتمل إلى مرحلة االجتثاث إذا ما  18أشهر وتمتد إلى  3دأ من لفترات دورية تب

 شهراً، ولكن هذا ليس بالسيناريو األسوأ على اإلطالق. 18% من تقليل األرباح خالل 50تجاوزت الخسارات 

 المسبق.سّرع األرباح عن طريق طرح باقات ومحفزات، مع خصومات مرتبطة بالدفع  •

تعامل مع الحسابات المستحقة واجمع أكبر قدر مستطاع من العمالء المدينين لك عبر سياسة صارمة في جمع   •
 المستحقات، ولربما مدعمة بمغريات وخصومات.

وجمهورك  مع عمالئكتسمح لمنشأتك بالحفاظ على إنتاجيتها بما يتماشى بحيث تكلفة النفذّ استراتيجيات تقليص  •
 نتجاتك، فتخفيض التكلفة التشغيلية من أجل صون السيولة النقدية أمر حاسم لديمومة تجارتك.مالطلب على و

فيما يتعلق بالمساحة  -اآلن ومستقبالً -البدء في اعتماد نظام العمل عن بعد سيحقق لك استراتيجية توفير ناجحة  •
 المكتبية.



والمواد الخام والعمالة إلخ)، وقم بالشراء المسبق بسعر فاوض على أسعار المدخالت (مثل اللوازم المكتبية  •
 مخفض قدر المستطاع.

لبعض  وهذه الخطوة قد تعطي فرصة ، إن أمكن ذلكل جميع عمليات التوظيف وقلل من طاقم الموظفين أجِّ  •
  ل.المنزرعاية األطفال في ل مسؤولياتخصوصا إذا كانت لديهم  العمل الجزئي لنظامفي االنتقال الموظفين 

الشامل لرواتب  التخفيضخذ بعين االعتبار بدالً من التخلي عن عدد من الموظفين في هذه األوقات العصيبة، و
 مؤقتاً. جميعال

•  ً ً  صمم وطبق نظاما وتنفيذ ، خالل األزمة من حيث سير العمل بالنسبة للموظفين نسيابيةالخاصاً با داخليا
االحتياجات الحالية   من إشباعشركتك ن والسعي نحو الفرص التي تُمكِّ  قياسبال قم التغطيات بالنسبة للجمهور. 

 للجمهور.

املة ودقيقة لتساعدك على اتخاذ  شة رتتكون لديك صو ثومحدثة بحيحافظ على سجالت مالية ومحاسبية دقيقة  •
 بشكل سريع عند اللزوم. القرارات الصعبة 

  

ً  نْ فية: كُ الشفا   واضحاً وَجِليّا

 أو مشاهدين. ومستمعينقراء من  والجمهور، الموظفينالجميع: ر المستطاع مع داحرص على الشفافية ق •

هذا قد  ف ،مة أخرىوجود قضايا قيّ حتى مع إدراك  القراء أو حتى تبرعاتهم الطوعيةمن  دعم الطلب  ال تتردد في •
 كل شيء. ت هو وقالر، ويوفر فرصة على المدى القصي

من أجل استعراض قيمة وذلك  ؛ي تدير عالقات دعم القراء أن تتفاعل، وتتفاعل، ثم تتفاعلتعلى الفرق الينبغي  •
تضمحل ها سوف الزيادة الحالية من األرجح أن  متنبهاً إلى أنمع ذلك، كن  .قدمهاالمحتوى والمعلومات التي ت

ً تهم إلى احيث سيقوم المستهلكون بالتضييق على ميزاني  .حد أبعد الحقا

 مفصلي فهذا أمرالعاصفة، هذه جه وبتقليل التكلفة من أجل الصمود في  متقو بأنكفسر لألعضاء والمشتركين  •

 دعمهم المستمر.لكسب 

 .توجهكهو إذا ما كان هذا  ،باشتراك مدفوعاً ال مقيّداً قرارك بأن تجعل المحتوى مجانيأسباب وضح  •

 

ً -سوف تجعل أي مشكلة موجودة في مؤسستك "ما تقوم به األزمة هو أنها   ".أوضح للعيان -مسبقا

 العام ~جيوفاني زاغني، المدير 

 Pagella Politicia .إيطاليا، 

 

  

ً ويبقى المحتوى َملِ    كـــا

 اعرف غايتك. •

 توفيرم في أمس الحاجة للمعلومات الموثوقة. هُ ، فَ جمهورك الجوهري إنماء كز علىراألنسب لتهو الوقت   هذا •

ً  مجتمعكاألخبار وخدمة  لكنه ، في األيام العاديةلتحقيق ذلك  هائالً  وتركيزاً  جباراً  مهمة شاقة وتتطلب التزاما
 . ةالراهنفي الظروف  حرج جداً 

 .السْبققبل األولوية ؤه وإعطامراعاة السياق  •

تيار الكلمات بحيث ال تخلق خأكثر مع ا ذراً حبل وكن  ،تحريرية أشد صرامةخذ بعين االعتبار تقديم قواعد  •
 من الخوف والذعر.  مزيداً 

•  ً وما يريدون معرفته حول الوباء إذ تتأقلم الحياة مع الحجر   ،استشرف ما يريده ويحتاجه جمهوركو كن متقدما
 الصحي الشامل. 

ً كن خّال  • لمعلومات البيانية المرئية لمخططات الو ،اناتوالبي ،على المواد التوضيحية بالتجريب : قم قا
)Infographics ،(و) البث المباشر عبر انستغرامInstagram (،  أو الجهود التي أسهم فيها الجمهور مباشرة

 ).Facebook) عبر فيسبوك (Q&Aمثل االستبانات واألسئلة واألجوبة المباشرة (



جمهورك عبر شبكة االنترنت. هل أنظمتك التقنية ونطاق تصال في ادراماتيكية اللزيادة تحقق من جاهزيتك ل •
تقنية المعلومات لديك بما في ذلك أنظمة   شعبةلهذه الزيادة؟ اعمل على تقوية   ان) مالئمBandwidthتحملها (

 سير العمل فيها.

المواقع، فهذا هو  % في حجم تدفق الزوار إلى 50مع األخذ بعين االعتبار التقارير التي تشير إلى زيادة بنسبة  •
فهم النواحي المتعلقة بمحتواك و)، Data Miningتنقيب البيانات (وسعة التخزين،  الوقت األمثل للتركيز على

) إذا كنت ضمن أحد النماذج المؤتمتة CPMالتي سوف تكتنز الحجم األكبر من التكلفة لكل ألف انطباع (
 لإلعالن. 

) SEOاية القصوى عندما يتعلق األمر بأنظمة تحسين محركات البحث (الفاعلية الداخلية وإيصال المحتوى والعن •

 ضمن التقليل من الهدر والخسارة. تس والتفاعل

 حقيقيفهذا هو الوقت األمثل لتصبح الشريك ال، أعد تقييم الشراكات التي توفر صالبة وأمانا ألصولك الجوهرية  •

 عمالئك.أفضل  لبعض 

المؤسسات غير الحكومية ولميزانيات التي تخصصها الحكومات، الولوج إلى ا  في حال توفرها، فكر في •
)NGO،( ) وأقسام المسؤولية المجتمعيةCSRالمخصصة لدحض انتشار المعلومات المغلوطة ( 

)Misinformation(عالمات من ال الهوة الناتجة عن الهبوط في األرباح االعتيادية ردمعلى  ذلك ك. قد يساعد
 التجارية. 

 ات مع مؤسسات إعالمية أخرى لتحسين التغطيات.حاول خلق تحالف •

 . ما رأيك بطرح نشرة إلكترونيةءالقرا التواصل معاً من عملية التفاعل وجدالنشرات اإللكترونية جانب مهم  •

 ، وبين االحتياج القائم ألخبار أكثر إيجابية؟19-مؤقتة تزاوج فيها ما بين التغطيات االعتيادية لـ كوفيد

  

 ً   فريقك ليس ُمحّصنــا

 خطط مسبقا لكيفية تأثر فريقك بالوباء. •

ضاً للخطر اطلب فوراً من أعضاء فريقك • هم بأن يعملوا من المنزل فوراً ويتخذوه مأوى ل  ضمن فئة األكثر تعرُّ
الحاالت المرضية  ومن العمر، ضعفاء المناعة،  50الـويندرج تحت ذلك من هم فوق  ، خالل الفترة القادمة

 ن قد يكونون ضمن هذه الفئة. ين المخضرميتنبه إلى أن غالبية فريق اإلدارة العليا والصحفي... إلخ ، المزمنة

لذا عليك   ، ربما بما هو أسوأ من ذلكي أو ح إجراءات الحجر الصسبب سواء ب عملك فريقيقل حجم سوف  •
قم العمل على أن يقوموا بالتعامل اب الصحفيين وط. درّ أي نقص محتملاالستعداد لبناء استراتيجية للتعامل مع 

 من األقسام األقل انشغاالً. الصحفيين عادة تعيينإالطارئة على أتم وجه. قم ب تخصصية والتقنيةمع األدوار ال

من العاملين في   فقط من المنزل. إذا تم تشخيص واحدوالعمل ين ما بين العمل في المقر الموظفر تدوي فكر في •
لديك فريق عمل متأهب وجاهز  وهذا يتطلب بأن يكونمن كانوا يعملون معه عليهم حجر أنفسهم،  فكل ،المقر

 بعد تعقيم مقر العمل. مهامللمجيء واستالم ال

لسيرورة العمل، وكذلك حيوية جداً العمل اجتماعات . جداً  ةوريضر ثابتةال  ة الداخليةالمؤسسيالت االتصا •
 للتأكيد على رفاه وسالمة الموظفين. -سوفايرالب غير المتعلقة-األخرى  األحاديث

، فالظروف الحالية أشبه بالماراثون أو سباق للخلوة على فريقك، وساعدهم على إيجاد وقت   االطمئنانأكثر من  •
ذات خط نهاية قصير ومحدد. وينبغي أن   ةسريعالقدرة الطويل، وال تشبه بأي حال من األحوال مسابقة جري 

يدرك ذلك أيضاً مالكو المؤسسات واإلدارة العليا على حد سواء، فالقادة كذلك بحاجة إلى قسط من الراحة  
 ليتمكنوا من األداء.

 كان ذلك ممكناً، فوفّر لموظفيك الدعم الصحي واالستشارات النفسية الالزمة. إن  •

 

واحداً من هذه القائمة بناء على خبرتنا في دعم قطاع اإلعالم خالل األزمة    وإذا ما كان يجب أن أختار فعالً 
ألن هذا سيساعد على   حساسية حالياً هو التركيز على تحصيل النقود رالمالية العالمية السابقة، فإن أكثر األمو

صد المخاطر وامتصاص الصدمات االقتصادية الناتجة، مع العمل على خطط للتعامل مع التقلص االقتصادي  
  تدريجياً إلى التوقف التام.  عندما تصلالفعاليات غيرها كالناتج عن تدهور اإليرادات بعد تراجع اإلعالنات و

  

نشأتك اإلعالمية بعد هذه االزمة، ولكنها قد تكون طوق النجاة قد ال تضمن اإلجراءات السابقة لوحدها خلود م
  الذي تحتاجه. 
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