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 مخطط البحث
 

 مقدمة
 الفصل األول

 ةطية لمعالقة بين اإلعالم والسياسمقاربة ارتبا 
 

 المبحث األول: أىمية اإلعالم في المجتمعات المعاصرةـ 
 اإلعبلمية في المجتمع ىالسياسية كالبنبنى العبلقة بيف الالمطمب األول:      

 المعاصر
 تدفؽ المعمكمات السياسية خبلؿ النسؽ السياسيأواًل:             
 حرية الصحافةاتجاىات اإلعبلمية ػ بنى مدل استقبلؿ الثانيًا:             
  السياسيةبنى اإلعبلمية كالبنى أبعاد االرتباط بيف الثالثًا:             

 كسائؿ اإلعبلـاالتصاؿ السياسي عمى بنى أثر  المطمب الثاني:    
 تقييـ الكاقع السياسيأواًل:             
 درجة التحزب في كسائؿ اإلعبلـ ثانيًا:            
 بناء برنامج العمؿ السياسيثالثًا:             

 ـ المبحث الثاني: الطبيعة المتغيرة لمعالقة بين اإلعالم والسياسة
 كالسياسة في ظؿ ثكرة الديمقراطيةتطكر العبلقة بيف اإلعبلـ المطمب األول:     

التطكر في المجاؿ اإلعبلمي كنتائجو عمى العممية السياسية في  :أوالً             
 المجتمع المعاصر

نتائج التطكر في المجاؿ اإلعبلمي عمى األنظمة السياسية  ثانيًا:            
 المعاصرة

 اإلعبلـ كالسياسةالنمكذج األمريكي لمعبلقة بيف ثالثًا:             
 العكلمة كأثرىا عمى العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسةالمطمب الثاني:     

 العكلمة اإلعبلميةأواًل:           
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  العكلمة كتأثيرىا في اإلعبلـ العالميثانيًا:           
 أثر العكلمة في مستقبؿ اإلعبلـ العالميثالثًا:           

 
 الفصل الثاني

 فاعمية بين اإلعالم والسياسة الخارجية لمدولةالعالقة الت 
 

 ـ المبحث األول: اإلعالم كأداة من أدوات السياسة الخارجية في المجتمع المعاصر
 السياسة الخارجية في حقبة الحرب الباردةفي إلعبلـ أثر ا المطمب األول:

دارة الصراع بيف القكتيف األعظـ في حقبة الحرب ك اإلعبلـ أواًل:        الباردةا 
 اإلعبلـ كأداة لتكريس تبعية الدكؿ النامية لمدكؿ المتقدمةثانيًا:      
خمؽ حالة مف الصراع بيف القكتيف األعظـ لمسيطرة في اإلعبلـ أثر ثالثًا:      

 عمى المعمكمات 
اإلعبلـ كأداة مف أدكات السياسة الخارجية بعد انتياء الحرب : المطمب الثاني

 الباردة
 تكظيؼ اإلعبلـ المكجو إلى الداخؿ لخدمة أىداؼ السياسة الخارجية : أوالً      
  مضغط عمى طرؼ آخر مف أجؿ تغيير سياساتواإلعبلـ كأداة لثانيًا:      
دارة األزماتك اإلعبلـ ثالثًا:        ا 

  : اإلعالم ودوره في العالقات الدوليةـ المبحث الثاني
 النظاـ اإلعبلمي الدكليالمطمب األول: 

 في الشؤكف الدكليةاإلعبلـ تعاظـ تأثير أواًل:      
 اإلعبلـ كأداة مف أدكات التفاعؿ كالصراع الدكليثانيًا:      
 االختبلؿ في تدفؽ المعمكمات في اإلعبلـ الدكليثالثًا:      
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  الكظائؼ االجتماعية كالسياسية لكسائؿ اإلعبلـالمطمب الثاني: 
 اعية فاعمةاإلعبلـ أداة اجتمأواًل:      
 في تشكيؿ السمكؾ السياسيك إلعبلـ في صنع القرارات أثر اثانيًا:      

 
 الفصل الثالث

 تأثير وسائل اإلعالم في عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية وتنفيذىا 
 

لمعالقة بين اإلعالم والسياسة في والفكري المبحث األول: اإلطار االيديولوجي ـ 
 األمريكيةالواليات المتحدة 

 أبعاد العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كعممية صنع السياسة األمريكية المطمب األول:      
 النمكذج األمريكي لمعبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالسياسة الخارجية أواًل:          
 محددات دكر كسائؿ اإلعبلـ في صنع السياسة الخارجية األمريكيةثانيًا:           
البعد الثقافي في التغطية اإلعبلمية األمريكية كتأثيرىا في السياسة ثالثًا:           

 الخارجية األمريكية 
أثر عصر المعمكمات عمى العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع  :رابعاً           

 السياسة الخارجية األمريكية
السياسة الخارجية اتجاىات تأثير كسائؿ اإلعبلـ في صنع المطمب الثاني:      

 األمريكية
 التغطية اإلخبارية لقضايا السياسة الخارجية األمريكية أواًل:         
 كيفية صناعة أخبار السياسة الخارجية األمريكية  ثانيًا:         

 السياسة الخارجية األمريكيةفي رسم وسائل اإلعالم ـ المبحث الثاني: دور 
إلعبلـ في تشكيؿ الرأم العاـ بصدد السياسة دكر كسائؿ االمطمب األول:     

 الخارجية األمريكية 
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تعاطي كسائؿ اإلعبلـ األمريكية مع أجندات ما بعد أحداث الحادم  المطمب الثاني:   
 عشر مف أيمكؿ )اإلرىاب ػ احتبلؿ العراؽ(

 االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ كدكر كسائؿ اإلعبلـ األمريكية أواًل:        
مستقبؿ العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالرأم العاـ كالسياسة الخارجية ثانيًا:        

  األمريكية
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 المقدمة
 

يرتبط اإلعبلـ بالسياسة بعبلقة تكاممية، بمعنى أنو حيث تكجد السياسة فبلبد 
 بغير سياسة.كأف يكجد اإلعبلـ، فبل سياسة بغير إعبلـ، كال إعبلـ 

، كالذم فقط ف ىذا ينطبؽ عمى العصر الذم نعيش فيوأكقد يرل البعض  
خبلؼ ذلؾ، عمى غير أف الحقيقة ، يعرؼ بعصر اإلعبلـ كاالتصاالت كالمعمكمات

فالتاريخ يقدـ لنا أدلة كاضحة عمى صدؽ ىذه المقكلة، بحيث يمكف القكؿ إنو إذا كاف 
التي يتمحكر حكليا فكر ذلؾ العصر كتيتـ لكؿ عصر مف العصكر قضاياه الرئيسة 

 بيا سياستو، فإنو كذلؾ يكجد اإلعبلـ الذم يعبر عف قضايا كؿ عصر كسياستو.
لعديد مف جكانب العمميات تكشؼ ايمكف لئلعبلـ أف يقدـ مادة عممية ك 

السياسية، كالتي تحدث في شتى المجتمعات اإلنسانية، بما يؤدم إلى إثراء المعرفة 
 السياسية.

دعاء ال يعني أف العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة ثابتة كذات اتجاه غير أف ىذا اإل  
نما ىي عبلقة متغيرة كترتبط بالتحكالت كالتغيرات التي تحدث في اإلعبلـ ك كاحد،  ا 

فأم تحكؿ في  كالسياسة، كفي الجكانب المختمفة لمحياة في المجتمعات اإلنسانية.
المتغيرات  فإف  اإلعبلـ، كبالمثؿعمى كف لو أثره المجاؿ السياسي، البد كأف يك

 عمى السياسة بمستكياتيا كمجاالتيا المختمفة.تؤثر اإلعبلمية 
، 1:"كؿ شيء في السياسة اتصاؿ" في عبارتو الشييرة، "ابرييؿ ألمكندغ"عّبر لقد     

نظاـ عف ماىية األدكار كالكظائؼ المتعددة التي تقكـ بيا كسائؿ االتصاؿ في خدمة ال
دكف االعتماد مف السياسي، لدرجة تجعؿ مف الصعب عمى النظـ السياسية أف تتعايش 

 .عبلـعمى كسائؿ اإل
نما أصبح يدخؿ ك ، فحسب فإف اإلعبلـ لـ يعد أداة تابعة لمعمؿ السياسي ،كىكذا    ا 

في صميـ العمميات السياسية عمى المستكل الداخمي كالخارجي، منذ بدايتيا كحتى 
 نيايتيا.

                                           
1 Almond, and Powell, comparative politics, USA, Boston, little and co,1978, P11. 
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أصبح اإلعبلـ جزءان متكامبلن في نسيج العمؿ السياسي بمستكياتو  ،بعبارة أخرل  
في المشيد السياسي، إذ إنيا  أساسيان فاعبلن كأشكالو المختمفة، كأصبحت كسائؿ اإلعبلـ 

تمتمؾ قكة سياسية مؤثرة، تتركز في قدرتيا عمى تشكيؿ رؤيتنا لمعالـ الذم يحيط بنا 
 ذا العالـ.كفي تشكيؿ تفكيرنا عف ى

كمما زاد مف قكة كسائؿ اإلعبلـ أف األحزاب كالقكل السياسية كجدت نفسيا مجبرة عمى 
تشكيؿ كسائميا كتصكراتيا السياسية بما يتناسب ككسائؿ اإلعبلـ المعاصرة، األمر 

 الذم كاف لو تأثيره في المدركات كالتصكرات الجماىيرية كفي العممية السياسية ذاتيا.
 وتساؤالتو:  مشكمة البحث 

، بمعنى تكضيح طبيعة العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسةفي تكمف مشكمة البحث 
 ... الخ.ؿ ىي عبلقة اعتمادية أك تبادلية أك تكاممية أك عبلقة فرضى

كما تكمف في معرفة مدل تأثير كسائؿ اإلعبلـ األمريكية في عممية صنع 
 مكاليات المتحدة األمريكية.لالسياسة الخارجية 

محايد ناقؿ ائؿ اإلعبلـ بكصفيا لكسكاف ينظر  ،فعمى المستكل التقميدم 
 .اإلعبلـ تقع خارج نطاؽ العممية السياسية فكسائؿ ثـكمف لممشيد السياسي، 

فكسائؿ اإلعبلـ  ،إال أف التطكرات المعاصرة جعمت ىذه النظرة غير صحيحة
رة عمى صنع المجرل قادكما أصبحت السياسي، في المشيد  ان أساسي فاعبلن صبحت أ

 .الرئيسةالسياسي كالمكضكعات كالقضايا السياسية 
لى إعادة النظر  ،كقد أدل ىذا إلى تغير النظرة التقميدية لكسائؿ اإلعبلـ، كا 

 حكؿ مكضعيا في العممية السياسية كأدكارىا في ىذا الصدد.
قدران مف فإف التأصيؿ النظرم لكؿ مف مجالي السياسة كاإلعبلـ، أكجد  ،عميوك 

مشكمة في معرفة الغمكض حكؿ طبيعة الدكر الذم تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ، كما أكجد 
 أييما األسبؽ في تأثيره عمى اآلخر. 

  ، أىميا:عدة كيثير الباحث في إطار تناكلو ليذه الدراسة تساؤالت
ما دكر التطكرات الحاصمة في كسائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع السياسة  .1

 ؟العامة
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ة العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع السياسة الخارجية ما طبيع .2
 األمريكية كتنفيذىا؟

 ما ىك دكر اإلعبلـ في صنع السياسة الخارجية األمريكية؟  .3
 كيؼ يتعامؿ صانع قرار السياسة الخارجية األمريكية مع كسائؿ اإلعبلـ؟ .4

 البحث يات فرض
 :ينطمؽ البحث مف فرضية أساسية تتمخص بما يمي

ىناؾ عبلقة جدلية بيف اإلعبلـ كالسياسة، بمعنى أف تطكرات قد حدثت عمى 
المستكل اإلعبلمي كاف ليا تأثيرىا عمى النظاـ السياسي كعمى العممية 

بصفة ، األمر الذم أدل إلى حدكث تغيرات سياسية في المجتمع السياسية
 ة. ثـ عادت ىذه التغيرات لتؤثر مف جديد في العممية اإلعبلمي ،عامة

 كتنبثؽ عف ىذه الفرضية فرضيتاف فرعيتاف ىما:
يؤثر في تحديد العبلقة بيف السياسة قد إف شكؿ كطبيعة األنظمة السياسية   .1

 إلعبلـ.اك 
إف أجيزة صنع كتنفيذ السياسة الخارجية األمريكية تحاكؿ باستمرار التأثير عمى  .2

السياسة الخارجية كسائؿ اإلعبلـ بحيث يتـ تكظيؼ دكرىا في اتجاه يتكافؽ مع 
األمريكية، كىك بالتالي يبتعد عف النمكذج المثالي األمريكي لمعبلقة بيف اإلعبلـ 

كسائؿ اإلعبلـ األمريكية كسائؿ قكؿ إف كالسياسة في الكاليات المتحدة الذم ي
ف متطمبات الحرية كالديمقراطية األمريكية تفترض أف كسائؿ ك إعبلـ حرة  ا 

 بعيدة عف التدخؿ الحككمي.  تعمؿ اإلعبلـ األمريكية 
 أىمية البحث:

تنبثؽ أىمية البحث مف مسائؿ عدة تفرض ذاتيا عمى مؤسسات البحث العممي 
 كعمى الباحثيف الميتميف باألداء السياسي كاإلعبلمي، كمف ىذه المسائؿ:

ػ إف كبلن مف اإلعبلـ كالسياسة يؤثر كيتأثر باآلخر مف خبلؿ العبلقة الكثيقة بينيما، 1
ذ ال يكجد إعبلـ بدكف سياسة كال سياسة بدكف إعبلـ، كمف ثـ فإف البحث سيسعى إلى إ

 تكضيح حدكد تأثير كتأثر كؿ منيما باآلخر.
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ػ أصبح اإلعبلـ ضركرة في المجتمع، كمف ثـ فإف العممية االتصالية ليا تأثيرىا 2
ظمة السياسية الكبير عمى طبيعة المجتمع، بما في ذلؾ نظامو السياسي، لدرجة أف األن

 المختمفة في الكقت الحاضر ال يمكنيا القياـ بكظائفيا في ظؿ غياب كسائؿ اإلعبلـ.
ػ إف كبل مف كسائؿ اإلعبلـ كالنظاـ السياسي يعتمد عمى اآلخر في الحصكؿ عمى 3

 المعمكمات، ككذلؾ في تحقيؽ أىدافو.
ة خاصة في ػ اتساع دكر كسائؿ اإلعبلـ في صنع السياسة الخارجية األمريكي4

 الحركب كاألزمات.
 :حدود مشكمة البحث

 تتـ دراسة مشكمة البحث في الحدكد التالية:
أ ػ الحدكد الزمنية: تقتصر عمى دراسة العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة منذ الحرب 

لو عبلقة بمفيكمي اإلعبلـ  مع االحتفاظ بإمكانية االستشياد بما العالمية الثانية،
  البحث في  كالسياسة قبؿ ذلؾ. أما بالنسبة لمنمكذج األمريكي فستحاكؿ ىذه الدراسة 

الحرب الباردة نياية منذ بيف كسائؿ اإلعبلـ كالسياسة الخارجية االمريكية العبلقة 
 .كحتى يكمنا ىذا

ـ كالسياسة فبل كجكد البحث يتناكؿ العبلقة بيف اإلعبل ب ػ الحدكد المكانية: بما أف
أما فيما يتعمؽ بدكر كسائؿ اإلعبلـ في صنع السياسة لحدكد زمنية معينة، 
عمى الكاليات المتحدة مف الطبيعي أف يقتصر البحث الخارجية األمريكية، ف

 األمريكية.
 أسباب اختيار مشكمة البحث:

 تـ اختيار مشكمة البحث ألسباب عدة منيا:
تو، باعتبار أف التأثر كالتأثير في كسائؿ اإلعبلـ يعد سمة أ ػ أىمية المكضكع كحيكي
نتيجة لمظركؼ التي كلدتيا ثكرة المعمكمات كاالتصاالت  ،مف سمات ىذا العصر

كالتي انعكست آثارىا في جممة االستعدادات كالميكؿ التي يبدييا اإلنساف لتمقي 
 .أـ خارجيان  اإليحاءات مف أم مصدر إعبلمي، سكاء كاف محميان 
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الكقكؼ عمى حقيقة الدكر الذم تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ في صنع السياسة ب ػ 
 الخارجية األمريكية.

االىتماـ الشخصي بيذه العبلقة ككني أعمؿ في المجاؿ اإلعبلمي كأحمؿ ج ػ 
 إجازة في العمـك السياسية.

 أىداف البحث:
كيتفرع عف ىذا اليدؼ  ،ييدؼ البحث إلى دراسة العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة

العاـ جممة مف األىداؼ التي تتحدد في رصد التحكالت التي حدثت في إطار ىذه 
إضافة إلى دكر كسائؿ اإلعبلـ في في مختمؼ أشكاؿ األنظمة السياسية، العبلقة 

 صنع السياسة الخارجية األمريكية.
                                            كفي ىذا اإلطار يمكف تحديد أىداؼ البحث بالنقاط التالية:

 تحديد طبيعة العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة. .0

 تكضيح ماىية العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة الخارجية.  .2

بياف كيفية تأثير كسائؿ اإلعبلـ األمريكية في عممية صنع كتنفيذ السياسة  .3
 الخارجية في الكاليات المتحدة األمريكية.

 منيجية البحث:
 ، أىميا :عدةعتمد الباحث في إتماـ دراستو ىذه عمى مناىج ا

مف خبلؿ التتبع التاريخي ليذه ىذا المنيج  المنيج التاريخي: تـ استخداـ .1
 الظاىرة.

المنيج التحميمي: كتـ استخدامو في تحميؿ أكجو العبلقة بيف السياسة  .2
 كاإلعبلـ بشكؿ أساسي.

 كؿ النمكذج األمريكي.منيج دراسة حالة : كسيتـ استخدامو في تنا .3
 تقسيم الدراسة:

أبعاد العبلقة بيف تشتمؿ الدراسة عمى مقدمة كثبلثة فصكؿ: يتناكؿ الفصؿ األكؿ 
المؤسسات السياسية كاإلعبلمية في المجتمع كالعكامؿ التي تؤثر في العبلقة 

خبلؿ السياسة الخارجية أثر اإلعبلـ في ، بينما يتناكؿ الفصؿ الثاني بينيما
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باإلضافة إلى طرؽ استخداـ اإلعبلـ لمتأثير عمى الحرب الباردة كبعد انتيائيا 
الذم تقـك بو كسائؿ ، أما الفصؿ الثالث فيبحث في الدكر األطراؼ األخرل

كينتيي البحث ، اإلعبلـ في صنع السياسة الخارجية األمريكية المعاصرة كتنفيذىا
 بيف اإلعبلـ كالسياسة الخارجية.في مستقبؿ العبلقة  بنتائج تتضمف رأم الباحث

 دراسات والبحوث السابقة:ال
تزخر المكتبة العربية بالعديد مف الكتب كالدراسات التي تناكلت عممي اإلعبلـ 

إال أف األبحاث التي تناكلت العبلقة بينيما قميمة إلى حد ما، كفي ىذه  ،كالسياسة
ػ في حدكد اطبلع يا ، إال أنقّدـ الباحثكف آراء مختمفة حكؿ ىذه العبلقةاألبحاث 

 الباحث ػ بقيت في إطارىا النظرم.
كما كاجيت عممية البحث صعكبة في إيجاد المراجع في المكتبات كالجامعات التي 

 تناكلت العبلقة بيف اإلعبلـ بالسياسة كأسبقية تأثير أحدىما عمى اآلخر.
محمد سعد  التي نشرىاالدراسة ، غير أنو مف أىـ الدراسات التي تناكلت ىذه العبلقة

دارة اإلعماؿ في جامعة حمكاف في  أبك عامكد أستاذ العمـك السياسية في كمية التجارة كا 
مصر بعنكاف )التحكؿ في العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة كتطكير اإلعبلـ العربي(، في 

مف مجمة شؤكف عربية، كفييا استعرض الباحث  112، في العدد 2112شتاء 
ركزت عمى ىذا التحكؿ في العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة عمى المستكل  الدراسات التي

بلءـ الداخمي كالخارجي، كذلؾ سّمط الضكء عمى كيفية تطكير اإلعبلـ العربي بما يت
 مع التحكؿ في ىذه العبلقة.
 :دكر كسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ صكرة أمريكا بعنكاف حكؿباإلضافة إلى حمقة نقاشية 

دارة أكباما""الصكرة    الدكلية لمكاليات المتحدة األمريكية بيف إدارة بكش كا 
 كالعمـك السياسية، كمية االقتصادالباحث عزت ابراىيـ في جامعة القاىرة،  مقدمة مف

2119. 
باإلضافة إلى العديد مف المقاالت الصحفية عمى شبكة األنترنت التي تناكلت ىذا 

  .المكضكع
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، أنيا تناكلت بشكؿ نظرم ىذيف المقاالتىذه الدراسات ك  كلعؿ القاسـ المشترؾ بيف
فيما ستحاكؿ ىذه الدراسة أف تقدـ إضافة عممية  السياسة(، المفيكميف)اإلعبلـ،

ظيار أثر التطكرات الحاصمة اباعتمادىا مق ربة جديدة لمعبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة كا 
 في كبل المجاليف عمى العبلقة بينيما.  
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 الفصل األول
 لمعالقة بين اإلعالم والسياسة ارتباطيةمقاربة 

 
تشيد ازداد تأثير كسائؿ اإلعبلـ في صنع القرارات كالسياسات الداخمية كالخارجية، إذ 

األياـ الحالية مؤشرات بنائية قكية عمى تجسيد العبلقة االرتباطية بيف اإلعبلـ 
اإلعبلمية بنى االعتماد المتبادؿ فيما بيف المبدأ في الكقت ذاتو ترسخ ك كالسياسة، 

كما اشتركت كسائؿ اإلعبلـ في الحركب النفسية  ،السياسية في المجتمعبنى كال
كالعسكرية كأداة رئيسة مف أدكات المعركة، كأصبح مف يممؾ اإلعبلـ يممؾ الغمبة في 

 شتى مجاالت الحياة.
كفي مقدمتيا الثكرة التكنكلكجية العالـ حاليان مف تطكرات كبيرة عيشو كفي ظؿ ما ي

، السيما كأف األنظمة كاالتصالية الكاسعة، أصبحت ىذه العبلقة أكثر كضكحان كقكة
كتنفيذ استراتيجيتيا  ،السياسية اعتمدت بشكؿ كبير عمى كسائؿ اإلعبلـ لتحقيؽ أىدافيا

 ككسب الرأم العاـ لمصمحتيا.  ،عمى الصعيد الداخمي كالخارجي
كما يعّد نظاـ االتصاؿ كاإلعبلـ الدكلي مككنان أساسيَا مف مككنات النظاـ الدكلي في 
عصر العكلمة، كتمثؿ السيطرة عميو أحد األىداؼ االستراتيجية لمقكل الكبرل، باعتبار 

 فضبلن عف أف أحد أدكات إدارة الصراع الدكلي، تمثؿ السيطرة عمى السيطرة عميو أف 
التفاعبلت كالصراعات الدكلية في تعكس كاإلعبلـ الدكلي تطكرات نظاـ االتصاؿ 

 جكانبيا المادية كغير المادية.
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 ة اإلعالم في المجتمعات المعاصرةأىميالمبحث األول: 
اإلذاعة ك كاكب الفضاء اإلعبلمي المعاصر ككسائمو الككنية الحديثة كالصحافة 

ناعية كثكرة ديمقراطية المجتمع الثكرة الص ،التمفزيكف كاالنترنت كالياتؼ المحمكؿك 
 كالتغير في ميزاف القكل الدكلية، كبركز النظاـ العالمي الجديد.

في قيمو  كأفرز المجتمع الصناعي كالديمقراطي كسائؿ إعبلـ جديدة لتكريس
حّمت مكاف الكسائؿ تطكران كبيران ىذه الكسائؿ الجديدة شكمت كقد األذىاف كالسمكؾ، 

كاألدكات التقميدية )ما قبؿ الثكرة الصناعية(: العشيرة، القبيمة، العائبلت، األعياف التي 
 كانت كحدىا قادرة عمى الييمنة عمى التراث الحضارم ككسائؿ االتصاؿ التقميدية. 

المجتمع الجديد الذم أفرزتو الثكرة الصناعية كثكرة ديمقراطية المجتمع فقد خمؽ 
ككفؽ ما أكدت عبر كسائؿ اإلعبلـ التي ابتكرىا، ذاتو اءن إعبلميان جديدان لتدعيـ فض

ف الثكرة الصناعية كما أفرزتو مف معطيات تخص التطكر فإفرح االسطمكلي 
 :1كاكبيا حدثاف ىاماف، ىمااالجتماعي كالديمقراطية 

التقميدية، كىذه ءات الكالمكاف ػ بركز االيديكلكجيا القكمية التي أخذت شيئان فشيئان 1
بنتيا نخب ثقافية لتغذية كبناء ما نسميو اليـك القكمية كالقكميات حتى  يديكلكجياتاإل

 لممجتمع الصناعي الجديد كالدكلة الجديدة. العاـ تعطي اإلطار 
يات القديمة مبراطكر )الدكلة األمة( التي أخذت مكاف االحديثة ػ ظيكر الدكلة ال2
 ات التقميدية.نكالسمط

ليا  ،دكلة مامكاطنك عتنقيا يكمف المعركؼ أف لمقيـ الدينية كاالجتماعية التي 
عبلقة ارتباط كثيقة بأساليب الممارسة اإلعبلمية ليذه الدكلة، كعمى ذلؾ فإف النظـ 
السياسية ىي التي تحدد شكؿ كحجـ كنكع القيـ كالمعايير التي تخدميا الكسائؿ 

ف كظيفة اإلعبلـ السياسي في حياتنا المعاصرة يمكف القكؿ إف مضمك  إذ، اإلعبلمية

                                           
، 1987اتحػػاد إذاعػػات الػػدكؿ العربيػػة، بغػػداد، ػػػ فػػرح االسػػطمكلي، دكر اإلعػػبلـ فػػي بنػػاء مجتمػػع متماسػػؾ، مجمػػة البحػػكث،  1

 .116ص



 -14- 

أصبح يحمؿ دالالت نسبية تختمؼ حكليا اآلراء باختبلؼ نكعية االنتماء الفكرم 
 .1كالثقافي كالميني كاالقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كالعقائدم ألصحاب ىذه اآلراء

يدت تطكر إف السمة المشتركة بيف كؿ الحقب التاريخية المتعددة التي شلذلؾ، ف
كبأم الكسائؿ ، اإلعبلـ كانت تتمثؿ حكؿ البحث عف كيفية، كتحت أم ظركؼ

تشكؿ التأثير األقكل كاألسرع عمى الرأم العاـ كتتحكـ  فتستطيع الحمبلت اإلعبلمية أ
 .في اتجاىاتو

 اإلعالمية في المجتمعبنى السياسية والبنى العالقة بين الالمطمب األول: 
 المعاصر

 بنى السياسية كالبنى يميز المجتمع المعاصر ىك العبلقة القكية بيف الإف أىـ ما 
 كسائؿ اإلعبلـ.  ىبنذاتيا االتصاؿ السياسي بالجماىير تكاد تككف بنى اإلعبلمية، ف

كافة بالتي تقـك باالتصاؿ السياسي بالجماىير بنى كؿ العبلمية اإلبنى النقصد بك 
يبيف الكاقع المعاصر لعالـ السياسة أف جميع مككنات النسؽ إذ صكره كأشكالو، 

السياسي تستخدـ كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرم لمقياـ بميمة االتصاؿ السياسي 
 بالجماىير. 

السياسية التي تسيـ بنى قصد بيا كافة النصنع القرار السياسي، فبنى بالنسبة لك 
 .الحككمة كغيرىامف مؤسسات الرئاسة ك  في عممية صنع القرار السياسي

صنع القرار السياسي ىي سمة أساسية بنى اإلعبلمية ك بنى كبما أف العبلقة بيف ال
التطرؽ إلى ىذا الباحث حاكؿ ييتميز بيا المجتمع المعاصر، كنظران ألىميتيا س

  المكضكع مف خبلؿ ثبلثة جكانب أساسية، ىي:
 : تدفق المعمومات السياسية خالل النسق السياسيأوالً 
ف الصكرة المثالية لتدفؽ المعمكمات السياسية خبلؿ النسؽ السياسي، تتمثؿ في إ

أف المعمكمات تتدفؽ مف خبلؿ كسائؿ االتصاؿ بالجماىير بالمعنى الكاسع، متضمنة 
بعدىا تقـك ك مطالب المحككميف كمساندتيـ ألمكر معنية، لتدخؿ إلى النسؽ السياسي، 

لب إلى سياسات كقرارات، ثـ تقـك كسائؿ النسؽ السياسي بتحكيؿ ىذه المطا ىبن
                                           

 . 34-33، ص1991الكتاب العربي السعكدم، جدة، ػ فؤاد عبد السبلـ الفارسي، في السياسية كاإلعبلـ كقضايا أخرل، 1
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االتصاؿ السياسي بالجماىير بنقؿ ىذه السياسات كالقرارات إلى المحككميف، الذيف 
بعد ذلؾ تقـك كسائؿ كقد تككف مطالب جديدة،  يايقدمكف استجابات جديدة تجاى

إلى مف يشغمكف مكقع االتصاؿ بالجماىير بنقؿ ىذه االستجابات كالمطالب الجديدة 
ىؤالء بتعديؿ إذ يقكـ ، (صنع القرار السياسي )كتسمى ىذه العممية بالتغذية العكسية

سياساتيـ كقراراتيـ أك اإلبقاء عمييا، أك استبداليا بسياسات كقرارات جديدة، كذلؾ كفقان 
 . 1لما يصؿ إلييـ مف معمكمات، لتأخذ ىذه السياسات كالقرارات دكرتيا الجديدة، كىكذا

تتـ صكرة المثالية ال العممي كالخبرة التاريخية تشير إلى أف ىذه ال الكاقعكبما أف 
عرض آراء بعض عمماء السياسة الباحث حاكؿ يس ، لذلؾنيكيةبساطة كميكاب

 تدفؽ المعمكمات السياسية خبلؿ النسؽ السياسي:المعاصريف بخصكص 
 ػ آراء ديفيد ايستكف: ا 

أف المطالب السياسية ال تتحرؾ بكميتيا إلى الجياز السياسي،  "ايستكف"ديفيد يرل 
نما تمر بعممية تصفية، كمف ثـ  عممية تحكيؿ الحاجات إلى مطالب، تسبقيا عممية فكا 

 .تصفية ليذه الحاجات، قبؿ أف تمج نيائيان إلى داخؿ الجياز السياسي حيث يتخذ القرار
ية، التي تقـك بعممية انزمات التنظيمألربعة أنكاع مف الميك"ديفيد ايستكف" كيعرض 

  التصفية:
حارس البكابة عمى حدكد األنساؽ السياسية، كتقـك بتنظيـ تدفؽ الرغبات، عند أ ػ 

إلى  بعض المطالب ال تدخؿ، كما أف عنيا ان ر معبّ  ان دخكليا إلى النسؽ لتصبح مطالب
 الشكؿ المناسب. بتكضع لـ ألنيا ليست مناسبة أك ألنيا  النسؽ

ع التعبير عف المطالب تتناسب م ان أطر معايير اجتماعية كثقافية، التي تشيد  ػب 
 السياسية. 
التي مف خبلليا  ،ػ النسؽ السياسي يمكف أف يطكر عددان مف قنكات االتصاؿج 

 تنتقؿ المطالب إلى الجياز السياسي. 

                                           
 .113، ص2119في عالـ جديد، االسكندرية، دار الفكر الجامعي،  ػ محمد سعد أبك عامكد، اإلعبلـ كالسياسة 1
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أف التي ال بد ك  ،النسؽ السياسي لو عدد مف عمميات اإلنقاص أك االختصارد ػ 
تمر بيا المطالب لتتحكؿ إلى مسائؿ نكعية ىامة، كالتي بدكنيا، ال تككف قادرة عمى أف 

 تغذم عممية التحكيؿ في النسؽ السياسي في الشكؿ أك الطريؽ المناسب. 
إلى أف المخرجات تتككف مف أفعاؿ كقرارات السمطات  "ايستكف"ديفيد كذلؾ يشير 

األحداث في المجتمع فحسب، كلكنيا تعكد  كىذه المخرجات ال تؤثر عمى الحكادث أك
لتؤثر عمى أداء النسؽ السياسي ذاتو، كذلؾ مف خبلؿ عممية التغذية العكسية كىي 
العممية الديناميكية التي مف خبلليا تصؿ المعمكمات الراجعة عف إنجاز النسؽ، كالتي 

 .1تؤثر في سمكؾ النسؽ المتتابع أك المتتالي
تأكيدات خاصة عمى معمكمات التغذية العكسية، كالتي  لقد أعطى "ديفيد ايستكف"

تعكد إلى ردكد أفعاؿ أعضاء النسؽ عمى القرارات التي صدرت، بمعنى ماىي القرارات 
 التي ساندكىا؟ 

كذلؾ أكد عمى أىمية المعمكمات المتعمقة بالمطالب التي تتدفؽ لمسمطات مف 
 يساندكف؟(األعضاء كىي تحمؿ معنى )ما ىي القرارات التي سكؼ 

أعضاء ىي أف  ،فإف النتيجة المسمـ بيا لبلتصاؿ "ايستكفكفقان لنمكذج "ديفيد ك 
يفيمكف ما الذم يفعمو النسؽ في عممية تحكيؿ المدخبلت )مطالب كمساندة ( سالنسؽ 

إلى مخرجات )سياسات كقرارات( ككذلؾ جعؿ السمطكييف، يعرفكف ردكد أفعاؿ أعضاء 
  .سياساتيـ كقراراتيـتجاه المجتمع السياسي 

 كؿ: يغياـ باب لمكند كغابرييؿ أػ آراء  2
تتمثؿ في النظاـ الديمقراطي  أف مطالب "كؿاببيغياـ "ك "غابرييؿ ألمكند"يؤكد 

تقـك ك إيصاؿ مطالب كرغبات الشعب لمف ىـ في السمطة كجعميا معركفة مف قبميـ، 
في  جماىيرم بدكر ىاـاألحزاب السياسية كجماعات المصالح ككسائؿ االتصاؿ ال

المعرفة الدقيقة ألفعاؿ ، فبدكف التأكيد عمى رغبات الشعب كتكصيميا المستمر لمقادة

                                           
1 ػػػػ   Steven H. Chafee, The Diffusion of Political information, (editor) in Political 

Communication,2004, p. p, 95:96. 
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القادة، كبدكف فيـ العبلقة بيف ىذه األفعاؿ، كأىداؼ الجماىير، فإف صياغة المصالح، 
 . 1كممارسة التأثير السياسي تككف غير ممكنة

حتى تستطيع الجماىير التفاعؿ كممارسة التأثير المطمكب عمى مف ىـ في ك 
حكؿ أّم التفضيبلت قد أعطيت االىتماـ كفي حقائؽ كافية السمطة، فإنيـ بحاجة إلى 

كما  ،التي اتخذىا القادة السياسيكف بالنسبة لممكضكعطريقيا إلى التنفيذ، كالخطكات 
  ـ مف أجؿ التأثير كالتحكـ.ي جيكدىأكثر فعالية فالبّد أف يككنكا 
معقدة عممية الحصكؿ عمى المعمكمات عممية جعؿ مف ىناؾ عكامؿ تغير أف 

حتى في األنظمة الديمقراطية، كأىـ  ـرقابتيكا تفعيؿ كي يستطيع ،مف قبؿ المكاطنيف
 : 2ىذه العكامؿ

آ ػ التعقيدات التكنكلكجية لؤلنشطة الحككمية كضركرة ازدياد المعرفة المتخصصة 
 لفيـ العديد منيا. 

ب ػ االنعزاؿ المطمؽ لمعديد مف المكضكعات السياسية، يجعؿ مف الصعب عمى 
في الكقت الذم تصنع القرارات الخاصة بيذه  ،المكاطف العادم أف يككف عارفان بيا

 المكضكعات. 
 كبات الشديدة في بناء العبلقات بيف السبب كالنتيجة في عالـ السياسة. ج ػ الصع

كما أف ىناؾ بعض المشكبلت تتعمؽ بالمعمكمات نفسيا يككف ليا تأثير كبير 
و المعمكمات التي تصؿ يترتبط بتشك ك  ،السياسة كعمى صنع القرار السياسيعمى عالـ 

ؿ إلى المكاطنيف بخصكص جيكد إلى صناع القرار، ككذلؾ تشكيو المعمكمات التي تص
عمى أساس ىذه المعمكمات تبني قراراتيا التي ك  ،صناع القرار المتضمنة لمسياسات

، كيمكف أف يحصؿ تشكيو المعمكمات المسبقة كالتي قد تككف تعرضت لمتشكيو مف قبؿ
 : 3مف مصادر عديدة، منيا

                                           
1 - Almond, and Powell, comparative politics, USA, Boston, little and co,1978, p151. 

 .115ػ محمد سعد أبك عامكد، اإلعبلـ كالسياسة في عالـ جديد، مرجع سابؽ، ص  2
 .117المرجع السابؽ، ص  3
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مف الزمف،  حددكقت مي جمع المعمكمات فعمى منظمة  قدرة أمّ ل ان حدكدػ أف ىناؾ أ 
عندما يككف حجـ المعمكمات الداخمة إلى المنظمة كبير كمعقد، فإنو سيصؿ إلى نقطة ف

معينة يككف مف الممكف عندىا أف تشكه المعمكمات، كما أنو في ىذه الحالة ستستغرؽ 
 كقتان أطكؿ حتى تصؿ إلى أعضاء ىذه المنظمة. 

جي يتجو إلى تشكيييا، بكاسطة رغبات إف انسياب المعمكمات مف خبلؿ بناء تدريػ ب 
كأحاسيس األشخاص الذيف يحتمكف المكاقع األعمى، أك بكاسطة الذيف يشغمكف مكاقع 

األنشطة الفعالة فإف منيـ في اليـر التدرجي، كذلؾ  ؿكسطى بينيـ كبيف مف ىـ أسف
لمنخب في إطار النسؽ السياسي المعقد كالمركزم، تعكؽ بكاسطة الحجـ المطمؽ 

 عمكمات التي يجب أف تعمؿ ألعمى كألسفؿ مف خبلؿ البيركقراطية.لمم
 ش: يتآراء كارؿ دك ػ  3

، كلكنيا ذاتياأف المعمكمات المنقكلة ليست ىي األحداث  "شتيكارؿ دك "يرل 
 .عبلقة مكيفة كفقان لنمكذج معيف، كما أف لممعمكمات كجكدىا المادم، كمادتيا الحقيقية

ات يمكف أف تخمؽ، كيمكف أف تمحى، عمى الرغـ مف أنيا المعمكمفإف  بدكف استثناءك 
كما أنو يمكف تحميميا إلى كحدات أك تدمر إلى ال شيء، ال يمكف أف تخمؽ مف العدـ، 

أف إمكانية تجزئة المعمكمات  "كارؿ دكيتش"يكضح صغيرة يمكف إخضاعيا لمقياس. ك 
عادة تككينيا إلى نماذج أكثر فعالية تعكد إلى  تقدـ الكسائؿ االلكتركنية كدراستيا، كا 

كخاصة في نطاؽ ، صنع القرار السياسيفي لممعمكمات أىمية كبيرة إذ إف  .لبلتصاؿ
فالمعمكمات التي تنقميا شبكة االتصاالت عف المخرج السياسي، ، التغذية العكسية

لصانع القرار، تعني في الكاقع نتائج فعمو أك قراره السابؽ، كىذه المعمكمات الجديدة 
سكؼ تؤثر بالطبع عمى سمككو البلحؽ، كمف ثـ فأم تشكيو تتعرض لو البد كأف يؤثر 

 النسؽ السياسي ذاتو. تشكيو لى عمى نتائج ىذا السمكؾ البلحؽ كأف ىذا قد يؤدم إ
أف القادة كما في مستكاىـ ال ييتمكف بالمعمكمات إلى  "دكيتشمفت "كارؿ كي

نيـ غالبان ما ييتمكف برؤكس المكضكعات كممخصاتيا، أما إالكاسعة في الكثائؽ، 
االىتماـ بالمعمكمات الكاسعة كالمفصمة فيككف في المستكيات األدنى، كمف ىنا فإف 
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لتي تضعيا ىذه المستكيات األدنى عمى الرسائؿ يككف ليا أثر كبير، عمى فيـ الرمكز ا
 . 1القادة لممعمكمات التي تتضمنيا ىذه الرسائؿ كعمى عممية التغذية العكسية

عكامؿ عديدة تؤثر في عممية تدفؽ يتضح أف ثمة  ،كمف خبلؿ ىذا العرض
فضبلن مف حيث الكـ كالكيؼ،  ،المعمكمات، كعكامؿ أخرل تؤثر عمى المعمكمات ذاتيا

قيكد تفرض عمى المعمكمات السياسية لتؤثر بالتالي في عممية صنع القرار عف 
 السياسي.

 اتجاىات تطور وسائل اإلعالم ـ عالمية اإلبنى المدى استقالل ثانيًا: 
 بنى إلى أنو عند مناقشة األنكاع المختمفة لم "بكؿ"بيغياـ  ك "ألمكندغابرييؿ " يشير

إذ إلى مستكل استقبلليا كدرجة التحكـ التي تمارس عمييا. مف اإلشارة االتصالية، البد 
كاف مف القادة أسكاء  ،تصاؿ المستقؿ ىك ذلؾ البناء الذم يككف حران مف السيطرةإف اال

كسائؿ اإلعبلـ تككف في ىذه فالمصالح الخاصة في المجتمع.  مف السياسييف، أك
أما ي البحث عنيا مف المصادر العديدة، كمات لكؿ فرد، كفالحالة حرة في نشر المعم

االتصالية بما فييا كسائؿ اإلعبلـ تككف بنى د أف الجفي المجتمعات السمطكية فإننا ن
بإطبلؽ المعمكمات يتمة مإذ تككف كسائؿ اإلعبلـ النخبة. قبؿ مكضكعان لمتحكـ مف 

تسييؿ التعاكف العاـ، إلى المستكيات األقؿ كاألدنى، كتطمؽ حريتيا مف أجؿ 
االنسيابات مف أسفؿ إلى أعمى فإنيا تتـ بتحكـ ، أما كالمساندة، كاالنسيابات االتصالية

التحكـ درجة االختبلؼ في قدران مف كتكجد في بعض األنساؽ السياسية األخرل دقيؽ. 
أف بدرجة مف درجات النقد كلكف بشرط كسائؿ اإلعبلـ تسمح الحككمة لإذ ، المباشر

 . 2ف في الخط الذم تريده الحككمةيكك 
ف المدل الذم تتمتع بو أبنية اإلعبلـ يختمؼ مف مجتمع آلخر، كذلؾ ألكاقع اك 

تـّ رصد كتطكر كسائؿ تبعان لتطكر ىذه المجتمعات كطبيعة األنظمة السائدة، كقد 
  ىي: اتجاىات،خبلؿ أربع اإلعبلـ في المجتمعات مف 

                                           
1 ػػ   Karl Deutsch , The nerves of Government, USA ,New York , The Free Press of Glencoe, 

1963, P.P. 83: 84  
2 ػ   Almond and Powell, comparative politics, op., cit., p. p 149:150. 
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  كمسمطاالتجاه الػ 1
ساد في مجتمعات القرنيف السادس عشر كالسابع إذ ، تجاىاتقدـ االمف أعد كي
اإلنساف مخمكؽ إف ككفقان ليذا االتجاه، ف.إلى يكمنا ىذا ان مكجكدزاؿ ىك ما يعشر، ك 

تيدؼ إلى التي تابع، يمكنو الكصكؿ إلى أعمى المراتب بتكجيو كعناية الدكلة، 
األكضاع الراىنة، كالقيادة المحافظة عمى كحدة الفكر بيف أعضائيا، كاستمرار 

الدكلة أدكات اإلقناع كالضغط التي تممكيا، لتحقيؽ ىذا تستخدـ ليذا ك السياسية، 
 .1اليدؼ

تتحكـ باستخداـ إال أف الدكلة في مجتمع السمطة يممكيا األفراد، ككسائؿ اإلعبلـ 
ؿ كسائحؽ منح الرخصة لمف تريد كحرماف مف تريد، كذلؾ تراقب السمطة التنفيذية 

ا االتجاه، فإف كسائؿ اإلعبلـ كفقان ليذك  كتفرض عمييا الضغكط المختمفة. اإلعبلـ،
  .تخدـ مصالح السمطات، كما تحددىا السمطات، أك تتكقؼ عف الصدكر

  الذم يؤكد عمى الحرية تجاه االػ  2
، فاإلنساف لـ يعد بلتجاه السمطكمنظرة مخالفة ل نظر إلى اإلنساف كالدكلةكي

لو كياف مستقؿ، ف إمخمكقان تابعان، غير قادر عمى االعتماد عمى نفسو، يقاد كيكجو، بؿ 
 كالخطأ، كىك ييدؼ إلى معرفة الحقيقة.  كمقدرة ذىنية تمكنو مف التمييز بيف الصكاب

الطريقة الكحيدة لمعرفة الحقيقة تككف بترؾ اآلراء تتصارع، كتتنافس بحرية في ك 
لكؿ فرد ألف يقكؿ ما إتاحة الفرصة األفراد يختمفكف في الرأم، فيجب كبما أف اف، الميد

األفكار الحرة الفرصة  ؽأف يكفر لغيره فرصة متكافئة، كسيتيح سك  ةطي، شر ما يريد
حرية . فالذم يسكد في النيايةصائب لمقارنة اآلراء المختمفة، كاختيار الرأم ال لؤلفراد

تترؾ لمحككمة لكي تتحكـ فييا، بؿ يجب أف تككف حرة، لكي يجب أال كسائؿ اإلعبلـ 
الرقابة عمى الحككمة بمكجبيا ألفراد يـ األدلة كالحجج، التي يستطيع اتستطيع تقد

                                           
 .88ص  ،1998نظـ االتصاؿ كاإلعبلـ في الدكؿ النامية، االسكندرية، دار الفكر الجامعي،  جيياف رشتي،ػ  1
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لئلشراؼ كسائؿ اإلعبلـ كاتخاذ القرارات عف سياستيا، ليذا فمف الضركرم أال تخضع 
 . 1أك السيطرة الحككمية

يثؽ األفراد في الحككمة لكي تحدد ليـ، ما ىك ، يجب أال تجاهاالا كفقان ليذ
الحقكؽ األساسية لئلنساف، كتقكـ مف الصكاب كما ىك الخطأ، فالبحث عف الحقيقة ىك 

بيذا فيي شريكة لو كتقـك ك بمساعدة الشعب بالبحث عف الحقيقة، كسائؿ اإلعبلـ 
  بتمثيمو.
  االجتماعيةالمسؤكلية اتجاه ػ  3

تؤمف إيمانان كامبلن بالطبيعة البشرية، الحرية أف االتجاه الذم يؤكد الكاقع أف 
غير فترض أف اإلنساف يحكـ عقمو دائمان، كيفحص المعمكمات التي يتمقاىا بدقة يك 

ـ العقؿ، كما أنيا في لجماىير كثيران ما تنقاد لمعاطفة، كال تحكّ إذ إف اصحيح تمامان، 
ئي لكسائؿ اإلعبلـ التي تتفؽ مع اتجاىاتيا تعرض نفسيا بشكؿ انتقاياف أغمب األح

السابقة كآرائيا كمعتقداتيا، كتتجنب المعمكمات التي تسبب ليا قمقان، أك تجعميا تعيد 
النظر في آرائيا كمعتقداتيا، أم أف األفراد يضعكف حكؿ أنفسيـ الحكاجز السيككلكجية، 

ف كانت في متنا كما أف   كؿ أيدييـالتي تمنعيـ مف التكصؿ لمعرفة الحقيقة، كا 
التطكرات االقتصادية أدخمت عنصر الضخامة عمى كسائؿ اإلعبلـ كصاحب ذلؾ 
تركيز لتمؾ الكسائؿ بانخفاض عددىا، كلـ يعد الخط الشائع ىك تعدد كسائؿ اإلعبلـ 
الصغيرة التي تمثؿ مختمؼ كجيات النظر التي يستطيع القارئ أف يختار مف بينيا، 

 . 2احتكاران في أيدم األقمية القكيةكمف ثـ أصبحت الصحافة 
ـ، إلى أف عمى 1947عاـ  ،أشارت لجنة حرية اإلعبلـ األمريكية ،ليذا
أف يدرككا أف كؿ حرية يقابميا مسؤكلية، كطالبت بإنشاء ىيئة لئلشراؼ ييف اإلعبلم

براز النكاحي التي تخدـ فييا المصمحة العامة، كمعنى ىذا  عمى انحراؼ الصحافة، كا 
نما كانت نظرية الحرية تركز أساسان عمى الحرية، أصبحت النظرية الجديدة تركز أنو بي

  .أساسان عمى المسؤكلية
                                           

 .91المرجع السابؽ، ص 1
 .92ص  ،سابؽالمرجع الػ  2
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 عيلشيك تجاه اػ اال 4
ف  ئؿ اإلعبلـ الشيكعيةإف كسا ىي جزء ال يتجزأ مف جياز الدكلة الشيكعي، كا 

كسائؿ االتصاؿ ال يممكيا األفراد، كلكف تممكيا الدكلة كيديرىا الحزب، ككظيفة 
يادة كحدة الفكر بيف أعضاء المجتمع، كتعميـ المبادئ الماركسية، ز  األساسية االتصاؿ

يد الشعبي لبرامج كتفسير األحداث عمى ضكء تمؾ المبادئ، كما أف عمييا جذب التأي
حرية القكؿ كحرية التعبير مكفكلة كتككف بذلؾ مثؿ زيادة اإلنتاج،  ،الدكلة المختمفة

 .1ألكلئؾ الذيف يؤيدكف النظاـ، كليس ألكلئؾ الذيف يؤيدكف مناقشة المبادئ األساسية
مف النظاـ االجتماعي ككفقان ليذه النظرية فإف كسائؿ اإلعبلـ تعّد جزءان ال يتجزأ 

سياسي، كال يمكف الفصؿ بيف أجيزة اإلعبلـ كشبكات االتصاؿ الشخصي، التي كال
سكاء عمى المستكل السياسي  ،تتمثؿ في الككادر الحزبية الذيف يؤدكف كظائؼ متعددة

ستراتيجية كالمرحمية في مجاؿ اإلعبلـ الجماىيرم كيتـ تحديد األىداؼ االالحزبي أك 
 عمى أعمى مستكل في الحزب كالحككمة. 

كرغـ أف التطبيؽ يتخذ طابعان ال مركزيان، كتتعدد القنكات الجماىيرية، فإف تحديد 
إذ تمر التعميمات مف  ،السياسات كرسـ الحمبلت اإلعبلمية، يتـ نتيجة قرارات مركزية

 .2أعمى إلى أسفؿ خبلؿ المستكيات التنظيمية المختمفة

دكلة تؤيد حرية تكجد  إذ أنو الليس ىناؾ حرية تعبير ببل تحفظات، كبما أنو 
ر لحظكاألساس في مختمؼ دكؿ العالـ ىك ما يطمؽ عميو مبدأ ا ،التعبير بشكؿ مطمؽ

التي ترل أنيا تشكؿ خطران معمكمات الكاضح المباشر، فالدكؿ الديمقراطية تمنع نشر ال
كالمسألة ذاتو، عمى النظاـ أك الحككمة، كالدكؿ غير الديمقراطية أيضان تطبؽ المبدأ 

 .تختمؼ باختبلؼ الدكؿ، كباختبلؼ درجة تطكر المجتمعات
كمف ثـ يمكف القكؿ إنو في كؿ مرحمة مف مراحؿ تطكر المجتمعات يكجد نكع مف 

بالنسبة لمدكؿ النامية، ركؼ المكجكدة في تككينو كمضمكنو، أما اإلعبلـ يناسب الظ
في الخارج، كما اإلعبلـ لتكحيد الشعب في الداخؿ، كلتقكية نفكذ الدكلة يستخدـ 

                                           
 .94-92سابؽ، ص الرجع المػ  1

 .5، ص1988القاىرة، دار الثقافة الجديدة، ، ػ عكاطؼ عبد الرحمف، المدرسة االشتراكية في الصحافة 2
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يستخدـ لمتشجيع الجماىير عمى المساىمة في التطكير القكمي، كاإلقبلؿ مف القمؽ 
 .بتأييد األىداؼ القكميةكىذا يتطمب مف كسائؿ اإلعبلـ االلتزاـ االجتماعي، 

 السياسية بنى اإلعالمية والبنى ثالثًا: أبعاد االرتباط بين ال
جزءان أساسيان مف  يةاإلعبلم بنىالية ك السياسبنى تشكؿ دراسة العبلقة بيف ال

دراسات االتصاؿ السياسي بالجماىير. كتساىـ دراسة ىذه العبلقة في فيـ أبعاد التأثير 
ف أم إكالتأثير المتبادؿ بيف االتصاؿ السياسي بالجماىير كعممية صنع القرار، إذ 

ليشمؿ شتى مناشط اتصاؿ بالجماىير ىك اتصاؿ سياسي، نظران المتداد عالـ السياسة 
دكران كبيران في نشر كسائؿ اإلعبلـ كتمعب  الحياة اإلنسانية في المجتمع المعاصر.

ليا القدرة عمى الكصكؿ إلى عدد كبير مف األشخاص لتقدـ باعتبار أف المعمكمات، 
 .1ذاتيا ليـ المعمكمات

تفكؽ  عمى تقديـ المعمكمات، فإف كسائؿ اإلعبلـ تمتمؾ قدرة كبيرة بعبارة أخرل
كسائؿ اإلعبلـ بدكر جامع األخبار، مما ، كذلؾ تقـك قدرة االتصاؿ الشخصي المباشر

يعني أف ليا ميكانزمات خاصة الستخراج المعمكمات مف األشخاص الذيف يمسككف 
 رىا عمى قاعدة عريضة مف المتمقيف.بيا، ثـ تقكـ بنش

تصؿ رسائميا إلى  في ابتكار الكسائؿ الجديدة كيكسائؿ اإلعبلـ ، تعمؿ أخيران 
تقـك بدكر كما أنيا ممكنة مف المتمقيف، كتعمؿ عمى تكسيع ىذه الدائرة، أكبر دائرة 

كبير في تأسيس المساندة في المجتمع، كىذا يقكد إلى افتراض االعتماد المتزايد لمنسؽ 
لتي تعمؿ في نطاؽ السياسي عمى كسائؿ اإلعبلـ، التي تستطيع اجتياز العقبات ا

انتشاران مبلئمان لممعمكمات كاألفكار، التي يريد النسؽ لشخصي ما يعني االتصاؿ ا
 .السياسي أك ييدؼ لنشرىا

د عبلقة جكىرية عمى نحك مميز بيف العممية ك إلى كج "ياف بامسلك "يشير ك 
لك كاف عمـ السياسة يقـك عمى القكة، فإف مف كيبيف أنو ، عبلميةالسياسية كالعممية اإل

ف رغباتيـ البد كأف تنتقؿ في شكؿ ما إلى مف ك  ،يميمكف إلى ممارستيايممككف  القكة  ا 
عمى المشاركة، فإف ىذا  ىيتكقعكف أنيـ سيستجيبكف ليـ، كلك أف عمـ السياسة يبن

                                           
1 ػ   Steven H. Chaffee , The Diffusion of Political information ,op., Cit., p.p. 91: 92. 
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يعني إيجاد الكسائؿ التي مف خبلليا تنقؿ مصالح كرغبات كمطالب المكاطنيف إلى مف 
الحكاـ(. كلك أف عمـ السياسة يقكـ عمى  يشغمكف مكقع صنع القرار السياسي )القادة أك

ية السمطة العميا، فبل بد مف كجكد الكسائؿ التي تقـك بالتعبير الرمزم عف القيـ عشر 
كالمعايير اإلجرائية لمثؿ ىذه النظـ، كأفعاؿ الحككمة ليتـ الحكـ عمييا في اصطبلحات 

ئؿ، فإنو يككف بحاجة لك أف عمـ السياسة يقـك عمى االختيار بيف البداك عامة كسائدة. 
إلى تدفؽ المعمكمات التي تكضح اختيارات السياسة البديمة التي يجب أف يحاط بيا 

  .1مستيمكيف لنتائجيا انكا مشكميف أكأكسكاء  ،أكلئؾ الميتمكف بالقرارات
مف الكاضح أف عبلقة مؤسسات االتصاؿ بالمؤسسات السياسية يفترض أف يككف ف

ليا نتائج في غاية األىمية، في معظـ الدكؿ، كمف ثـ فيي ال تترؾ لبلختيار، 
فاألنساؽ السياسية البد كأف تنظـ إنجاز كسائؿ اإلعبلـ في الحقؿ السياسي، بطريقة أك 

 بأخرل. 
تمدنا فقط بمجمكعة مف المكاد اإلعبلمية فالصحؼ كاإلذاعة كالتمفزيكف ال 

نيا تضع أك إتأسيسيان كسياسيان في المجتمع، دكران االستيبلكية، كلكنيا تمعب أيضان 
ىذه المطالب لو فرصة اإلرضاء، كأييا مف تثار كأم التي تقرر المطالب السياسية 
السياسييف ي اختيارات الحككمات، كالفاعميف فكىي تؤثر  ،سكؼ يؤجؿ أك ييمؿ

كسائؿ اإلعبلـ تعرض بشكؿ ، فاآلخريف، ألحكاـ أك تثبيت المساندة الضركرية لقراراتيـ
يضيؽ أك يتسع لآلراء عف كيفية معالجة المكضكعات اليامة، كتقكـ ببناء االختبارات 

 التي  ربما يختار مف بينيا الناخبكف.
د الككاالت المسؤكلة ف كؿ الدكؿ أعطت اىتمامان بتعييف أك تجديفإ نتيجة لذلؾ،ك 

عف محاسبة كسائؿ اإلعبلـ، كالتي تحدد الحقكؽ كالقيكد الممقاة عمى العامميف في 
مجاؿ اإلعبلـ السياسي في نطاؽ االتصاؿ، كتحدد أيضان كتحمي الحريات المعركفة 

 .لكسائؿ اإلعبلـ
العبلقات ، 1975، كىكير عاـ 1974دراستاف قاـ بيما سيمكر عاـ تكضح ك 
ة لكاحدة فقط مف الركابط بيف المؤسسات السياسية كالمؤسسات اإلعبلمية، المتداخم

                                           
1
Ibid., p.167. 
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كدراسة العبلقة بيف أنساؽ الصحافة كاألنساؽ الحزبية، مع األخذ في االعتبار أىمية 
، الظركؼ االجتماعية التي تسيؿ االحتكاء الحزبي بمعناه الضيؽ ألبنية الصحافة

ر مبلمح الثقافة السياسية كالتنظيـ الحزبي عمى سبيؿ المثاؿ، أكضح مدل تأثي ،فسيمكر
فقد عالج تأثير ظركؼ السكؽ عمى خط الصحيفة  "ىكير"عمى صحافة الحزب، أما 

 0كمصالح الحزب.
االختبلفات اتجاه يركز عمى كمف ثـ يمكف صياغة ىذه األفكار في اتجاىيف: 
اإلشارة  ،بمكافكمف األىمية . الرئيسة لبلرتباط بيف المؤسسات السياسية كاإلعبلمية

إلى أنو عمى الرغـ مف أف ركابط الصحافة الحزبية تككف بغير شؾ أحد األشكاؿ 
 األخرل.عدـ إىماؿ الركابط يجب  وإال أن ،الرئيسة لبلرتباط

النتائج المترتبة عمى االختبلفات في كيفية التنظيـ فيما يكضح االتجاه اآلخر 
 .السياسي لكسائؿ اإلعبلـ
االتصاؿ السياسي كمتغير  اا عالجتم، باعتبارىفيتدراسف الياتكيكجو النقد إلى ى

حث عمى بتابع ناتج مف الظركؼ التاريخية، كلـ تعالجو كمتغير مستقؿ قادر عمى ال
 .إحداث تطكرات قياسية في المستكيات األخرل لؤلنساؽ السياسية كاالتصالية

 :2يةعبلماإلالسياسية ك بنى عرض ألبعاد االرتباط بيف الكفيما يمي 
  الدولة في وسائل اإلعالمـ درجة تحكم 0

اإلعبلـ، يكاجو العديد مف كسائؿ إف إدراؾ كفيـ درجة تحكـ الدكلة في 
 :، منياالصعكبات

الحاجة إلى معايير مكضكعية يمكف االستناد إلييا كمقاييس إليضاح مظاىر أ ػ  
 تبعية اإلعبلـ. 

ليا تعبيراتيا العديدة كأىدافيا  ،دان ىي فكرة متسعة جػ إف فكرة تحكـ الدكلة ب 
 . كثيرةال

                                           
1 Hoyer and Others, the Politics and Economics of the Press : A developmental Perspective, 

London , Sage Pubns, 1975, p. 15. 
2 Seymour Uri C., The political impact of mass media, London, Constable and Beverly hills, sage pubns, 

1974,  P . P, 171-178.  
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ػ البد مف تجنب فيـ حرية االتصاؿ في اصطبلح يشتمؿ الثنائية، كالتي تككف  ج
دكف مف بمثابة الميزة في بعض المجتمعات، كغائبة في المجتمعات األخرل، 

 تصكر مجتمعات ذات حالة تدرجية في كبل الجانبيف. 
كذلؾ يجعميا أبعادان في  ،تبسيطيا أك تسييمياإف بعض ىذه الصعكبات يمكف 

الككاالت المستجيبة لرغباتيا،  كاصطبلحات حقكؽ الممارسة العامة لمحككمة أ
رجة يمكف قياس د، ك لمتدخؿ في شؤكف كسائؿ اإلعبلـ كفي تنظيـ إنجاز االتصاؿ

 عالية، متكسطة أك منخفضة(. )تحكـ الدكلة عمى أنيا 
 في اإلعبلـ التكظيؼ آ ػ تحكـ 

أداة ىامة في تبعية كسائؿ اإلعبلـ لمدكلة، التكظيؼ في اإلعبلـ يمكف أف يككف 
بتأكيد كضع األشخاص المكثكؽ فييـ داخؿ كسائؿ اإلعبلـ، ىذا الشكؿ مف 
التحكـ يخمط عنصريف، ىما: حقكؽ التكظيؼ السياسي، كالعقيدة التي يجعميا ىذا 

 مة باختيار العامميف في اإلعبلـ. المعيار السياسي، متعمقة ػ أك ذات ص
مثؿ ىذه األمكر ال تكجد في األنساؽ التي تتبنى عقيدة حرية التعبير، حيث يككف 

في تركيزه عمى التكظيؼ في مكاقع القمة في المنظمات  ان التحكـ السياسي محدكد
 اإلعبلمية.

  مؤسسات اإلعبلـ ب ػ التحكـ في تمكيؿ 
ربما يككف أداة قكية لتبعية اإلعبلـ لمدكلة، ىذا الشكؿ مف التحكـ سكؼ يكظؼ 
أك يستعمؿ بطريقة مختمفة طبقان لممكارد التي تستخمص منيا منظمات اإلعبلـ 

مفتكحة أماـ  عمى إمدادات الحككمة ان تعتمد كمي المنظمات التيإذ تككف دخميا، 
بلمية التي تعتمد عمى نفسيا في التحكـ السياسي المباشر، أما المنظمات اإلع

تدبير مكاردىا المالية، فإف الحككمات سكؼ تؤسس حقكقيا في التدخؿ في 
نطاقيف، األكؿ: إخضاع دخؿ ىذه المنظمات لمكاقفيا، الثاني: فرض الضرائب 

 الخاصة عمى كسائؿ اإلعبلـ.
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 ج ػ التحكـ في محتكل اإلعبلـ
لو رجع صدل مباشر عمى عمؿ ىذا الجانب ربما يككف أكثر أىمية، ألف 

 .اإلعبلمييف المينييف
ف كضع كسائؿ اإلعبلـ تحت ىذا التحكـ في المضمكف يتراكح ما بيف التحكـ إ

 :كفقان لآلتي ،العالي كالمنخفض
 السمطة الكمية لممحتكل التي ربما تككف مكضكعان لمتنظيـ. ـ 1
 درجة التنكع المبلزمة ليذا التنظيـ. ـ 2
التحكـ، ىؿ مباشرة بكاسطة السمطكييف أنفسيـ، أـ بكاسطة ككاالت كيؼ يتـ ـ  3

 .كسيطة
 ـ درجة التكامل بين النخبة اإلعالمية والنخبة السياسية  4

عمى درجة التكامؿ بيف النخبة السياسية كالنخبة اإلعبلمية، يركز ىذا البعد 
كاالجتماعي الذم يسكد كمحكر االىتماـ ىنا ىك درجة الدمج السياسي كالتقارب الثقافي 

بيف ىاتيف المجمكعتيف مف النخب، كتشير ىذه الدراسة إلى أنو تكجد درجة مف 
أف ىذه المسافة  االختبلؼ البنائي بيف المؤسسات اإلعبلمية كالنخبة السياسية، إالّ 

  ، أىميا:البنائية يمكف كصميا بالعديد مف الكسائؿ
في نفس الخمفية االجتماعية  فؤك أك ينش فك جندأ ػ أعضاء النخبة اإلعبلمية ربما ي

ز أعضاء النخب السياسية، كمف ثـ فإف أعضاء النخبتيف قد يشترككف يكالثقافية التي تم
 . ذاتيا لقيـا، كيككف ليـ أك يشترككف في تبني ذاتيا في المصالح

ب ػ يكجد نكع مف التداخؿ الشخصي فيما بينيما، فالكثير مف أعضاء نخبة 
كذلؾ بعض أعضاء  ،يساندكف أحزابان خاصة، كينجزكف نشاطان لمصمحتيااإلعبلـ ربما 

 .المجالس التشريعية قد يككنكف مف المؤسسات اإلعبلمية
كألف عممية اإلقناع تصبح أكثر قكة كتخصصان، فإف الككاالت المتخصصة في 

يـ خبرة لديكؿ مف المؤسسات السياسية ككسائؿ اإلعبلـ ربما تتككف مف أشخاص 
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المحرركف االقتصاديكف في الصحؼ تككف ليـ خبرة بأعماؿ كزارة ، مثبلن: مشتركة
 االقتصاد. 

النخبة اإلعبلمية كالنخبة السياسية ربما ينشغمكف بتفاعبلت مف ج ػ أعضاء كؿ 
غير رسمية بدرجة تقؿ أك تزيد فيما بينيا، ربما تككف باالنتماء إلى نفس النكادم، 

عامة فيـ يركف بعضيـ بعضان كثيران، مثؿ ىذه  االختبلط في نفس الدكائر، كبصفة
االتصاالت تسمح بنمك الفيـ الكبير فيما بيف األشخاص مف النخبتيف، مما يجعميـ 

 أكثر فيمان آلراء كمشكبلت بعضيـ البعض. 
  درجة الشرعنة التي تكفرىا كسائؿ اإلعبلـػ  3

االتجاىات الرسمية كغير الرسمية إلنجاز كسائؿ قيد الميكانيـز الرئيس الذم يإف 
السياسييف ربما نجده في العقائد الكظيفية التي يعتنقيا األعضاء ألىداؼ اإلعبلـ 

 المينيكف في كسائؿ اإلعبلـ.
كعقيدة األكلكية الصحفي السبؽ بالضركرة تتضمف باختصار فإف مينة اإلعبلـ 

تصنؼ ، إذ السمطة السياسية المنظمةه اتجاكاجبات أخرل  ةلخدمة المتمقيف، قبؿ أي
بمعنى  ،ة الشرعية المستترة خمفيادبقان لمدرجة التي تككف عمييا العقيطأنساؽ االتصاؿ 

ئليديكلكجية المسيطرة، أك إيديكلكجيا لأـ مجميكر المتمقي الكالء لف ك يقدـ اإلعبلميىؿ 
المعركة السياسية، أـ العقبلنية المينية فكؽ  كبعبارة أخرل ىؿ تعمك الحزب المحددة، 

 تسعى لخدمة أيديكلكجيا معينة. 
 االتصال السياسي عمى وسائل اإلعالمبنى أثر : المطمب الثاني

ئلطار النظرم المتعمؽ بدراسة العبلقة لالجانب ىذا لمباحث أف يحدد في يمكف 
 : التصاؿ السياسي ثبلثة أبعاد عمى النحك التاليبنى االسياسية ك بنى بيف ال

 أواًل ـ تقييم الواقع السياسي  
حقؿ لمنشاط يستطيع أف يجذب أك ينفر، يشغؿ الناس أك كالكاقع السياسي إف 
ىا ك إلى التصكرات التي يككن جذب الناستمكنو مف عدـ ربما يرجع بكنو، ك جنيجعميـ يت

خيط كاالرتباط ىذا يككف ف االرتباط بيف مصادر االتصاؿ كالمؤسسات السياسية، ك ع
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كسائؿ اإلعبلـ كربما تزيد  .كافة نكات كمستكيات االتصاؿ السياسيقبيف لمتسييس رفيع 
، كما أنيا قد األشخاص ألداء كاجباتيـ السياسية أك قد تنشر ركح البلمباالةمف حماسة 

كبلن مف يعكسكف في قكاعدىـ اإلجرائية  مف المتخصصيف السياسييفان فريقتكظؼ 
سائؿ اإلعبلـ كتفرد ك  .اه مطالب المفردات السياسيةماتي تجاغأك البر المبدئي المكقؼ 

المحتكل الذم كربما يركز  ثارة المسائؿ السياسية،إلمف مساحتيا نقص نسبة تزيد أك ت
أك تعالج ىذه ، السياسي تقدمو عمى شرح كتفسير المكضكعات الجكىرية لمكاقع

األعضاء فإف  ،كبالمثؿ بكصفيا أشياء متصارعة في لعبة القكة. المكضكعات ببساطة
ة تزيد أك تقؿ بالشؤكف يككنكف ميتميف بدرجكقد سيـ، يالمتمقيف تختمؼ درجة تس

 يجدكف القرارات السياسية أكثر أك أقؿ تعمقان بحياتيـ الشخصيةحيث  ،السياسية
كما تزيد أك تقؿ نسبة مشاركتيـ  ،يؿ لكاجبيـ السياسييشعركف بإحساس عميؽ أك قمك 

 ،يفترضكف أدكاران مختمفة لنسؽ االتصاؿ السياسيـ إني .لبمدىـفي العمميات السياسية 
الرمكز ك أك ييتمكف بالبحث عف اإلشارات لو كمف ثـ قد يتبنكف مكقؼ المراقب 

المرتبطة بتقمب مصائر الفاعميف أك المشتركيف في الصراع السياسي في المكاد 
عكف درجة أعمى أك أقؿ الناس يض، فإف أخيران  .اإلعبلمية التي تقدميا كسائؿ اإلعبلـ

 . 1لمثقة في مصداقية الرسائؿ السياسية كفي تكامميا مع مصادرىا
كسائؿ اإلعبلـ بيف كيؼ تستطيع االختبلفات البنائية  :كالسؤاؿ اآلف ىك

 ؟كالمؤسسات السياسية أف تؤثر في تقييـ الكاقع السياسي القائـ
التي تعكس تباعان يات ضتتكلد في تشكيؿ الفر  إجابات مختمفة عف ىذا السؤاؿإف 

أصكليا في تبايف الكظيفة، الدكر، التصكر المبلـز لبلختبلؼ بيف كسائؿ اإلعبلـ 
 :2عمى النحك التالي ياتكيمكف تقديـ ىذه الفرض .كالمؤسسات السياسية

 آ ػ الفرضيات التي تشجع التسييس

اإلعبلمييف تشكؿ في اتجاىات تي تنظرة السياسييف اليات ىذه الفرضتعكس ك 
 .المستقميف عندما يقدمكف األخبار كاآلراء السياسية

                                           
1 Ibid., p 180. 

2 ػ   Ibid., p 181. 
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يجب أف تحتـر أك كافة فإف تبعية كسائؿ اإلعبلـ في أشكاليا ، كمف كجية نظرىـ
التبعية األكثر سكؼ تنتج محتكل يتفؽ ذلؾ، فإف تعمؿ لضبط ىذه االتجاىات، ككفقان ل

 مقيف. المتلدل يصبح معمكمان جيدان الذم يراد أف كاألمر 
 ب ػ الفرضيات التي تشجع التسيس المستقؿ  

المينييف، الذيف يؤكدكف الحاجة  ييفكجية نظر اإلعبلمالفرضيات ىذه تعكس 
. المعاني عمى الرسائؿ كالثقة فيياكف بإضفاء إلى تدخميـ الكسيط قبؿ أف يقكـ المتمق

يات تقد فرضكتن ،ىذه النظرة التبعية في كؿ أشكاليا كمنتج مضاد لمتسييسكترجع 
كما أف  .التبعية ألنيا ال تأخذ في حسابيا الدكر الياـ لمثقة في الرسائؿ اإلعبلمية

كسائؿ في مف جانب العامميف  مانظر إليييأنساؽ التبعية كالتدخؿ السياسي سكؼ 
ضبط كتحديد التعميؽ لصالح العناصر لاإلعبلـ كالمتمقيف كميكانيزمات مصممة 

 .الخارجية
الكاقع السياسي أك عالـ السياسة في حالة تبعية كسائؿ كبناءن عمى ذلؾ، فإف 

ة بيف عدد محدكد مف مالكي القكة، الذيف ينتخبكف قأنو لعبة مغممنو اإلعبلـ، ربما يفيـ 
الثقة كتقكد إلى ستضعؼ نتيجة لذلؾ ك الرسائؿ التي تككف مجرد صكت لصالحيـ، 

 .ا يحدث في الصراع السياسياالىتماـ كتقميؿ االحتراـ لم اففقد
التنظيمات األقؿ تقييدان سكؼ تشجع اإلعبلمييف عمى فإف  ،مى العكس مف ذلؾكع

شجع المتمقيف تممارسة االستقبلؿ كاإلبداع في تغطية الشؤكف السياسية، كذلؾ فإنيا س
كي يركا مصمحة أكبر في الكاقع السياسي، كيعطكا اىتمامان أكثر لممكضكعات التي 

 .وتككف عن
كالكاقع أف كبلن مف المكقفيف يرتبط أساسان بشخصية الفرد العامؿ في كسائؿ 
اإلعبلـ، فالتبعية في كؿ المحاكر تتكلد كما كانت قياسان يزيد أك يقؿ كفقان لممذاؽ 

 .الفمسفي لمفرد
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  وسائل اإلعالم في ب تحز الة درج  ـثانياً 
 :1منيا ،عديدةاإلعبلـ نجدىا في أشكاؿ كسائؿ ب حز إف مظاىر ت

تفاعؿ المادة السياسية التي تسكد في  كآػ في كؿ القكاعد اإلجرائية لعمؿ أ
ب، حز أكلئؾ الذيف ييتمكف بعدـ الت ،مى سبيؿ المثاؿفع مخرجات اإلعبلـ المختمفة.

يضعكف قكاعد إجرائية معينة تضمف التغطية اإلخبارية المتكازنة لكؿ األحزاب 
ىناؾ ميؿ تحزبي أكثر، فإف القكاعد اإلجرائية ربما تشمؿ السياسية. كلكف عندما يككف 

 كي تقدـ معالجة معينة لصالح حزب معيف أك مصالح معنية.  ،أشكاالن مقصكدة
مف خبلؿ  ذاتيا،ب ػ االختبلفات البنائية تنعكس في محتكل كسائؿ اإلعبلـ 

عمييا، أك كضع رؤكس المكضكعات )كالعناكيف الرئيسية  ياعرضيا لآلراء، أك تعميق
 .في الصحؼ(

كسائؿ اإلعبلـ ربما ترتبط باألحزاب السياسية، باإلضافة إلى الككاالت ف
الذم يظير بكاسطة تحزب يتـ التركيز عمى درجة ال، فإنو كطبقان ليذا .الحككمية

 مخرجات كسائؿ اإلعبلـ. 
 :2اإلعبلـتحزب كسائؿ كس درجة مستكيات تعثبلث بيف يز "ىكير" كيم

أ ػ المستكل العمكم لبلنضكاء الحزبي لكسائؿ اإلعبلـ، كيكجد عندما ترتبط 
عف طريؽ الممكية، التمكيؿ، العضكية في  األحزاب مباشرة مع المؤسسات اإلعبلمية،

 اإلدارة كفي مجالس التحرير.
ارم، كفي ىذه المختمط االختيمستكل الثاني: حيث يكجد ظرؼ االنتماء ب ػ ال

الحالة يككف االرتباط البنائي القصير بيف األحزاب ككسائؿ اإلعبلـ، أك االرتباط البنائي 
مثبلن كحزب ما نظران البسيط بيف األحزاب ككسائؿ اإلعبلـ، فثمة ارتباط بيف صحيفة 

                                           
1
- Jay G. Plummer and Michael Gurevitch, "Towards a Comparative Framework for Political 

Communication Research", in Steven H. Chaffee,  (Editor) , Political Communication, 

2001., p.p. 181:183.  
2 ػػ   Hoyer and Others, the Politics and Economics of the Press : A developmental Perspective, 

Op., Cit., p 17.  
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راؼ في بريطانيا لحزب يغميمساندة جريدة الدايمي تلظركؼ نشأة ىذه الصحيفة ، مثبلن 
 افظيف.المح

، حيث المتكسط يرجع عادة نتماءج ػ المستكل الثالث: يعكس سمة مقيدة لبل
كلكف المساندة تتجو ألف تككف مشركطة بالتعبير عف  ،لصالح الحزب

الخصائص، فمخرج االتصاؿ ال يأخذ جانب حزب ما، كتناضؿ كسيمة اإلعبلـ 
  .مف أجؿ المحافظة عمى الحياة السياسية

كخاصة اإلذاعة  ،ليذا المستكل )المؤسسات اإلذاعيةالنمكذج التقميدم 
 البريطانية(.
 بناء برنامج العمل السياسي ثالثًا ـ

المجاؿ الثالث حيث تككف ارتباطات كسائؿ اإلعبلـ ليا نتائج قابمة لمقياس، 
كتتعمؽ بالمكضكعات الرئيسة المشكمة لبرنامج العمؿ السياسي لممجتمع في كقت 

 خاص. 
ىؿ المكضكعات الرئيسة لممطالب كفي ىذا اإلطار يطرح "ىكير" السؤاؿ التالي: 

  ؟اإلعبلمييفالسياسية تفرض بكاسطة القادة السياسييف، أـ تنشأ مف تصكرات 
القكاعد اإلجرائية تشجع فإف األنساؽ األكثر استقبللية، إنو في " كيجيب

أكثر مف عمى إعطاء كتقديـ كجيات نظرىـ بالنسبة لممكضكعات اليامة عبلمييف اإل
لتحكـ الميني الذاتي إذ يككف ااألكثر تبعية، القكاعد اإلجرائية التي تفرضيا األنساؽ 

أك  االندماجات السياسيةفإف بالنسبة لمحتكل اإلعبلـ، أما ىك النظاـ اليكمي. 
ثر في درجة اإلجماع التي تؤ فإنيا  ،ـاالنقسامات السياسية لمخرجات كسائؿ اإلعبل

 . 1"يصمكف إلييا بالنسبة لممكضكعات التي يؤكد عمييا بشكؿ أكثر انتظامان كبركزا
ألف تطمؽ العناف لمختمؼ تتجو كسائؿ اإلعبلـ أف يمكف مبلحظة  ،كىنا

المكضكعات األساسية عمى أسس مكحدة كمعيار مشترؾ لقيمة األخبار، كمف ثـ ففي 
كثر استقبلالن نسبيان فإف تطبيؽ المعيار الميني الختيار كتقديـ المكضكعات األنساؽ األ

 السياسية سكؼ يؤثر في النظرة االجتماعية لبرنامج العمؿ السياسي. 
                                           

1 Ibid., p 21. 
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في أنساؽ الحزب الكاحد، سنجد اإلجماع بشكؿ كاضح، كلكف ىذا اإلجماع إذ إنو 
مف أف يقـك عمى المعيار بيف مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ يقكـ عمى أسس سياسية بدالن 

 الميني لمحكـ عمى قيمة األخبار. 
 إذ يجد الباحث مستكل المتمقيف يمكف تكقع إعادة تشكيؿ ليذه النماذج، عمى ف

ممكاطنيف عمى المكضكعات األساسية في األنساؽ السياسية ذات الحزب كبيران لإجماعان 
حزاب، كذات التحكـ اليكمي الكاحد، كدرجة أقؿ مف اإلجماع في األنساؽ المتعددة األ

 المنخفض.
بعد أف أكضحت ىذه الدراسة أبعاد االرتباط بيف األبنية السياسية كأبنية أخيران، 

االتصاؿ السياسي، ككذلؾ نقاط تأثير بنية االتصاؿ السياسي كالمقاييس لقياس التبعية 
الدكلة،  البنائية لمؤسسات اإلعبلـ لممؤسسات السياسية، عمى مدل كؿ مف درجة تحكـ

السياسية كالنخبة نخبة قياس درجة تكامؿ ال يمكففإنو ، كأبعاد الرابطة الحزبية
، التشابو في الخمفية االجتماعية كالثقافية بيف أعضاء النخبتيفمف خبلؿ اإلعبلمية 

إلى معمكمات عف التاريخ بيف أعضاء النخبتيف يمكف الرجكع  كجكد تبايف حاؿكفي 
أعضاء بيف لقياس المباشر النتظاـ كنكع الركابط التي تربط باإلضافة إلى ا الكظيفي

 النخبتيف. 
كعمى ىذا، فإف شكؿ أبنية االتصاؿ تؤثر عمى المحتكل الذم تقدمو كسائؿ 
 ،اإلعبلـ، إذا تمعب التصكرات التي يشكميا الفرد دكران ميمان في تقييـ الكاقع السياسي

عف األحداث في بناء برنامج العمؿ كما تسيـ النظرة التي تشكميا كسائؿ اإلعبلـ 
    السياسي بما تعكسو أك تغفمو مف تطكرات. 
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 المبحث الثاني: الطبيعة المتغيرة لمعالقة بين اإلعالم والسياسة
 

ىك عصر اإلعبلـ الجماىيرم، فكما يقكؿ  وأف العصر الذم نعيشفي الشؾ 
ما نعرؼ عف الحقائؽ االجتماعية في العالـ تكصمنا مإف جانبان يسيران " :"ايت ميمزر "

التي في رؤكسنا عف العالـ كصمت مف تخيبلت بأنفسنا، بينما معظـ التصكرات كال إلييا
 . 1"خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ
خاصة في العقد ، ك ف ثمة مجمكعة مف العكامؿ تضافرت معان إكيمكف القكؿ 
كالذم  ،الكثيؽ بيف اإلعبلـ كالسياسةالترابط أدت إلى العشريف، األخير مف القرف 

 تحكمو متغيرات عدة أبرزىا:
، كالتي أدت إلى انييار العديد مف ـ 0 الثكرة الديمقراطية التي يشيدىا العالـ اليـك

 .األنظمة الشمكلية، كتعرض البقية منيا الىتزازات شديدة
الباردة، كبركز انييار االتحاد السكفييتي كالكتمة الشرقية، كانتياء الحرب  ـ4

 ،تنتمي معظميا الكاليات المتحدة كقكة عظمى كحيدة، مع تنامي قكل أخرل جديدة
 .إلى االيديكلكجيا الغربية ،باستثناء الصيف

 في تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكماتكبير التطكر ال ـ 3
التحكؿ الديمقراطي الذم يشيده العالـ اليـك أدل إلى ازدياد أىمية بما أف ك 
ـ في نطاؽ العممية السياسية في المجتمع، كما أدل إلى تحكؿ نكعي في أسمكب اإلعبل

رصد الطبيعة المتغيرة الباحث حاكؿ يس التعامؿ اإلعبلمي في العديد مف بمداف العالـ
كنتائج التطكر في المجاؿ اإلعبلمي عمى العممية  لمعبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة

ككذلؾ الخبرة األمريكية في ىذا المجاؿ  السياسة كعمى األنظمة السياسية ككؿ،
باإلضافة إلى أثر العكلمة عمى العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة، كتأثير العكلمة في 

 اإلعبلـ العالمي.
  

                                           
1 ػ   C. Wright mills, the Power elite, New York, Oxford – University Dress, 1980 , P. 311. 
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  تطور العالقة بين اإلعالم والسياسة في ظل ثورة الديمقراطيةالمطمب األول: 
تراجع األسمكب اإلعبلمي الذم يقـك عمى أساس السعي إلى الدمج النفسي لجمكع 
المكاطنيف في إطار محدد يتفؽ كتكجيات النظاـ السياسي القابض عمى السمطة، ليحؿ 

فئات المجتمع في التعبير عف بحّؽ محمو أسمكب جديد يقكـ عمى أساس االعتراؼ 
ر السياسي، الذم يجب أف يأخذ ىذه اآلراء آرائيا كمصالحيا كتكصيميا إلى صانع القرا

التي تعكس المصالح المتعارضة في االعتبار عند اتخاذ القرار السياسي، األمر الذم 
بعبارة أخرل، تراجع . أدل إلى زيادة تعقد عممية صنع القرار السياسي في المجتمع

 . 1أسمكب اإلعبلـ التعبكم لحساب أسمكب اإلعبلـ الحر
كب اك ك  ،في مجاؿ تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكماتكبير تطكر حدث  ،كبالمقابؿ

 جميعذلؾ ازدياد حاجة المجتمع السياسي )مكاطنيف، قادة( إلى المعمكمات حكؿ 
عف ىذا ازدياد أىمية اإلعبلـ بكصفو القناة  ـكقد نج .المسائؿ التي تشغؿ اىتماماتيـ

رار السياسي عمى مطالب الرئيسة لنقؿ المعمكمات التي مف خبلليا يتعرؼ صانع الق
المكاطنيف، أك عمى ردكد أفعاليـ تجاه قراراتو كسياساتو، فيبقى عمييا أك يعدليا أك 

 يغيرىا. 
صانع القرار السياسي في شرح كجية ساعد كما أف اإلعبلـ بانتشاره الكاسع قد ي

نظره لممكاطنيف تجاه مسائؿ معينة، أك تبرير قرارات كسياسات معينة، كما قد يستخدمو 
سياساتو كتركيج قراراتو مف أجؿ كسب تأييد الرأم العاـ، لفي بعض الحاالت لمدعاية 

طنيف خارج باإلضافة إلى إمكانية استخداـ اإلعبلـ في مخاطبة قطاعات كبيرة مف المكا
 .خاصة في المسائؿ المتعمقة بالسياسة الخارجيةك  إقميـ الدكلة

أدل التطكر في تقنيات االتصاؿ كاإلعبلـ إلى جعؿ المعمكمات  ،مف ناحية أخرل
متاحة لئلنساف في كافة مجاالت الحياة، األمر الذم جعؿ اإلعبلـ جزءان أساسيان مف 

في كافة العمميات السياسية كاالجتماعية  حياتنا اليكمية، كمف ثـ زاد تأثير اإلعبلـ
 كالثقافية كاالقتصادية التي تحدث في الكاقع المعاصر. 

                                           
 .161محمد سعد أبك عامكد، اإلعبلـ كالسياسة في عالـ جديد، مرجع سابؽ، ص  1
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كذلؾ شيدت ىذه الفترة ازدياد اقتناع القكل الدكلية الرئيسة بأف عالـ اليـك ىك 
ف خطر أسمحة الدمار الشامؿ اليـك أك األخطار الناجمة عف  ،عالـ االعتماد المتبادؿ كا 

التي تيدد بفناء العالـ يحتـ التخمي عف أساليب الصراع لتحؿ محميا  ،تمكث البيئة
أساليب الحكار كالتفاىـ كىك ما يعني ازدياد نطاؽ التعامؿ االتصالي كاإلعبلمي عمى 

 .1المختمفة في نطاؽ السياسة الخارجيةالمستكل الدكلي كازدياد استخداـ أدكاتو بصكرىا 
اؼ إلى الثكرات ضقبؿ أف يطكم القرف العشريف أكراقو، شيد العالـ ثكرة جديدة تف

ثكرة الديمقراطية، التي تمثمت في سقكط معظـ ىي القرف، ك ذلؾ العديدة التي شيدىا 
في العديد  سكاء في أكركبا الشرقية كاالتحاد السكفييتي السابؽ، أك ،األنظمة الشمكلية

العالـ الثالث، كاتجاه ما تبقى مف ىذه األنظمة نحك درجة جديدة مف درجات دكؿ مف 
الممارسة الديمقراطية، فظير الحديث عف التعددية السياسية كتراجعت المقكالت 

ؿ مساحة تحيالخاصة بنظاـ الحزب الكاحد، كبدأ الحديث عف حرية الصحافة كاإلعبلـ 
السياسي، بكصفو ضركرة مف ضركرات النظـ السياسية كاسعة في نطاؽ التفكير 

ىؿ ك جد جدالن حكؿ نقطة البدء المناسبة لئلصبلح الديمقراطي، يك الديمقراطية، بؿ ك 
النسبة لكسائؿ اإلعبلـ، أـ تككف مف ب تككف مف خبلؿ البدء بنطاؽ كاسع مف الحرية

 خبلؿ إعادة بناء مؤسسات النظاـ السياسي استنادان إلى قكاعد ممارسة الديمقراطية. 
ثمة عبلقة بيف ىذيف الخياريف،  وفإف التجربة العممية أكدت أن ،كأيان كاف الخيار

كاضحة  فالنظـ التي بدأت بالخيار اإلعبلمي الحر تأثرت مؤسساتيا السياسية بدرجة
اء ىذه المؤسسات مف جراء تبني ىذا الخيار، كمف ثـ بدأت الحاجة ممحة إلعادة بن

عمى أسس ديمقراطية، كالنظـ التي أخذت بالخيار المؤسسي ظير لدييا الحاجة إلى 
 .2ة العمؿ في ىذه المؤسسات كفقان لؤلساليب الديمقراطيةياإلعبلـ الحر لتسيير آل

                                           
يػة، بحػث مقػدـ انظر عمى سبيؿ المثاؿ ليزجاركف، دكر الصحافة فػي المرحمػة االنتقاليػة لمديمقراطيػة فػي المجتمعػات العربػ  1

مخػػػص لمبحػػػث فػػػي م، انظػػػر 1993/ 8-7إلػػػى نػػػدكة الحريػػػة السياسػػػية كالديمقراطيػػػة فػػػي العػػػالـ العربػػػي، مػػػكنت ، كنػػػدا 
 . 166، ص1993، آب، 174المستقبؿ العربي، بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، العدد 

 .169المرجع السابؽ، صػ  2
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الذم سيحاكؿ الباحث اختبار مدل صحتو مف لي التاطرح التساؤؿ كىنا يمكف 
في أف ىناؾ عبلقة جدلية بيف الثكرة الديمقراطية كاإلعبلـ في الكاقع عدمو، كيتمثؿ 

المعاصر، بمعنى أف ثمة تطكرات قد حدثت عمى المستكل اإلعبلمي كاف ليا تأثيرىا 
ثـ عادت ىذه  ،عمى النظـ السياسية كعمى العممية السياسية في المجتمع بصفة عامة

ثر مف جديد في العممية اإلعبلمية، كذلؾ ىناؾ تطكرات حدثت ؤ التغيرات السياسية لت
رىا في العممية اإلعبلمية، ثـ عادت ىذه التغيرات يعمى المستكل السياسي كاف ليا تأث

  .اإلعبلمية لتؤثر مف جديد عمى العممية السياسية
عمى العممية السياسية في المجتمع أواًل ـ التطور في المجال اإلعالمي ونتائجو 

 المعاصر 
شيد المجاؿ اإلعبلمي تطكرات ىامة عمى مستكل مفيـك العمؿ اإلعبلمي 

عمى مستكل التقنية اإلعبلمية كاالتصالية  أك ،بكصفو نشاطان اتصاليان في األساس
 .كتكنكلكجيا المعمكمات

  :آثارىا السياسيةكتكضيح عرض ألىـ ىذه التطكرات فيما يمي ك 
  :ػ تطكر مفيـك اإلعبلـ بكصفو نشاطان اتصاليان 1

لقد تطكر مفيـك االتصاؿ مف عصر إلى آخر، فتحكؿ مف اتصاؿ مباشر ارتبط 
جديدان  بتبمكر حرية الرأم إلى اتصاؿ غير مباشر، مع ظيكر الطباعة، ليضيؼ مفيكمان 

 .إلى حرية الرأم ىك حرية التعبير
كاإلذاعة كالتمفزيكف كالسينما،  ،اىيرمكمع تكالي ظيكر كسائؿ االتصاؿ الجم

كتفاعؿ ظركؼ الصراع االجتماعي كالسياسي كالحضارم، طكاؿ القرف العشريف، سكاء 
ضركرة كجكد حؽ جديد، ىك برزت  ،في داخؿ المجتمعات أك بيف األنظمة كالحككمات

ذاعتيا بأية كسيمة كانت خبار الحؽ في استفتاء األ قيد دكف تمف كاألفكار كتمقييا كا 
 .مة أخرل يختارىا المرءيكس ةالكتابة أك الطباعة أك الفف أك أيك بالحدكد، بالقكؿ 

بمعنى حؽ األفراد  ،في حؽ اإلنساف في االتصاؿ تأخرل تمثمكما تحققت خطكة 
بمعنى تدفقيا  مف . في االنتفاع باإلعبلـ كالمشاركة فيو كتدفؽ المعمكمات في اتجاىيف
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أعمى عمى المستكل الداخمي، كتدفقيا فيما بيف  أعمى إلى أسفؿ كمف أسفؿ إلى
 . 1المجتمعات عمى المستكل الخارجي

أف ىذا التطكر في مفيكـ االتصاؿ يعني بمغة السياسة أف لغة الحكار مف  ،كالكاقع
قد حّمت أجؿ الكصكؿ إلى االتفاؽ كالتفاىـ حكؿ األىداؼ السياسية كأساليب تحقيقيا 

 .محؿ لغة العنؼ كالقكة
كيتنكع محتكاه بصكرة  ،تزداد أىمية اإلعبلـ كتتعدد كظائفو ،ظؿ كضع كيذافي ك 

يمعب دكران ىامان في تكصيؿ اآلراء كاألفكار أصبح فاإلعبلـ  .تختمؼ عف الفترة السابقة
ليو ليستطيع باألغمبية تقرير ما يريد مف سياسات،  ،كالمعمكمات المختمفة مف الشعب كا 

ىا، كمف خبلؿ اإلعبلـ يمكف مناقشة أساليب تطبيؽ ىذه تنفيذليريد مف ممثميف لو  اكم
 . 2السياسات

ف احتماؿ يمكف مبلحظة أكمع ازدياد أىمية اإلعبلـ في مجاؿ النشاط السياسي، 
في نطاؽ ، رؼ أك ذاؾطىذا الجانب استخدامو كأداة لتغيير حقائؽ المكقؼ مف 

غير أخبلقية، كلكنيا ممكنة  قد تككف ىذه المسألةك احتماؿ قائـ، ، ىك العممية السياسية
 . 3الحدكث، كما تؤكد الخبرة السياسية المعاصرة

كيثكر التساؤؿ حكؿ الضمانات التي يجب االلتزاـ بيا في ىذا المجاؿ مف أجؿ 
ف كاف يمكف  فغير أ ،عدـ استخداـ اإلعبلـ كأداة لمتدليس كالتزييؼ ىذه الضمانات كا 

نو ال يمكف تكفير القدر فإتحقيؽ قدر منيا عمى مستكل التعامؿ االتصالي الداخمي، 
لعكامؿ عديدة، منيا االختبلؼ  ،الكافي منيا عمى مستكل التعامؿ االتصالي الخارجي

نة الكبير في القدرات التكنكلكجية في مجاؿ االتصاؿ كالمعمكمات بيف دكؿ العالـ، كىيم

                                           
شػكالية الديمقراطيػة فػي الػكطف العربػي، الحؽ في االتصاؿ ،ػ عكاطؼ عبد الرحمف 1 الدراسػات اإلعبلميػة،  القػاىرة،مصػر،  كا 

 .19، ص1987، تشريف األكؿ، تشريف الثاني 49المركز العربي لمدراسات اإلعبلمية، العدد 

 .91، ص1987كمية اإلعبلـ، جامعة القاىرة، ،  ػ حاـز عبد الحميد، حرية الصحافة في لبناف، رسالة دكتكراه 2

3  ، المركػز العربػي اإلعبلميػة، القػاىرة، الدراسػات ػ عبد القادر السعدني، حرية تدفؽ المعمكمات الصادقة بيف الممكػف كالتشػاـؤ
 .41ص ،1987حزيراف ػ ، نيساف 47العدد لمدراسات اإلعبلمية، 
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 ،اإلضافة إلى دخكؿ بعض االعتبارات السياسية، بدكؿ الغرب المتقدمة في ىذا المجاؿ
 .1كاألمف القكمي لمدكلة في نطاؽ العمؿ السياسي الخارجي

 ؿىذا باإلضافة إلى عامؿ آخر يتعمؽ بصناعة المعمكمات ذاتيا، فكما يقكؿ كار 
كلكنيا عبلقة مكيفة كفقان  ،إف المعمكمات المنقكلة ليست ىي األحداث كما ىي: "شيتدك 

 .2"لنمكذج معيف يربط بيف عناصر الحدث
كمف ثـ يمكف أف تصكر كجكد نماذج عديدة تختمؼ مف حيث تكييفيا لعناصر 

 .مف المعمكمات تنقؿ حدثان كاحدان عدة د نماذج إيجاحدث كاحد، بعبارة أخرل يمكف 
 تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات ات تطكر تقنيػ  2

شيد الربع األخير مف القرف العشريف تغييرات شاممة في طبيعة االتصاالت، فقد 
أقمار االتصاالت، كأدل اختراع الميزر إلى تطكير صناعة ك جاء عصر الفضاء 

األلياؼ البصرية كتطكيعيا لخدمة تمؾ االتصاالت، كبتعاكف أقمار االتصاالت التي 
زر الدقيقة، كاأللياؼ البصرية التي تعمؿ تعمؿ بمثابة متابعات في الفضاء لمكجات المي

شبكة االتصاالت الكبرل التي تغطي العالـ  تبمثابة أنابيب تكجيو لمكجات الميزر تشعب
 . 3فيو اليـك لتصؿ إلى أم مكاف

مكانية نقؿ بإتمثمت  ،كقد أدت ىذه التطكرات إلى ثكرة في االتصاالت الدكلية
حداث نظـ البث المباشر لئلرساؿ الصكر كالمعمكمات عف بعد، كما أمكف است

 .التمفزيكني
مع ثكرة أخرل في تكنكلكجيا تزامنت في تقنية االتصاؿ ىذه التطكرات 

االلكتركنيات الصغيرة الخاصة بتطكير قدرات الحكاسب اآللية عمى تخزيف البيانات 
 .كمعالجتيا، كما ترتب عمى ذلؾ مف ثكرة المعمكمات في المجتمع المعاصر

                                           
سمسمة عبلـ المعرفة، المجمس الكطني ػ عكاطؼ عبد الرحمف، قضايا التبعية اإلعبلمية كالثقافية في العالـ الثالث، الككيت،  1

 .121، ص1984، حزيراف 78لمثقافة كالفنكف كاآلداب، العدد 
2 ػ   Karl. W, Deutsch , Politics and Government, How people decide their fate, Op., Cit., p 87.  

، كانكف 24، العدد 14ت كزارة اإلعبلـ، المجمد ػ صبلح الديف طمبة، الثكرة الحالية في أساليب االتصاؿ، عالـ الفكر، الككي 3
 .25، ص1984آذار  ػالثاني 
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ف المصطمحات التي تربط محات المعمكمات كالمعمكماتية كغيرىا كظيرت مصطم
 ،المعمكمات كاسترجاعيا بصكرة مبلئمة كبسرعات فائقةتخزيف بيف قدرة الحكاسيب عمى 

كبيف تحقيؽ التكاصؿ عمى بعد آالؼ األمياؿ بفضؿ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية 
 .الحديثة
تصكرات عف العالـ الترتب عمى ىذا التطكر حدكث تحكؿ ىاـ في تشكيؿ قد ك 

  .1قدرات عمى التعامؿ مع العالـالكفي تطكير 
مكاقؼ منيا لـ تعد تتشكؿ مف خبلؿ التعامؿ العمكمات عف العالـ ك إذ أف الم

نما مف  ،مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ التقميدية كأ باشرةمالمحيط مع المادم  خبلؿ كا 
كأحيانان أثناء  ،يدة تمامان لنقؿ صكرة الحدث خبلؿ فترة قصيرة جدان مف كقكعوكسائؿ جد

 .كقكعو
إف حضارة اإلعبلـ الجديدة ىذه ال تختمؼ في جكىرىا عف كسائؿ اإلعبلـ السابقة 

يذا فالتي يقؼ فييا طرؼ ثالث ككسيط بيف الحدث كبيف متمقي الرسالة اإلعبلمية، 
كلكف الجديد في  .الحدث كليس الحدث كما كقع الكسيط عادة ما ينقؿ جانبان مف

، اإلعبلـ المعاصر ىك تقمص قدرات الكسيط عمى تشكيؿ صكرة الحدث المنقكلة إلينا
ف أماـ البشرية اليكـ فرصة لـ يسبؽ ليا مثيؿ في التاريخ لتشكيؿ بحيث يمكف القكؿ إ

 . 2بشكؿ مباشر كمع أقؿ قدر ممكف مف تدخؿ الكسطاءتصكراتيا 
أف التطكر العممي في تكنكلكجيا االتصاؿ بيمكف القكؿ  ،خبلؿ ىذا العرضمف ك 

جعؿ لممادة الخاـ إذ ، كالمعمكمات قد أثر عمى مختمؼ جكانب العممية االتصالية
فمف حيث الكـ أصبحت كمية  .لكسائؿ االتصاؿ، كىي المعمكمات خصائص جديدة

يا درجة عالية مف التنظيـ ، كمف حيث الكيؼ أكجد لكبيرة جدان المعمكمات المتاحة 
مكانية االسترجاع السريع  .كالتبكيب كا 

أدل ىذا التطكر إلى زيادة كفاءة أدكات االتصاؿ كقدرتيا عمى  ،مف ناحية أخرلك 
 نقؿ المعمكمات كاألحداث بأسرع كقت ممكف، كما مسَّ ىذا التطكر المتمقي. 

                                           
، تشريف 57محمد تيمكر عبد الحسيب، تطكر األقمار الصناعية بيف النظرية كالتطبيؽ، القاىرة، الدراسات اإلعبلمية، العدد  1

 .43ػ 29، ص 1989األكؿ
 .5ػ 4، ص1987، تشريف أكؿ 18كيت، كزارة اإلعبلـ، المجمد ػ أسامة أميف الخكلي، الحاسكب، مجمة عالـ الفكر، الك 2
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أصبح لو،  ت متاحةن صبحي أتفباإلضافة إلى الكـ اليائؿ مف الرسائؿ االتصالية ال
قمؿ إلى حد ذلؾ الرسالة االتصالية في سياؽ مف المعايشة شبو التامة، كما أف ستقبؿ ي

 بعيد مف تأثير الكسيط الناقؿ لمرسالة االتصالية.
أدل ىذا التطكر إلى انخفاض كبير في درجة السرية التي كانت تحيط لقد 

لسياسي، كما أنو أسيـ في نقؿ باألنشطة المختمفة في المجتمع، كخاصة النشاط ا
 التجارب السياسية بيف مكاطني الدكؿ المختمفة.

  التطور في المجال اإلعالمي عمى األنظمة السياسية المعاصرةثانيًا: نتائج 
ازدياد قكة المكاطف العادم في مكاجية مع  في المجاؿ اإلعبلميلتطكر اترافؽ 

حساسان بقدراتو الذاتية في مكاجية إمكاطف ىذا العصر أكثر إذ أف السمطة السياسية، 
كذلؾ مف خبلؿ شعكره بمعايشة كؿ ما يجرم مف أحداث في نطاؽ  ،السمطة السياسية

 عالـ السياسة. عف العممية السياسية، كمف ثـ فقد زاؿ بالنسبة لو حاجز الغمكض 
كخاصة في المسائؿ  ،اإلعبلمية ككفرة المعمكماتكات أدل ازدياد قدرات األدكما 

فمـ يعد النظاـ السياسي  .المعمكمات السياسيةحكؿ إلى زكاؿ حاجز السرية  ،السياسية
ألف ما يخفيو بالداخؿ يمكف الحصكؿ عميو مف  ،جميع المعمكماتقادران عمى إخفاء 

 ـكأفكارى ـالخارج، بؿ أصبح مطالبان بمصارحة المكاطنيف بالحقائؽ كاالستماع إلى آرائي
 .ىذا األمر حقان مف حقكقيـبكصؼ 

النظاـ ما يتذرع بو مف أسباب إلخفاء الحقائؽ ىذا لـ يعد أماـ فضبلن عف أنو 
أصبحت معظـ المعمكمات المتعمقة بيذا المكضكع إذ  ،بدعكل حماية األمف القكمي

كقد نتج عف ىذا الكضع التضييؽ مف نطاؽ المناكرة السياسية  ،متاحة لمدكؿ األخرل
 داخميان.
 ،يتسع نطاؽ المكاءمة السياسية أماـ صانع القرار السياسي ،ي ظؿ كضع كيذافك 

كىنا تبرز الحاجة إلى المؤسسات  ،األمر الذم يؤدم إلى تعقيد العممية السياسية
السياسية لكي تقـك بدكرىا في ىذا المجاؿ، كىك ما يعني أف تحديد سمطات صانع 

 القرار قد أصبح ضركرة تفرضيا الظركؼ المكضكعية لئلدارة السياسية لممجتمع.
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اليائؿ مف المعمكمات ازدياد حدة مشكمة صنع القرار السياسي مع ىذا الكـ إف 
عمى  أك ،ؿ القرارحسكاء عمى مستكل تحديد المشكمة مى صانع القرار، التي تصؿ إل

مستكل اإللماـ بمختمؼ عناصر المكقؼ كأقرب ما يككف إلى الحقيقة، أك عمى مستكل  
 .1مناسبان  ار بديؿ يككف قراران يتحديد البدائؿ كالمفاضمة فيما بينيا الخت

محصمة التطكر الذم حدث في المجاؿ اإلعبلمي بالنسبة لمعممية كتتمثؿ 
السياسية نحك تقكية المكاطف العادم في مكاجية السمطة السياسية في المجتمع، كفي 

كىك ما  ،الحد مف سمطات صانع القرار السياسي ألسباب فنية كمكضكعيةذاتو الكقت 
الديمقراطية في العالـ  يعني أف ىذه التحكالت قد أثرت في اإلسراع بالتحكالت

 .المعاصر
ا العالـ ىما تأثير التحكالت الديمقراطية التي يشيدكىنا يمكف طرح التساؤؿ اآلتي: 

 عمى العممية اإلعبلمية؟اليـك 
البد كأف تؤثر عمى العممية أف ىذه التحكالت الديمقراطية رل حامد ربيع ي

 :2تاليةكذلؾ في الجكانب ال ،اإلعبلمية عمى المستكل الداخمي
ربما لـ تكف تمقى  أخرل،إلى مياديف نتقاليا آ ػ اتساع نطاؽ العممية اإلعبلمية كا

  في السابؽ. االىتماـ الكافي مف اإلعبلمييف 
صبح أب ػ ازدياد ارتباط النسؽ اإلعبلمي بالنسؽ السياسي في المجتمع بحيث 

آليات العممية السياسية، سكاء بالنسبة لممكاطف العادم أك لصانع  لحد، إاإلعبلـ
 القرار، ككذلؾ لممؤسسات السياسية األخرل في المجتمع. 

ج ػ تعدد مستكيات كأبعاد الكظيفة االتصالية لمدكلة، األمر الذم يحتاج إلى إعداد 
 .كلكؿ  مستكل ،الككادر اإلعبلمية المتخصصة في كؿ مجاؿ

 :3رل حامد ربيع أف مستكيات الكظيفة اإلعبلمية تتحدد باآلتيؿ يكفي ىذا المجا

                                           
، 82سمسمة بحكث سياسية رقـ  ػ محمد سعد أبك عامكد، اإلعبلـ كالسياسة في عالـ متغير، القاىرة، مركز البحكث كالدراسات السياسية، 1

 23، ص 1994تمكز 
دارة التكامػ 2 ، 131، ص1983ؿ القػكمي، القػاىرة، دار المكقػؼ العربػي، ػ حامد ربيع، الثقافة العربية بيف الغػزك الصػييكني كا 

 131ص

 .135حامد ربيع، المرجع السابؽ، ص  3
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 إعبلـ المكاطف العادم.  ،إعبلـ صانع القرار، إعبلـ النخبة المثقفة
إلعبلـ السؤاؿ عف مضمكف اإلعبلـ السياسي عندما يتجو في اىذا التنكع كيفرض 

 .قو السياسيةإلى المكاطف العادم ليستطيع أف يقكؿ كممتو في كؿ ما لو صمة بحقك 
يدكر حكؿ الحد مف القرف العشريف ات يفي فترة ما قبؿ التسعينككاف التساؤؿ 

األدنى مف المعمكمات التي يجب أف يدركيا رجؿ الشارع كي يككف رأيو بصدد حقكقو 
 .السياسية

مف معمكمات عف المكاطف ف ما يتـ حجبو ، ألرح ىذا التساؤؿطكحاليان ال يمكف 
 ،ىككمف ثـ فالتساؤؿ  ،كطني، يمكف أف يصؿ إليو مف الخارجمف خبلؿ اإلعبلـ ال

مف الضركرم أف ينقؿ إلى المكاطف العادم القدر الكطني كيؼ يستطيع اإلعبلـ 
  ؟المعمكمات بكفاءة أعمى مف المصدر الخارجي لئلعبلـ

الكظيفية الثقافية لئلعبلـ تدكر في نطاؽ تمكيف المحككـ مف القدرة عمى التقييـ ف
تكحيد اإلدراؾ القكمي مف لنيا تدكر في نطاؽ عممية التثقيؼ السياسي أم أالسياسي، 

 . 1تحقيؽ التماسؾ القكميؿ أج
ف المكاطف إذ إ تزداد ىذه الكظيفة صعكبة،، في ظؿ الظركؼ الجديدةكعميو فإنو 

دم لـ يعد يقبؿ األسمكب الدعائي التقميدم، الذم قدمتو الخبرة السكفييتية كبعض العا
كمف ثـ فبل بد أف مف القرف العشريف، ات يدكؿ العالـ الثالث في مرحمة ما قبؿ التسعين

تقـك كسائؿ اإلعبلـ بكظيفتيا الثقافية في ىذا المجاؿ بأسمكب جديد، األمر الذم يحتاج 
 .قة تتناسب كظركؼ كؿ مجتمع مف المجتمعاتإلى قدرات إبداعية خبل

الفكر اإلعبلمي األمريكي قدـ أسمكبان جديدان في ىذا المجاؿ يقكـ عمى أساس ف
 ومف خبلؿ الرؤية األمريكية بالطبع، كترؾ المكاطف لمنطقكافة طرح حقائؽ المكقؼ 

يراه كعادة ما يصؿ إلى االتجاه الذم  ،الذاتي كي يتكصؿ إلى االتجاه الذم يراه
 الكسط االجتماعي الذم يعيش فيو.  عاإلنساف إلى التكيؼ مميؿ حكـ بالمجمكع، كذلؾ 

في الشؤكف السياسية، األمر الذم يعني أف التككيف اإلعبلمييف ازداد تأثير كما 
رجؿ اإلعبلـ يمكف أف يمعب دكران في نطاؽ التأثير عمى العممية لالفكرم كالثقافي 
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درجة تشابؾ العبلقات بيف رجؿ السياسة كرجؿ اإلعبلـ في مف ىنا تزداد ك السياسية، 
سكاء  ،ازدياد حدة الضغكط عمى العامميف في اإلعبلـباإلضافة إلى  المجتمع المعاصر

عمى المؤسسات  ةكانت ضغكطان فنية ترجع إلى ازدياد حجـ المعمكمات المتدفقأ
متعمقة ان ضغكط أك نفسية يمكف أف تمارس مف قبؿ السياسييف ان اإلعبلمية، أك ضغكط
كالتي تقـك عمى أساس أف دكره األساسي ىك نقؿ المعمكمات  ، بطبيعة مينة اإلعبلمي

 النقية لممكاطف العادم بصدد كافة المسائؿ في المجتمع.

إف ىذا كمو يؤكد صحة الفرض الذم استندنا إليو في التحميؿ كىك أف ثمة عبلقة 
كانت ىذه العبلقة تمثؿ ذا كا  ، مقراطية المعاصرةجدلية بيف التطكر اإلعبلمي كالثكرة الدي

أحد الجكانب الحاكمة لمعممية السياسية في المجتمع المعاصر، فإف السؤاؿ الذم يمكف 
كيؼ يمكف إدارة العممية السياسية في إطار ىذه  :يتمخص في اآلتيىنا طرحو 
 العبلقة؟

ف ثمة قانكنان غير مكتكب، إيمكف القكؿ كبالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية، 
كيتمخص تنتظـ مف خبللو أبعاد التفاعؿ بيف اإلعبلـ كالسياسة في الكاليات المتحدة، 

 :يما يميفجكىر ىذا القانكف غير المكتكب 
كانت ظركؼ المجتمع األمريكي السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ذا إػ 1

كالفكرية تتيح لئلعبلـ دكران كاسعان في الحياة السياسية األمريكية فيناؾ عكامؿ أخرل 
يمكف اعتبارىا بمثابة الضغكط النابعة مف األبنية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية 

كثمة ضغكط أخرل نابعة مف ، ئلعبلـ األمريكيتحد مف نطاؽ الحرية المكفكلة لكالتي 
طبيعة العممية اإلعبلمية كتعقدىا في المجتمع المعاصر تؤثر كذلؾ في نطاؽ حرية 

 .1العمؿ اإلعبلمي
إلى تراجع التدخؿ الحككمي المباشر في مجاؿ العمؿ  ،كلقد أدل ىذا الكضع

مريكي كقكاه اإلعبلمي، لتحؿ محمو آليات أخرل نابعة مف مؤسسات المجتمع األ
 ، كخاصة في األكقات العادية.االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية
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 ،كالجديد الذم تقدمو الخبرة األمريكية في السنكات األخيرة عمى ىذا المستكل
يتمثؿ في محاكلة إدماج العممية اإلعبلمية في ثنايا النشاط االقتصادم كاالجتماعي 

ؿ بركز صناعة اإلعبلـ كاالتصاؿ كالمعمكمات بدلي ،كالسياسي في المجتمع األمريكي
كربطيا بما ، بكصفيا أحد مجاالت النشاط االقتصادم الرئيسة في االقتصاد األمريكي

 .يعرؼ بصناعة الخدمات االقتصادية
في نطاؽ العبلقة بيف اإلعبلـ لـ تتضح المعالـ النيائية ليذا الدمج  كرغـ أنو

كأف يقدـ مجاالن جديدان ألبعاد ىذه العبلقة  بدّ أنو ال إال كالسياسة في الكاليات المتحدة، 
 في المستقبؿ.

في أكقات األزمات السياسية الداخمية كالخارجية، فإف التقاليد السياسية ػ 2
كاإلعبلمية األمريكية تسمح بزيادة درجة تقبؿ الضغكط الحككمية المباشرة كشبو 

لنسبة لئلعبلـ األمريكي عمى كبا .المباشرة عمى المؤسسات اإلعبلمية األمريكية
ة الحككمية األمريكية بكصفيا ر دافإنو يخضع خضكعان شبو كامؿ لئل ،المستكل الخارجي

دراكان لحقيقة المكقؼ األمريكي ىذا  ،أكثر المؤسسات السياسية األمريكية فيمان كا 
ي باإلضافة إلى أف اإلعبلـ يمثؿ أحد أدكات السياسة الخارجية األمريكية اليامة الت

 .1تستخدـ لتحقيؽ أىداؼ ىذه السياسة
ف السؤاؿ الذم ك  تطكر العبلقة بيف تىؿ س: في ىذا السياؽ ىكطرحو يمكف ا 

ف العالـ المعاصر يشيد أاإلعبلـ كالسياسة في نفس ىذا االتجاه األمريكي، خاصة ك 
كعممية التحكؿ إلى  ،العديد مف حركات التحكؿ الديمقراطي عمى المستكل السياسي

لى أم  اقتصاديات السكؽ، أـ أف كؿ مجتمع سيفرز تجربتو الخاصة في ىذا المجاؿ؟ كا 
حد يمكف أف تستفيد النظـ الديمقراطية الجديدة في العالـ اليـك مف الخبرة األمريكية 

 بمفيكميا المتقدـ؟ 
حث الباكتفي ياإلجابة عف ىذه التساؤالت ليست مف السيكلة بمكاف، كلكف 

باإلشارة إلى أف خبرة التاريخ تكضح أف كؿ مجتمع مف المجتمعات يقدـ تجربتو 
إف الخاصة في كافة مجاالت الحياة، بما فييا المجاؿ السياسي كاإلعبلمي، كمف ثـ ف
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معبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة البد كأف تختمؼ مف مجتمع إلى آخر، تبعان لالتصكر 
كاالجتماعي، كتبعان لدرجة التقدـ التكنكلكجي التي التطكر السياسي كاالقتصادم  للمد

 كصؿ إلييا، باإلضافة إلى تأثير منظكمة القيـ الثقافية كاالجتماعية الحاكمة. 
كيبقى أنو مف الممكف االستفادة مف الخبرة األمريكية في مجاؿ التكصؿ إلى 

عمى أف  ،لمعاصراآلليات المناسبة لتسيير العبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة في المجتمع ا
 يتـ تطكيع ىذه اآلليات بما يتكافؽ كخصائص المجتمع التي ستستخدـ فيو.

 العولمة وأثرىا عمى العالقة بين اإلعالم والسياسةالمطمب الثاني: 
االعتماد ك التحديث  ىما: ،يعبر مصطمح العكلمة في الكاقع عف تطكريف ىاميف

التقدـ اليائؿ في التكنكلكجيا كالمعمكماتية عمى مفيـك العكلمة يرتكز . كما المتبادؿ
 باإلضافة إلى الركابط المتزايدة عمى كافة األصعدة عمى الساحة الدكلية المعاصرة.

لقد ظيرت العكلمة أكالن كمصطمح في مجاؿ التجارة كالماؿ كاالقتصاد، ثـّ أخذ 
تتجاكز دائرة يجرم الحديث عنيا بكصفيا نظامان أك نسقا أك حالة ذات أبعاد متعددة، 

االقتصػاد، فتشػمؿ إلى جانب ذلؾ المبادالت، كاالتصاؿ، كالسياسة، كالفكر، كالتربية 
 .1كلكجياييدكاالجتماع، كاإل

العكلمة ذات مضاميف سياسية بحتة، كلكف في الحقيقة تشمؿ مضاميف كتعّد 
الحياة  سياسية كاقتصادية كثقافية كاجتماعية كتربكية، كلقد فرضت العكلمة نفسيا عمى
المعاصرة، عمى العديد مف المستكيات، سياسيان كاقتصاديان، فكريان كعمميان، ثقافيان 

عبلميان، تربكيان كتعميميان   .2كا 
"نظاـ ُيمّكف األقكياء مف  يقكؿ الفيمسكؼ الفرنسي ركجيو جاركدم عف العكلػمة:

التبادؿ الحر فرض الدكتاتكريات البلإنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفيف بذريعة 
 .3كحرية السكؽ"
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يقكؿ جيمس ركزانك أحد عمماء السياسة األمريكييف عف العكلػمة: "إّنيا بينما 
كلكجيا، كتشمؿ: يالعبلقة بيف مستكيات متعددة لتحميؿ االقتصاد كالسياسة كالثقافة كاأليد

لسمع إعادة اإلنتاج، كتداخؿ الصناعات عبر الحدكد كانتشار أسكاؽ التمكيؿ، كتماثؿ ا
المستيمكة لمختمؼ الدكؿ نتيجة الصراع بيف المجمكعات المياجرة كالمجمكعات 

 .1"المقيمة
العمؿ عمى تعميـ نمط حضارم  ؼ محمد عابد الجابرم العكلمة بقكلو: ىي"عرّ كي

يخص بمدان بعينو ىك الكاليات المتحدة األمريكية بالذات عمى بمداف العالـ أجمع" كىي 
تعبر بصكرة مباشرة عف إرادة الييمنة عمى العالـ كأمركتو". أم محاكلة أيضان أيديكلكجيان 

الكاليات المتحدة إعادة تشكيؿ العالـ كفؽ مصالحيا االقتصادية كالسياسية، كيتركز 
عادة صياغتيا  أساسا عمى عمميتي تحميؿ كتركيب لمكيانات السياسية العالمية، كا 

قة التي تستجيب لممصالح االستراتيجية سياسيا كاقتصاديا كثقافيا كبشريا، كبالطري
 .2لمكاليات المتحدة األمريكية
مجمكعة الظكاىر كالمتغيرات كالتطكرات  :، ىيلعكلمةاإف كبالتالي يمكف القكؿ 

االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية كالتقنية التي تمتد تفاعبلتيا كأبعادىا 
  متفاكتة كأشكاؿ مختمفة. كتأثيرىا لتشمؿ مختمؼ دكؿ العالـ بدرجات

القكؿ إف كباعتبار أف العكلمة اإلعبلمية ىي جزء مف العكلمة الثقافية، يمكف 
حكيؿ الثقافة نفسيا كمؤسساتيا إلى سمعة، كأماـ إشاعة تالعكلمة في جانبيا الثقافي، 
كالمتجية إلى إقصاء الثقافات األخرل، مف خبلؿ األمريكي ثقافة العكلمة ذات الطابع 

تيا المالية كقدرتيا عمى اإلنتاج كالتكزيع، ال مف خبلؿ قيمتيا الثقافية أك منافستيا قك 
 .الثقافية

العكلمة في شكميا الثقافي إلى إزالة الحدكد الدينية كالعادات كالتقاليد، كتيدؼ 
حتى تككف العقكؿ المستقبمة لممادة الثقافية أكثر انفتاحا كتقببل لما يأتي مف الخارج، 

يقـك النظاـ حيث ير أك إعادة نظر بعد أف حطمت كؿ بكابات المراقبة كالنقد، دكف تفك
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كطمس  العالمي الجديد في مشركعو المعكلـ لكؿ شيء عمى اختراؽ الثقافات الكطنية
 .1جديدةطرح بدائؿ يا ك معالم

في زيادة التدفؽ تتمثؿ  مظاىر العكلمة التي انعكست آثارىا عمى اإلعبلـأبرز إف 
)الصحافة  كسائؿ اإلعبلـ الحديثةمف خبلؿ  عبر الحدكد الكطنية لمدكؿاإلعبلمي 
العالـ مف خبلؿ الثكرة االتصالية أنحاء التي ربطت البث الرقمي( ، االلكتركنية

 .باألقمار الصناعيةمتمثمة كالمعمكماتية 
 تككيف الرأم العاـعمى صد بو اإلعبلـ الدكلي يعمؿ يقكالذم إف اإلعبلـ المعكلـ 

كيساعد عمى االحتكاؾ بيف الدكؿ تبعان لمغرض الذم يراد تحقيقو مف عممية  ،العالمي
عممية اتصاؿ مقيدة المدل  ياكتبعان لدرجة الترغيب أك الترىيب، أك تبعان لككن ،االتصاؿ
 أك طكيمة المدل كالتعميـ كالثقافة.  ،كالتسمية

لتقنيات الككف إلى لقد حكلت شبكات االتصاؿ الحديثة كاألقمار الصناعية كا
الدكلي كأداة اإلعبلـ كمف ىنا يأتي أىمية  ،ساحة تحاكؿ القكل الكبرل أف تييمف عمييا

 . 2أساسية في ىذا الصراع
الدكؿ الكبرل أف تسيطر عمى أكبر قدر ممكف مف كسائؿ اإلعبلـ في كتحاكؿ 

ـ الدكلي الناجح المجاؿ الدكلي لكي يككف ليا التأثير عمى الرأم العاـ العالمي، فاإلعبل
ال يمكف أف يصدر عف سياسة فاشمة كال يمكف أف يصدر عف ىزيمة عسكرية، 

 .عبر عنيايفاإلعبلـ ال يرسـ سياسة الدكلة، كلكنو 
مف الناحية التطبيقية التأثير االتصالي عمى الناس عف لقد استخدـ اإلعبلـ 

غفاؿ البعض، كيتذكر العالـ ما  يسمى بالحرب المتمفزة طريؽ نقؿ األخبار كالحقائؽ كا 
، إذا لـ تشيد البشرية في النصؼ الثاني مف القرف 1991عاـ في ضرب مدينة بغداد 

العشريف حدثان جندت لو كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة مثمما جندت لحرب الخميج 
كؿ أطكارىا في حيف كقكعيا عمى  ةعمى شاشتو الصغير فكاف المشاىد يتابع ىذه، 

 .رياضيةباراة الميداف مثمما يتابع نقبلن حيان لم
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، فقد ف قبؿمباستخداـ تكنكلكجيا حديثة لـ يسبؽ استخداميا تميزت ىذه الحرب لقد 
ف تغطية ىذه الحرب قد تميزت أيضان أـ عمى القكؿ بتيف جيمخبراء االتصاؿ  أجمع 

تكنكلكجيا االتصاؿ كإحدل أدكات كصمت إليو تباستخداـ مكسع كمعقد ألحدث ما 
العكلمة اإلعبلمية، فالنقؿ الحي لصكرة القنابؿ كىي تنياؿ عمى مدينة بغداد ليمة بدء 

كال نتجاىؿ أيضان  ،شيرة كاسعة CNNاليجـك عمييا أكسب شبكة التمفزيكف األمريكية 
في  2111عاـ عبلـ الدكلية ألحداث الحادم عشر مف أيمكؿ اإلكسائؿ ما تناقمتو 

أفغانستاف، ككيؼ كانت كسائؿ حداث الحتبلؿ كما آلت إليو تطكرات األ ،رؾيك نيك 
 .ف أرض المعركةمفيما بينيا لنقؿ الصكرة سابؽ اإلعبلـ أك أدكات العكلمة اإلعبلمية تت

تفكقت األسمحة اإلعبلمية كأثبتت قدرتيا في إقناع الرأم العاـ العالمي فيما ، كبذلؾ
 1رة األمريكية بالحرب عمى اإلرىاب.أطمقتو اإلدا

أحد مقكمات السياسة ىك لقد بات كاضحان أف اإلعبلـ المعكلـ بأدكاتو الحديثة 
 ئعمى أف ينش ان كبات كؿ منيا حريص، كأحد أكجو تكامميا السياسي ،العامة لمدكؿ

 األجيزة المتخصصة لمقياـ بالكظيفة االتصالية الخارجية.
 العولمة اإلعالمية أواًل: 

عبلميا ظيرت مبلمحو في العكلمة تمخص  كاقعا سياسيا كاقتصاديا كثقافيا كا 
كظيكر عالـ أحادم القطبية يريد تنميط السمكؾ اإلنساني كفؽ ، نيايات القرف العشريف

 تصكره في مجاالت السياسة كغيرىا مف المجاالت.
كبما أف اإلعبلـ ىك المرآة التي تعكس الكاقع الثقافي كاالجتماعي كالسياسي 
كاالقتصادم ألم مجتمع، فإف الدكر الذم يؤديو تجاه التعريؼ ببعض القضايا 

التي يبرز فييا كالمفاىيـ الجديدة التي تطرح عمى الساحة ىك امتداد ليذه الكظيفة 
 ة.مفيكـ العكلمة بأبعادىا كمظاىرىا المختمف
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 :  ىاظاىر مسمات العولمة اإلعالمية و ـ  0
  :   1يا، منعدةيتسـ اإلعبلـ في عصر العكلمة بسمات 

مؤىؿ لتطكرات مستقبمية أنو أم  :أنو إعبلـ متقدـ مف الناحية التكنكلكجيةػ 1
 جديدة تدفع بو إلى المزيد مف االنتشار المؤثر في المجتمعات المختمفة.        

 ىيمنة الشركات األمريكية عمى قطاع اإلعبلـ كاالتصاؿ كالترفيو: ػ 2
كالمقصكد بالييمنة السيطرة عمى الممكية، كالسيطرة عمى محتكل كتكجيات 

 .المضاميف كاألشكاؿ المنتجة
مف سمات اإلعبلـ في عصر العكلمة أيضا ظيكر الشركات  التكامؿ الرأسي:ػ 3

بالممكية المتعددة لكسائؿ إعبلمية كأنشطة متعددة العمبلقة كمتعددة الجنسيات كقياميا 
مف نشر كتب كصحؼ إلى محطات إذاعية تمفزيكنية إلى استكديكىات إنتاج سينمائي 

 كتمفزيكني ...الخ .
كىذه العبلقة ىي  كجكد عبلقة بيف الشركات المتعددة الجنسية كالكطف األـ: ػ4

الشركات ليست ليا جنسية كليس عبلقة تعاكف كتكامؿ كذلؾ رغـ ما يقاؿ عف أف ىذه 
نما ىدفيا المادم أينما كاف إال أف الكاقع أنيا المؤسسات كطنية ليا عمميات  ليا كطف كا 

 دكلية .
كذلؾ في إطار عمميات  :انتشار عمؿ الشركات العمبلقة عبر ككبلء محمييفػ 5

ما تتيحو  إعادة البث كشراء البرامج كاإلنتاج المشترؾ كاالستثمارات الخارجية، كرغـ
تصاؿ الثكرة في تكنكلكجيا االتصاؿ كعمميات التكامؿ كاالندماج بيف اإلعبلـ كاال

ىائمة الختراؽ الحدكد القكمية كالثقافية إال أف الشركات ات مف إمكاني كالمعمكمات
برزت المكاسب إذ اإلعبلمية متعددة الجنسية حرصت عمى العمؿ عبر ككبلء محمييف، 

عمى ىذه الشراكة كالتي ال تراعي احتياجات السكؽ المحمية بقدر قتصادية المترتبة اال
مضاميف كالصكر المعكلمة كالتي السعييا لخمؽ احتياجات محمية زائفة تتماشى مع 

 ينتج تسكيقيا كفؽ آلية اإلنتاج الضخـ كتحقيؽ مزايا تنافسية.    
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تراجع دكر الدكلة في النظاـ اإلعبلمي الدكلي: في ظؿ الثكرة التي أحدثتيا  ػ 6
االتصاؿ، كفي ظؿ انتشار العكلمة كظاىرة كما تعنيو مف عكلمة االقتصاد  اتكنكلكجي

 ،كالدعكة إلى تكحيد األسكاؽ، كالخصخصة، كطبقا لمتفسير االقتصادم لكسائؿ اإلعبلـ
العشريف إلى اقتصاد  العقد األخير مف القرف قتصاد العالمي نفسو خبلؿكتحكؿ اال
أصبحت المعمكمة فيو أىـ عكامؿ إنتاج السمع كالخدمات فإف دكر الدكلة ، إذ معمكمات

تراجع بصفة عامة، كبدأت أىمية حدكدىا الجغرافية تتآكؿ كبالتالي بدأت سيطرتيا عمى 
ـ حيث تقـك كسائؿ اإلعبلـ تقؿ بعدما كانت ىي البلعب الكحيد في مجاؿ اإلعبل

بكظيفة تنظيـ كرقابة بيئة النظاـ اإلعبلمي عمى المستكل المحمي أك الكطني فيي التي 
دارة المؤسسات اإلعبلمية كتقـك بسف القكانيف المنظمة لعمؿ ىذه  تمنح تراخيص كا 
 المؤسسات كتنفيذ ىذه القكانيف ثـ الرقابة عمى تدفؽ المعمكمات عبر حدكدىا الكطنية . 

ف كؿ مدخبلتو كمراكز ألؿ اإلعبلـ المعكلـ نظاما دكليا متكازنا: ال يشكػ  7
تشغيمو كآليات التحكـ فيو تأتي مف شماؿ الكرة األرضية كىذا ما أدل إلى ىيمنة الدكؿ 

 المتقدمة عميو في مقابؿ تبعية الدكؿ النامية لو.     
 : 1اليةؿ مظاىر العكلمة اإلعبلمية في النقاط التاجممكف إيفي ىذا اإلطار ك 
التكامؿ كاالندماج بيف كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرم كتكنكلكجيا االتصاؿ ػ 1

مع تطكر الحاسبات كشبكات الياتؼ كشبكات إذ أنو  كتكنكلكجيا المعمكمات،
تصاؿ متعدد المعمكمات كاستخداـ تكنكلكجيا البث الفضائي ظيرت تكنكلكجيا اال

 اتيا المختمفة.تصاؿ التفاعمي بتطبيقالكسائط كتكنكلكجيا اال
تصاؿ تصاؿ الجماىيرم، حيث تفتح تكنكلكجيا االإعادة تعريؼ اإلعبلـ أك االػ 2

تصاؿ، كما تحطـ ىذه الثكرة الفكاصؿ بللستخدامات ككظائؼ جديدة أفاقا جديدة ال
تصاؿ الجماىيرم مف جية كاالتصاؿ الشخصي مف جية التقميدية بيف اإلعبلـ أك اال

تصاؿ التفاعمي، تصاؿ ىك االصالي جديد يتسع لكؿ أنماط االتاثانية، كتقكد نحك نمط 
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القائـ عمى التفاعؿ الحر كالمباشر بيف المرسؿ كالمستقبؿ كتبادؿ أدكار االتصاؿ بيف 
 الطرفيف، عبلكة عمى اتساع كتناكؿ حرية المتمقي في االختيار.

تزايد أىمية اقتصاديات اإلعبلـ كاالتصاالت كالمعمكمات عمى النحك الذم  ػ3
رصد فيو الباحث ظاىرة االندماج كالتكامؿ بيف المؤسسات العاممة في ىذا الميداف 
كتضخـ ميزانياتيا كأرباحيا، كىك األمر الذم ال يختصر عمى ككنو نشاطا اقتصاديا 

نما ينطكم عمى  يث تظؿ المضاميف اإلعبلمية الكاردة مف بعد الثقافي، حالفحسب، كا 
عتبارىا تتعامؿ مع معمكمات اىذه المؤسسات أسيرة النظرة التي يعتقنيا مالككىا لمعالـ، ب

كنتاج فكرم كثقافي معيف، مما يؤدم إلى تنميط المنتجات اإلعبلمية المعمكماتية بيدؼ 
اج اإلعبلمي تكحيد العالـ كفؽ مقتضيات االقتصاد، كخصكصا اقتصاديات اإلنت

 كالترفييي األمريكي الذم يسيطر عمى السكؽ العالمي.
أف القدرة "إلى  األميف العاـ األسبؽ لؤلمـ المتحدة "بطرس غالي"شير كي

كلي التي تجرم تحت مظمة األمـ داإلعبلمية أصبحت جزءان مف عمميات التدخؿ ال
إتاحة ب ياكلمقياـ مف خبللالمتحدة، كذلؾ لتتمكف ىذه العمميات مف شرح ميمتيا لمسكاف 

مجابية المعمكمات الكاذبة التي تنتشر عنيا في  ،ؽ بو كمحايدك مصدر معمكمات مكث
اإلذاعة كالتمفزيكف ىما أكثر كسائؿ اإلعبلـ فعالية في أداء ، ك مف جانب األطراؼ ذاتيا

كلك في كقت متأخر،  ،ىذا الغرض، ففي جميع العمميات التي تكفرت ليا قدرة إعبلمية
 .1"ف ذلؾ أسيـ إسيامان ال تقدر قيمتو في نجاح العمميةأكاف ىناؾ تسميـ ب

كسائؿ اإلعبلـ في عدد مف التكتبلت تركزت  ،كمف خبلؿ العكلمة اإلعبلمية
التي تستخدـ اإلعبلـ كحافز لبلستيبلؾ عمى النطاؽ ك  ،الرأسمالية متعددة الجنسيات

الغربي إلى التكسع العالمي لثقافة االستيبلؾ  ـإلعبلامضمكف حيث يدفع ، العالمي
 . 2عبر إدخاؿ قيـ أجنبية تطمس أك تزيؿ اليكيات القكمية أك الكطنية
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أف عكلمة اإلعبلـ ىي الزيادة الضخمة في اإلعبلف عف  "تشكمسكي"نعـك  كيرل
 ،السمع األجنبية كالتركيز عمى ممكية كسائؿ اإلعبلـ الدكلية، كبالتالي انخفاض التنكع

 .الزيادة في التكجو المعمفك 
إف العكلمة ىي التكسع في التعدم عمى القكميات "كيكضح ىذا االستنتاج بقكلو: 
كمستبدة يحركيا أكالن االىتماـ بالربح كتشكيؿ  مف خبلؿ شركات عمبلقة شاممة

يدمف الجميكر أسمكب حياة قائمة عمى حاجات حيث  ،الجميكر كفؽ نمط خاص
مصطنعة مع تجزئة الجميكر، كفصؿ كؿ فرد عف اآلخر، حيث ال يدخؿ الجميكر 

 .1"نظاـ القكل أك السيطرة في المجتمع يددعمى الساحة السياسية كيزعج أك ي
خبلؿ العكلمة اإلعبلمية، فإف ممكية كسائؿ اإلعبلـ تركزت في عدد  مفإذ إنو 

مف التكتبلت الرأسمالية متعددة الجنسيات، كالتي تستخدـ اإلعبلـ كحافز لبلستيبلؾ 
 عمى النطاؽ العالمي.

 العولمة وتأثيرىا في اإلعالم العالميثانيًا:  
بداللتو الحقيقية دكف دراية صحيحة مف لقد أخذ البعض يردد مصطمح العكلمة 

، كمف عشريفعمى الرغـ مف ذيكعو عمى أكسع نطاؽ منذ أكاخر الثمانينات مف القرف ال
. فقد لقد أف يككف اجتيادان كمحاكلة كىنا فإف طرح تعريؼ كاضح كدقيؽ لمعكلمة ال يعد

بدا أف االعتبارات اإليديكلكجية كانت ىي العامؿ الفيصؿ في حكـ ػ كمف ثـ تعريؼ ػ 
 2.كالباحثيف لمعكلمة الخبراء

نظاـ أك نسؽ ذك أبعاد تتجاكز دائرة حاليان ىي فالعكلمة التي يجرم الحديث عنيا 
نظاـ عالمي ػ أك يراد ليا أف تككف كذلؾ ػ يشمؿ مجاؿ الماؿ ىي االقتصاد، العكلمة 

 . 3كما يشمؿ أيضان مجاؿ السياسة كالفكر كاإليديكلكجيا، كالتسكيؽ كالمبادالت كاالتصاؿ
كيرل بعض الباحثيف أف العكلمة قد حددت كسائميا لتحقيؽ إرادة الييمنة عمى 

لئلعبلـ القصكل ألكلكية كاألىمية اكمف أىـ تمؾ الكسائؿ إعطاء  ،العالـ كأمركتو
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كليتيؾ محمي كالعالمي، باعتبار أف الجيكبإلحداث التغييرات المطمكبة عمى الصعيديف ال
كبالتالي الييمنة العالمية أصبحت في  ،الجغرافيا أك السياسة منظكر إلييا مف زاكية

اإلعبلـ التي ترسميا كسائؿ االتصاؿ  اسمطة تقنية تكنكلكجي ،مراقبة السمطات البلمادية
 اإللكتركنية المتطكرة. 

بدالن مف الحدكد الثقافية الكطنية كالقكمية تطرح إيديكلكجيا العكلمة حدكدان  ،كىكذا
بكات العالمية بقصد الييمنة عمى االقتصاد كاألذكاؽ أخرل غير مرئية ترسميا الش

 1كالفكر كالسمكؾ.
بؿ إف ثمة باحثيف رؤكا أف األمر يتعدل حدكد إعطاء اإلعبلـ كؿ األىمية 

عّرؼ "السيد أحمد مصطفى عمر" إعبلـ العكلمة كاألكلكية لتحقيؽ أىداؼ العكلمة إذ 
ة ال تمتـز دية ذات منظكمات معقإعبلـ العكلمة ىك سمطة تكنكلكج»عمى النحك اآلتي: 

نما تطرح حدكدان  ضائية غير مرئية ترسميا شبكات اتصالية فبالحدكد الكطنية لمدكؿ، كا 
لتقيـ عالمان ببل دكلة كببل أمة  ،معمكماتية عمى أسس سياسية كاقتصادية كثقافية كفكرية

نظمات كىك عالـ المؤسسات كالشبكات التي تتمركز كتعمؿ تحت إمرة م ،كببل كطف
يتسـ مضمكنو بالعالمية كالتكحد عمى ك  ،ذات طبيعة خاصة كشركات متعددة الجنسيات

مكاف كالمغة لتخاطب رغـ تنكع رسائمو التي تبث عبر كسائؿ تتخطى حكاجز الزماف كال
 .2مستيمكيف متعددم المآرب كالعقائد كالرغبات كاألىكاء

 :3يأتي فإف اإلعبلـ في عصر العكلمة استطاع أف يفعؿ ما ،ما سبؽكنتيجة 
استطاع إعبلـ العكلمة بقدراتو التكنكلكجية اليائمة أف يضعؼ مف نظـ اإلعبلـ ػ 1

عبلنات كصكر. إذ  ،الكطنية كيزيد مف تبعيتيا  تنقؿ منو ما يجكد عمييا مف معمكمات كا 
 يران.استطاع أف يؤثر في العبلقات الدكلية تأثيران كب  ػ2
 استطاع أف يؤثر في الكاقع االقتصادم كالسمكؾ االستيبلكي العالمي.   ػ3
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 استطاع أف يكفؿ محيطان ثقافيان كاسعان كنظرة أشمؿ إلى العالـ.  ػ 4
ػ استطاع أف يجبر الدكؿ كحككماتيا عمى االىتماـ بمشكبلت كقضايا كانت 5

 محؿ تجاىميا. 
ما أثر في  ،إلى بيئات كمجتمعات عالميةالمجتمعات الداخمية ك ات ئبيالػ حّكؿ 6

 .صانعي القرار كالسياسات الداخمية
كمف خبلؿ ما سبؽ، فإف لمعكلمة تأثير في اإلعبلـ العالمي مف خبلؿ ظيكر مايعرؼ 
بظاىرة التخطي المعمكماتي لمحدكد القكمية، كظيكر ما يعرؼ بدبمكماسية األقمار 

باإلضافة إلى تزايد  ،الدبمكماسية التقميديةكاإلعبلـ اإللكتركني بدالن مف صناعية ال
دارة االنتخابات كغيرىا مف األنشطة.  التمفزيكف كالككمبيكتر في استطبلعات الرأم كا 

  ثالثًا: أثر العولمة في مستقبل اإلعالم العالمي

عمى الرغـ مف االختبلفات الكبيرة بيف الخبراء كالباحثيف فيما يتعمؽ بتعريؼ أك 
فإنو ليس ثمة  ،ككذلؾ فيما يتعمؽ بالمكاقؼ منيا إيجابان كسمبان  ،العكلمةتحديد مفيـك 

عمى كسائؿ اإلعبلـ في ظؿ خبلفات كاضحة فيما يتعمؽ بمعظـ ما يطرح مف تحديات 
 .العكلمة

ب ما طرحتو العكلمة مف تغيرات اعيستاككاالت األنباء العالمية استطاعت لقد 
ة كاستخدمتو لصالحيا، كفي سبيؿ ذلؾ طكرت عمى صعيدم التقنية كالرسالة اإلعبلمي

كتبادلت الخدمات كالمنافع مع ، كسائميا كنكعت خدماتيا كغيرت أجندتيا اإلخبارية
 كسائؿ اإلعبلـ األخرل كحدثت منتجاتيا. 

ك )يك بي  ؼ ب( ك )ركيترز( ك )أب( لـ تقؼ ككالة األنباء العالمية األربع )أك 
 أداةك متعمقة بالعكلمة لكنيا أيضان باتت كسيمة آم( عند حد استيعاب المتغيرات ال

كىك األمر الذم يعني أف تمؾ الككاالت أخذت مف العكلمة كأعطتيا ككاجيت ، لمعكلمة
  :1تحدياتيا كاستفادت مف فرصيا عمى النحك التالي

                                           
ي: رؤيػػة عربيػػة مشػػتركة مرفكعػػة إلػػى المجنػػة الدائمػػة لئلعػػبلـ لعربػػالعكلمػػة كاإلعػػبلـ ا»ػ فريػػؽ العمػػؿ المعنػػي بإعػػداد كرقػػة   1
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كشاركت في تطكيع تقنيات معينة  ،ػ استفادت مف آخر مستحدثات التقنية1
 لمتكافؽ مع متطمباتيا. 

 عدلت أجندتيا اإلخبارية بما يتكافؽ مع القضايا العكلمية.  ػ 2
ػ استحدثت خدمات جديدة تتكافؽ مع متطمبات العصر الذم تمثؿ العكلمة أىـ 3
 تجمياتو.
ػ مالت إلى اعتماد األسس االقتصادية في إدارة أعماليا ما أدل إلى تقكيتيا 4
 مؤسسيان.

العكلمة تكاجو جممة مف التحديات  ما سبؽ أف ككاالت األنباء في ظؿمكيظير 
األساسية كاألجيزة البلزمة ى أكليما تقني يتصؿ بالبن :التي يمكف تصنيفيا إلى قسميف

 .محتكل الرسالة اإلعبلميةبكثانييما يتصؿ  ،لمتعامؿ مع ثكرة المعمكمات
عمى أنو ثمة تحٍد ثالث ال يقؿ أىمية عف التحديات المصنفة في القسميف 

 :1ضمنوكمف  ،ك المتصؿ ببيئة الككالة المؤسسية كفمسفتياكى يف،السابق
ػ ثكرة المعمكمات التي نتجت عف تراكـ المعارؼ اإلنسانية في النصؼ األخير 1

 مف القرف العشريف. 
ػ الثكرة التقنية المتجددة كالمتسارعة التي طرحت عمى العالـ كسائؿ كعبلقات 2

 جديدة كطرقان غير مسبكقة في العمؿ لـ تعرفيا البشرية مف قبؿ. 
كالتي  ،ػ التقدـ الكبير في مجاؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ في عصر األقمار الصناعية3

 جعمت مف العالـ قرية إعبلمية صغيرة. 
كالتي تطرح تحديات عمى  ،قافية كالعممية التي يشيدىا العالـػ التطكرات الث4

 الثقافات كاليكيات كالحضارات.
ػ بدء عصر الكيانات الكبيرة كالتجمعات اإلقميمية التي باتت إحدل السمات 5

 حادم كالعشريف. البارزة في مستيؿ القرف ال
 أتي:التحديات ما يىذه كيضاؼ إلى 

                                           
 .63المرجع السابؽ، ص 1
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كالتمفزيكف الذم كاف  ،ير بعض كسائؿ اإلعبلـػ زيادة أدكار كمساحات تأث1 
 .األكثر استفادة مف ثكرة التقنيات كالمعمكمات

 ػ زيادة عدد المطبكعات كتنكع كتكسع احتياجاتيا.2
ػ الزيادة الكبيرة في المطبكعات ككسائؿ اإلعبلـ المتخصصة في مجاالت 3
 كالرياضة كاالقتصاد كغيرىا.  ،معينة

 ،كؿ المتقدمة في دعـ كسائؿ اإلعبلـ بالصكر العمنيةػ تقمص دكر حككمات الد4
كانييار كتراجع أدكار عدد كسائؿ اإلعبلـ الكبرل التي اعتمدت عمى الدعـ الحككمي 

 تمامان. 
معكقات عمميا كتكسع دكرىا  إحدلػ اعتبار الدعـ الحككمي لكسيمة إعبلـ ما 5

 كتحسف صكرتيا الذىنية.
كما تطرح المنافسة مع ككاالت األنباء األخرل ككسائؿ إعبلـ أخرل الحاجة إلى 

 احترافي عالمي لمعامميف في ككاالت األنباء. تكفر مستكل ميني 
ة ثكر كيكفي لمتدليؿ عمى خطكرة التحديات السابؽ ذكرىا اإلشارة إلى أف 

رؼ بقفزة تكنكلكجيا لتشكيؿ ما عمعان  الثكرة التقنية، تضافر االمعمكمات إضافة إلى 
كىي العامؿ الذم أثر في اإلعبلـ تحديدان تأثيران مباشران يمكف  ،المعمكمات كاالتصاؿ

 1يما يمي:ف ،كفؽ ما أشارت إليو عكاطؼ عبد الرحمف ،تحديده
ػ ظيكر ما يعرؼ بظاىرة التخطي المعمكماتي لمحدكد القكمية كىي ظاىرة يحؿ 1

في مجمكعات أفقية مما يؤدم إلى تيميش  فييا بدرجات متفاكتة تنظيـ الشعكب
 الثقافات القكمية. 

ػ حدكث تغيرات نكعية في أنماط كمستكيات الخدمة اإلخبارية التي تقدميا 2
ما أدل إلى اتساع نطاؽ  ،سكاء المرئي أك المسمكع أك المقركء ،كسائؿ االتصاؿ

شبكات اإلعبلـ  إذ أصبح في استطاعة ،الخدمات اإلخبارية مف خبلؿ اإلعبلـ المرئي
 الدكلية بث الحدث لحظة كقكعو كمف مكقعو. 

                                           
 . 71ػ  69ػ عكاطؼ عبد الرحمف، حرية اإلعبلـ المعاصر كتحديات العكلمة، مرجع سابؽ، ص   1
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مبيكتر أدكاران غير ك في إطار ثكرتي المعمكمات كاالتصاؿ يمعب التمفزيكف كالكػ 3
كذلؾ في ظؿ تغير مكانة  ،سكاء في استطبلعات الرأم أك إدارة االنتخابات ،مسبكقة

 حة الشفافية في العمؿ السياسي. كتزايد مسا ،كليدة عصر الصناعة ،الديمقراطية النيابية
عمى أنو ثمة ركائز ضركرية تبرز في التأسيس لمتعامؿ مع ظاىرة العكلمة مف 

 :1قبؿ كسائؿ اإلعبلـ كككاالت األنباء تحديدان عمى النحك التالي
 ػ العكلمة كاقع نعيشو يجب تطكير األدكات اإلعبلمية لمكاجيتو. 1
 اإلعبلمية كتطكيرىا.ػ الحفاظ عمى أىداؼ الرسالة 2
 ػ متابعة االبتكارات التقنية الحديثة كاإلفادة منيا. 3
 ػ استكماؿ التشريعات الخاصة بحقكؽ الممكية. 4
 ػ الحفاظ عمى اليكية. 5

خصت اإلعبلـ  ،يةسايإف العكلمة كما طرحت تحدياتيا عمى شتى األنظمة الس
في استراتيجيات الدكؿ السياسية بؿ إف اإلعبلـ شغؿ بدكره حيزان كاسعان  ،بنصيب منيا

السمطات الثبلث بعد سمطة الرابعة متخذان قكة ما يعرؼ بال ،كاالقتصادية كالعسكرية
 .التشريعية كالتنفيذية كالقضائية

عمى أف ىذه التحديات لـ تفرؽ بيف كسائؿ اإلعبلـ في الدكؿ المتقدمة كتمؾ في 
ابة تمؾ الكسائؿ لتحديات العكلمة ، لكف التفرقة كانت في كيفية استجالناميةالدكؿ 

 كقدرتيا عمى التعامؿ معيا بإيجابية. 
يمكف اغتناميا النامية فرصان لكسائؿ اإلعبلـ في الدكؿ غير أف العكلمة تطرح 

 : 2تيعمى النحك اآل
كخصكصان االتصالية منيا ػ مف ظاىرة قديمة ػػ يخرج العالـ ػ بفضؿ ثكرة التقنية 1

ربع قرف ىي التبعية كما رافقيا مف فمسفات كأفكار كحركب  طغت عمى الفكر أكثر مف
إلى ظاىرة تكاد تككف جديدة ىي البلتبعية، إذ لـ يعد رخاء بعض الدكؿ  ،كصراعات

 مرتبطان بالمطمؽ بفقر الدكؿ األخرل.

                                           
 .63ػ  61، مرجع سابؽ، ص «العكلمة كاإلعبلـ العربي»ػ فريؽ العمؿ المعني بإعداد كرقة   1
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قنية عمـك ت الماؿ كالديمقراطية كاالقتصاد الحر، كمعيا :يثػ إننا أماـ ثبل2
 ككميا تدفع إلى عممية التدكيؿ أك العكلمة القسرية.  ،كاإلعبلـمة لك االتصاؿ كالع

استمرار انخفاض التكمفة في نقؿ األخبار ما سيضاعؼ مف انتشار أنظمة  ػ3
 األخبار المتطكرة في جميع أنحاء العالـ. 

ػ نمك كتطكر اإلعبلـ التفاعمي، ما سيضاعؼ مف االتصاؿ عمى المستكيات 4
 لعالـ. الشعبية في جميع أنحاء ا

يا بصكرة أكثر فعالية في العمميات االتصالية تػ تطكر أجيزة الكمبيكتر كمساىم5
ما يحقؽ كيجسد المصطمحات الجديدة التي أخذت في الظيكر عمى ساحة اإلعبلـ مثؿ 

  .االتصاؿ الككمبيكترم
استعماليا عمى نطاؽ كاسع في أشكاؿ مختمفة ك تطكر أنظمة الكسائط المتعددة ػ 6
 بلـ. في اإلع
كبخاصة التي تطمؽ عمى ارتفاعات منخفضة ما  ،ػ تطكر األقمار االصطناعية7

 سيفيد كسائؿ إعبلـ عدة. 
الدكؿ يمكنيا اإلفادة النامية، فيذه إف كؿ ما سبقت اإلشارة إليو ال يستثني الدكؿ 

فبل يكجد أم حظر عمى التقنية  ،إعبلـ تابعة ليا ؿمف ىذه الفرص في إنشاء كسائ
نشاء كسائؿ اإلعبلـ المتقدمة المتعمق ة باألنشطة االتصالية، كما أف قكاعد عمؿ كا 

 ؿ األسرار كال تخضع ألم نكع مف التغطية أك الحماية.يليست مف قب
عمى كسائؿ اإلعبلـ، أتاحت فرصان أيضان، كبما  ة كما طرحت تحدياتيامإف العكل

ف أف ثمة اتفاقان لـ يحَظ بخبلؼ كاحد عمى أف العصر الحالي  ىك عصر العكلمة، كا 
اإلعبلـ تحديدان بصبغتيا إلى حد كجكد ما يسمى باإلعبلـ العكلمي  تتمؾ العكلمة صبغ

... فميس ثمة مف مفر سكل بتعامؿ كسائؿ اإلعبلـ بمكاجية تحدياتيا كاإلفادة مف 
 فرصيا.

في عالـ االتصاؿ، حيث  نقمة نكعيةأحدثت التطكرات التكنكلكجية الحديثة كما أف 
المترامية بفضائيا  هكافة، كربطت أجزاءأنحاء العالـ انتشرت شبكة اإلنترنت في 

الكاسع، كميدت الطريؽ لكافة المجتمعات لمتقارب كالتعارؼ كتبادؿ اآلراء كاألفكار 
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كالرغبات، كاستفاد كؿ متصفح ليذه الشبكة مف الكسائط المتعددة المتاحة فييا، 
ؿ كسيمة لتحقيؽ التكاصؿ بيف األفراد كالجماعات، ثـ ظيرت المكاقع كأصبحت أفض

اإللكتركنية كالمدكنات الشخصية كشبكات المحادثة، التي غيرت مضمكف كشكؿ 
اإلعبلـ الحديث، كخمقت نكعان مف التكاصؿ بيف أصحابيا كمستخدمييا مف جية، كبيف 

 المستخدميف أنفسيـ مف جية أخرل.
ة عف صفحات كيب عمى شبكة اإلنترنت، يخصص كىذه المكاقع ىي عبار 

بعضيا لئلعبلف عف السمع كالخدمات أك لبيع المنتجات، كالبعض اآلخر عبارة عف 
صحيفة إلكتركنية تتكفر فييا لمكتاب إمكانية لمنشر، كلمزكار كتابة الردكد عمى 
ة المكاضيع المنشكرة فييا، كفرصة لمنقاش بيف المتصفحيف، ككذلؾ مكاقع لممحادث
)الدردشة(، كىناؾ المدكنات الشخصية التي يجعمكنيا أصحابيا كمحفظة خاصة 
 يدكنكف فييا يكمياتيـ، كيضعكف صكرىـ كيسجمكف فييا خكاطرىـ كاىتماماتيـ.

كمف ىذه المكاقع محركات البحث كبكابات كيب كمراجع حرة كالمدكنات كمكاقع 
لقنكات الفضائية كمكاقع الصحؼ كالمجبلت كمكاقع الصحؼ اإللكتركنية كمكاقع ا

كاتس  –تكيتر  –اليكتكب حتى ظيرت شبكات التكاصؿ اإلجتماعية مثؿ: )الفيس بكؾ 
 –ليكند إف  –تاجد  –أكركت  –ىام فايؼ  –اليؼ بككف  –مام سبيس  -أب 

يكتيكب كغيرىا(، التي أتاح البعض منيا مثؿ: )الفيس بكؾ( تبادؿ مقاطع الفيديك 
جراء المحادثات الفكرية، كالتكاصؿ كالتفاعؿ المباشر بيف كالصكر كمشاركة الممفا ت كا 

 جميكر المتمقيف.
كيسجؿ ليذه الشبكات كسر احتكار المعمكمة، كما إنيا شكمت عامؿ ضغط عمى 
الحككمات كالمسؤكليف، كمف ىنا بدأت تتجمع كتتحاكر بعض التكتبلت كاألفراد داخؿ 

تقاربة أك مكحدة أحيانان، مما أثرت ىذه ىذه الشبكات، تحمؿ أفكاران كرؤل مختمفة، م
الحكارات عمى تمؾ الشبكات كزادتيا غنى، كجعمت مف الصعب جدان عمى الرقابة 

 .1الكصكؿ إلييا، أك السيطرة عمييا، أك لجميا في حدكد معينة
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جتماعي األكثر انتشاران عمى شبكة اإلنترنت، لما تمتمكو تعتبر مكاقع التكاصؿ اال
عف المكاقع اإللكتركنية، مما شجع متصفحي اإلنترنت مف كافة  مف خصائص تميزىا

أنحاء العالـ عمى اإلقباؿ المتزايد عمييا، في الكقت الذم تراجع فيو اإلقباؿ عمى المكاقع 
جتماعية عمى اإللكتركنية، كبالرغـ مف االنتقادات الشديدة التي تتعرض ليا الشبكات اال

كالتي تتيمو تمؾ االنتقادات بالتأثير السمبي الدكاـ كخصكصان مكقع )الفيس بكؾ(، 
إال أنيا تعد كالمباشر عمى المجتمع األسرم، كالمساىمة في انفراط عقده كانيياره، 

مع اآلخر، ككجيات النظر ، كتقريب المفاىيـ لمتقارب بيف المجتمعاتكسيمة ميمة 
كالمتميز  كاإلطبلع كالتعرؼ عمى ثقافات الشعكب المختمفة، إضافة لدكره الفاعؿ

باعتبارىا  كاالنتفاضات الجماىيريةعمميات التغيير السياسي ككسيمة اتصاؿ ناجعة في 
 .كسيمة فاعمة حشد لمرأم العاـ 

مما سبؽ يمكف القكؿ، إف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي تمعب دكران كبيران في التأثير 
 المستكل السياسي.عمى الرأم العاـ، فضبلن عف أنيا تعّد أداة فاعمة في التغيير عمى 

إلى إعادة تعريؼ بعض المفاىيـ األساسية في عمـ قد أدت العكلمة كبالتالي، ف
اكتسبت كما كالنظاـ الدكلي،  ايديكلكجيسيادة الدكلة كاألمف كالقكة كاالكالسياسة، 

الجكانب السياسية ف ىناؾ تداخبل شديدا بيف بيف أكتصر كدالالت جديدة، عنا
ف ظاىرة العكلمة أثرت كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية كاإلعبلمية، نظرا ألاالقتصادية ك 

مثؿ دكر األحزاب السياسية،  ،كتؤثر عمى عديد مف ظكاىر كمتغيرات الحياة السياسية
يبلحظ أف ىذا الدكر يتراجع في بعض الدكؿ تحت إذ كبخاصة في المجتمعات الغربية 

 االجتماعي.ككسائؿ التكاصؿ  سطكة أجيزة اإلعبلـ
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 لفصل الثانيا
 العالقة التفاعمية بين اإلعالم والسياسة الخارجية لمدولة

 
استخدمت األدكات اإلعبلمية في نطاؽ التحرؾ السياسي  ،منذ أقدـ العصكر

الدكؿ تبعان لدرجة تطكر  كاتختمؼ أسمكب استخداـ ىذه األداكقد ، لمدكؿ الخارجي
 ت، إال أف السمة األساسية في اإلعبلـ الخارجي تمثمذاتيا كسائؿ اإلعبلـكدرجة تطكر 

في ككنو إعبلمان مكجيان إلى العدك، كمف ىنا كانت السيادة في ىذا المجاؿ ألشكاؿ 
 كالدعاية كالشائعات كالحرب النفسية.  ،معينة مف اإلعبلـ

 ،كمع بدء التطكر في تقنية اإلعبلـ كظيكر الراديك ،كمنذ الحرب العالمية الثانية
ازدادت أىمية اإلعبلـ كأداة مف أدكات السياسة الخارجية كيقدـ نمكذج ألمانيا اليتمرية 

 .أبمغ دليؿ عمى ذلؾ االتجاه
بكصفيا حممة مضادة لمحممة  ،ثـ جاءت الحممة اإلعبلمية لمحمفاء بعد ذلؾ

تميد كل ،لتؤكد ازدياد أىمية اإلعبلـ كأداة مف أدكات تنفيذ السياسة الخارجية ،األلمانية
الطريؽ لظيكر مرحمة جديدة مف مراحؿ التعامؿ اإلعبلمي الخارجي في فترة ما بعد 

 الحقبة المعاصرة كما بيا مف تطكرات،كصكالن إلى ، الحرب، كىي فترة الحرب الباردة
تأثير ىذه التغيرات السياسية كاإلعبلمية عمى  كىنا يمكف طرح التساؤؿ التالي: ما

 لسياسة الخارجية؟اإلعبلـ كأداة مف أدكات ا
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في المجتمع الخارجية اإلعالم كأداة من أدوات السياسة : المبحث األول
 المعاصر

مف خبلؿ المبلحظة العممية ينطمؽ منيا الباحث  يةالدراسة عمى فرضىذه تقـك 
نياية منذ نطاؽ استخداـ اإلعبلـ اتسع تمخص في أنو تلتطكر استخداـ اإلعبلـ، ك 

أداة مف أدكات السياسة الخارجية، غير أف مضمكف استخداـ كالحرب العالمية الثانية 
 اإلعبلـ قد تغير تبعان لتغير الظركؼ الدكلية. 

 : تيكذلؾ عمى النحك اآلية، الفرض هاختبار صحة ىذالباحث حاكؿ يسك 
اإلعالم كأداة من أدوات السياسة الخارجية في حقبة الحرب  :المطمب األول

 الباردة
ظير نظاـ دكلي جديد يقكـ عمى أساس انقساـ  ،بعد انتياء الحرب العالمية الثانية

الكتمة الغربية بزعامة الكاليات المتحدة ـ إلى كتمتيف رئيستيف متصارعتيف، ىما لالعا
، كما شيدت فترة ما بعد الحرب حاد السكفييتياألمريكية، كالكتمة الشرقية بزعامة االت

، حصكؿ العديد مف األقاليـ التي كانت كاقعة تحت االحتبلؿ الغربي عمى استقبلليا
 التي   ،فريقيةمف الدكؿ اآلسيكية كاألدكؿ عدـ االنحياز مككنة ظيرت مجمكعة كمف ثـ 

كنجحت لفترة مف ، حاكلت أف تتبع سياسة مستقمة عف الكتمتيف الكبيرتيف المتصارعتيف
المكاسب نتيجة الستفادتيا مف التناقضات التي كانت قائمة تحقيؽ بعض في الكقت 
، كسعى كؿ منيما الجتذاب دكؿ عدـ االنحياز كتمتيف الرئيستيف المتصارعتيفبيف ال

ة الثانية تطكران ىائبلن يمف ناحية أخرل، شيدت فترة ما بعد الحرب العالم إلى معسكرىا.
 .1سمحة الدمار الشامؿأك  صناعة األسمحة النككيةفي مجاؿ 

زاء ىذا الكضع حكـ يظير ما يعرؼ بتكازف الرعب النككم بكصفو مفيكمان  ،كا 
 ،الحرب بينيما شبو مستحيمة بالعبلقات بيف القكتيف األعظـ، كيجعؿ إمكانية نشك 

نظران لعدـ إمكانية أم مف الطرفيف تحقيؽ نصر شامؿ عمى الطرؼ اآلخر في حاؿ 
 .نشكب حرب نككية بينيما

                                           
 .81محمد سعد أبك عامكد، اإلعبلـ كالسياسة في عالـ جديد، مرجع سابؽ، ص  ػ 1
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ف كاف قد أدل إلى منع قياـ حرب نككية  ،غير أف تكازف الرعب بيف العمبلقيف كا 
إال أنو لـ يمنع مف نشكب العديد مف الحركب اإلقميمية بيف دكؿ  ،بيف القكل العظمى

  .1ثالعالـ الثال
عرض لبلستخداـ اإلعبلمي بكصفو الباحث أف يحاكؿ ي، في ظؿ ىذه األكضاعك 

 أداة مف أدكات تنفيذ السياسة الخارجية خبلؿ ىذه الفترة:
في حقبة ين األعظم تبين القو أواًل: اإلعالم كإحدى األدوات في إدارة الصراع 

 الحرب الباردة
 لحدإ، أصبح اإلعبلـ في فترة الحرب الباردة في ظؿ تكازف الرعب النككم

يما نخاصة في ظؿ سعي كؿ مك األدكات اليامة في إدارة الصراع بيف القكتيف األعظـ، 
 . 2في أنحاء العالـ المختمفة المدِّ مناطؽ نفكذى

لكسائؿ اإلعبلـ في  تيفالقك اتيف كقد نتج عف ىذا الكضع التكسع في استخداـ ى
 .الدكليةات فقد برزت خبلؿ ىذه الفترة ما يسمى باإلذاع ،مجاؿ السياسة الدكلية

كاف اليدؼ األساسي ليذه اإلذاعات العمؿ اإليديكلكجي بالنسبة لمكتمة الشرقية، ك 
ازدادت أىمية اإلعبلـ في نطاؽ النظاـ . كما امةعكنشر الفكر الشيكعي لدل الشعكب 

سياسة التعايش السممي كتنمية كظيكر ، ليف كالتنكر لسياساتواالسكفييتي بعد كفاة ست
األمر الذم أدل إلى ازدياد الحاجة إلى اإلعبلـ  ،العبلقات مع الغرب كتكسيع دائرتيا

  .كأجيزتو
بالنسبة لئلذاعات الغربية الدكلية، فكاف ىدفيا المعمف ىك الصراع المتكاصؿ أما 

حتى يتـ  "،المغمكبة عمى أمرىا"كرفع معنكيات الشعكب  "ديكتاتكرية الشيكعية"ضد 
عبلف االتحاد السكفييتي لسياسة التعايش السممي، أما بعد كفاة ، "تحريرىا" ستاليف، كا 

إلى حد ما، كصار ىدفيا يدكر حكؿ تزكيد اإلذاعات الغربية الدكلية  تغيرت أىداؼ

                                           
 .82ػ محمد سعد أبك عامكد، المرجع سابؽ، ص  1

، 223، ص1967 ،األكؿ، دار القػػػاىرة لمطباعػػػة كالنشػػػرػػػػ صػػػبلح نصػػػر، الحػػػرب النفسػػػية بػػػيف الكممػػػة كالمعتقػػػد، الجػػػزء  2
 .224ص
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 ،كالتحميؿ كاآلراء اتالجماىير بأكسع دائرة مف المعمكمات كالبيانات كالحقائؽ كالتفسير 
 . 1الرأم عمى ىذا األساس فمشعكب شرقي أكركبا تككيل احبحيث يت

كىي تمؾ اإلذاعات التي تظير في إطار الصراع  ،إلذاعات السريةات ظير كما 
السياسي كالعسكرم بيف قكل داخمية أك خارجية، كال تعمف عف المكاف الذم تمارس منو 

 .نشاطيا الدعائي
طاب الدكلي، كما صاحبو كيرجع ظيكر ىذه اإلذاعات إلى كجكد ظاىرة االستق

دكؿ العالـ مف كالصراع بيف القكتيف األعظـ لتدعيـ نفكذىا في العديد  ،مف حرب باردة
كارتباط أطراؼ  ،الثالث، باإلضافة إلى الصراعات الداخمية كاإلقميمية في ىذه الدكؿ

ىذه الصراعات بقكل داخمية كخارجية اتخذت مف ىذه اإلذاعات كسيمة لتدعيـ مكقفيا 
 .في ىذا الصراع أك ذاؾ

خاصة ، ك التي اجتاحت العالـ الثالثالكطني فإف حركات التحرر  ،مف جية أخرل
كما صاحب ذلؾ مف صراعات مف القرف العشريف، ات كالستينيات يفي الخمسين
كثكرة اليمف  1956، كأزمة السكيس 1955األحبلؼ إلى إنشاء  تكحركب أد

 . 1962اؿ
بصكرة مكثفة، ككانت  ةتـ االعتماد عمى الدعاي ،في كؿ ىذه الصراعات كغيرىا

نجده في أمريكا . األمر ذاتو اإلذاعات السرية أحد أىـ مظاىر استخداـ ىذا السبلح
، مف القرف العشريف ات كالثمانينياتيالجنكبية كالكسطى كالشرؽ األكسط خبلؿ السبعين

أف اإلذاعات السرية ترتبط بسمة يتفؽ الباحث مع ما ذىبت إليو شاىيناز بسيكني في ك 
شكمت ىذه اإلذاعات ، إذ مف أىـ سمات النظاـ الدكلي المعاصر، كىي ظاىرة الصراع

سبلحان مف أسمحة المعركة بديبلن عف صراع األسمحة في ظؿ المخاكؼ مف الحرب 
 . 2لنككيةا

                                           
 .29، ص 1982في اإلعبلـ الدكلي، القاىرة، الييئة المصرية لمكتاب،  :ػ محمد فتحي، عالـ ببل حكاجز 1

مجمػػة الدراسػات اإلعبلميػػة، القػػاىرة،  "،اإلذاعػػات السػرية كمنطػػؽ الصػراع فػػي النظػاـ الػػدكلي المعاصػر "ػػ شػػاىيناز بسػيكني، 2
 .44، ص1989، شير تشريف األكؿ 57المركز العربي لمدراسات اإلعبلمية ف العدد 
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مف ىذا العرض ىك اتساع نطاؽ مجاالت اإلعبلـ في الباحث خمص إليو يإف ما 
أداة الصراع اإليديكلكجي بيف إذ كاف السياسة الخارجية خبلؿ حقبة الحرب الباردة، 

 .الكتمتيف الكبيرتيف
  ناميةخمق حال التبعية بين الدول المتقدمة والدول اللإلعالم كأداة ثانيًا: ا

يمعب اإلعبلـ دكران كبيران في عممية التنمية كالتحديث، مف خبلؿ الدكر الذم يقكـ 
انتياج الطريؽ الذم سمكتو الدكؿ المتقدمة، عمى كحثيا بو في تثقيؼ الشعكب النامية، 
عمى تتعمؽ بو أنظار كطمكحات الدكؿ الفقيرة، كيصبح أكبذلؾ تصبح ىذه الدكؿ مثبلن 
أم إلى الحياة  ،لشعكب مف النمط التقميدم إلى التحديثدكر اإلعبلـ ىك نقؿ ىذه ا

كترغيبيا في األنماط  ،مف خبلؿ حثيا عمى نبذ األساليب التقميدية ،كفقان لمنمط الغربي
 .االستيبلكية التي تسكد المجتمعات الغربية المتقدمة

 ،ثعمى دكؿ العالـ الثالنماذج التنمية الرأسمالية فرض تّمت محاكلة  وكالكاقع، أن
 .1سكاء مف الناحية االقتصادية أك الثقافية ،التي أدت إلى تعميؽ التبعية لمغربك 

ديد مف ألكاف السيطرة جأف االستعمار اإلعبلمي ىك لكف  "ىربرت شيممر"كيرل 
نو جيد منظـ ككاع تقـك بو الكاليات المتحدة مف أجؿ إإذ الخارجية عمى الدكؿ النامية، 
 دف كسائؿ اإلعبلـ ىي امتداا  كاالقتصادم كالعسكرم، ك الحفاظ عمى تفكقيا السياسي 

 .مبراطكرية األمريكية التي بدأت تنتشر بعد الحرب العالمية الثانيةلئل
رؤيتو في إطارىا الجديد فيذكر أف صناع القرار السياسي  "شيممر"ىريرت كيشرح 

تمرار السيطرة كالمفكريف الغربييف استقر رأييـ عمى استخداـ التكنكلكجيا كأداة تضمف اس
تتضمف ىذه ، ك الغربية كاألمريكية عمى األكضاع الثقافية كاالقتصادية الدكلية

مبيكتر كنظـ األقمار الصناعية التي تقـك ببث كميات ىائمة مف ك التكنكلكجيا شبكات الك
األخبار كالمعمكمات عبر دكائر عابرة لمحدكد القكمية، األمر الذم يجعميا بمنأل عف 

                                           
سمسمة عالـ المعرفة، المجمػس الػكطني ، الككيت، ػ عكاطؼ عبد الرحمف، قضايا التبعية اإلعبلمية كالثقافية في العالـ الثالث 1

 .51، ص1984حزيراف،  78لمثقافة كالفنكف كاآلداب، العدد 
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سيككف لو آثاره الخطيرة عمى الثقافات القكمية في المرحمة مما  ،ميةالرقابة المح
 .1المقبمة

عظم لمسيطرة عمى األتين الة من الصراع بين القو حخمق اإلعالم كأداة لثالثًا: 
 أكبر قدر من المعمومات 

لقد أدل التكسع في استخداـ اإلعبلـ في مجاؿ السياسة الخارجية إلى خمؽ حالة 
كذلؾ مف أكبر قدر ممكف مف المعمكمات، تحكـ في لم ،القكتيف األعظـمف الصراع بيف 

 .سيطرة عمى الرأم العاـ العالميالأجؿ 
أصبح الفضاء الخارجي مجاالن لمصراع العنيؼ بيف القكتيف األعظـ، حتى كما 

 .كألغراض متعددة ،بمئات األقمار الصناعية بكافة أنكاعيايعجُّ أصبح 
ترة الحرب الباردة في نطاؽ استخداـ اإلعبلـ كأداة مف فرل فتحي اإليبارم أف كي

 :2أدكات السياسة الخارجية تدكر في الدكائر التالية
في إدارة الصراع السياسي فيما تيف األعظـ ػ استخداـ اإلعبلـ مف جانب القك 1

  منيما.ا، ككأداة مف أدكات الضغط كالتأثير لتحقيؽ مصالح كؿ مبيني
استخداـ اإلعبلـ كأداة مف أدكات التغيير الثقافي كالفكرم لدل بعض  ػ تـّ 2

ففي فترة ما بعد الحرب، أجريت العديد مف الدراسات التي تيدؼ إلى  .الشعكب كالدكؿ
كاتجو اإلعبلـ  .معرفة كيؼ يمكف التأثير عمى عقكؿ البشر ككسب صداقات األمـ

لبنية الثقافية اليابانية كنزع األفكار األمريكي نحك الياباف مف أجؿ إحداث تغيير في ا
الخاصة باألمجاد العسكرية اليابانية، كالدعكة إلى تكجيو الطاقات اليابانية نحك التنمية 

  .كفقان لمنمكذج األمريكي ،االقتصادية
 ،كما قاـ اإلعبلـ األمريكي بدكر ىاـ مف أجؿ إزالة األفكار النازية في ألمانيا

فييتي إلى دكؿ أكركبا الشرقية مف أجؿ ترسيخ قكاعد كذلؾ اتجو اإلعبلـ السك 
 االشتراكية في ىذه الدكؿ كتقكية التحالؼ القائـ بينيما. 

                                           
1 ػػ   Herbert, I. Schiller, Communication and Cultural  domination , , New  York White, Pdins, 

1976, P.5: 23, 46: 63. 
 . 25، ص1985ػ فتحي اإلبيارم، اإلعبلـ الدكلي كالدعاية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجماعية،  2
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ػ استخداـ اإلعبلـ كأداة مف أدكات ربط الدكؿ النامية بالدكؿ المتقدمة، كذلؾ 3
سكاء األمريكي  ،عف طريؽ إبراز إيجابيات النمكذج السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم

، كقد تفاكتت ؾالسكفييتي، مف أجؿ إقناع ىذه الدكؿ بتبني ىذا النمكذج أك ذاأك 
ف كاف  ،األمريكي كالسكفييتي في ىذا المجاؿ افدرجات النجاح التي حققيا اإلعبلم كا 

استطاعت مف خبلؿ كسائؿ كآليات  ، إذالمحصمة النيائية في صالح الكاليات المتحدة
 عبلمية في الكاقع الدكلي المعاصر.عديدة تحقيؽ قدر ىاـ مف السيطرة اإل

 ػ استخداـ اإلعبلـ في نطاؽ الصراعات اإلقميمية التي شيدتيا دكؿ العالـ الثالث4
 .حيث كانت األداة اإلعبلمية مف أىـ األدكات التي استخدمت في إدارة ىذه الصراعات

كمف خبلؿ التطكر الكبير كاالستخداـ الكاسع لكسائؿ اإلعبلـ، فقد استخدـ 
إلعبلـ كأحد أىـ أدكات الضغط كالتأثير كتمرير الرسائؿ بيف الدكؿ كالمؤسسات ا

السياسية الفاعمة عمى الصعيد الدكلي كما استخدـ في نقؿ الدكؿ النامية مف النمط 
 التقميدم إلى التحديث.  

: اإلعالم كأداة من أدوات السياسة الخارجية بعد انتياء الحرب المطمب الثاني
 الباردة

عبلف انتيابعد  الحرب الباردة، حدث تحكؿ كبير في  ءانييار االتحاد السكفييتي كا 
حيث برزت الكاليات المتحدة بكصفيا القكة العظمى الكحيدة في العالـ،  ،النظاـ الدكلي

كبدأت الدعكة لكضع أسس نظاـ دكلي جديد، كحتى اآلف لـ يتبمكر ىذا النظاـ في 
بأف المرحمة الحالية ىي مرحمة انتقالية بيف نظاـ صكرتو النيائية كمف ثـ يمكف القكؿ 
 قديـ كنظاـ جديد في حيز التككيف. 

دكر الكاليات المتحدة سيككف أكثر اتساعان خبلؿ ىذه المرحمة،  ففإ ،كاقعككفقان لم
ف كاف اتساع ىذا الدكر ال يمغي أىمية األطراؼ األخرل كيرجع ىذا إلى عكامؿ  .كا 

تحدة ال تستطيع تحمؿ تكمفة ىذا الدكر نظران لظركفيا أف الكاليات المعدة منيا، 
يقكـ عمى أساس االعتماد المتبادؿ بيف جميع حاليان االقتصادية الصعبة، كما أف العالـ 

ال يتحمؿ استئثار قكة كاحدة بزماـ األمكر بصكرة مطمقة، كما أف المخاطر ك أطرافو، 
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عاكف ك التنسيؽ بيف كافة التي تكاجو اإلنساف عمى ظير كككب األرض تستمـز الت
  .1لنظاـ الدكلياألطراؼ الفاعمة في ا
ستسعى الكاليات المتحدة إلى االحتفاظ بمكقعيا المتميز في  ،مف ناحية أخرل

نطاؽ النظاـ الدكلي الجديد إلى أقصى كقت ممكف، كبالطبع فإف األداة التي ستحاكؿ 
نما أداة ك استخداميا لتحقيؽ ىذا اليدؼ لف تككف أداة العنؼ،  خاصة تجاه حمفائيا، كا 

 .التعامؿ االتصالي
إف ىذا يعني اتساع نطاؽ التعامؿ االتصالي بيف جميع األطراؼ الدكلية، كيترتب 

األدكات اليامة في مجاؿ السياسة  لحدإعمى ذلؾ بركز األداة اإلعبلمية بكصفيا 
اة اإلعبلمية في إلى أف استخداـ األدالباحث شير يكمف األىمية بمكاف أف . الخارجية

نو يأتي في نطاؽ إإذ  ،في مرحمة الحرب الباردة اىذه المرحمة يختمؼ عف استخدمي
الحاؿ في مرحمة الحرب الباردة، كما أنو يتـ في كاف كما  ،حالة ال تتسـ بالصراع الحاد
شؤكف السياسة الخارجية، كفي ظؿ ىذه األكضاع البد في ظؿ حدكث تغيرات جذرية 

ب جديدة الستخداـ األداة اإلعبلمية كأداة مف أدكات السياسية مف إيجاد أسالي
 . حاليان بحيث تتبلءـ كاألكضاع الجديدة التي يعيشيا العالـ ، الخارجية
 توظيف اإلعالم الموجو إلى الداخل لخدمة أىداف السياسة الخارجية أواًل:  

المكاطف دكران ىامان في رسـ صكرة ذىنية معينة لدل  إلعبلـ األمريكيلعب ا
، إذ ي فترة رئاستوف "كرباتشكؼغميخائيؿ "األسبؽ لمرئيس السكفييتي األمريكي بالنسبة 

في صكرة جذابة جعمتو محؿ إعجاب كتعاطؼ المكاطف األمريكي، لدرجة أف اسـ  ومقدّ 
كاف يتردد في جميع أنحاء الكاليات المتحدة عند زيارتو ليا في حزيراف " يبكر "غ

1991 . 
ذا ما  التكتيؾ اإلعبلمي الذم استخدمو اإلعبلـ األمريكي في حممتو تـّ تحميؿ كا 

ف أسمكب التدرج قد إ يمكف القكؿ "كرباتشكؼغميخائيؿ "الخاصة بتجميؿ صكرة 

                                           
 .42، ص2117مكتبة الشركؽ الدكلية، ، القاىرة، في نظرية الرأم العاـمقدمة ربيع، عبد اهلل ػ حامد  1
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مراحؿ حامد ربيع حدد في ىذا اإلطار يك  ،استخدـ فييا لمكصكؿ إلى النتائج المطمكبة
 :1ىذه الحممة عمى النحك التالي

بحكالي  "كرباتشكؼغ"ميخائيؿ االنتباه: كقد بدأت قبؿ زيارة  آػ مرحمة إثارة
ببلده أسبكعيف، ككاف مضمكف المادة اإلعبلمية يدكر حكؿ المشكبلت التي تكاجييا 

 ستركيكا التي ينتيجيا لمحاكلة إعادة بناء ببلده.يكفشؿ البر 
حيث نشرت مجمة تايـ  ،ب ػ مرحمة صناعة البطؿ، بدأت قبؿ زيارتو بيـك كاحد

أشار فيو إلى أنو يسعى إلى االنتقاؿ مف  "كرباتشكؼغميخائيؿ ل"حديثان األمريكية 
لى نظاـ يخضع فيو الجميع لحكـ القانكف،  االقتصاد المكجو إلى االقتصاد الحر، كا 

كلكف  ،كأف البعض يحاكؿ إثارة المتاعب أمامو ،كذكر أف المياـ التي يقـك بيا صعبة
 إلى الكراء. ال عكدة 

لدل المكاطف ميخائيؿ غكرباتشكؼ" ل"ج ػ مرحمة ترسيخ الصكرة المطمكب إظيارىا 
تحاكؿ أف تتأمؿ ، ك حيث كانت تتطمع إليو األنظار عبر شاشات التمفزيكف ،األمريكي

تأثير المشكبلت التي تكاجييا ببلده عمى شخصيتو كمظيره العاـ، كالكممات األكلى 
 كزير الخارجية األمريكي آنذاؾ. "بيكر جيمس"التي تبادليا مع 

يكضح كيفية استخداـ التدرج في تقديـ الرسالة اإلعبلمية  ،إف تحميؿ ىذا النمكذج
 .مف أجؿ االنتقاؿ بالمتمقي مف مرحمة إلى أخرل لمكصكؿ إلى اليدؼ المطمكب
 ،كيبلحظ أف الرسالة اإلعبلمية كانت تخاطب المكاطف األمريكي بالمغة التي يفيميا

ؿ الذم يكاجو العقبات كيصمد أماميا كيحاكؿ أف يتخطاىا، تاركان طكىي لغة الب
كرباتشكؼ أـ ال نسانده لممنطمؽ الذاتي غىؿ نساند  :اإلجابة عف السؤاؿ المطركح

عطاه كؿ المعمكمات اإليجابية البلزمة التخاذ مكقؼ مطمكب كىك ألممتمقي، بعد أف 
 .الدعكة إلى المساندة
ف ييكضح كيفية تكظيؼ اإلعبلـ لخمؽ رأم عاـ مساند لمعبلقات ب ،كىذا النمكذج

 ،كما أنو يكضح كيفية تكظيؼ اإلعبلـ في التأثير عمى طرؼ دكلي آخر ،أخرلك دكلة 
مف خبلؿ إبراز حجـ المساندة التي يمقاىا رمز مف رمكز ىذا الطرؼ مف جانب 

                                           
 .45حامد عبد اهلل ربيع، المرجع السابؽ، ص  1
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كسياساتو في مكاجية األمر الذم يساعد عمى تقكية مكقع ىذا الرمز اآلخر، رؼ الط
 .األطراؼ الداخمية األخرل

كىك إقناع المكاطف  ،في ىذه الحممةان مزدكجكاف فيدؼ السياسة األمريكية 
ظيار  األمريكي بالسياسة األمريكية الجديدة تجاه االتحاد السكفييتي في ذلؾ الكقت، كا 

عمى تقكية  األمر الذم يساعد "كرباتشكؼغ"ميخائيؿ مدل التأييد األمريكي لسياسة 
 مركزه في الداخؿ. 

  مضغط عمى طرف آخر من أجل تغيير سياساتواإلعالم كأداة لثانيًا: 
في الحممة اإلعبلمية الغربية عمى العراؽ في مطمع عاـ ىذا النمكذج يتمثؿ ك 
حفي بريطاني صبحّؽ حكـ اإلعداـ القضاء العراقي كالتي بدأت عقب تنفيذ  ،1991

كعمى الرغـ مف محاكمة ىذا الجاسكس محاكمة  .رافقيامو بالتجسس لصالح إيل
إال أف  ،ةمكحضكر السفير البريطاني في العراؽ لمتحقيؽ كجمسات المحاك ،قانكنية

ظيار كحشية النظاـ العراقي عراؽلتشكيو صكرة البريطانيا بدأت حممة إعبلمية   ،كا 
 .1الصييكني، كثيقة الصمة باإلعبلـ ةشاركت فييا كسائؿ اإلعبلـ الغربي

كالتي تمثمت في محاكلة إرىاب العراؽ  ،فيما بعدكقد ظيرت أىداؼ ىذه الحممة 
 ،ألسمحة فكؽ التقميديةالجيش العراقي امف أجؿ التراجع عف سياستو الخاصة بتطكير 

 ،إخبلالن بالتكازف في الشرؽ األكسط "إسرائيؿ"األمر الذم تراه الكاليات المتحدة ك
 ".يؿإسرائ"مف كتيديدان أل

استخداـ اإلعبلـ في إعبلف أف إلى السابؽ صداـ حسيف كقد بادر الرئيس العراقي 
كألقى  ،لضرب العراؽ ستككف ذات عكاقب كخيمة "إسرائيؿ"محاكلة مف جانب  ةأي

، "رب العراؽضإذا حاكلت "إسرائيؿ"  كاهلل سنشعؿ ناران تأكؿ نصؼ"خطابان قاؿ فيو : 
، كتتابعت "إلسرائيؿ"ير العراقي حذالتعمى مركزه  ،الخطابكتناقمت ككاالت األنباء ىذا 

فكشفت مجمة نيكزكيؾ األمريكية في  ،بعد ذلؾ كقائع الحممة اإلعبلمية عمى العراؽ
 تطكر صاركخان مف نكع أرض "إسرائيؿ"عف أف  1991نيساف  14عددىا الصادر في 

                                           
 .24، ص1991آفاؽ عربية، أيار بغداد، ماذا كراء الحممة اإلعبلمية عمى العراؽ،  ،ػ سعد حقي تكفيؽ 1
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ف ،يمكنو أف يصؿ إلى أىداؼ تبعد ستة آالؼ كيمك متر ،ػ أرض ما  ؾتمم "إسرائيؿ" كا 
 .1يزيد عف مائة قنبمة نككية كعشرات الرؤكس الحربية النككية

األمريكية تقريران يتعمؽ باألسمحة البيكلكجية  NBCكقدمت محطة تمفزيكف 
كالقدرات العراقية في مجاؿ األسمحة الجرثكمية، كتصاعدت الحممة مف خبلؿ ما أذاعتو 

 ،إلى العراؽمف الدكؿ األكركبية ككاالت األبناء عف مصادرة بعض الشحنات المصدرة 
 .تدخؿ في صناعة الصكاريخ العمبلقة ان بدعكل أنيا تضـ مكاد

أعمف في حديث ، إذ اف رد فعؿ الرئيس العراقي أكثر إثارة الزدياد ىذه الحممةكك
القنابؿ الذرية فسنضربيا  "إسرائيؿ"مع أعضاء الككنغرس األمريكي أنو إذا استخدمت 

  .2بالكيماكم المزدكج
عاـ  عكمف خبلؿ ىذا العرض المكجز لمحممة الغربية عمى العراؽ في مطم

كيفية استخداـ اإلعبلـ في الضغط عمى القكؿ إف ىذا النمكذج يكضح يمكف  ،1991
تغييران يتفؽ كمصالح الطرؼ المستخدـ لمدعاية  ،طرؼ آخر مف أجؿ تغيير سياساتو

، كاتخاذه نقطة بداية إلثارة كيؼ يمكف تضخيـ حدث معيفكما يكضح اإلعبلمية 
  مكضكعات أخرل قد ال تككف مباشرة بيذا الحدث.

 ات األزمإدارة اإلعالم كأداة من أدوات  :ثالثاً 
إف استخداـ اإلعبلـ كأداة مف أدكات إدارة األزمات يقدـ نمكذجان كاضحان لكيفية 
تكظيؼ اإلعبلـ لخدمة أىداؼ السياسة الخارجية، كتقدـ أزمة الخميج الثانية كالتي بدأت 

نيا أكؿ أزمة دكلية  بالغزك العراقي لمككيت نمكذجان جديدان في ىذا المجاؿ، خاصة كا 
 .تكاجو المجتمع الدكلي بعد انتياء الحرب الباردة

أداء اإلعبلـ األمريكي كدكره في كالمقارنة بيف  ميتحميالعرض كيمكف مف خبلؿ ال
تحديد جكانب القكة ، ىذه األزمة كأداء اإلعبلـ العراقي في حدكد المعمكمات المتاحة

 . 3األزمات الدكلية في الكاقع المعاصركالضعؼ في استخداـ اإلعبلـ كأداة مف أدكات 

                                           
  .31، ص1991أيار  5المنار، العدد القاىرة ، ػ ممدكح حامد عطية، األمف القكمي العربي كردع العدكاف اإلسرائيمي،  1
 .24/4/1991صداـ حسيف إلى أعضاء الككنغرس، األىراـ العراقي السابؽ ػ نص حديث الرئيس  2
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بدأ الدكر اإلعبلمي في إدارة ىذه األزمة منذ المحظات األكلى، إذ كثؼ اإلعبلـ 
األمريكي أدكاتو لتغطية الكقائع التي تحدث عمى مسرح الخميج، كذلؾ لتييئة الرأم 

ذىا الكاليات العاـ الغربي كاألمريكي كالرأم العاـ العالمي، لتقبؿ أية إجراءات قد تتخ
  .يا لمكاجية المكقؼ الجديد الناتج عف االحتبلؿ العراقي لمككيتئالمتحدة كحمفا

لقد سعت اإلدارة األمريكية إلى خمؽ مكقؼ دكلي مؤيد لكجية نظرىا بصدد 
كاستطاعت بالفعؿ مف خبلؿ األداة الدبمكماسية كاإلعبلمية أف تحقؽ  ،أحداث الخميج

ع الدكلي التي لـ يسبؽ ليا مثيؿ إلدانة الغزك العراقي درجة عالية مف درجات اإلجما
تكظيؼ  كالدعكة إلى إنياء احتبلؿ الككيت كعكدة حككمتيا الشرعية، كتـّ  ،لمككيت

اإلعبلـ بكصفو أحد أدكات السياسة الخارجية األمريكية في المرحمة األكلى مف األزمة 
ؿ إلى حد التدخؿ العسكرم قناع الرأم العاـ األمريكي بضركرة اتخاذ مكقؼ قد يصإل

خاصة كأف األمريكييف ليـ حساسية خاصة تجاه التدخؿ  ،في الخميج إلنياء ىذه األزمة
مكقؼ دكلي يتسـ باإلجماع عمى ضركرة إنياء كخمؽ  العسكرم منذ تجربة حرب فيتناـ

جبار العراؽ عمى االنسحاب حتى لك تطمب ذلؾ التدخؿ العسكرم  ،ىذه األزمة كا 
زالة أم تردد مف جانب القكل الدكلية األخرل تجاه األسمكب األمريكي في ا  ، ك المباشر

خمؽ رأم عاـ ك  الظيكر بمظير مف يدير األزمة بمفردهباإلضافة إلى عدـ  إدارة األزمة
 .عالمي مؤيد لمسياسة األمريكية تجاه األزمة

كىي المرحمة التي شيدت إصدار مجمكعة مف قرارات مجمس  ،في مرحمة تاليةك 
ؽ كتفرض عميو العقكبات، باإلضافة إلى نقؿ القكات األمريكية ااألمف التي تديف العر 

بدأ تكظيؼ اإلعبلـ األمريكي لخدمة مجمكعة جديدة مف  ،كالمتحالفة معيا إلى المنطقة
ظيار حجـ الخسائر العراقية نتيجة لفرض العقكبات مثؿ إأىداؼ السياسة األمريكية 

عمى أف ميمة القكات األمريكية في المنطقة ستككف ميمة  التأكيد، ك االقتصادية عميو
كجكد ىذه القكات ككم، ناىيؾ عف إظيار أف مؤقتة تنتيي بانتياء االحتبلؿ العراقي ال

براز حجـ ىذه ، ك قد جاء بناء عمى طمب الحككمات العربية الصديقة لمكاليات المتحدة ا 
قناعالقكات كطبيعة أسمحتيا كقدرتيا التدميرية اليائمة  بأف تكمفة  وإلرىاب العراؽ كا 

ميفة حالدكؿ ال، باإلضافة إلى دعكة استمرار احتبللو لمككيت ستككف مرتفعة لمغاية
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لياتيا تجاه تمكيؿ نفقات ىذه القكات حتى ال يشعر دافع الضرائب ك بتحمؿ مسؤ 
  .األمريكي بأف يتحمؿ كحده نفقات التدخؿ العسكرم في الخميج

تجاه اإلعبلـ األمريكي إلى مخاطبة الشعب العراقي، ا ،ىذه المرحمةيبلحظ في ك 
كذلؾ مف خبلؿ  "صداـ حسيفالعراقي األسبؽ "خمؽ رأم عاـ مضاد لسياسة الرئيس ل

ككاف اليدؼ محؽ بالعراؽ في حالة نشكب حرب بالمنطقة، تإبراز حجـ الخسائر التي س
جماع الذم يحدث ضرب الركح المعنكية لمعراؽ كخمخمة اإلاألساسي مف ىذا التكجو، 

ميما كانت درجات االختبلؼ مع ىذه  ،عادة بيف الشعب كقيادتو في فترة الحرب
  .القيادة

تتدفؽ القكات  إذ كانتالخداع االستراتيجي كتمثمت المرحمة البلحقة، فيما يعرؼ ب
كاألسمحة إلى المنطقة ككاف اليدؼ إبعاد تفكير القيادة العراقية عف اتخاذ أم عمؿ 

كصكؿ ىذه القكات إلى مسرح العمميات كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى قضية عرقؿ ي
د مما يحدث عمى أرض الكاقع، كىنا يبرز اإلعبلـ األمريكي أزمة الرىائف عبعيدة كؿ الب

براز كحشية النظاـ العراقي كانتياكو لحقكؽ اإلنساف كعدـ احترامو لمقكانيف  األجانب، كا 
 . 1األجانبكالمكاثيؽ الدكلية بصدد معاممة 

صدكر قرار مجمس األمف باستخداـ القكة العسكرية  ،التي تبعتياكشيدت المرحمة 
إلرغاـ العراؽ عمى االنسحاب مف الككيت، ىذه المرحمة شيدت تغيران ىامان مف الناحية 
التقنية الستخداـ اإلعبلـ في إدارة ىذه األزمة، فقد اتجو اإلعبلـ األمريكي إلى تييئة 

طكر األزمة، أم أنو اتجو إلى الرأم العاـ األمريكي لقبكؿ أم احتماؿ مف احتماالت ت
تييئة الرأم العاـ تييئة متعددة األىداؼ، كىي أصعب أنكاع المياـ، كتتطمب تكافر 
ميارة عالية مف حيث صياغة الرسالة اإلعبلمية كتكقيت إطبلقيا، كدقة في تتابع 
إطبلؽ الرسائؿ اإلعبلمية كتكقيت إطبلقيا، كدقة في تتابع  إطبلؽ الرسائؿ اإلعبلمية 
التي يجب أف تخدـ األىداؼ التي قد تككف متناقضة، بحيث تظير في صكرتيا 

                                           
 .166حسف طكالبة، في اإلعبلـ كالدعاية كالحرب النفسية، مرجع سابؽ، ص  1
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النيائية في إطار بناء منطقي متسمسؿ كسميـ يحقؽ اليدؼ المطمكب، مف حيث بناء 
 .كتككيف الصكرة الذىنية المراد تشكيميا في ذىف المتمقي

ات متعددة، خبلؿ ىذه المرحمة عمى مستكي اإلدارة اإلعبلمية األمريكيةلقد عممت 
كيمكف تحديد ىذه  ،كلكف بشكؿ تكاممي يحمؿ في طياتو التنسيؽ كالتناغـ البالغ الدقة

 1المستكيات عمى النحك التالي:
ىك التييئة لحؿ سممي لؤلزمة مع عدـ إغفاؿ إمكانية المجكء إلى المستوى األول: 

الخيار العسكرم، كىذه الرسالة مكجية إلى الرأم العاـ األمريكي حيث أف ىناؾ 
قطاعات كبيرة ال ترغب في استخداـ القكة العسكرية كمكجية إلى العراؽ لخمؽ حالة مف 

تحديد حقيقة التصرؼ األمريكي االرتباؾ داخؿ القيادة السياسية العراقية مف حيث 
 المحتمؿ. 

كنشر  ،كقد قاـ اإلعبلـ األمريكي بإظيار حجـ المعارضة لدل الشعب األمريكي
ذاعة أخبار المظاىرات التي خرجت تعمف رفضيا لمتدخؿ األمريكي في الخميج.   كا 

كما تضمنت الرسائؿ اإلعبلمية األمريكية بعض البرقيات التي كاف يبعث بيا 
األمريكيكف في الخميج إلى ذكييـ في الكاليات المتحدة، كما كاف اإلعبلـ الجنكد 

الرأم العاـ بصدد ىذا التدخؿ كبصدد أسمكب إدارة  اتاألمريكي يقكـ بنشر استقصاء
ظيار أف درجة التأييد لممكقؼ األب" بكش األمريكي األسبؽ "جكرج الرئيس  لؤلزمة كا 

كمو تعميقات الخبراء السياسييف األمريكي آخذة مف االنخفاض، كصاحب ىذا 
كالعسكرييف حكؿ إمكانات تطكر األكضاع في الخميج مع تقديـ العديد مف 

اتجو ذاتو في الكقت ك ، مالسيناريكىات المحتممة سكاء لمحمكؿ السممية أك لمحؿ العسكر 
اإلعبلـ األمريكي إلى تضخيـ حجـ القكة العسكرية العراقية، كالمبالغة في قدراتيا 

ح حجـ التيديدات التي ستكاجو دكؿ المنطقة، كالغرب بصفة عامة مف استمرار إليضا
  .ىذه القكة الضخمة في ىذه المنطقة الحساسة بالنسبة لمعامؿ

                                           
 .177ػ حسف طكالبة، المرجع السابؽ، ص 1
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، ىك ازدكاجية المتمقي المستيدؼ، فإذا كاف المكاطف مبلحظ عند ىذا المستكلكال
ؼ أكالن كأخيران، فكؿ أك األمريكي ىك المستيدؼ أكالن، فإف المكاطف العربي ىك المستيد

معظـ ىذه المكاد اإلعبلمية يتـ نقميا عبر ككاالت األنباء العالمية كعبر شبكات 
األقمار الصناعية إلى المكاطف العربي بغرض تحسيف الصكرة األمريكية في ذىنو، 
يضاح أف الكاليات المتحدة ال ترغب في استخداـ الخيار العسكرم إال في حالة  كا 

 . كافة د استنفاذ البدائؿ الممكنةالضركرة كبع
ىك مخاطبة القيادة العراقية بمغة إعبلمية تيدؼ إلى تغيير المستوى الثاني: 

لى تعريفيا بارتفاع تكمفة سياستيا كاستمرار احتبلليا لمككيت، كقد قاـ  قناعاتيا، كا 
بمبادرة ىامة في ىذا السياؽ عندما أعمف عف األب" بكش "جكرج الرئيس األمريكي 

استعداد الكاليات المتحدة لمتفاكض مع العراؽ، كقد تـ استخداـ األداة اإلعبلمية في 
ذاعة ردكد األفعاؿ الدكلية تجاىيا، كبدأ المحممكف في طرح  إطبلؽ ىذه المبادرة، كا 

  .سيناريكىات عديدة لتسكية األزمة
زرة تجاه إف الكاليات المتحدة لجأت في ىذه المرحمة إلى استخداـ أداة العصا كالج

العراؽ، العصا كعنصر لئلكراه ممثمة في قرار مجمس األمف باستخداـ القكة العسكرية 
بكش الرئيس "جكرج إلجبار العراؽ عمى الخركج مف الككيت كالجزرة ممثمة في مبادرة 

األخيرة بإجراء مفاكضات مع العراؽ، كفي كمتا الحالتيف كاف اإلعبلـ ىك األداة األب" 
  .خدمةالرئيسية المست

كىك التييئة الستخداـ الخيار العسكرم، ذلؾ مف خبلؿ إيضاح المستوى الثالث: 
تعنت النظاـ العراقي، عمى أنو يرفض كؿ المبادرات السممية لحؿ األزمة، كمف ثـ ال 
يبقى إال استخداـ القكة العسكرية بكصفيا األداة الكحيدة إلجبار العراؽ عمى إنياء 

 .احتبللو لمككيت
مستكيات متعددة لتكظيؼ األداة اإلعبلمية لخدمة أىداؼ ير إلى أف كىذا يش

السياسة األمريكية تتـ في كقت كاحد، كبتنسيؽ كتناغـ محكـ، كاستنادان إلى بناء فكرم 
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كبسرعة فائقة، إنو أمر يكضح أىمية اإلعبلـ كأداة مف أدكات السياسة ، منطقي متكامؿ
 ؾ كفاءة كدقة اإلعبلـ األمريكي. الخارجية في الحقبة المعاصرة كيعكس كذل

في ىذه المرحمة ، فالعراؽضد العسكرية قكة استخداـ الشيدت المرحمة األخيرة ك 
سنجد أف اإلدارة األمريكية قد لجأت إلى محاكلة التحكـ في المعمكمات التي يمكف أف 

إبراز بعض المعمكمات، كالتعتيـ عمى  كتككف متاحة لكسائؿ اإلعبلـ، فاتجيت نح
معمكمات أخرل، كما شنت حربان نفسية شديدة عمى الجانب العراقي، مف أجؿ إفقاد 
المقاتؿ العراقي الثقة بنفسو، ىذا باإلضافة إلى استمرارىا في إظيار الصكرة السيئة 

كسائؿ  لقد نجحت .معراقييف في الككيتللمرئيس العراقي، كالتصرفات غير اإلنسانية 
اإلعبلـ األمريكية في تحقيؽ أىدافيا بكفاءة عالية في خدمة السياسة األمريكية تجاه 

الرأم تقبؿ دكف أف يقاتؿ كما مف المقاتؿ العراقي المعركؼ بشراستو ىـز األزمة، فمقد 
العاـ األمريكي كالعالمي، ما لحؽ مف أضرار غير إنسانية بالعراؽ، تتعدل حدكد تحرير 

مف خبلؿ المنطؽ الذم استطاع األمريكي أف  ،كف أم اعتراض مؤثردمف الككيت 
ىذه األضرار ىي نتاج أف كيتمخص في  ،يجعؿ المتمقي لممكاد اإلعبلمية يصؿ إليو

مقيادة العراقية الخاطئة، كأف ىذه األضرار مف شأنيا الخاطئة لسياسات الالتصرفات ك 
 .يف الشمكليسأف تؤدم إلى إضعاؼ نظاـ الرئيس صداـ ح

كسائؿ اإلعبلـ في أكدت ازدياد أىمية إف الخبرة المعاصرة كخبلصة القكؿ، ف
أنيا لعبت دكران كبيران في حقبة الحرب الباردة كبعد انتيائيا كقد السياسة الخارجية، إذ 

استخدمت كأحد أىـ أدكات الصراع بيف القكتيف األعظـ باإلضافة إلى دكرىا في نقؿ 
، كيجد الباحث أنو مف أجؿ استخداـ كسائؿ لدكؿ الناميةتجارب الدكؿ المتقدمة إلى ا

ف المكاقؼ التي تتطمبيا يؽ بيالتفر فإف ىذا يتطمب  لتحقيؽ مياـ عديدة،اإلعبلـ 
المفاجأة كاألخرل التي تقتضي التدرج، كاتخاذ القرار اإلعبلمي المناسب كبالسرعة 

كيجد الباحث أف تكازف الرعب النككم أكجد مجاالن كاسعان الستخداـ كسائؿ المطمكبة. 
اإلعبلـ في تكسيع مناطؽ النفكذ كالسيطرة في أنحاء مختمفة مف العالـ، كخمؽ حالة مف 
التبعية بيف الدكؿ المتقدمة كالنامية كفي االستحكاذ عمى المعمكمات. كما يجد الباحث 
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المخططة بدقة كالمكزعة األدكار تؤدم إلى نتائج كبيرة الحمبلت اإلعبلمية أف استخداـ 
      لمدكلة التي تقـك بيذه الحمبلت.خدـ أىداؼ السياسة الخارجية ت
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 المبحث الثاني: اإلعالم ودوره في العالقات الدولية
الفيمسكؼ البريطاني ألكؿ مرة مف قبؿ  "الدكليةالعبلقات "مصطمح  استخدـلقد 

المصطمح مف قبؿ ىذا القرف الثامف عشر، ثـ استخدـ الثمانينات مف في  "رمي بنتاـيج"
كاف رجاؿ القانكف يسعكف إلى إذ اإلطار القانكني فقط، في لدكلية لعبلقات اا يرساد

ؿ عمى مكالع ،في المسرح الدكليفاعميف تحديد مضمكف القكاعد الكاجبة التطبيؽ بيف ال
 .يؽ مف تطبيقياترجمتيا إلى الكاقع كالتحق

كصفو حاجة حقيقية لتعريؼ العبلقات الرسمية بيف بعد ذلؾ، باستخدـ ثـ  
 .ىذا المجاؿأكثر دقة في مصطمح العبلقات الدكلية عد يالممكؾ، كربما 

كقد حددت مكضكعات العبلقات الدكلية عندما اجتمعت نخبة مف عمماء السياسة 
  : 1أتيبما ي 1948أيمكؿ عاـ  ،في دار اليكنسكك في باريس

 ػ السياسية الدكلية.  1
 ػ التنظيمات الدكلية.  2
 ػ القانكف الدكلي.  3

التي تتعمؽ تعني العبلقات السائدة في المجتمع الدكلي، فالسياسة الدكلية: 
األفعاؿ كردكد ىذه األفعاؿ يا تعبر عف كما أن ،بالتفاعؿ كالتداخؿ بيف دكلتيف أك أكثر

 . ت بيف الكحدات المعركفة باسـ الدكؿ القكميةكالتداخبل
التي نشأت بعد الحربيف العالميتيف الكيانات يي فأما التنظيمات اإلدارية الدكلية: 

كفي أساس نشأتيا  ،في القرف العشريف، كفي طميعتيا )عصبة األمـ كاألمـ المتحدة (
 الحفاظ عمى األمف كالسمـ الدكلييف. 

 ،ك مجمؿ القكاعد القانكنية التي تحكـ العبلقات بيف الدكؿفي ،أما القانكف الدكلي
يبحث القانكف الدكلي في الركابط ىذا ك كالناتجة عف األعراؼ كالمعاىدات الدكلية، 

القانكنية، بينما تبحث السياسة الدكلية في الظكاىر السياسية القائمة في المجتمع 
 .الدكلي

                                           
 .39، ص1986لقاىرة، دار المستقبؿ العربي،مارسيؿ ميرؿ، سكسيكلكجيا العبلقات الدكلية، ترجمة حسف نافعة، ا 1
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بالعبلقات السياسية الدكلية كردكد الفعؿ كقد ساعدت عكامؿ كثيرة عمى االىتماـ 
 : 1منيا ،التي تتركيا عمى أكضاع المجتمع الدكلي

 كافة  المستكياتعمى الزيادة اليائمة كالمستمرة في حجـ االتصاؿ بيف الدكؿ ك : أكالن 
نتيجة لمثكرة التكنكلكجية في كسائؿ االتصاؿ الدكلي كأساليبو، كىي الثكرة التي أزالت 

التي كانت تعترض طريقة االتصاؿ في الماضي، سكاء بسبب التباعد كؿ العكائؽ 
كىذا االتصاؿ بمختمؼ  .الجغرافي، أك بسبب المكانع الطبيعية، أك الفكاصؿ القكمية

نماذجو كأشكالو الجديدة يطبع البيئة الدكلية بصبغة ديناميكية خاصة، تنعكس في 
 .لية في أم مكاف مف العالـنتج عف أحداث السياسة الدك تسرعة ردكد الفعؿ التي 

نتج التعقد كالتشابؾ كالتداخؿ بيف المصالح القكمية  ،نتيجة ليذا االتصاؿ: ثانيان 
لمدكؿ، كزاد اعتمادىا عمى بعضيا في مجاؿ حماية أمنيا القكمي، أك دعـ كيانيا 

ىذا فضبلن عف التعاكف  .االقتصادم، أك الدفاع عف معتقداتيا السياسية كاإليديكلكجية
ي المجاالت الفنية كالعممية كالثقافية، كىذا يبيف كيؼ أف حجـ التعامؿ الدكلي قد ف

 أصبح أضخـ بكثير مما كاف عميو في الماضي. 
انطبلقان مف ىذه الحقيقة األساسية كترتيبان عمييا لـ تعد ىناؾ دكلة تستطيع : ثالثان 

تتجاكز حدكدىا أف تعزؿ نفسيا عف األحداث كالتفاعبلت السياسية الدكلية التي 
ألف ىذه األحداث قد تمس بطريقة مباشرة أك غير مباشرة مصالحيا القكمية أك  ،القكمية

 أمنيا القكمي أك مركزىا أك نظاميا االقتصادم كاالجتماعي أك أيديكلكجيتيا أك ثقافتيا.
 النظام اإلعالمي الدولي المطمب األول: 

كىك بالتالي يحمؿ سمات  ،ـ الدكليالنظأحد فركع االنظاـ اإلعبلمي الدكلي يعّد  
ىذا النظاـ، كمف مككنات كأدكات التفاعؿ فيو، مثمو في ذلؾ مثؿ النظاـ السياسي 

 .الدكلي كالنظاـ االقتصادم الدكلي، كالنظاـ القانكني الدكلي
كيتداخؿ النظاـ اإلعبلمي الدكلي كيتفاعؿ مع كؿ النظـ الفرعية في النظاـ 

كالمعالج لممعمكمات التي تمثؿ مدخبلت كمخرجات النظامي  باعتباره الناقؿ ،الدكلي
                                           

 .132، ص 1972دار العمـ لممبلييف،  حسف صعب، عمـ السياسة، بيركت،ػ  1
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فإف تطكر اإلعبلـ الدكلي يعبر عف تطكر  ،كعمى ىذا .ىذه النظـ، كالنظاـ الدكلي ذاتو
 .1النظاـ الدكلي ذاتو كعف طرؽ كأشكاؿ التفاعؿ فيو

كيضـ النظاـ اإلعبلمي الدكلي، كؿ الدكؿ ذات السيادة، بغض النظر عف 
دارتو. الدكلي في بناء النظاـ عدـ مشاركتيا أك مشاركتيا   كتطكيره كا 

كتعد مشاركة الدكلة كفعاليتيا في االندماج في النظاـ اإلعبلمي الدكلي مؤشران 
عمى اتجاىيا اإليجابي لممشاركة في عممية االندماج الدكلي، عبلكة عمى أنو يعطي 

عمميات تشكيؿ كتطكير أدكات كفي ، مؤشران عمى تكظيفيا لو لخدمة مصالحيا الكطنية
كالظركؼ التي تسيـ بيا ىذه النظـ في حؿ  ،كتحديدان خصائصيا ،الربط بيف الدكؿ

قرار السبلـ  كما تدرس تدفؽ الرسائؿ االتصالية كشبكات االتصاؿ التي ،المشكبلت كا 
 مف خبلليا.تتـ 

كبيران  زءان تخصص جكلكي تحتفظ القكل الكبرل بقكتيا عمى المستكل الدكلي فإنيا 
فما  مف عكائدىا المالية لدعـ قدراتيا الثقافية كاإلعبلمية إلى جانب قدراتيا العسكرية.

يعد مكردان لتنمية الصكرة عبلمية تستثمره ىذه الدكؿ في دعـ قدرتيا الثقافية كاإل
التي تضفي عمى ىذه الصكرة مككف  ،دراكية التي ترسـ عنيا عبر شبكات االتصاؿاإل

 ان يعد أساسعبلمي مف أف مستكل المككف الثقافي كاإلعمى الرغـ ك  .يقيحقك سمكؾ كاقعي 
حد ذاتو ب يعمؿ إال أنو اللمزيد مف التطكرات التكاممية كاالندماجية في النظاـ الدكلي، 

كقكة لتحكيؿ دكلة ما عف االتجاه العسكرم، كلكف إذا كانت الدكؿ الكبرل ال تحتاج إلى 
، كبيف تطكير مكاردىا العسكرية، فإف كاإلعبلمية ثقافيةأف تختار بيف تنمية مكاردىا ال

تنفؽ عمى تنمية سكـ  الدكؿ متكسطة الدخؿ كالدكؿ الفقيرة يتعيف عمييا أف تختار
تنفؽ عمى تنمية مكاردىا العسكرية، كذلؾ في ضكء س ـكك ،مكاردىا الثقافية كاالتصالية

 محدكدية مكاردىا االقتصادية. 
المحددات التي تحكـ حجـ كاتجاه  "ىسترألبرت ؿ  " ، درسذاتو كفي االتجاه 

أكليما: ، كمضمكف تدفؽ المعمكمات بيف الدكؿ كخمص إلى أنيا تكمف في عامميف
كعدد  ،كالتي يحددىا حجميا الجغرافي ،خاص بيكية الدكلة ذاتيا )مكانتيا في سمـ القكة
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كعمرىا كدكلة ذات سيادة(، كثانييما: عبلقات  ،كدرجة نمكىا االقتصادم ،سكانيا
كحجـ عبلقاتيا االقتصادية كالركابط الثقافية التي  ،الدكلة االندماجية في المجتمع

 . 1تربطيا بالدكؿ األخرل
الستثمار في المجاؿ العسكرم كاالستثمار في تطكير اكال تقؼ العبلقة بيف 

بر ىذه العبلقة عف السمكؾ المتكقع كسائؿ اإلعبلـ عند ىذا الحد، كلكف يمكف أف تع
فاستمرار االستثمار المكثؼ  ،لقادة النظـ الكطنية في أم صراع قائـ أك صراع محتمؿ

 .2في الجانب العسكرم قد يؤدم إلى استمرار الصراع كتصعيده
ف اإلنفاؽ العسكرم الذم تقـك بو دكلة ما، كاالستثمار إيمكف القكؿ  ،كعمى ىذا

مكمميف لبعضيما لتحقيؽ يعداف عنصريف  ،ء كتطكير نظـ االتصاؿالذم تقـك بو إلنشا
 .ستراتيجيةكمصالحيا االاألمف القكمي لمدكلة 

 اإلعالم ودوره كالعب جديد في الشؤون الدولية: : أوالً 
تشكؿ كسائؿ اإلعبلـ قكة مؤثرة في الشؤكف اإلقميمية كالدكلية، فعالـ القنكات 

في التضاؤؿ أماـ  ذىك كذلؾ، فإنو آخك حتى ك التمفزيكنية الفضائية مستمر في التكسع، 
ألخبار مف مستخدمي االنترنت، الذيف يعتمدكف عمى المكاقع االنمك المتسارع لمزكدم 

أف ذلؾ يعزز مف استقبللية األفراد، كقد في كال شؾ  .عيةااللكتركنية كالشبكات االجتما
كيغيركا مف طبيعة العبلقات بيف الحككمات  أنفسيـبالمعمكمات  فأصبحكا يجمعك 

 .كشعكبيا
قدرة الحككمات أف تممي عمى الناس ماذا يعرفكف ككيؼ يفكركف كقد تضاءلت 

كمما أصبح تأثيرىا  بفعؿ كسائؿ اإلعبلـ، ككمما تضاعؼ عدد مستخدمي تمؾ الكسائؿ،
 .باعتبارىا قكة تغيير اجتماعي أكثر داللة
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تصبح المؤسسات التي تسيطر عمى السمطة عمى الصعيديف الكطني كما إف 
كالدكلي ممتزمة باالعتراؼ بحقكؽ األفراد كتحقيؽ انفتاح سياسي كاجتماعي، فحتى 

 .1أعرؽ المؤسسات اإلعبلمية سيككف تأثيرىا محدكدان 
نما في  ،فحسببالقكة العسكرية معركة كسب العقكؿ كالقمكب ال تخاض إف  كا 

تجاكز األساليب التقميدية  تـّ  الحقيقة،كفي  .نشرات األخبار كالبرامج التمفزيكنية الحكارية
نترنت، فما األ ،لصنع السياسة الدكلية بفعؿ تأثير اإلعبلـ الجديد ػ البث الفضائي

نما نحف بصدد إعادة ربط شامؿ حسب، سات قائمة فيحصؿ اليـك ليس تطكيران لممار  كا 
 لمقرية العالمية. 

أف تحت سطح األحداث يكمف نشرات األخبار، يمكف إدراؾ  تأمؿتـّ نو كمما إذ إ
ف  ،عاـ ليذه األحداثكاقع افتراضي يمنح السياؽ ال ألف التغيير  ،فيـ ذلؾ ضركرمكا 

 ة االفتراضية. السممي كاليجمات اإلرىابية تشترؾ في ذات المساح
غير كسائؿ اإلعبلـ بحجة ككنيا مزكدان إف العديد مف الحككمات ترفض عكلمة 

ف أك ال بنفكذ محدكد لدل جماىيرىا، إ ىكىي بالتالي ال تحظ ،مكضكعي لممعمكمات
استخداـ المعايير الغربية بشأف المكضكعية لمحكـ عمى مدل فاعمية ىذه المؤسسات 

 يساعد عمى فيـ األسباب الكافية كراء تأثيرىا القكم، كال ،جانب الصكابياإلعبلمية 
 . 2مصداقيتياعدـ كأف المسألة تكمف في 

خمؽ تحديات ب ،المصادر الجديدة لممعمكمات كالتي تتمتع بشعبية كاسعة تلقد بدأ
تدفؽ بكانت الحككمات قادرة عمى التحكـ  ،ففي الماضي .ألكلئؾ الذيف في سدة الحكـ

عمى مجريات التغيير ضييؽ كىك ما يمكنيا مف الت ،المعمكماتكبر مف القدر األ
فقد تغير الكضع، فبإمكاف الحككمات أف تزج ببعض المدكنيف في حاليان أما  .السياسي
كأف تمنع بعض المحطات الفضائية مف البث، كلكف سيؿ المعمكمات كما  ،السجف

 تجو ذلؾ مف حرية فكرية لـ يعد باإلمكاف كقفو. ني
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لى جان مثؿ تمؾ  ،ب التحديات التي تكاجييا الحككمات، ثمة قضايا أكبركا 
الجدؿ الذم ف أكما  ،التي تمقي بظبلليا عمى العالـ« صداـ الحضارات»المتعمقة بآفاؽ 

كالذم انتشر أكؿ  ،2116عاـ المسيئة لمنبي محمد)ص( ركية ادار حكؿ الرسـك الدنم
ف العالـ اإلسبلمي كالغرب، غير ياألمر عبر األنترنت، يجسد صراعان ال مناص منو ب

 . 1العبلقة بينيما أكثر تعقيدان مف ذلؾ، كىي تتأثر بما تتناقمو كسائؿ اإلعبلـأف 
ر اإلعبلـ الجديد أيضان مف نمط العبلقة بيف الجميكر كمزكدم األخبار، لقد غيّ 

فقد كاف مستيمكك األخبار في الماضي يستقبمكف بشكؿ سمبي ما تمدىـ بو كسائؿ 
 عبلـ في الكقت الذم تختار ذلؾ. اإل

، فقد 1981في العالـ اإلخبارية سي إف إف بكة ش" تكرنر تيد"حيف أنشأ  أما
أعطى لجميكره الخيار في أف يستقبؿ األخبار متى شاء، كقد أحدث المحتكل اإلخبارم 
المنقكؿ عبر شبكة االنترنت نقمة نكعية أتاحت لممتصفحيف عددان غير محدكد مف 

سمح لعدد أكبر مف الناس ياالنترنت إذ أف  .اإلخبارية المعركضة عمى الدكاـ المنتجات
 . 2«ثقافة المعمكمات»أف يصبحكا جزءان مف 

نما ، فحسباإلعبلـ إعبلمان لـ يعد كبناء عمى ذلؾ،  أصبحت لديو قاعدة كا 
جماىيرية أكسع مف أم كقت مضى، كنتيجة لذلؾ، أصبح يمارس تأثيران غير مسبكؽ 

اسة الدكلية، حيث يمكف لئلعبلـ أف يككف أداة لمصراع أك أداة لمسبلـ، في السي
 .كبإمكانو أف ينزع عف الحدكد التقميدية قيمتيا

  من أدوات التفاعل والصراع الدولياإلعالم كأداة : اً ثاني
محاكالت إصبلح النظاـ اإلعبلمي الدكلي أحد المعالـ البارزة في النظاـ  دّ تع

الدكلي ، كال يمكف دراسة تطكر النظاـ اإلعبلمي الدكلي إّباف حقبة الحرب الباردة
كاستيعاب مغزاىا كالمتغيرات ت دكف الكقكؼ أماـ ىذه المحاكالمف كالنظاـ الدكلي ذاتو 

إلعبلمي الدكلي مبني ا، كالتي أثبتت لنا أف النظاـ كالصراعات التي شكمتيا كأثرت فييا
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ستراتيجية لمدكؿ الكبرل، كيستحيؿ تعديمو بما يحقؽ العدالة بشكؿ يخدـ المصالح اال
 محاكالت لتعديمو.  ةكالمساكاة بيف الجميع، كأف الدكؿ الكبرل قادرة عمى احتكاء أي

د حركة عدـ االنحياز عمى يكاإلعبلمي الدكلي محاكالت إصبلح النظاـ  تقد بدأل
أحدىما يسعى إلى  :كامتدت عمى مساريفمف القرف العشريف طكاؿ عقد السبعينيات 
عبر العالـ تجاه مي يحدد مسؤكليات ككظائؼ كسائؿ اإلعبلـ استصدار إعبلف عال
يسعى المسار الثاني إلى بينما  جاه قضايا السمـ كالتفاىـ الدكلي؛القضايا الدكلية، كت

بشكؿ  النظاـ اإلعبلمي الدكلي بما يخدـ احتياجات الشعكب المختمفة محاكلة تعديؿ
اإلعبلمي  استطاع الغرب احتكاء محاكالت تعديؿ النظاـكفي كمتا الحالتيف،  .عادؿ

أف المشكبلت الحساسة  ،كليس معنى ذلؾ .الدكلي، أك المساس بالييمنة الغربية عميو
ازدادت كثيران  ،بؿ عمى العكس، التي أثيرت عمى المساريف قد انتيت أك خفت حدتيا

كأصبحت تيدد بشكؿ كبير السيادة الكطنية كاليكية الثقافية، كأشكاؿ التنمية المختمفة 
عف تنظيـ حركتيا لكقؼ عمميات االختراؽ التي تقؼ شبو عاجزة في الدكؿ النامية، 

 .1مي كالقيمي الضاغط كالمستمر لصالح مفاىيـ العكلمةاإلعبل
إلى إزالة الحدكد الجغرافية أدت التطكرات المتبلحقة في تكنكلكجيا اإلعبلـ ف

ما جعؿ مف كسائؿ اإلعبلـ صناعة ضخمة  ،بمعناىا التقميدم كالزمانية كالرقابية
نظاـ الكقد عكست التطكرات الضخمة في  .تتطمب إمكانات ىائمة بشرية مادية كتقنية

الدكلي جميع التفاعبلت كالصراعات الدكلية في إطارىا المادم كالمعنكم،  ياإلعبلم
كأصبحت السيطرة عمى تكجيات اإلعبلـ الدكلي ىدفان رئيسان لمقكل المسيطرة عمى 

يانات كذلؾ اتجيت صناعة اإلعبلـ إلى التركيز كالدمج في ك .النظاـ العالمي الحالي
سكاء مف خبلؿ سبلسؿ الصحؼ أك شبكات الراديك  ،ضخمة متعددة الجنسيات

كالتمفزيكف، كنظـ التحالفات كاالندماجات ػ لـ يسبؽ ليا مثيؿ ػ في جكانب الصناعات 
كجميعيا تسعى إليجاد مكاف ليا في السكؽ  ،اإلعبلمية كاإلنتاج الفكرم اإلعبلمي

 العالمية. اإلعبلمية 
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إذ  ،الدكلي مككنان أساسيان كاستراتيجيان في النظاـ الدكلي ياإلعبلمنظاـ ال دّ كيع
باعتبار  ،ستراتيجية لمقكل الكبرلالسيطرة عمى إدارتو كتكجييو أحد األىداؼ االتمثؿ 

ستراتيجية ليذه أدكات إدارة الصراع الدكلي، كتحقيؽ األىداؼ االىي إحدل السيطرة 
الدكلي التفاعبلت كالصراعات  يإلعبلمنظاـ االالقكل، كعمى ىذا تعكس تطكرات 

  .الدكلية في جكانبيا المادية كغير المادية
الدكلي أحد المككنات األساسية في النظاـ  ينظاـ اإلعبلماليعدُّ  ذاتو،كفي الكقت 

االقتصادم الدكلي باعتباره اقتصادان مبنيان عمى المعرفة، كالذم تشكؿ تكنكلكجيات 
 فعة لو.اكمضاميف اإلعبلـ القكة المحركة كالد

باالستمرارية كالتفاعمية كالقابمية لمتكييؼ ي الدكلي نظاـ اإلعبلمالمككنات كتتسـ 
كأسمكب إدارتيا كفقان لمصالح الدكؿ الكبرل في النظاـ الدكلي، كال كالتغير في حركتيا 

يمكف فيـ كاستيعاب المككنات االتصالية كاإلعبلمية في عصر العكلمة، إال إذا تـ 
استيعاب كفيـ تطكر ىذه  المككنات كحركتيا التي انتيت إلى شكميا الحالي، ككيؼ تـ 

 الكبرل. ستراتيجية لمقكل تكظيفيا لخدمة المصالح اال
يعدُّ اإلعبلـ الدكلي أحد فركع الدراسات اإلعبلمية السريعة التطكر كالشديدة ك 

لمعرفة العممية األخرل، مثؿ االتعقيد، ألنو يتداخؿ بمساحات كاسعة في كثير مف فركع 
العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية كالقانكف الدكلي كالمنظمات الدكلية كالجغرافيا 

دار  كاألنثركبكلكجيا الثقافية  ةة الصراع كاالقتصاد الدكلي كاالستراتيجيالسياسية، كا 
كالمعمكماتية كالتكنكلكجيا كغيرىا، كينجـ عف أم تطكر في ىذه المعارؼ اإلنسانية 

عمى ، إذ يشتمؿ تطكر في اإلعبلـ الدكلي ذاتو، كتعقد في مجاالتو البحثية كالمعرفية
كانتشار األنباء كالمعمكمات التي تبثيا  ،لى سمعقضايا الثقافة كتحكيؿ الناتج الثقافي إ

مبراطكريات كسائؿ اإلعبلـ عبر العالـ، كالتحديات التي تكاجييا دكؿ العالـ الثالث ا
 .1نتيجة ليذه العمميات

كقضايا التكنكلكجيا  ،كيدرس اإلعبلـ الدكلي قضايا تكزيع القكة في البيئة الدكلية
يدرس اإلعبلـ الدكلي قضايا  ،ة لمتكنكلكجيا ذاتياكبالنسب. كحقكؽ اإلنساف ،كالرقابة
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 ،كحرية اإلعبلـ ،كدكر الدكلة القكمية ،البث التمفزيكني المباشر عبر األقمار الصناعية
 كيدرس عبلكة عمى ذلؾ دكر المنظمات الدكلية في قضايا اإلعبلـ الدكلي. 

 كىي:  ،1ست خصائص أك سمات لئلعبلـ الدكلي ،"فكرتنر "حدد إلى ذلؾ ، 
فقد يككف مكجيان  .قد يككف اإلعبلـ الدكلي مقصكدان أك غير مقصكد ػ القصدية:1

عف قصد لتحقيؽ ىدؼ معيف عبر الحدكد الدكلية، كقد يككف أساسان نشاطان داخميان يعبر 
ككف لو تكيمكف أف  .إعبلمان دكليان  دّ كلكنو مع ذلؾ يع ،دكف قصدمف الحدكد الدكلية 

صادية أك ثقافية عمى الدكؿ التي ينساب إلييا قد تفكؽ آثار اإلعبلـ سياسية أك اقت ان آثار 
كما كاف الحاؿ  ،قبمةستخاصة إذا كاف يمثؿ تيديدان سياسيان لمدكلة المك الدكلي المقصكد، 

كقد يمثؿ تيديدان الشرقية، بالنسبة لمبث األلماني الغربي الذم كاف ينساب إلى ألمانيا 
 كؿ تمكيبلن تجاريان. خاصة إذا كاف يم، ك اقتصاديان 
 .خاصة يمكف أف يمارس اإلعبلـ الدكلي عبر قنكات اتصاؿ عامة أك :ػ القنكات2

فاإلعبلـ بكصفو نشاطان اتصاليان باألساس يككف عبر قنكات االتصاؿ العامة متاحان 
عمى الرغـ مف أنيا تستخدـ مكجات  ،الحاؿ بالنسبة لئلذاعات الدكلية يكما ى ،لمجميع

 كبالتالي تستخدـ قنكات عامة ال تخصص لمخدمات الخاصة. ،قصيرة ذات تردد عاؿٍ 
أم قنكات غير متخصصة أصبلن لبلستخداـ  ،كقد يحدث اإلعبلـ عبر قنكات خاصة

الحاؿ بالنسبة لمقنكات التي تحتاج إلى أجيزة استقباؿ خاصة الستقباؿ  يالعاـ، كما ى
فيك متاح لجميكر محدد  ،أك قد يككف عبر قنكات االتصاؿ الخاص ات معينة.تردد

الحاؿ في حركة الياتؼ كالبرقيات  يعمى الرغـ مف أنو يستخدـ قنكات عامة، كما ى
 التي تحمميا الككابؿ البحرية أك األقمار الصناعية مف دكلة ألخرل. 

الدكلي عبر مكجات الراديك تكزع المعمكمات في نظاـ اإلعبلـ التكزيع: تقنيات  ػ 3
 أك تنقؿ عمى أفبلـ أك شرائط صكتية أك شرائط فيديك. ،كعبر األسبلؾ كالكاببلت

                                           
1 ػػ   Fortner. R. ," international Commune History , conflict ,and control of the global metropolis" 

, Belmont , California, 1993, p113. 
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يحمؿ اإلعبلـ الدكلي مضاميف متنكعة تشمؿ الترفيو كالشؤكف لمحتكل: اػ شكؿ 4
ا ككاالت يالقصص اإلخبارية الخاـ التي تكزعباإلضافة إلى العامة كالبرامج اإلخبارية 

 الدكلية.  األنباء
لكؿ أشكاؿ االتصاؿ نتائج ثقافية ماداـ أنيا أنشطة رمزية، ػ النتائج الثقافية: 5

نظاـ اإلعبلـ الدكلي لمدكؿ الكبرل بفرض قيميا الثقافية )بما فييا القيـ يسمح ك 
كاألعراؼ االجتماعية، كالقيـ كاألخبلقيات السياسية كاالقتصادية( عمى الدكؿ  ،اإلخبارية
بيف الدكؿ التي تسعى إلى حماية ىكياتيا كجدؿ كبيريف كقد قاـ خبلؼ  .األضعؼ

كثقافتيا الكطنية كبيف الدكؿ التي ترل أف مثؿ ىذه اإلجراءات ىدامة أك معرقمة لمتبادؿ 
 اإلعبلمي كالثقافي الدكلي.

كؿ أشكاؿ اإلعبلـ الدكلي ذات طبيعة سياسية بشكؿ ّد تع ػ الطبيعة السياسية: 6
 ،أك قد تككف متأثرة فقط بالتكجيات السياسية أك االقتصادية لمدكؿ، كمع ذلؾ ،أك بآخر

ىاـ كجكىرم في ممارسة اإلعبلـ الدكلي، حتى لك كانت أمر العتبارات السياسية افإف 
فيذه الممارسات  .المنظمات القائمة بو ال تستيدؼ ممارسة نفكذ أك سمطة سياسية

طنية لمدكؿ، كألف المعمكمات التي تحمميا تيدد سياسية ما داـ أنيا تعبر الحدكد الك 
احتكار المعرفة كعممية الضبط االجتماعي التي تستخدـ كأساس لمقكة كالسمطة 

  .السياسية في الدكؿ
 ـ االختالل في تدفق المعمومات في اإلعالم الدولي: ثالثًا 

عبلـ قبؿ الدخكؿ في مشكمة االختبلؿ في تدفؽ المعمكمات في نظاـ االتصاؿ كاإل
 :1الدكلي، يجب مراعاة االعتبارات التالية

ػ إف كؿ مككنات النظاـ الدكلي: السياسية كالعسكرية كاالقتصادية كالقانكنية 1
كال يمكف  ،تمثؿ مدخبلت أساسية لممشكمة ،عبر مراحؿ تطكرىا كالثقافية كالتكنكلكجية

 دكف مراعاتيا. مف تناكؿ المشكمة تناكالن عمميان 

                                           
 . 51الجماؿ، دراسات في اإلعبلـ الدكلي: مشكمة االختبلؿ اإلخبارم، مرجع سابؽ، ص  محمدراسـ  1
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ػ إف اإلعبلـ عمى المستكيات الكطنية أصبح ضركرة اجتماعية كاقتصادية 2
كسياسية نتيجة آلثاره المتنكعة عمى كؿ قطاعات المجتمع، كنتيجة لتفاعمو مع كؿ 
مككنات النظاـ األخرل، كاعتباره قاسمان مشتركان في المشكبلت الكطنية كفي حمكليا. 

أحد ّد حتاجيا النظاـ الكطني ػ كمان ككيفان ػ يعأف تكافر المعمكمات التي ييؤكد كىذا ما 
  .العناصر البلزمة لتماسؾ النظاـ كتطكره كقدرتو عمى بمكغ أىدافو

ػ إنو نتيجة لبلختبلفات الكاضحة بيف أعضاء المجتمع الدكلي في قدراتيـ 3
يـ عمى تنشأ تفاكت بينيـ في قدرافقد  ،السياسية كاالقتصادية كالثقافية كالتكنكلكجية

مجتمعات نتيجة لقدراتيا العالية بعض التميزت إذ إنتاج المعمكمات التي يحتاجكنيا، 
في حيف تميزت مجتمعات  ؛بكفرة معمكماتيا كتنكع مضامينيا المختمفةفي المجاالت 

أخرل ػ نتيجة لضعؼ قدراتيا في المجاالت السابقة بقمة معمكماتيا، كبعجزىا عف تكفير 
 .حقيؽ أىدافيا الكطنيةالمعمكمات التي تحتاجيا لت

سبؽ، فإف االختبلؿ في تدفؽ المعمكمات ظاىرة عامة بيف جميع  امكنتيجة ل
كليس بيف الدكؿ المتقدمة كالنامية فحسب، كلكنيا أشد كضكحان بينيا نتيجة  ،الدكؿ

اختبلؿ كاضح بيف الدكؿ المتقدمة ذاتيا، كفيما بيف كثمة  ،لمتفاكت الشديد في قدراتيا
 ية أيضان نتيجة لتفاكت قدرات ىذه الدكؿ كاحتياجاتيا االتصالية.الدكؿ النام

كعمى الرغـ مف أف الدكؿ النامية تقع في أقصى الطرؼ المتمقي ألم تدفؽ دكلي  
لممعمكمات، فإف ذلؾ ال يعني بالضركرة أنيا تفتقر إلى المعمكمات الخاصة بيا كبقنكات 

لنامية لدكر االتصاؿ كاإلعبلـ في إدراؾ الدكؿ ا ألفنقميا عمى المستكل الكطني، 
التنمية قد دفعيا إلى تطكير شبكاتيا االتصالية كاإلعبلمية الكطنية، كتطكير 

مثؿ محك األمية، كزيادة الكعي  ،استخدامات ىذه الشبكات لمعالجة مشكبلتيا التقميدية
 االقتصادم أك الصحي لمكاطنييا.

عمى الرغـ مف أف تطكر صناعة اإلعبلـ كآثارىا عمى المستكل الدكلي  ،كأيضان 
عمى جانب كبير مف األىمية كالخطكرة، فإف مضمكف اإلعبلـ ىك الذم يشكؿ أمران 
حساسان بالنسبة لجميع الدكؿ، كىك أساس الخبلؼ الفمسفي بيف الشرؽ كالغرب في 

ب االعتبارات المتعمقة بمضمكف يقكـ الفكر الغربي عمى تجن، إذ مجاؿ اإلعبلـ الدكلي
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في حيف تبني فكرة الدكؿ االشتراكية  ؛ما ينشر كالتأكيد عمى شكؿ اإلعبلـ ككيفيتو
ضركرة كضع مكاصفات محددة لكؿ أنكاع المعمكمات كمجاالت التبادؿ الثقافي  ،سابقان 

 التي يتضمنيا التبادؿ الدكلي لممعمكمات.
ناكؿ مشكمة االختبلؿ في تدفقات ا تمف خبللي ىناؾ بعض الجزئيات التي تـّ ك 

 االتصاؿ الدكلي
  مظاىر االختالل في التدفق اإلعالمي عمى المستوى الدولي  ـ0

 تبادؿ عمميات كؿ في كاضح بشكؿ االتصاؿ تدفقات في االختبلؿ يظير
 كلية كاإلقميمية كالكطنية.دال المختمفة المستكيات عمى المعمكمات

 إلى الشماؿ مف أساسيان  رأسيا اتجاىا الدكلي النطاؽ عمى المعمكمات تدفؽ يأخذك 
، كما يسير التدفؽ الدكلي أيضان عمى محكر النامية إلى المتقدمة الدكؿ مف ،الجنكب

كال يعد  .غرب ػ شرؽ بيف أمريكا الشمالية كأكركبا في اتجاه دكؿ كسط كشرؽ أكركبا
يتسـ بو مف اختبلؿ كمي  لما ،االتجاه األكؿ مف الشماؿ إلى الجنكب تبادالن دكليان 

نتيجة لمتفاكت بيف حجـ األنباء كالمعمكمات الصادرة عف الدكؿ المتقدمة في  ،صارخ
 .اتجاه الدكؿ النامية كحجـ التدفؽ في االتجاه العكسي

 اإلقميمي النطاؽ عمى ذاتيا المتقدمة الدكؿ بيف أقؿ بصكرة ذاتو االختبلؿ يحدثك 
األمريكية ككندا عمى سبيؿ المثاؿ، فما زالت  المتحدة الكاليات كبيف األكركبية الدكؿ بيف

بعض القكل الدكلية تسيطر عمى عمميات جمع كتكزيع األنباء، كعمى التبادؿ الثقافي 
في االتحاد األكركبي صغيرة  دكالن كسائؿ اإلعبلـ في الكقت الذم تتجاىؿ فيو  ،كالفني

 .مف قكتيا عمى النطاؽ األكركبيعمى الرغـ 
تمثؿ االختبلؿ عمى النطاؽ الكطني في أف المعمكمات المتدفقة مف العاصمة كي

كالمدف الكبرل إلى المدف الصغيرة كالقرل كالمناطؽ النائية تفكؽ مف حيث الكـ كالكيؼ 
الفئات العميا في كؿ مجتمع )سكاف كما أف المعمكمات المتدفقة في االتجاه العكسي، 

أكثر مف الفئات األخرل عمى قدر أكبر مف المدف أك النخبة المثقفة( تحصؿ 
الختبلؿ في كؿ اكيكجد ىذا ، المعمكمات، كىي عبلكة عمى ذلؾ مصدر نقميا كنشرىا
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نتيجة لسكء تكزيع مدخبلت  ،الدكؿ المتقدمة كغير المتقدمة، كفي الكاليات المتحدة ذاتيا
 .القكة في المجتمع

أساس ركابط ترجع إلى العيد  التدفؽ الدكلي لبلتصاؿ في اتجاه كاحد عمىكيقـك 
لى التأثيرات الحضارية   لى الركابط االقتصادية التي ما زالت قائمة، كا  االستعمارم، كا 

فما زالت الركابط التاريخية بيف القكل االستعمارية كمستعمراتيا في الماضي  .كالمغكية
النسبة سكاء عمى مستكل سياسات التحرير، أك ب ،تكلد مجمكعة مختارة مف القرارات

 .الىتماـ رجاؿ اإلعبلـ كالقراء أنفسيـ
كمف بيف التفسيرات التي طرحت لظاىرة االختبلؿ اإلعبلمي الدكلي التفسير الذم 

كالذم استقاه مف إعادة تحميؿ البيانات الكمية ، 1985محمد راسـ الجماؿ العاـ طرحو 
د طرح التفسير عمى التي كفرتيا الدراسات األكاديمية التي أجريت عف ىذه الظاىرة، كق

  :1النحك التالي
ينجـ عف التفاكت في مدخبلت القكة في النكاحي السياسية كالعسكرية كاالقتصادية 
كالثقافية كالتقانية بيف الدكؿ تفاكت آخر في قدرتيا عمى إنتاج كتكزيع المعمكمات التي 

 .دكليابادؿ تترتب عميو اختبلؿ في كـ كنكع اليتعد مخرجات طبيعية لمدخبلت القكة، ك 
فقد اتخذ ىذا  ،كلما كاف ال يكجد دكلتاف متشابيتاف تمامان في نظميما كمدخبلت قكتيما

االختبلؿ أشكاالن كمستكيات عديدة بيف كؿ دكلة عمى حدة، كبيف بقية دكؿ العالـ، كبيف 
كؿ مجمكعة متجانسة أك شبو متجانسة، كبيف المجمكعات األخرل، نظران ألف كؿ دكلة 

تنتج نكع ككـ المعمكمات كاألنباء النابعة  ،أك مجمكعة متجانسة مف الدكؿ تشكؿ نظامان 
ة نظاميا كأىدافو كحركتو لبمكغ ىذه األىداؼ، كالتي قد ال تشبع احتياجات مف طبيع

يقع عمى كؿ دكلة أنو كاىتمامات دكلة ما، أك مجمكعة أخرل مف الدكؿ، كبدييي 
 بع احتياجاتيا. شمسؤكلية إنتاج كالحصكؿ عمى المعمكمات التي ت

شترؾ فييا كؿ كمف ثـ أصبح االختبلؿ في مجاؿ المعمكمات ظاىرة دكلية عامة ي
أطراؼ المجتمع الدكلي، كتعبر عف االختبلفات القائمة بيف النظـ كالثقافات 
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كتحكمو ثبلث مجمكعات مف  ،كاالىتمامات كالمصالح كدرجة تقدـ كؿ طرؼ
 : 1ىي ،المتغيرات
ػ المتغيرات التي تتناكؿ القكة الذاتية لمدكلة، أك المكتسبة مف االنتماء إلى تجمع  1

 ي. أك تحالؼ دكل
ػ المتغيرات التي تتناكؿ العبلقات التاريخية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية بيف  2
 الدكؿ.
 عمى كقدرتيا ،دكلة بكؿ الخاصة اإلعبلـ كنظـ بفمسفات الخاصة المتغيراتػ  3
 .المعمكمات كتكزيع كجمع إنتاج

 : 2التاليةيات الفرض التفسير كطرح
 مشكمة بمعالجة كفيبل ليس االتصاؿ مجاؿ في حديثة تقنيات امتبلؾػ  1
 .االختبلؿ
 بعض في المعمكمات تدفؽ في تؤثر التي المتغيرات أحد المكاني القرب دّ يعػ  2
 .األحياف
 عمى يساعد الكطني المستكل عمى االختبلؿ شكمةحؿ م أف صحيحا يسػ ل 3

 .كالدكلي اإلقميمي النطاقيف عمى المشكمة حؿ
 .الكيفي االختبلؿ في األسباب أحد النبأ لماىية التقميدم الغربي المفيكـ شيكعػ  4
 .كالكيفي الكمي االختبلؿ قؿ الدكلية االتصاؿ قنكات تعددت كمما ػ  5
 ات الشارحة لمتدفق اإلعالمي الدولي يـ النظر 4

عدة نظريات شارحة لظاىرة التدفؽ مف القرف العشريف طرح في عقد السبعينيات 
التي يات ار ىذه النظريات كالفرضبدراسات عدة الخت اإلعبلمي الدكلي، كأجريت

ككفرت كمان كبيران  ،أجريت دراسات أخرل لمتعرؼ عمى الظاىرة أك كصفياكما طرحتيا، 
 مف البيانات التي يمكف االستفادة منيا في اختبار النظريات المطركحة. 

                                           
 .91راسـ محمد الجماؿ، المرجع السابؽ، ص  1

 .93المرجع السابؽ، ص  2
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 جكىاف" طرحياي الت" نظرية اإلمبريالية البنيكية "كأكثر ىذه النظريات إثارة لمجدؿ 
 مف نكعيف يضـ الدكلي النظاـ، كالتي مؤداىا باختصار أف 1971عاـ   غ"نك التغ

ه ليذ أطرافا تمثؿ نامية دكلةك  ،النظاـ ىذا مراكز تمثؿ متقدمة دكلةاألكؿ: الدكؿ، 
 مراكز مف األخرل ىي تتككف األطراؼ كدكؿ المركز دكؿ مف كبلن ، كأف كزاالمر 

 تنكيران  األكثر كالفئة الصفكة بمعنى أف الدكلة المركز تتككف مف مركز يمثؿ  ،كأطراؼ
 . 1كتطكران  نمكان  األقؿ القطاعات تمثؿ كأطراؼ ،التأثير عمى كقدرة كىيمنة

ىي األخرل مف مركز يمثؿ تتككف ، إذ ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدكلة الطرؼ أيضان 
  .القطاعات األقؿ نمكان كتعميمان كتأثيران الصفكة الحاكمة أك المييمنة، كأطراؼ تمثؿ 

 لمييمنة معقد شكؿ بأنيااإلمبريالية البنيكية نغ" ك "جكىاف غالتؼ عرّ ، كطبقان ليذا التقسيـ
 جسكر بمد المركز دكؿ خبللو مف تقـك ،األطراؼ كالدكؿ المركز الدكؿ تجمع التي
 المصالح في معيا تمتقي التي األطراؼ الدكؿ مراكز في ليا متقدمة مكاقع كبناء

 :يمي ما تشمؿ المعقدة العبلقة ىذه أف غ"نك الت"جكىاف غ افترض، ك كاالىتمامات

 .األطراؼ كالدكؿ المركز الدكؿ مراكز مف كؿ كاىتمامات مصالح تناغـػ  1
 نحك عمى الطرؼ الدكؿ كأطراؼ مركز مف كؿ كاىتمامات مصالح تنافرػ  2
 .المركز الدكؿ في مثيمو يفكؽ

 الدكلة كأطراؼ المركز الدكلة أطراؼ مف كؿ كاىتمامات مصالح تنافرػ  3
 .الطرؼ

تكجد مجمكعات مف الصفكة المييمنة تتناغـ  ،ففي الدكؿ األطراؼ )النامية(
مصالحيا كاىتماماتيا مع مصالح كاىتمامات الصفكة في الدكؿ المركز )المتقدمة(، 
كتكفر الصفكة في الدكؿ الطرؼ السبؿ التي تمكف الصفكة في الدكؿ المتقدمة مف 

مع تتشابو  ، كتبعان لذلؾؼاإلبقاء عمى سيطرتيا السياسية كاالقتصادية عمى الدكلة الطر 
فمراكز الدكؿ األطراؼ ىي التي  .قيـ كاتجاىات األطراؼ في مجتمعيا النامي المتخمؼ

تستكرد النظاـ القيمي لمراكز الدكؿ المركز، أك تعيد إنتاجو محميان أك تحاكيو في 
المضاميف اإلعبلمية تحت شعارات التمدف، كيصاحب ذلؾ تبني مراكز الدكؿ الطرؼ 

                                           
1  Galtung. J.& Ruge. M., "Structuring and Selecting news" in Choen. S & Young . j., eds., the 

Manufacture of  News: Social Problems, Deviance, and the Mass Media, London: Constable, 1971, p 24.  
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مراكز الدكؿ المركز في مجتمعيا، كينجـ عف ذلؾ ركابط مؤسسية  األدكار التي تمعبيا
في كؿ مف الدكؿ المركز كالدكؿ  منةتكظؼ لخدمة مصالح كاىتمامات الجماعات الميي

 كىكذا تنمك كتتطكر القيـ المرتبطة كالمتكافقة مع الدكؿ المتقدمة.  ،األطراؼ
خمسة أشكاؿ لئلمبريالية البنيكية تقكـ عمى التبادؿ بيف  نغ"ك "جكىاف غالتحدد قد ك 

عبلمية دكلة المركز كالدكؿ األطراؼ، كىي اقتصادية كسياسية عسكرية ك   .كثقافيةا 
أعراضان لئلمبريالية كتتفاعؿ مع بعضيا  دىذه األشكاؿ الخمسة تعأف كعمى الرغـ مف 

 ألطراؼ، فإف اإلمبرياليةمف خبلؿ كسائؿ مختمفة لدعـ عبلقات ىيمنة المركز عمى ا
 شد ارتباطان باإلمبريالية الثقافية. اإلعبلمية أ

كتتمحكر اآللية األساسية في اإلمبريالية البنيكية في بنى التفاعؿ التي قّسميا 
كيقصد بالتفاعؿ  .، كاآلخر بناء إقطاعيرأسي يف، أكليما بناءئإلى بنانغ" ك "جكىاف غالت

تتدفؽ عبلقة القكة إذ ؼ، الطر  كالدكلة المركز الدكلة بيف عبلقاتال تكافؤ عدـالرأسي 
مف الدكؿ المتقدمة إلى الدكؿ األقؿ تقدمان، بينما تتدفؽ المنافع في  ،مف أعمى إلى أسفؿ

 إلى العجمة مركز مف تفاعؿ ثمة أف قطاعياإل كيقصد بالتفاعؿ .االتجاه العكسي
  .1ذاتيا األطراؼ الدكؿ بيف العجمة محيط عمى ليس، ك كبالعكس أطرافيا

ثـ يرتد ثانية إلى المركز،  ،يحدث التدفؽ اإلعبلمي مف المركز إلى أطرافو ،كىكذا
يتيح رجع الصدل أك المعمكمات المرتدة قياس األفعاؿ كردكد األفعاؿ، كيسيؿ مف إذ 

 .الرقابة المركزية عمى المخرجات
ف الدكؿ النامية فإف قياـ ككاالت األنباء الدكلية بجمع معمكمات م ،كعمى ىذا

مف أجؿ  ،الدكؿ األطراؼ كالتكيؼ معيافي يسمح لدكؿ المركز بتقييـ األكضاع 
المحافظة عمى تفكقيا. كما يسمح رجع الصدل في ضكء البناء اإلقطاعي عمى اتخاذ 

 إجراءات سياسية أك عسكرية ضد الدكؿ األطراؼ. 
ز، كلكنيا ال تتمقى ف دكؿ المركعكتتمقى الدكؿ النامية الكثير مف المعمكمات 

يدعـ نغ" ك "لجكىاف غالتكطبقان . سكل القميؿ مف المعمكمات عف الدكؿ النامية األخرل

                                           
1 Ibid., p 25. 
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التفاعؿ اإلقطاعي عدـ التكافؤ في التفاعؿ الرأسي، كثمة أربع قكاعد تحدد التفاعؿ 
 :  1كىي ،اإلقطاعي 

 .رأسيان  الطرؼ كالدكلة المركز الدكلة بيف التفاعؿ يككفػ  1
  .البعض بعضيامع  األطراؼ الدكؿ بيف تفاعؿ كجكد عدـػ  2
  .متعددة كأطراؼ متعددة مراكز بيف تفاعؿ كجكد عدـػ  3
 : أمريف ذلؾ كيتضمف األطراؼ لمدكؿ الخارجي التفاعؿ المركز الدكلة تحتكرػ  4
 .البعض بعضيامع  األطراؼ بيف تفاعؿ كجكد عدـآ ػ 

 لمراكز تابعة أخرل أطراؼ مع كأطرافو ما مركز بيف تفاعؿ كجكد عدـب ػ 
 .أخرل

 األربعة التكقعات ضكء في األطراؼ عمى سيطرتيا المركز دكؿ تحكـ كلكي
إذ ، العالـ عمى األطراؼ الدكؿ منيا تطؿ التي النافذة نفسيا مف تجعؿ فإنياالسابقة، 

العالـ ـك بنقؿ صكر العالـ كأحداثو كتطكراتو كتفسرىا، كاليدؼ مف ذلؾ ىك بناء تق
كيتـ ذلؾ في مجاؿ اإلعبلـ  .المدرؾ لمصفكة كمتخذم القرار في الدكلة المركز ذاتيا

مف خبلؿ عيكف صفكة دكؿ المركز، كمف خبلؿ بناء سمسمة مف العمميات االتصالية 
التي ترشح كتشغؿ األحداث عمى النحك الذم يتكافؽ مع النمكذج العاـ الشائع في 

قيـ كثقافات كاىتمامات كرؤية العالـ لدل كؿ مف الصفكة الدكؿ المركز، كىكذا تتشابو 
مف الحكاجز تقميؿ في الدكؿ المركز كالدكؿ الطرؼ، كمثؿ ىذا التشابو يساعد عمى ال

 . 2التي يمكف أف تنشأ في االتصاؿ الثقافي الدكلي
" ستر، النظرية التي طرحيا "ىكمف النظريات الشارحة لمتدفؽ اإلعبلمي الدكلي

نطمؽ مف أف الدكؿ مثؿ الكائنات الحية لدييا استعداد مسبؽ لبث كتمقي تي تكال
المعمكمات مف البيئة الخارجية كضركرة إلشباع احتياجاتيا كمتطمبات تماسكيا، 

كتمثؿ المدخبلت اإلعبلمية الناتجة عف  .كلحماية نفسيا مف أخطار البيئة الخارجية

                                           
1 Ibid., p 26. 
2 ػ   Ibid., p 27. 



 -96- 

المعمكمات أك المعرفة  ،ة النظـ الكطنيةمراقبة كاستقصاء البيئة الخارجية لمكجيي كقاد
 .1التي يبنكف عمييا االستجابات المناسبة لحفظ كصيانة نظميـ الكطنية

عمى جانب كبير مف األىمية، ألف ينطكم دراسة التدفؽ الدكلي لممعمكمات إف 
عميو السياسات الكطنية تجاه القضايا  ىف ىي األساس الذم تبنك ىذه المعمكمات قد تك

الخارجية، أك التي تقرر في ضكئيا السياسات الداخمية. فعف طريؽ مبلحظة ما يختاره 
أكلئؾ الذيف يتكلكف مراقبة البيئة الخارجية، كيقكمكف بتشغيمو مف معمكمات في نظميـ 

كعما يعتقده قادة  الكطنية، نستطيع أف نعمـ الكثير عما يعتقده ىذا النظاـ أنو ميـ لو،
 النظـ الكطنية بالنسبة ألنفسيـ في عبلقاتيـ بالنظـ الكطنية األخرل. 

قياس اتجاه كمضمكف التدفؽ جزئيان عمى األقؿ، كذلؾ يمكف كعبلكة عمى ذلؾ، 
بغيرىا مف النظـ لو عبلقة مباشرة بعممية  اعمؿ النظـ الكطنية كعبلقاتيية فإف فيـ كيف

ؿ حكلو عبلقة بالنسبة لفرص الحرب كالسبلـ، كفرص  كضع السياسات الخارجية،
 المشكبلت الدكلية بصفة عامة.

ظاىرة  ىك  ف اختبلؿ التكازف في اإلعبلـ عمى المستكل الدكليفإ ،كعمى ىذا
تاريخية ال تزاؿ تعكس الحقائؽ االجتماعية كالسياسية لممجتمعات، كأف اإلعبلـ قد تأثر 

كبالجيكد  ،بانحسار االستعمارذاتو بالتككيف الحالي لممجتمعات، كما تأثر في الكقت 
التي يبذليا عدد كبير مف الدكؿ النامية لمحصكؿ عمى االستقبلؿ السياسي كاالقتصادم 

 الثقافي.كاالجتماعي ك 
 المطمب الثاني: الوظائف االجتماعية والسياسية لوسائل اإلعالم 

القيـ الكطنية كالدينية كاالجتماعية التي الممارسة اإلعبلمية لدكلة ما بترتبط 
دكلة، كبناءن عميو فإف النظـ السياسية ىي التي تحدد شكؿ كحجـ كنكع ىذه التعتنقيا 

ؿ اإلعبلـ، بحيث يمكف القكؿ، إف المضمكف القيـ كالمعايير التي تستخدميا كسائ
األساسي لئلعبلـ في حياتنا المعاصرة يحمؿ دالالت نسبية تختمؼ حكليا اآلراء 
باختبلؼ نكعية االنتماء الفكرم كالثقافي كالميني كاالقتصادم كاالجتماعي كالسياسي 

 كالعقائدم ألصحاب ىذه اآلراء.
                                           

 .133، ص 1992في في العالـ الثالث، القاىرة، الدار الدكلية لمنشر كالتكزيع، ػ  ألبرت ؿ ىستر، دليؿ الصح 1
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اريخية المتعددة التي شيدت تطكر إف السمة المشتركة بيف كؿ تمؾ الحقب الت
إحداث التأثير األفضؿ عمى الرأم كانت تتمثؿ دائمان حكؿ البحث عف كيفية  ،اإلعبلـ

 1العاـ كالتحكـ في اتجاىاتو.
 اإلعالم أداة اجتماعية فاعمة: أواًل ـ 
كيفسر الكثير مف الخبراء العبلقة بيف كسائؿ  ،اإلعبلـ أداة لمقكة االجتماعية يعدّ 

 ،اإلعبلـ كالنظـ االجتماعية كمؤسساتيا في المجتمع عمى أساس مف االعتماد المتبادؿ
العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالمجتمعات ىي عبلقة تبادلية، فالمجتمع ينشئ النظاـ ف

كمع اختبلؼ  ،ييرهكيقكـ األخير بدكره في تطكير المجتمع أك تغ، اإلعبلمي القكمي
كبذلؾ فإف العبلقة بيف المجتمع ككسائؿ ، المجتمعات تختمؼ أيضان النظـ اإلعبلمية

ألنيا عبلقة متحركة كنشطة كليست ساكنة حيث يؤثر كؿ منيا في  ،إعبلمو منفردة
 اآلخر.
 ـ النظرية البنائية الوظيفية:  0

بطرؽ محددة تتفاعؿ  تقـك ىذه النظرية عمى أف ىناؾ عكامؿ أك قكل في المجتمع
يستخدـ ألداء كظائؼ متعددة كمتنكعة تسيـ في ، كمتميزة لخمؽ نظاـ إعبلمي قكم

 ىي: ،عدة منيا كظائؼبقـك النظـ اإلعبلمية تو، إذ إف إعادة تشكيم
 اإلعبلـ كالتحميؿ كالتفسيرػ أ 

 التعميـ كالتنشئة االجتماعيةػ ب 
 اإلقناع كالعبلقات العامةػ ج 
  كاإلعبلفالتركيج ػ د 
 الترفيو كالفنكفػ ق 
كتأثير كسائؿ . ىذه الكظائؼ بدكرىا في تغيير المجتمع الذم قاـ بكضعياساىـ كت 

ف كاف قاببلن لممناقشة ،اإلعبلـ إال أنو مف المتفؽ عميو أف كسائؿ اإلعبلـ تسيـ  ،كا 
 ير المجتمع. يبدكرىا في تغ

                                           
 .224، ص 1991فؤاد عبد السبلـ الفارس، في السياسة كاإلعبلـ كقضايا أخرل، جدة، الكتاب العربي السعكدم،  1
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 : 1بالعكامؿ التالية كتتأثر نشأة النظاـ اإلعبلمي كتطكره في المجتمعات
مثؿ تأثيرات  ،أ ػ الخصائص الجغرافية كالمادية لممجتمع: كتظير حاالت عديدة

  .المناخ ػ السطح ػ المساحة ػ عدد السكاف كتكزعيـ
 : كىي ،ب ػ الكفاءات التقنية كالتي تتأثر في أربعة أنكاع

ػ كجكد كفاءات عممية في المجاالت النظرية كالتطبيقية تسيـ في تطكير  1
 ،سكاء في مجاالت البحث كالدراسة أك في مجاالت التشغيؿ كالصيانة ،كسائؿ اإلعبلـ

عمى استيراد التقنيات المتقدمة كالخبراء أصحاب كسائؿ اإلعبلـ كذلؾ بدالن مف اعتماد 
 االختصاص. 

مثؿ كرؽ الصحؼ كخامات  ،لخاصة بصناعة اإلعبلـػ كفرة المكاد الخاـ ا 2
 إلى الحد مف الصحؼ الصادرة كعدد صفحاتيا.  اعة كالذم يؤثر النقص فيياالطب

أك كفرة األمكاؿ التي  ،ألجيزة أك الكسائؿ اإلعبلميةاػ قدرة المجتمع عمى إنتاج  3
 ت المغذية لو. الصناعاتكافر فالنظاـ اإلعبلمي ال يعمؿ ما لـ ت ،تساعده عمى شرائيا

ج ػ السمات الثقافية: فكؿ مجتمع لو أحكامو كمعاييره المتميزة كأنماطو السمككية 
فيناؾ العادات االجتماعية  ،ككسائمو الخاصة في تحديد األكلكيات كتعديؿ السمكؾ

كالتي  ،كالقيـ كاالتجاىات التي تشكؿ السمات الثقافية كالخصائص االجتماعية كالثقافية
 في تطكير النظـ االجتماعية كتحديد أدكارىا.  ضركرة دّ تع

إف ، لذلؾ فد ػ الظركؼ االقتصادية: يحتاج اإلنتاج اإلعبلمي إلى نفقات ضخمة
الخصائص  ااتجاىات المجتمع كاألفراد نحك الكسيمة اإلعبلمية يمكف أف تحددى

  .االقتصادية
مى تطكير النظاـ ىػ ػ الفمسفة السياسية: يظير تأثير البناء السياسي كاتجاىو ع

فالقكل  .اإلعبلمي في قدر كنكع السيطرة التي تمارسيا الحككمات عمى كسائؿ اإلعبلـ
السياسية ىي التي تضع القكانيف كالتشريعات التي تعمؿ في إطارىا المؤسسات 

كتعتمد عمى الفمسفات  ،اإلعبلمية، كتختمؼ درجة كنكع السيطرة مف مجتمع آلخر
 دافيا.السياسية لممجتمعات كأى

                                           
 .226فؤاد عبد السبلـ الفارس، المرجع السابؽ، ص  1
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كػ نكعية كسائؿ اإلعبلـ: يتأثر النظاـ اإلعبلمي بخصائص المؤسسات 
فقد أدل ظيكر التمفزيكف التجارم إلى  ،اإلعبلمية مف حيث تقنياتيا كأنماط استخداميا

فالنظاـ اإلعبلمي ككؿ في أم مجتمع يتأثر في تشكيمو أك  ،اديك كالسينماالر تغير أدكار 
 .بيف كسائؿ اإلعبلـإعادة تشكيمو بصكرة التفاعؿ 

كيعكس النمكذج في الشكؿ التالي عبلقة التبادؿ بيف اإلعبلـ كالنظـ االجتماعية 
 : 1في المجتمع

                                           
 .229سابؽ، ص فؤاد عبد السبلـ الفارس، المرجع ال 1



 -111- 



 -111- 

 ـ النظرية النقدية: 4
أف كظيفة كسائؿ اإلعبلـ ىي مساعدة السمطة في المجتمع ة النظريترل ىذه 

النقدية ا كلذلؾ كانت دراساتي ،عمى دعـ الكضع القائـعمى فرض نفكذىا كالعمؿ 
لؤلكضاع اإلعبلمية كانتشار الثقافة الجماىيرية لكضع تفسيرات خاصة بانتشار صكر 

لمتركيج لمصالح الفئات أك الطبقات المسيطرة  ،المحتكل الذم تنشره كسائؿ اإلعبلـ
 .عمى المجتمع

د يتحدلفإف ىناؾ اتفاقان عمى أجندة كاحدة تقريبان  ،كميما تعددت النظريات النقدية
 1العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالقكل االجتماعية كالسياسية في اآلتي:

 ،ة في المجتمعمنػ إف محتكل كسائؿ اإلعبلـ يركج اىتمامات الجماعات المييأ 
ف ىذا المحتكل يميؿ إلى التغطية غير المتكازنة لمعبلقات االجتماعية.  كا 

تحميؿ المعاني الرمزية لممحتكل التي تستخدميا المصالح الرأسمالية لجذب  ػب 
تو عدكىذا ما  ،اىتمامات الطبقات العاممة التي تعاني مف االستغبلؿ االقتصادم

 مدخبلن لمدراسات اإلعبلمية. ات النظري
ػ فضح أسطكرة حياد الدراسات اإلعبلمية األمريكية التي تخدـ نتائجيا الثقافات ج 

كالتي تمكؿ مف كبار رجاؿ األعماؿ كالحككمات كنكع مف االنحياز لؤلفراد  ،لمييمنةا
مف ركاد المفكريف في ىذه  "ستيكارت ىكؿد "كيع .برضا المجتمع عف الحياة كالكاقع

االتجاىات التي ظيرت في أكركبا الغربية معتمدة عمى نظريات السياؽ االجتماعي 
كيمخص  ،تفسر كتتنبأ باتجاىات الثقافة كالمجتمع كالنظريات التأممية التي تحاكؿ أف

ىذا في تقديمو لؤلعماؿ التي قاـ بيا مركز الدراسات الثقافية المعاصرة " ىكؿ"ستيكارت 
C.C.C.S  ىذه ، إذ جاءت مف القرف العشريفات يياـ خبلؿ السبعينغبجامعة برمن

اإلطار األكسع لمدراسات بدراسة اإلعبلـ في اىتمت ك  ،األعماؿ تحديان لمبحكث التقميدية
 الثقافية.
ػ دراسة محتكل اإلعبلـ في إطار أكسع كتعريفو مف خبلؿ الدكر الفكرم د 

بدالن مف نماذج التأثير المباشر التي كانت تقـك عمى أساس المثير ػ  ،كالعقائدم لئلعبلـ
                                           

 .21، ص 1997عالـ الكتب، القاىرة، نظريات اإلعبلـ كاتجاىات التأثير،  ػ محمد عبد الحميد،  1
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لييمنة كتكضيح مكقؼ ا ،االستجابة، كالتأكيد عمى قكة كسائؿ اإلعبلـ الفكرية كالثقافية
مف خبلؿ الطريقة التي تقـك بيا العبلقات االجتماعية كالمشكبلت السياسية التي يتـ 

نتاج كنقؿ األفكار الشعبية إلى المتمقيف ،تحديدىا مما يؤكد االعتبار الخاص  ،كا 
 بالعبلقة ذات المغزل بيف الفكر ككسائؿ اإلعبلـ.

، تقديمان كاضحان لممعنىػ تحدم النظريات الخاصة بالنص اإلعبلمي بكصفو ق 
عطاء اىتماـ أكبر لمبناء المغكم كالفكرم  مف مجرد تحميؿ المحتكل النقدم. ، بدالن كا 

ػ التأكيد عمى مفيـك القراءة كجميكر القراء الذم يشير إلى العبلقة بيف ترميز ك 
بدالن مف مفيكـ الجميكر الذم اتفقت  ،الرسائؿ اإلعبلمية كتبايف تفسيرات الجميكر

يو الدراسات التقميدية بتأثير حاجات المسح الخاصة بالمؤسسات اإلذاعية كككاالت عم
 . نباءاأل

ػ االىتماـ بالدكر الذم تمعبو كسائؿ اإلعبلـ في تداكؿ كتأميف تعريفات الييمنة م 
كالتي تختمؼ تمامان مع نماذج الثقافة الجماىيرية التي تتناكليا  ،الفكرية كتقديميا
 .كالتأكيد عمى غياب السياؽ الفكرم العاـ في ىذه البحكث ،ةالبحكث األمريكي

أف النظريات االجتماعية يجب أف تقـك عمى قاعدة مف نقدية رض النظريات التكتف
كتيدؼ ىذه النظريات إلى بناء دليؿ عمميات اإلصبلح  ،القيـ كاألىداؼ لحياة اإلنساف

تصبح القيـ اليامة حقيقية ى تأك تحكؿ المؤسسات االجتماعية أك النظاـ االجتماعي ح
العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالثقافة الجماىيرية ميد  دّ في حياة المجتمعات. كتع

 .النظريات النقدية في عبلقتيا بمختمؼ المشكبلت االجتماعية
 ،العديد مف األسئمة حكؿ الدكر االجتماعي لكسائؿ اإلعبلـكلذلؾ، فإنيا تطرح 

كمعايير المينة كمسؤكلياتيا لمعامميف في ىذه الكسائؿ كما تناقش الدكافع المينية 
االجتماعية.. كغيرىا مف األفكار كالقضايا التي تيتـ بالبعد االجتماعي لكسائؿ اإلعبلـ 

 .1كدكرىا في عممية التغير االجتماعي
كعميو، فبينما تؤكد النظرية البنائية الكظيفية عمى دكر كسائؿ اإلعبلـ في تغيير 
المجتمع، كالذم تتفاعؿ ضمنو عكامؿ عدة تسيـ في خمؽ نظاـ إعبلمي قكم، ترل 
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النظرية النقدية أف كسائؿ اإلعبلـ تساىـ في خدمة أىداؼ السياسة العامة لمنظاـ القائـ 
القتصادية كالثقافية، بما يضمف استمرار ىيمنتيا في بمختمؼ أشكاليا االجتماعية كا

 المجتمع.
 دور اإلعالم في صنع القرارات والسياسات ثانيًا: 

كىي  ،تخفيؼ المشاكؿ العامةإلى تيدؼ السياسات عادة إلى حؿ أك عمى األقؿ 
مثؿ إصدار القكانيف ككضع  ،تتككف بصفة رئيسة مف قرارات كأعماؿ الحككمة

قرا كقد تككف  .ر المكازنات كاعتماد األمكاؿ البلزمة ليا كالقياـ بعمؿ حربيالتنظيمات كا 
بؿ  ،بمعنى أنيا ال تقـك في الكاقع بتغيير أحد األكضاع ،استجابات الحككمة رمزية

مدينة أصابتيا بزيارة دكلة الـ رئيس يا، كقفحسب تشير إلى القمؽ حكلو أك االىتماـ بو
اـ بأم عمؿ تجاه مشكمة معينة ىي أيضان أحد ف قرارات القيأكما  ؛إحدل الككارث

 أنماط السياسة العامة. 
كضع البرنامج،  ،تتـ العممية السياسية عبر ست مراحؿ: نشكء المشكمة ،نظريان 

 . 1صياغة السياسة، التشريع كالتبني، التنفيذ كاإلدارة، كتقييـ السياسة
 المشكمة: نشوء ـ  0

قكم في مرحمة نشكء المشكمة بتغطيتيا يمكف أف يككف لكسائؿ اإلعبلـ تأثير 
تقـك بإثارة اىتماـ الجميكر كصانعي السياسة ، إذ الركتينية لؤلحداث كتعميقيا عمييا

قد تككف التغطية اإلخبارية لكثير مف المشكبلت في مرحمة بالقضايا أثناء حدكثيا. 
دما يفقد كذلؾ عن ،ككف كثيرة في كقت ما كقميمو في كقت آخرنشكئيا مضطربة، فقد ت

كنتيجة لذلؾ قد ال  ،الصحفيكف اىتماميـ أك يقرركف عدـ كجكد ما يستحؽ تغطية أكثر
تصؿ كثير مف األحداث كالقضايا التي ليا أىمية كاضحة إلى صناع السياسة مف 

 خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ. 
فإف كثير مف القضايا التي تقـك كسائؿ اإلعبلـ بتغطيتيا ال  ،كعبلكة عمى ذلؾ

 كؿ يجب عمى الحككمة أف تتعامؿ معيا. مشا دّ تع
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تؤثر كسائؿ اإلعبلـ في مرحمة نشكء المشكمة مف خبلؿ تصكير األحداث  ،كىكذا
مدتيا ىذه التغطية أسباب المشاكؿ كشدتيا ك ، إذ يمكف أف تشمؿ بأسمكب سياسي

 كمداىا كعبلقتيا مع قطاعات الشعب كافة كحمكليا المحتممة أيضان.الزمنية 
 البرامج:ـ وضع  4

أنيا تستحؽ عادةن تشمؿ البرامج السياسية القضايا التي يرل المكظفكف العمكميكف 
 اىتماـ الحككمة كاىتماـ أكلئؾ الذيف يركف ضركرة قياميـ بالعمؿ.

كلكف يصعب  ،كينتج العمؿ المشترؾ بيف السياسييف ككسائؿ اإلعبلـ ىذه البرامج
 الترابط بيف السبب كالتأثير.

بار عبر األقمار الصناعية كالككمبيكتر يعني أف الجميكر كصناع فإذاعة األخ
كيمكف أف يفرض ىذا عمى البرنامج ذاتو، السياسة سكؼ يعممكف بيا في التكقيت 

السياسي مكضكعات قد يفضؿ صناع السياسة أف يتجاىمكىا، كتضع كسائؿ اإلعبلـ 
يكليـ ىي االنتظار صناع السياسة متطمبات تحتاج لمرد السريع عندما تككف م ـأما

تقـك تغطية كسائؿ اإلعبلـ بتسريع عممية قد كىكذا  ،لكي يركا كيؼ يتطكر المكقؼ
 اتخاذ القرار.

البرنامج السياسي بالتكقؼ عف كيمكف لكسائؿ اإلعبلـ أف تحرؾ القضايا بعيدان 
عف تغطيتيا أك إعطاء انطباع صحيح أك خاطئ أنيا ال تمثؿ مشاكؿ جادة، أك 

 لى أنيا ال تتطمب حمكالن مف خبلؿ العممية السياسية.باإلشارة إ
 :السياسة ـ صياغة 3

يككف لكسائؿ اإلعبلـ تأثير قكم عمى صناع السياسة عندما يككنكف بصدد تقرير 
فصياغة  .كذلؾ مف خبلؿ تقديـ ردكد رمزية ،لذم يجب أف يفعمكه حياؿ قضية ماا ام

شر قرارات سياسية جكىرية قد تفيد كنشر تمؾ الردكد يككف عادة أسيؿ مف صياغة كن
كلكف كثيران ما تككف الرمزية  ،أك تغضب قطاعات مف المجتمع كتقكـ بتغيير المصادر

 غير كافية ألف المتكقع كالمطمكب مف صناع السياسة أف يقكمكا باقتراح حمكؿ جكىرية.
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 ،خاصة أكلئؾ الذيف انتخبيـ الجميكر لتكلي مناصبيـك  ،يحاكؿ صانعك القراراتك 
يـ كثيران ما يتأثركف بإحساسيـ ف، ليذا عادة مكاجية القضايا بأساليب تعجب الجميكر

يمكف ألساليب ، إذ عف الكيفية التي سكؼ تعرض بيا اقتراحاتيـ في كسائؿ اإلعبلـ
فكثيران ما  ،قضية في المراحؿ المختمفة لمعممية السياسية أف تككف حاسمة ةتعريؼ أي

ـ لبناء كتنظيـ محتكيات ركايات األخبار التي تتعمؽ تقـك اإلطارات التي تستخد
 بالسياسة بتأييد أحد المكاقؼ السياسية أكثر مف البدائؿ األخرل. 

 ـ التشريع والتبني:  2
بالنسبة لقضايا سياسية يمكف لكسائؿ اإلعبلـ أف تصبح مثيران لمجدؿ كالنقاش 

تستطيع كسائؿ اإلعبلـ  إذ ،تدافع فيو أطراؼ متعددة عف كجيات نظرىا، حيث بارزة
أف تؤثر عمى سياسة مقترحة بتقييـ كضعيا القانكني كالمأمكؿ منيا كالتنبؤ بمصيرىا 

 المحتمؿ. 
كتقكـ بتعزيز السياسة  ،كقد تككف التغطية أحادية الجانب عندما تككف مؤيدة

كالعكس صحيح إذا كانت معارضة أك يمكف أف تؤدم التغطية إلى  ،المحتمؿ تبنييا
عادة تشكيؿ عركض السياسة.مراجع  ة كا 

 ـ التنفيذ واإلدارة: 2
ألف معظـ  ،تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى تنفيذ القانكف يمكف أف يككف معقدان 

بؿ تتطمب التنفيذ كاإلدارة مف البيركقراطييف  ،القرارات السياسية ليست تنفيذية بذاتيا
عادة. كيمكف لكسائؿ اإلعبلـ أف تككف عامبلن ميمان في ىذه المرحمة مف العممية 

فعادةن ما يككف ىناؾ قصكر كفضائح  .بنشرىا كيؼ تدار السياسيات كتنفذ ،السياسية
تـ عادة بعيدان عف ت كلكف يكجد كذلؾ التنفيذ كاإلدارة التي ،تقـك كسائؿ اإلعبلـ بكشفيا

كىكذا يتحتـ أف تككف تغطية  ،كقتان طكيبلن  ياكيستيمؾ عرض ،نظاـ كسائؿ اإلعبلـ
 كعمى قميؿ مف السياسات. ،كسائؿ اإلعبلـ مشتتة كمتقطعة التركيز
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 : السياسة ـ تقييم 6
كابتكار كسائؿ قياسيا  ،سياسة نظريان تعريؼ أىداؼ ىذه السياسة ةيشمؿ تقييـ أي

ثـ يمي  ،ككفاءتيا كفاعميتيا ،كتقييـ األىداؼ التي حققتيا ،لمعرفة ردة فعؿ الجميكر
ألف  ،كلكف .ذلؾ اتخاذ القرارات بالحفاظ عمى ىذه السياسات أك إلغائيا أك تعديميا

أصبح التقييـ غير  ،المسؤكليف يبذلكف جيدىـ في المراحؿ األخرل لمعممية السياسية
 ،سياسة إال إذا كانت ألسباب سياسية حزبية ةال تكجد حكافز لتقييـ أي، إذ لكؼ نسبيان مأ

 أك إذا كانت ىناؾ اضطرابات أك فضائح يراد كشفيا. 
كلكسائؿ اإلعبلـ في ىذه المرحمة أىمية كاضحة لكي تحمؿ الحككمة مسؤكلية 

الدراسات تصرفاتيا مف خبلؿ إظيار األحداث الجارية كأبحاث الصحفييف كنشر 
كالنتائج التي كصمت إلييا جماعات المصالح كما شابييا، كما تنشر كسائؿ اإلعبلـ 

 بعض التقييـ الذم قامت بو الحككمة. 
فالتغطية التي تقـك بيا كسائؿ اإلعبلـ قد تؤدم إلى إعادة تقييـ السياسات 

 كتغييرىا أك استبعادىا.
ؿ المراحؿ كال تسير دائمان طبقان كمع أف الكاقع أكثر اضطرابان عمميان حيث تتداخ

إال أف ىذه المراحؿ تعطينا  ،كما قد ال يتـ استكماليا في كؿ سياسة ،لمنظاـ المذككر
  .كسيمة لمبلحظة تأثير محتكل كسائؿ اإلعبلـ عمى العممية السياسية

محتكل كسائؿ اإلعبلـ قد يككف محايدان أك أحادم الجانب ، فإف بطبيعة الحاؿك 
كيمكنو تضميؿ صناع السياسة كالجماىير بنشره نتائج سياسة إيجابية  ،أك غير دقيؽ

أك بافتراض أف سياسة ما قد  ،عندما تككف النتائج غير المشجعة ىي األكثر احتماالن 
 فشمت عندما تككف ىي تقريبان ما زالت تعمؿ. 

 : 1كيتضح تأثير كسائؿ اإلعبلـ في عممية صنع القرار السياسي فيما يمي
ألنيا تعطي الشعبية أك  ،ف كسائؿ اإلعبلـ تؤثر عمى القرارات السياسيةإأكالنػ 

 تحجبيا عف صانع القرار. 
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كمقياس لرد فعؿ الناس تجاه ى كسائؿ اإلعبلـ ف صانع القرار ينظر إلثانيانػ إ
 سياساتو كقراراتو.

 حيث تعمؿ كسائؿ اإلعبلـ عمى:
الجارية كالبيئة السياسية صانعي القرار بالمعمكمات بشأف األحداث أ ػ تزكيد 

كفي كثير مف األحياف تجعؿ صانعي القرار كالحككمة يشعركف باىتمامات  ،لسياستيـ
أك بطريقة غير مباشرة عف  ،بطريقة مباشرة بالتعبير عف اتجاىات الرأم العاـ ،الشعب

 طريؽ القصص الخبرية التي تشكؿ النقاش الجماىيرم كالرأم العاـ. 
لنقؿ رسائميـ إلى الجميكر كالنخبة لممسؤكليف البلزمة القنكات  ريب ػ تكف

شرح سياسات المسؤكليف لكمف خبلليا تتاح الفرصة  ،السياسية داخؿ الحككمة كخارجيا
 كمياجمة مكاقؼ معارضييـ.

عرض مف خبلؿ ال ،في ذىف الجميكرالمسؤكليف مكانية حضكر إتاحة إجػ ػ 
 المستمر لنشاطاتيـ كصفاتيـ الشخصية. 

كما تؤثر كسائؿ اإلعبلـ في مكاقؼ متخذم القرار كمكاقؼ الجميكر باتجاه د ػ 
كتستطيع التغطية اإلعبلمية أف تزيد مف التأييد الجماىيرم  ،المسؤكليف الحككمييف

كال ينكر ما ليا مف دكر في إحداث تغيرات جذرية  ،لبعض سياسات القادة كالحككمات
أك  ،طمب المشاكؿ التدخؿ الحككميفي السياسات كخمؽ سياسات جديدة عندما تت

 .1بنشرىا لمطالب الرأم العاـ
غير أف التطكر الحاصؿ في مجاؿ اإلعبلـ قد كّلد شعكران لدل صانع القرار بعدـ 
االستقرار إلدارة الشؤكف السياسية، السيما فيما يتعمؽ بالسياسة الخارجية، إذ إف الزخـ 

في لمتفكير في اتخاذ الخيار المناسب المتكاصؿ في المعمكمات ال يمنحو الكقت الكا
اتجاه قضية معينة، كما أف الثكرة المعمكماتية جعمت كسائؿ اإلعبلـ قادرة عمى 
الكصكؿ إلى أم مكاف كبسرعة كبيرة، كىذا ما يشكؿ عامؿ ضغط كبير عمى صانع 

طئة القرار السياسي لبلستجابة فكرا لمتقارير اإلخبارية التي ربما تككف غير كاممة أك خا
 أحيانان بسبب فكريتيا.
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في عممية صنع القرار  دكر مؤثرتقكـ بيمكف القكؿ إف كسائؿ اإلعبلـ  ،عمكمان 
 ،نقؿ المعمكمات السياسية لصانع القرار السياسي ككذلؾ لممكاطنيفت يفي ،السياسي

 في صنع القرارات. حتمان كأم تشكيو في ىذه المعمكمات يؤثر 
إدراؾ المكاطنيف لدالالت في ك ، تؤثر في مرحمة تككيف القرار لمرأم العاـ ،كذلؾ

كذلؾ قد يستخدميا صناع القرار لمتأثير في الرأم العاـ مف أجؿ خمؽ  ،القرار السياسي
 المساندة لقراراتيـ. 

 ـ دور اإلعالم في تشكيل السموك السياسي: ثالثًا 
صكرة التي تسيـ كسائؿ اإلعبلـ في تككينيا اليرتبط السمكؾ السياسي لؤلفراد ب

 لدل الجميكر. عالـ السياسة عف 
سيـ في اختبلؼ التأثير المعرفي السياسي مدل ارتباط الفرد بجماعات يكذلؾ 

باإلضافة إلى االعتبارات  ،االنتماء كاالىتماـ السياسي التي يخمقيا لو النظاـ السياسي
 نس كالتعميـ(. الديمغرافية المختمفة مثؿ )السف كالج

 مككنات:  ةكيتضمف االتجاه السياسي الناتج عف ىذه العممية ثبلث
بمعنى أف كؿ عنصر في ىذه  ان كيككف التأثير دائري ،معرفية كعاطفية كسمككية

 العممية السياسية كتككينيا يؤثر كيتأثر بالعناصر األخرل. 
عف ا كسائؿ اإلعبلـ صكرة التي تطبعيالكيتككف السمكؾ السياسي لؤلفراد عمكمان ب

كىي تمارس دكران مؤثران في حث كتشجيع األفراد عمى  ،في ذىف الجميكرعالـ السياسة 
 .مف بينيا المشاركة السياسية ،اتخاذ مكاقؼ كسمككيات سياسية

 ـ المكون المعرفي 0
كيعد مف أىـ متطمبات ممارسة النشاط السياسي، كيقصد بالمككف المعرفي كمية 

اسية الصحيحة التي يحصؿ عمييا الفرد عف المجتمع مف حكلو عبر المعمكمات السي
كسائؿ اإلعبلـ، فالرسائؿ اإلعبلمية ذات المضمكف السياسي تمثؿ كحدات البناء 

 المعرفي لدل كؿ فرد كالذم يختمؼ حجمو مف فرد إلى آخر.
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 : 1المعرفي إلى كافة التأثيرات العقمية كمنيامككف كيشير مفيـك ال
  .الغمكض مف خبلؿ معمكمات كافية ككاضحةػ إزالة أ 

التي ىي عبارة عف تفاعؿ بيف االىتمامات الخاصة ، ػ كضع أجندة الجميكرب 
  .الناتجة عف االختبلفات الفردية كمكاقؼ الفرد داخؿ البناء االجتماعي

ككذلؾ األنماط  ،ػ تككيف القيـ كالمعتقدات التي يحققيا األفراد في حياتيـج 
  .السمككية
ػ زيادة نظـ المعتقدات عند الناس كاتساعيا لمعرفة المزيد مف المعرفة عف د 
  .اآلخريف

كما تبيف  ،عممية التأثر اإلعبلميتعقدت ، كمع التطكر السريع لنظريات اإلعبلـ
نفسو إذ يستطيع الجميكر حماية  ،محدكدالنيا ليست بيذا التأثير الكاسع غير أ

فالتأثير اإلعبلمي أصبح ال يمكف تفسيره  ؛بلميةسيككلكجيان مف بعض الرسائؿ اإلع
يرفض التعرض بشكؿ كما اف الجميكر  طبقان لممفيـك القديـ لمتأثير المتماثؿ اإلعبلـ.

ناسبو، فيك يختار مف الرسائؿ ما ي ،كلو دكر إيجابي حياليا ،سمبي لمرسائؿ اإلعبلمية
كاألشخاص يميمكف  ،يف األفرادكفقان لعدد مف االعتبارات االنتقائية التي تختمؼ فيما ب

إلى التعرض بشكؿ انتقائي إلى مختمؼ الرسائؿ اإلعبلمية كفقان لكجية نظرىـ كآرائيـ 
كتتـ المعالجة . كيتجنبكا ما يعارضيـ كيختمؼ معيـ ،كاىتماماتيـ كاستعدادىـ السابؽ

 ،خاطئان بتفسير ىذه المادة كفقان لكجيات نظر األفراد حتى كلك كاف ىذا التفسير 
لفرد يحتفظ بأجزاء مف الرسالة ا معنى أفب كيتناسكىا تمامان فيما يسمى التذكر االنتقائي

 . اإلعبلمية التي تتفؽ معو كيمحك مف ذاكرتو كميان ما لـ يتفؽ معو مف مضمكف الرسالة
أحد العكامؿ التي تمارس التأثير عمى سمكؾ المتمقي ، تعد كسائؿ اإلعبلـ كبذلؾ

يحدث  كالتأثير الة، آخر مف المتغيرات كاالعتبارات النفسية كاالجتماعي جانب عددإلى 
يحدث في إطار عممية سيككلكجية متكاممة كممتدة بطريقة متماثمة بيف األفراد، إال أنو 

 كذات طابع تراكمي. 
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يتككف مقياس تحديد أثر كسائؿ اإلعبلـ عمى السمكؾ السياسي مف فئات ثبلث، ك 
 ىي:

كسائؿ ر بعض المعمكمات عف مضمكف تذكّ  :ألكلية كمؤشراتياػ االستجابة ا أ
  .اإلعبلـ
كسائؿ مضمكف بػ االستجابة العاطفية كمؤشراتيا: االىتماـ كاإلعجاب  ب
   .اإلعبلـ

 االستجابة السمككية: االستعداد كالنية السمككية حتى القياـ بالسمكؾ ذاتو. ج ػ
 ـ المكون العاطفي: 4

يؤدم مبدأ االنتقائية مف خبلؿ مدخؿ الفركؽ الفردية بيف أفرد الجميكر المتمقي 
تنجـ عف ىذه الفركؽ التي تشكؿ مككنات العنصر  ،إحداث اختبلفات في التأثيرإلى 

 في تشكيؿ االتجاه السياسي لؤلفراد.الذم يمعب دكران بارزان العاطفي 
 أ ػ الفركؽ الفردية

ىناؾ اختبلفات فيما بيف األفراد في الخصائص  يقصد بالفركؽ الفردية أفك 
كيفترض مدخؿ الفركؽ الفردية أف ىذه الخصائص الفردية تؤدم إلى أنماط  ،الشخصية

 كاىتماماتيـ. ليذه الفركؽ بيف األفراداإلعبلـ، تختمؼ كفقان تعرض انتقائية إزاء كسائؿ 
 أف ىذه الرسائؿ إال ،عرض رسائميا ألفراد المجتمع الجماىيرمعبلـ تفكسائؿ اإل

تستقبؿ بشكؿ انتقائي يعكد الختبلؼ البنية اإلدراكية مف احتياجات كعادات كمعتقدات 
 فراد. لؤلكقيـ كاتجاىات 

كلكنو انتقائي كمحدد  ان،ليس متماثبلن أك مباشر اإلعبلـ فإف تأثير كسائؿ  ،لذلؾ
ف الفركؽ الفردية عبلقة قكية تربط ما بيإذ إف ىناؾ  .كفقان لبلختبلفات بيف األفراد

بمعنى أف تمؾ االختبلفات كالفركؽ  مكسائؿ اإلعبلـ،كالتعمـ في أعقاب عممية التعرض ل
 فعؿ. القياـ بالبيف األفراد تؤثر في عممية التعمـ كمتغيرات أساسية قبؿ 
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فيما يراه أك يعتقده كبير معتقدات كالمفاىيـ التي يعتنقيا الفرد تأثير كما أف لم
كأف ىذه المعتقدات كالمفاىيـ تختمؼ مف  ،كسائؿ اإلعبلـلممضمكف السياسي لبالنسبة 
 نتج عنيا تأثيرات متباينة في سمككيات األفراد.تكمف ثمة  ،فرد آلخر

 ب ػ االىتماـ السياسي 
كالذم يؤدم إلى إحداث الفردية،  مف مظاىر الفركؽان االىتماـ السياسي مظير عّد 

 ىكما أف ىذه الفركؽ تعمؿ عمى خمؽ ما يسم، رادتأثير سمككي متبايف بيف األف
 .بالتحيز المعرفي في المكضكعات السياسية المقدمة

في متابعة األحداث السياسية  ان كبير  ان حجـ االىتمامات السياسية دكر إذ يؤدم 
فالفرد ذك االىتماـ السياسي األعمى تزداد درجة ، مشاركة في المجاالت السياسيةكال

 .كخاصة ما يتعمؽ منيا بالمضمكف السياسيعبلـ اإلتعرضو لكسائؿ 
  ج ػ التقمص الكجداني

يعد التقمص الكجداني أحد المتغيرات النفسية التي يفترض كجكدىا عند األفراد 
ىك بذلؾ يعد أحد ك  ،بنسب كدرجات متفاكتة إلحداث التأثيرات السمككية بشكؿ مختمؼ

 أنماط الفركؽ الفردية بيف الجميكر. 
بمفيـك التقمص الكجداني: القدرة عمى معايشة ما يشعر بو اآلخركف يقصد ك 

 .كحتى ما يقكمكف بو مف سمككيات ،كيدرككنو

 ،أف األفراد يستطيعكف االنتساب إلى بعضيـ البعضكيفترض التقمص الكجداني 
كلكف مف خبلؿ االنطباعات التي يخمقيا كؿ منيـ  ،ليس عمى أساس صفاتيـ الكاقعية

 خبلؿ عممية التفاعؿ اإلنساني:  خر مفلدل اآل
فالتقمص يسيـ في فيـ التطمعات كاالحتياجات لآلخريف عمى الرغـ مف أنو غير 

ف التقمص أكمف ش .كمف ثـ يمكف فيـ تطمعات كاحتياجات الفرد شخصيان  ،مرئي
خمؽ نكع مف التكازف لدل الفرد مف خبلؿ الرغبة في الحصكؿ عمى ما يريد الكجداني 
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كبد خسائر، كذلؾ مف خبلؿ حكار الشخص لنفسو كجزء أكلي مف عممية دكف أف يتمف 
 .1التقمص
 : ػ المككف السمككي3

مثؿ جماعات المككف السمككي كجكد  يظير، استكماالن لمراحؿ عممية التأثير
 االنتماء كيساىـ في اختبلؼ التأثير المعرفي لؤلفراد مدل ارتباط الفرد بيذه الجماعات. 

الدراسات التي تيتـ بدراسة الجميكر كتأثيرات الكسيمة تنظر إلى فمقد أصبحت 
كيسمؾ سمككان معينان في إطار المجتمع كالجماعة  ،الفرد مف منطمؽ أنو فرد في جماعة

شخص يتأثر بمناخ الجماعة التي اإلعبلمية متمقي الرسالة أف إذ  ،التي يعيش فييا
كمف في محتكل ىذه الرسائؿ السياسية يعبلـ لذلؾ فإف تأثير كسائؿ اإل ،ينتمي إلييا

كالذم يرتبط بالضركرة بمناخ الجماعة التي ينتمي ليا  ،كمدل تأثيرىا عمى األفراد
 األفراد. 

، مع القيـ كالعادات كالمعايير داخؿ جماعتو مف خبلؿ تأثره بياكيتفؽ الفرد 
 .اعني هستمد إحساسان باألمف كالطمأنينة مف كجكده داخؿ جماعتو كرضاكي

كبعد  ،ثـ تدعيميا ،كاتفاؽ الفرد مع جماعاتو يأتي في مرحمة التعرض لممعمكمات
ف كاف ذلؾ يتكقؼ عمى درجة تقدير الفرد لجماعتو ،ذلؾ مرحمة التحكيؿ كالتغيير  ،كا 
 كالعكس صحيح. ئيا كمما كاف أكثر اتفاقان كتمسكان بآرا ،فكمما زاد تقدير الفرد لجماعتو

ات مف الكاحد إلى اآلخر لمكصكؿ إلى الفيـ المشترؾ األفراد المعمكم يتناكؿك 
ككذلؾ  ،كييتـ ىذا النمكذج بدراسة العبلقات بيف األفراد في الجماعة .كالعمؿ الجماعي

 ،كصكالن إلى نشر المفاىيـ بنفس المعاني لؤلفراد ،العبلقة بيف الجماعات المختمفة
 .2محيطة بيـكحثيـ عمى معرفة البيئة مف حكليـ كاإلحساس بالبيئة ال
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 كتنقسـ جماعات االنتماء إلى نكعيف:
أػ الجماعات األكلية: كىي جماعات قميمة العدد، كليا تأثير كبير عمى أفرداىا مف 

 خبلؿ عكامؿ االرتباط الشخصي الكطيدة بينيـ.
كثر تنظيمان، كلكف يخؼ حدة تأثيرىا أكبر عددان ك أب ػ الجماعات الثانكية: كىي جماعة 

بالمقارنة بالجماعات األكلية، إال أف ذلؾ ال ينفي اتفاؽ الفرد مع اىتمامات  عمى أفرادىا
 كقكاعد كأنماط جماعتو، كلكف بنسب متفاكتة.

كتعمؿ جماعات االنتماء كقنكات اتصاؿ داخؿ المجتمع، إذ يتكفر لمفرد الكثير مف 
كيؿ ككذلؾ تساعده في تش ،األفكار كالمعمكمات حكؿ النظاـ السياسي كاالجتماعي

 اتجاىاتو مف خبلؿ عبلقات الجماعة ببعضيا.
كما تمعب الجماعة دكران حاسمان في المساعدة في تحديد اإلدراكات كالمفاىيـ األساسية 
لمفرد كاتخاذ مكقؼ اتجاه القضايا المحيطة. كذلؾ يساىـ االنتماء لمجماعات في تطكير 

ة نتيجة لمتفاعؿ الذم السمكؾ االتصالي مع كسائؿ اإلعبلـ كمفرداتيا بصكرة كاضح
يميز جماعات االنتماء. كتعد الجماعة كقكاعدىا عنصر مقاـك لمتغير في سمككيات 

فرادىا، مما يساعد عمى تشكيؿ العقمية السياسية ليؤالء األفراد كبناء مككف كاتجاىات أ
 .1معرفي جديد يساعد عمى استيعاب مفيـك المشاركة كالعمؿ بو

عمى المستكل الدكلي في أنيا تشمؿ جميع مجاالت كنشر  تبرز أىمية اإلعبلـكعميو، 
المعمكمات في مجاالت المعرفة المختمفة كما أنيا تؤثر بالمعمكمات  البلزمة التخاذ 
القرارات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتكنكلكجية، فكسائؿ اإلعبلـ 

ي الظركؼ السائدة في كثير مف الشؾ تؤثر بالتفاىـ كالتعاكف الدكلييف كما تؤثر ف
الدكؿ النامية. كما ليا تأثيرىا الكاضح عمى الجيكد المبذكلة لحؿ المشاكؿ األساسية 

 التي تكاجو البشرية. 
حمبة تنافس بيف القكل الكبرل باعتباره أداة فعالة  كنظران ألىمية اإلعبلـ، فقد أصبح

محؿ اىتماـ باتت ا المجاؿ التطكرات الحاصمة في ىذفإف لضماف السيطرة، كمف ثـ 
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اعتبارىا أحد المككنات حّد إلى االىتماـ بيذه التطكرات  تجاكزكما ىذه القكل، 
 األساسية في النظاـ الدكلي.

كفي مقدمتيا الدكلي، اإلعبلمي التركيز عمى بحث التطكرات في النظاـ مف إذان بل بد ف
كالتي مف شأنيا أف تؤثر سمبان أك إيجابان عمى الثكرة التكنكلكجية كاالتصالية الكاسعة، 

أكثر كضكحان بينيما عتمادية االعبلقة الحيث جعمت اإلعبلـ كالسياسة، العبلقة بيف 
 كقكة. 
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 الفصل الثالث
 تأثير وسائل اإلعالم في عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية وتنفيذىا 

 
الصحفي األمريكي المعركؼ أف  "ليبماف كالتر"منذ أكثر مف سبعيف عامان الحظ 

الممارسة الديمقراطية قد اتخذت كجية جديدة، حيث ازداد اىتماـ الفاعميف السياسييف 
بيف االتساع المتدرج  "ليبماف"كالتر كربط  ،باستراتيجيات اإلقناع السياسي لممكاطنيف

التصاؿ الجماىيرم، األمر الذم أدل إلى حدكث لحقكؽ التصكيت كظيكر كسائؿ ا
 كالتر ليبماف"ل"تحكؿ في طبيعة العمؿ السياسية، كمف ثـ لـ يعد مف الممكف كفقان 

افتراض أف الفعؿ السياسي المستمد مف اإلجماع يمكف أف يصؿ بشكؿ مباشر دكف 
دد ىذا كسيط إلى اإلنساف العقبلني الرشيد، كمف ثـ فإف الجماىير ىي التي سكؼ تح

 .1الفعؿ مف خبلؿ ممارستيا لمتصكيت، كمف خبلؿ التأثير في الرأم العاـ
لقيت دراسة العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ األمريكية كالعممية السياسية في المجتمع ك 

األمريكي بأبعادىا كمستكياتيا المختمفة باىتماـ كبير في الكاليات المتحدة األمريكية منذ 
ف، األمر الذم يؤكده ىذا الكـ الكبير مف المناقشات شبو حرب االستقبلؿ كحتى اآل

المستمرة عمى مدل تاريخ الكاليات المتحدة حكؿ الجكانب المختمفة ليذه العبلقة، ككذلؾ 
مي باستمرار مف البحكث كالدراسات حكؿ أدؽ تفاصيؿ ىذه اىذا الكـ الكبير المتن

 العبلقة عبر المراحؿ التاريخية المختمفة.
 
 
 

 
 

                                           
1 ػ   Brain McNairy , an introduction to political communication , London , rout ledge , 1999 , p3. 
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لمعالقة بين اإلعالم والسياسة في والفكري اإلطار االيديولوجي  بحث األول:الم
 الواليات المتحدة األمريكية

 
بيف اإلعبلـ  ثمة إطاران إيديكلكجيان كفكريان معينان قد أحاط بالعبلقة إنويمكف القكؿ 

كالسياسة في الكاليات المتحدة األمريكية، كبمكر رؤية مثالية ليذه العبلقة تنطمؽ مف أف 
كسائؿ اإلعبلـ األمريكية كسائؿ إعبلـ حرة كفقان لمتطمبات الحرية كالديمقراطية، كىذا 
يعني أف كسائؿ اإلعبلـ األمريكية بعيدة عف التدخؿ الحككمي المباشر كغير المباشر 

ية تحاكؿ تشكيؿ عمميا. كما أف الحككمة األمريكية انطبلقان مف ىذه الرؤية المثال في
ـ سياساتيا ائك رأم عاـ أمريكي داعـ كمساند لسياساتيا الداخمية كالخارجية، أم إنيا ت

بما يتماشى مع التطكرات التي قد تمحؽ بتكجيات الرأم العاـ األمريكي قدر اإلمكاف أك 
 م العاـ كفقان لرؤيتيا.التحكـ بتكجيات الرأ

كؿ جمع كنقؿ يتمحكر حدكر كسائؿ اإلعبلـ األمريكية فإف  ،كفي ظؿ ىذا الكضع
إلى  ،المعمكمات الصحيحة كالدقيقة المتعمقة بمعظـ القضايا ذات االىتماـ العاـ

نو عبر النقاش الحر المفتكح كالكاسع النطاؽ كالذم تشارؾ فيو  ،المجتمع األمريكي كا 
كيتبمكر تبعان لذلؾ  ـ يتشكؿ الرأم العاـ األمريكي بصدد ىذه القضايا.كسائؿ اإلعبل

أقرب نقطة ممكنة مف الرأم العاـ األمريكي بصدد ىذه المكقؼ الحككمي الرسمي عند 
 القضايا كالمسائؿ.

كسائؿ اإلعبلـ مف أىـ المؤثرات التي تشكؿ الرأم العاـ في الكاليات المتحدة  كتعدّ 
ازدادت السمطة السياسية لكسائؿ اإلعبلـ، كأصبح الرأم العاـ ىك األمريكية، حيث 

المعيار األساسي الذم تقاس عميو سمكؾ اإلدارات المتعاقبة، إذ يككف الحكـ عمى 
 .1برامجيا الحككمية بناء عمى مقدار شعبيتيا

اد كفي الكاقع ينظر إلى السياسة الخارجية في الكاليات المتحدة األمريكية عمى أنيا امتد
لمسياسة الداخمية، كرغـ أف العديد مف القرارات كالسياسات الخارجية يمكف اتخاذىا مف 

                                           
تيكدكر لككم كبنياميف جينسبرج، الحككمة األمريكية: الحرية كالسمطة، ترجمة عبد السميع عمر زيد الديف كرباب عبد السميع زيف الديف،  1

 .431، ص 2116القاىرة، مكتبة الشركؽ الدكلية، 
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دكف مكافقة الرئيس، إال أنيا يجب أف تنفذ باسمو، فيك رأس الدكلة كمركز سياستيا 
 الخارجية.

 أبعاد العالقة بين وسائل اإلعالم وعممية صنع السياسة األمريكية المطمب األول:
ة اإليديكلكجية المثالية كاف ليا تأثيرىا عمى تحميؿ العبلقة بيف كسائؿ ىذه الرؤيإف 

 ، إذ اإلعبلـ كالعممية السياسية في المجتمع األمريكي بأبعادىا كمستكياتيا المختمفة
امتد ىذا التأثير إلى محاكلة كضع معايير لتقييـ دكر كسائؿ اإلعبلـ األمريكية إيجابان 

ىنا ظيرت العديد مف ك لسياسية في المجتمع األمريكي، أك سمبان في نطاؽ العممية ا
التساؤالت التي تدكر حكؿ مدل اقتراب أك ابتعاد الدكر الذم تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ 

 األمريكية مف متطمبات الممارسة الديمقراطية في إطار النظاـ السياسي األمريكي.
السياسية األمريكية عمى بالرغـ مف الجدؿ الكاسع حكؿ ىذا المكضكع في األدبيات ك 

متراكمة عمى مدل يزيد الإال أف الخبرة األمريكية العممية  ،المستكل الفمسفي كالنظرم
عف قرنيف مف الزمف، تقدـ نماذج متعددة كمتنكعة ألبعاد العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ 

 كالرأم العاـ كعممية صنع السياسة األمريكية عمى المستكل الداخمي أك الخارجي.
يتفاكت مكضكع ىذه النماذج اقترابان أك ابتعادان مف النمكذج المثالي األمريكي ليذه ك 

يعني أف ىذه العبلقة كانت دكمان كستظؿ عبلقة متغيرة ما العبلقة بالمفيـك المتقدـ، 
ما اتجاىات  :منيا ،كىك ما يقكد إلى إثارة العديد مف التساؤالت .كليست عبلقة ثابتة

ىؿ تسير  ؟إلعبلـ كالرأم العاـ كعممية صنع السياسة األمريكيةالعبلقة بيف كسائؿ ا
في االتجاه الذم حدده النمكذج المثالي األمريكي ليذه العبلقة بناءن عمى دائمان 

أـ أنيا تسير في اتجاىات مختمفة تبعان لمظركؼ المحيطة بعممية  ،افتراضات محددة
كتبعان لنطاؽ ىذا  ،ؿ االىتماـكتبعان لنكعية المكضكع مح ،صنع السياسة األمريكية

ىؿ ىك خارجي أـ داخمي، كتبعان لمتطكرات التي تشيدىا الحياة  ،بمعنى ؟المكضكع
 .السياسية األمريكية كالتطكرات اليامة في تكنكلكجيا االتصاؿ كاإلعبلـ

لقضايا ا ةاإلجابة عمييا مف خبلؿ معالجالباحث حاكؿ يىذه األسئمة كغيرىا ىي ما س
 التالية: 

 



 -118- 

 أواًل: النموذج األمريكي لمعالقة بين وسائل اإلعالم والسياسة الخارجية
تعددت مسارات العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالسياسة الخارجية، كتأثرت بالعديد مف 

النماذج المتعمقة بقضايا السياسة الخارجية األمريكية كانت ، إذ إف المتغيرات الجديدة
لنمكذج المثالي األمريكي لمعبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ عف ا ،في أغمبيا بعيدة في مكقفيا

  كعممية صنع السياسة األمريكية.
رتبط بيذه الظاىرة ظاىرة فرعية أخرل تتمثؿ في أف صنع السياسة الخارجية يك 

بحيث يتـ  ،األمريكية قد اتجو باستمرار إلى محاكلة التأثير في كسائؿ اإلعبلـ كدكرىا
الرأم العاـ األمريكي باتجاه يتكافؽ مع السياسة الخارجية تشكيؿ في تكظيؼ ىذا الدكر 

  .1األمريكية
كالذم  ،التطكر التقني اليائؿ في تكنكلكجيا االتصاؿ كاإلعبلـىذا باإلضافة إلى أف 

القكة عمى التأثير لكسائؿ اإلعبلـ عمى عممية صنع السياسة أخفى العديد مف عكامؿ 
النسبي الذم يعطيو صانع السياسة الخارجية خاصة فيما يتعمؽ بالكزف ، ك الخارجية

 األمريكي لدكر كسائؿ اإلعبلـ في سياؽ ىذه العممية.
كقد أدل ىذا إلى ازدياد اىتماـ صانع قرار السياسة الخارجية األمريكية كمنفذم 

سكاء مف حيث ككنيا مصدران لممعمكمات اليامة  ،كمديرم ىذه السياسة بكسائؿ اإلعبلـ
أك مف حيث ككنيا أداة يمكف تكظيفيا لخدمة السياسة  ،م العاـبصدد تكجيات الرأ

 .2الخارجية األمريكية داخميان كخارجيان 
، إال أف إلى حد كبير اإلدارات األمريكية التأثير عمى آراء مكاطنييا كتكجيييـ كؿاكتح

الجيكد المبذكلة لتشكيؿ الرأم العاـ لـ تتحكؿ إلى ميمة حككمية رسمية إال بعد أف 
ت الحرب العالمية األكلى، حينما قامت إدارة الرئيس "ككدر كيمسكف" بتأسيس نشب

مجمس لمرقابة عمى كسائؿ اإلعبلـ ككضعت القانكف الخاص بالفتف كالجاسكسية 

                                           
سيمكف سيرتاني)محرر(، كسائؿ اإلعبلـ كالسياسة الخارجية األمريكية، ترجمة محمد مصطفى غنيـ، القاىرة، الجمعية المصرية لنشر  1

 .32ػ  27، ص 1995المعرفة كالثقافة العالمية، الطبعة العربية األكلى، 
2 Brain McNairy, An introduction to political communication, op., cit., p15. 
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مكضع التنفيذ، كما حاكلت قمع المجمكعات المعارضة لمحرب، مثؿ تنظيـ العماؿ 
 .1الدكلي كالحزب االشتراكي

أىمية الحرفية اإلعبلمية برزت  ،كما بعدىامف القرف العشريف  اتيخبلؿ عقد التسعينك 
األمريكية، كمف ثـ الخارجية في سياؽ تكظيؼ كسائؿ اإلعبلـ لخدمة أىداؼ السياسية 

خاصة كأف الرسالة  ،صار لمخبير اإلعبلمي السياسي دكر ىاـ في ىذا المجاؿ
سكاء عمى المستكل الداخمي  ،اإلعبلمية في ىذا اإلطار صارت رسالة متعددة األىداؼ

 أك الخارجي.
اختمؼ النطاؽ الذم يتـ في إطاره تكظيؼ األداة اإلعبلمية كأداة مف أدكات السياسة ك 

إطار الحرب الباردة  افك ذا الخارجية األمريكية في فترة ما بعد الحرب الباردة، فإ
إطار البل صديؽ  فإف إطار ما بعد الحرب الباردة ىك ،محددان بعبلقة الصديؽ / العدك

األمر الذم أدل إلى زيادة تعقيد تصميـ الرسالة اإلعبلمية المكظفة لخدمة  ،/ البل عدك
كىك ما أدل إلى ارتباؾ في بعض األحياف ، أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية

جكرج بكش "كاضحان في ظؿ إدارة الرئيس األمريكي  المسياسة الخارجية األمريكية بد
  2."االبف

 صنع السياسة الخارجية األمريكيةنيًا: محددات دور وسائل اإلعالم في ثا
السياسة الخارجية في صنع كسائؿ اإلعبلـ الدكر الذم تقـك بو تتعدد اآلراء بصدد 

 :3كمنيا  ،األمريكية
ىي بمثابة المتغير التابع لمسياسة الخارجية  ـاالتجاه الذم يرل أف كسائؿ اإلعبلـ 0

ص رؤية ىذا االتجاه في أف كسائؿ اإلعبلـ ينحصر دكرىا في خكمف ثـ تتم ،األمريكية
نقؿ األخبار كالمعمكمات التي ترغب أجيزة صنع السياسة الخارجية األمريكية في 

 نشرىا.
                                           

  .435ػ تيكدكر لككم كبنياميف جينسبرج، الحككمة األمريكية: الحرية كالسمطة، مرجع سابؽ، ص 1

مركػػز البحػػكث كالدراسػػات السياسػػية، سمسػػمة بحػػكث القػػاىرة،  محمػػد سػػعد أبػػك عػػامكد، اإلعػػبلـ كالسياسػػة فػػي عػػالـ متغيػػر، ػػػ  2
 .24، ص 1994، القاىرة تمكز 82رقـ سياسية 

 .37المرجع السابؽ، ص محمد سعد أبك عامكد، ػ  3
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يرل أف طبيعة العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع السياسة الذم تجاه اال ـ 4
فكسائؿ  .كد تعارض في األىداؼ بيف الجانبيفنظران لكج ية،الخارجية ىي عبلقة صراع

اإلعبلـ تسعى إلى الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بقضايا السياسة الخارجية 
كنشرىا عمى أكسع نطاؽ، ككذلؾ تسعى إلى تحقيؽ السبؽ الصحفي أك اإلعبلمي مف 
أجؿ تحقيؽ مكانة مينية متميزة، كىك ما قد يتعارض في كثير مف األحياف مع 

كالتي تتمثؿ في الحفاظ عمى سرية بعض  ،بات كتنفيذ سياسة خارجية فعالةمتطم
المعمكمات المرتبطة بالقضايا كالمسائؿ محؿ االىتماـ في دائرة صنع السياسة 
الخارجية، األمر الذم قد يتطمب فرض بعض القيكد عمى الحصكؿ عمى ىذه 

 المعمكمات التي ترغب كسائؿ اإلعبلـ في الكصكؿ إلييا. 
كيشير أنصار ىذا االتجاه إلى خطكرة تسرب بعض ىذه المعمكمات إلى كسائؿ 

األمر الذم قد يمحؽ أضراران بالغة  ،كىك ما قد يحدث في كثير مف األحياف ،اإلعبلـ
 أف تنشر.أال بخططيـ نتيجة الكشؼ عف معمكمات كاف يجب 

صنع السياسة  يرل أف طبيعة العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كأجيزةالذم تجاه االػ 3
فكسائؿ اإلعبلـ قد تقكـ بتضخيـ بعض  ،الخارجية األمريكية ىي عبلقة ضغط متبادؿ

القضايا أك المسائؿ التافية لدل قطاعات كبيرة مف الرأم العاـ األمريكي مف خبلؿ 
أسمكبيا في عرض ىذه القضايا، األمر الذم يخمؽ ضغكطان عمى أجيزة صنع السياسة 

تبني مكاقؼ كاتخاذ إجراءات ليست ذات جدكل بالنسبة لممصالح الخارجية األمريكية ل
  .األمريكية

فإف تناكؿ كسائؿ اإلعبلـ لبعض القضايا اليامة بالنسبة لمسياسة  ،مف ناحية أخرل
الخارجية األمريكية قد يؤدم إلى التقميؿ مف أىمية ىذه القضايا بالنسبة لقطاعات كبيرة 

الذم قد يؤدم إلى افتقاد السياسة الخارجية األمريكية األمر  ،مف الرأم العاـ األمريكي
بؿ  ،معالجتيا ليذه القضايافيما يتعمؽ بإلى الدعـ كالمساندة البلزمة ليا مف الرأم العاـ 

 قد يؤدم إلى خمؽ معارضة ليذه السياسة.



 -121- 

عمى  ،صنع السياسة الخارجية تحاكؿ ممارسة نكع مف أنكاع الضغطأجيزة ف كما أ
كالتركيج لمرؤية  ،ـ مف أجؿ إبراز بعض القضايا اليامة مف كجية نظرىاكسائؿ اإلعبل

يذه القضايا مف أجؿ اكتساب مساندة الرأم العاـ لتكجيات السياسة الخارجية لالرسمية 
 األمريكية.

إمكانية تكظيؼ كسائؿ اإلعبلـ لخدمة أىداؼ أجيزة صنع االتجاه الذم يرل ػ 4
ء مف أجؿ تكفير الدعـ كالمساندة البلزمة ليذه األجيزة السياسة الخارجية األمريكية، سكا

يتيح تكظيؼ كسائؿ إذ أك في تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية  ،مف جانب الرأم العاـ
 يا الحمفاء.نكااإلعبلـ مساحة أكسع لمقدرة عمى المناكرة كجس النبض كالكشؼ عف 

ية وتأثيرىا في السياسة الخارجية ثالثًا: البعد الثقافي في التغطية اإلعالمية األمريك
 األمريكية

 : 1نقطتيف أساسيتيف، ىما في التغطية اإلعبلمية األمريكية إلى يالثقافيستند البعد 
تقمده متزمو َأك ت العالـ كالحكـ عميو بالمدل الذمفيـ .الكصفية: يتـ مف خبلليا 1
 األمريكية. ةالثقافية كاالجتماعيالقيـ ك  تلممارساا
التككينية: حيث يجرم انتقاء صكر معينة مف ثقافات أجنبية كمف  - االنتقائية. 2

 .ةعاـ عف تمؾ الثقاف خبلليا يتـ تككيف تصكر
ة تقميدي تالعالـ إلى مجتمعا ـالحداثية التي تقسّ ة لممدرس ان امتداداتيف النقطتيف ى دّ كتع

ية الثقافية في ددفكرة التع كشؼ عف عنصرية ثقافية تقكـ عمى رفضتكما ة، كحديث
 بعض. كرغـ أف ةالحرب البارد ةنياي أكثر كضكحا منذأصبح العالـ، كىك ميؿ 
 يست ككنية، إال أنيـل لكنيا فريدة ةيعترفكف بأّف الثقافة الغربيف المفكريف األمريكيي

لظيكر  يعتبركف أم ثقافة غريبة بمثابة تيديد لمثقافة الغربية مميديف بذلؾ الطريؽ
الباردة  منذ نياية الحرب ةإلى مادة نقاش حادالتي تحكلت  الحضارات نظرية صراع

 .َأصبحت أكثر كضكحان في التغطية اإلعبلمية األمريكيةكما 
                                           

 ، مقاؿ منشكر فيلممنطقة العربية كتأثيرىا في السياسة الخارجية البعد الثقافي في تغطية االعبلـ االمريكيمركاف قببلف، لممزيد انظر: ػ 1
www.ipra-ar.org. 
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لقد شكّمت عكامؿ عدة، الخمفية األساسية لفكرة صراع الحضارات التي ركجتيا كسائؿ 
تغطيتيا اإلخبارية اإلعبلـ األمريكية بعد انتياء الحرب الباردة، كما شكمت الحاضنة ل

 :1التي طغى عمييا البعد الثقافي، منيا
ػ تحرر كسائؿ اإلعبلـ األمريكية مف عبء معاداة الشيكعية كبالتالي إيجاد مساحات 1

 كاسعة لمتعبير عف أفكار كقيـ كانت مكبكتة خبلؿ فترة الحرب الباردة.
بداؿ العدك القديـ استػ أسفر الفراغ اإليديكلكجي بعد انتياء الحرب الباردة إلى 2

 .)اإلسبلـ( د( بالعدك الجدية)الشيكعي
مثؿ تنظيـ القاعدة، الذم صنفتو الكاليات ، ةاإلسبلمي تعض الحركاػ  تحكؿ ب3

الشيكعية، ضد راعييا  بغرض مكاجيةالمتحدة األمريكية كتنظيـ إرىابي، بعد أف دعمتو 
 ذه الحركات.الجديد لي السابؽ، كبذلؾ، أصبحت الكاليات المتحدة اليدؼ

كفيما بتعمؽ بدكر كسائؿ اإلعبلـ في صنع السياسة الخارجية األمريكية، تركز النقاش 
ممؾ قدرة كبيرة تحكؿ فكرة مركزية ترل أف كسائؿ اإلعبلـ ، لحرب الباردةخبلؿ فترة ا

 .ةالخارجي القرار َأك تمعب عنصر مكمبل في صناعة السياسة صناعالتأثيِر في  عمى
 النقاش انتقؿ  ،سياسة أكثر تدخميةالكاليات المتحدة بعد انتياء الحرب الباردة كتبني ك 

كبر في تحديد األجندة في مجاؿ السياسة أاإلعبلـ لقدرة تأثير  فكرة امتبلؾ كسائؿحكؿ 
 القرار لتركيج ىذه السياسة. كىكذا انحصر صناعأنيا تظؿ أداة بيد  ، َأكةالخارجي

 :فرئيسي كبر لسببيفألكنو اكتسب أىمية المتعارضتيف، تيف قاش بياتيف الفكر نال
لمشؤكف الدكلية  اإلعبلمية التغطية جعمتالتي  ةاالتصاؿ الحديث ت. ظيكر تقنيا1

سريعة.  دان تتطمب ردك  ةفعمي شاممَة كفكرية كاضعة صانع القرار كجيان لكجو أماـ تحديات
األكساط السياسية، اإلعبلمية  كقد لكحظت أىمية ىذا العامؿ بشكؿ كاسع في

صنع تصاؿ الحديثِة في كأصبح يعرؼ تأثير تقنيات االكاألكاديمية عمى السكاء. 
 إف إف. السياسة الخارجية باسـ ظاىرة السي

في النظاـِ  نظاـ دكلي جديد. ىذا التغيير ر. انييار النظاـ العالمي القديـِ كظيك 2
أماـ تحديات جديدة. فقد  القرار ككسائؿ اإلعبلـصناع الدكلِي أكجد بيئة جديدة كضعت 

                                           
 لممزيد انظر: مركاف قببلف، المرجع السابؽ.  1
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القرار األمريكي لتصرؼ عمى الساحة الدكلية بدكف  عسمحت نياية الحرب الباردة لصان
الحرب الباردَة لكسائؿ اإلعبلـ بيامش حرية  قيكد. في الكقت نفسو سمح انتياء نظاـِ 

 الداخمية كالخارجية. غير مسبكؽ في تغطية األحداث
اختفى اإلجماع عمى معاداة الشيكعية، الذم استخدـ أداة  ،يد الداخميفعمى الصع
كسائؿ اإلعبلـ. عالميان، سمح سقكط الستار  ركيضتعمى تدفؽ المعمكمات ك لمسيطرة 

كانت تعتبر محرمة مف قبؿ مثؿ  فإلى أماك الحديدم لكسائؿ اإلعبلـ بالكصكؿ
.السكفيتية السابقة ك أ البكسنة، ككسكفك، الجميكريات  جزاء أخرل مف العالـِ

كاإلعبلـِ  الجديدة اكتسب النقاش حكؿ العبلقة بيف السياسة الخارجية ةضمف ىذه البيئ
الخارجية  كاستمد الجدؿ حكؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ في صنع السياسة ،اىتماما متزايدان 

كما  الحرب الباردِة. األمريكيِة اىتماما أكبر نتيجة مجمكعة الشركط التي أفرزىا انتياء
 رالقرار حكؿ اإلصراصناع  عكس النقاش في مرحمة معينة القمؽ المتزايد في أكساط

 في صنع السياسة الخارجية.  دكر مييمفلعب المتزايد لكسائؿ اإلعبلـ عمى 
بين وسائل اإلعالم وأجيزة صنع السياسة : أثر عصر المعمومات عمى العالقة رابعاً 

 الخارجية األمريكية
بيف كسائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع السياسة الخارجية األمريكية لقد مّرت العبلقة بيف 

لحظة تحكؿ ىامة في تاريخ ىذه العبلقة تحديد بالعديد مف المراحؿ، إال أنو يمكف 
ر الذم لعبتو كسائؿ اإلعبلـ في الكشؼ عف ك كالد ،تتمثؿ في حرب فيتناـ كنتائجيا
لسمبية التي تمخضت عنيا بالنسبة لمكاليات المتحدة التكرط في ىذه الحرب كالنتائج ا

فيتناـ اتسمت بسمات معينة حرب كمف ثـ يمكف القكؿ بأف مرحمة ما قبؿ  ،األمريكية
حرب شيدت بداية صكرة جديدة ليذه الليذه العبلقة، في حيف أف مرحمة ما بعد انتياء 

  1.أخذ أبعادان جديدة في عصر المعمكماتتل تتطكر  ،العبلقة
أحد الخبراء األمريكييف في مجاؿ دراسة العبلقة بيف " ستركبيؿ"ككرف ب  ذكريك 

اإلعبلـ كالسياسة الخارجية األمريكية ، أنو بالرجكع إلى أكثر سنكات الحرب الباردة 

                                           
 .9ػ محمد سعد أبك عامكد، المرجع السابؽ، ص  1
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كالتي ىددت باشتعاؿ حرب نككية  ،1962 العاـ اشتعاالن كخاصة أثناء األزمة الككبية
كزير الدفاع  "ركبرت ماكنمارا"بيف الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفييتي آنذاؾ، فإف 

فإننا سنمحظ  1999إنو إذا ما رجعنا إلى أزمة ككسكفك عاـ  :قاؿآنذاؾ األمريكي 
الدكر الكاضح ألخبار كسائؿ اإلعبلـ كالمعمكمات بصفة عامة، كتناميو في صنع 

 .1لسياسة الخارجية األمريكيةا
لدعكة إلى الحرب عمى كافمف خبلؿ الرؤل التمفزيكنية لعمميات التطيير العرقي لؤللباف، 

األمريكي نترنت كصكالن إلى المناقشات التي دارت في المجاف التي شكميا الرئيس اإل
مكف فإنو ي ،لممساعدة في كضع خطة لبلتصاؿ لتحقيؽ أىدافو "ينتكفمكالسابؽ "بيؿ 

القكؿ بأف كسائؿ اإلعبلـ قد لعبت دكران ىامان كمسيطران في السياسة الخارجية األمريكية 
 أثناء الصراع في ككسكفك.

بأف ىناؾ تحكالن قد حدث في العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع  ،كيمكف القكؿ
شبو التاـ  تمثؿ في االنتقاؿ مف حالة أقرب إلى التجاىؿ ،السياسة الخارجية األمريكية

بدكر ما في سياؽ السياسة الخارجية األمريكية إلى كسائؿ اإلعبلـ  إلمكانية أف تقـك
حالة أخرل أقرب إلى االىتماـ بتكظيؼ إمكانات كسائؿ اإلعبلـ لخدمة السياسة 

الجكانب المختمفة لطبيعة العبلقة "ككرف  ب ستركبيؿ" كيكضح  .الخارجية األمريكية
 وفيذكر أن ،سائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع السياسة الخارجية األمريكيةبيف ك حاليان القائمة 

عالـ ال تعني الفي البداية ال بد مف اإلشارة إلى أف كسائؿ اإلعبلـ الثرية كالقكية في 
 تكامؿ معيا.اسية القكية بؿ تاالستغناء عف القيادة الدبمكم

معمكمات األكلى بشأف ربما يحصمكف عمى الالكاليات المتحدة األمريكية فالقادة في 
بدالن مف القنكات الدبمكماسية األمريكية مثبلن،  CNNاألزمات مف خبلؿ محطة 

كلكف دكر الدبمكماسييف يظؿ ضركريان لتزكيرىـ بتقارير سياسية مفصمة حكؿ  ،التقميدية
كما أف  ىذه. الجكانب المختمفة ليذه األزمات مف كاقع عمميـ في مناطؽ األزمات

                                           
1 ػػ   Warren p. Strobel , the media : Influencing foreign policy in the information age V.s foreign 

policy agenda , an electronic journal of the us department of state vol.5 No.1 March 2000 , 

p.p,37 : 39. 
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السياسة الخارجية األمريكية يستخدمكف أخبار كسائؿ اإلعبلـ لنقؿ رسائميـ  ينعاص
خاصة في أكقات األزمات التي تنقطع فييا االتصاالت ك  ،إلى القادة األجانب

الدبمكماسية، كلكف بعض الرسائؿ يمكف تبادليا مف خبلؿ أساليب التبادؿ الدبمكماسي 
عبلـ كأجيزة صنع السياسة الخارجية بيف كسائؿ اإلإف العبلقة األخرل، كمف ثـ ف

 .1يةاألمريكية ىي عبلقة تكامم
سكاء عمى مستكل العممية السياسية في المجتمعات المختمفة  ،ف التطكرات المعاصرةإ

إلى تغير النظرة إلى كسائؿ ت أد ،أك بالنسبة لكسائؿ اإلعبلـ كتطكرىا التقني اليائؿ
اسي إلى العب سياسي أساسي قادر اإلعبلـ مف مجرد مبلحظ محايد لممشيد السي

كىك ما أدل إلى إعادة  ،عمى صنع المجرل السياسي كالمكضكعات كالقضايا السياسية
عممية صنع السياسة الخارجية في خاصة ك  ،في العممية السياسيةدكرىا التفكير حكؿ 

خاصة مع ظيكر كانتشار كسائؿ اإلعبلـ ك  ،ككيفية كضع إطار تنظيمي لنشاطيا
 ية. االلكتركن

كسائؿ اإلعبلـ مؤسسة سياسية تتكامؿ يكمان بعد يكـ مع عمميات الفركع لقد أصبحت 
ف ىذه العبلقة قد صارت عبلقة ا  ك  ،التشريعية كالتنفيذية كالقضائية الثبلثة لمحككمة

كما أف دكر كسائؿ  ،فاإلعبلميكف اليـك يكجدكف حيثما يكجد السياسيكف .محكرية
كمثيران  ،مؤثران في صنع السياسة ،اإلعبلـ قد أصبح مؤسسيان خبلؿ العممية السياسية

 كمحفزان لؤلفعاؿ السياسية.
كمف ثـ  ،كفي كؿ أشكاليا كمستكياتيا ،دكر كسائؿ اإلعبلـ في السياسة ككؿاتسع ك 

دكف مف اصر تدخؿ إلى المجاؿ السياسي المعأصبح مف غير الممكف ألم منظمة أف 
كآلية العبلقات  ،عمؿ كسائؿ اإلعبلـية الخبرة كالحنكة في فيـ كيفتككف لدييا أف 

كالقادرة عمى استعماليا  ،العامة السياسية المتخصصة المستندة إلى أساليب المعرفة
 .2أفضؿ استعماؿ

                                           
1 Ibid., p 41. 
2 ػ   Brain McNairy, "An introduction to political communication", op., cit.,  p17. 
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ية األمريكمبريقية التي أجريت في الكاليات المتحدة كقد رصدت العديد مف الدراسات األ
التي حدثت في طبيعة العبلقات بيف كسائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع كتنفيذ التغيرات 

 ،رسغكمركران بالككن ،السياسة الخارجية، بدءان مف مؤسسة الرئاسة ككزارة الخارجية
كىي تؤكد ىذه  .كصكالن إلى كزارة الدفاع كفركع القكات المسمحة األمريكية المختمفة

ف ، ئؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع السياسة الخارجية األمريكيةالحالة مف التكامؿ بيف كسا كا 
تبعان ألىداؼ أجيزة صنع السياسة  ،كانت ىذه الحالة التكاممية قد أخذت أشكاالن متعددة

كتبعان لنكعية  ،الخارجية كألدكار كؿ منيا في سياؽ صنع كتنفيذ السياسة الخارجية
لنسبة لصانع السياسة الخارجية أىميتو با لالمكضكع أك القضية محؿ المعالجة كمد

 ،كبالرغـ مف أف ىذا لـ يمنع مف حدكث بعض االحتكاؾ في بعض الحاالت. األمريكية
 .1استيعابيا كعبلجيا بكسائؿ متنكعة تـّ التي 

 إلى المبلحظات التالية:اإلشارة يمكف ، اتكمف خبلؿ مراجعة كتحميؿ ىذه الدراس
كاختبلؼ  ،صنع السياسة الخارجية األمريكية ػ اختمؼ مفيكـ التكامؿ باختبلؼ أجيزة 1

فمفيـك مؤسسة الرئاسة لمتكامؿ مع  .أدكارىا في صنع السياسة كتنفيذ ىذه السياسة
الذم قد ال يخمك مف إمكانية  ،كسائؿ اإلعبلـ يدكر في نطاؽ تكظيؼ كسائؿ اإلعبلـ

اؼ السياسة الرغبة في التبلعب كتشكيؿ اتجاىات الرأم العاـ باتجاه يتكافؽ مع أىد
كيقترب مف ىذا المفيـك رؤية كزارة  .كما تراىا مؤسسة الرئاسة ،الخارجية األمريكية

إال أنو يركز بشكؿ أكبر عمى  ،الخارجية األمريكية ليذا التكامؿ مع كسائؿ اإلعبلـ
تكفير المساندة البلزمة لمسياسة الخارجية مف الرأم العاـ األمريكي، إضافة إلى إمكانية 

 في  أما .لئلعبلـ في نطاؽ تكسيع ىامش المناكرة في الحركة كجس النبض تكظيفيا
متكامؿ يتركز حكؿ كجكد نكع مف األىداؼ المشتركة بيف ل وفإف مفيكم ،رسغالككن

كمف ثـ فالتحكؿ في ، الجانبيف مف حيث متابعة كتقييـ السياسة الخارجية األمريكية
نو انتقؿ مف حالة التنافس إإذ ، ؿ ىاـتحك ىك رس ككسائؿ اإلعبلـ غالعبلقة بيف الككن

                                           
 .115سيمكف سيرتاني )محرر(، كسائؿ اإلعبلـ كالسياسة الخارجية، مرجع سابؽ، ص ػ  1
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كىك أحد الصحفييف القدامى في  "فرانؾ كاربنتر"عمى القياـ باألدكار الذم أشار إليو 
 .1القرف التاسع عشر إلى حالة التكامؿ في القياـ باألدكار بيف الجانبيف

تمثؿ حالة التحكؿ في العبلقة بيف كزارة الدفاع كالقكات المسمحة األمريكية  ،كذلؾ
فبدالن مف  ،ككسائؿ اإلعبلـ باتجاه التكامؿ نمكذجان ىامان لجذرية التحكؿ في ىذه العبلقة

حالة االىتماـ بكسائؿ اإلعبلـ كخمؽ ، تكرست حالة التجاىؿ الكاضحة التي كانت قائمة
سكاء عمى المستكل الداخمي أك  ،تحقيؽ أىداؼ القكات المسمحةآليات لمتكامؿ معيا في 

 .حاالت الحرب كالتدخؿ العسكرمالميداني في 
ػ اختبلؼ مستكيات كدرجات التكامؿ بيف كسائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع كتنفيذ  2

 السياسة الخارجية األمريكية تبعان الختبلؼ األىداؼ كاألدكار كالقضايا.
لحاجة كؿ أطراؼ العبلقة لؤلطراؼ األخرل مف أجؿ القياـ ػ االزدياد المستمر  3

نجاز أىدافو.  بأعمالو كا 
 ػ اختبلؼ درجة تأثير كسائؿ اإلعبلـ مف حالة إلى حالة أخرل كمف دكر إلى دكر. 4

 وسائل اإلعالم في صنع السياسة الخارجية األمريكيةاتجاىات تأثير : المطمب الثاني
ف كسائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع السياسة الخارجية إف التحكؿ في طبيعة العبلقة بي

قد أثار العديد مف التساؤالت حكؿ حقيقة الدكر الذم تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ  ،األمريكية
 :عدة، منيااتجاىات تكجد إذ في ىذا الصدد، 

أف اتساع ىذا الدكر قد شمؿ مراحؿ صنع السياسة الخارجية رل يم ذالتجاه ػ اال1
ف كسائؿ اإلعبلـ تعمؿ  ،إلى مرحمة تنفيذىا كمتابعتيا كتقييميا كصكالن كافة األمريكية  كا 

في ىذا المجاؿ بشكؿ شبو مستقؿ، كيساعدىا عمى ذلؾ ضعؼ إلماـ كاىتماـ المكاطف 
ليا األمريكي بقضايا السياسة الخارجية، باإلضافة إلى السند الدستكرم الذم يتيحو 

إذ ينص ىذا التعديؿ عمى ما  ،دكف قيكدب دكرىا ةمارسلمالتعديؿ األكؿ مف الدستكر 
 يمي :

                                           
 . 14، ص 1991طف، ككالة اإلعبلـ األمريكية، كاشن ،تـك بيثؿ، )محرر(، دكر كسائؿ اإلعبلـػ  1
 



 -128- 

أك تحد  ،حـر ممارستو بحريةترس أية قكانيف تتناكؿ إقامة أم ديف أك غلف يسف الككن» 
كتقدـ التماسات  ،أك مف حؽ الناس في االجتماع سمميان  ،مف حرية الكبلـ أك الصحافة

بطريقة تبقي  هصدكر  منذقد تـّ تفسير ىذا التعديؿ ك «. برفع المظالـإلى الحككمة 
 الصحافة األمريكية حرة إلى حد بعيد عف التدخؿ أك السيطرة أك التنظيـ الحككمي.

كيرل أنصار ىذا االتجاه أنو نتيجة لمتطكرات التكنكلكجية في صناعة االتصاؿ 
فإف السياسييف كجدكا  ،كالتي أدت إلى زيادة القكة السياسية لكسائؿ اإلعبلـ ،كاإلعبلـ

ريف عمى تشكيؿ كسائميـ كتصكراتيـ السياسية، بما يتناسب كما تطرحو أنفسيـ مجب
كسائؿ اإلعبلـ المعاصرة مف قضايا كرؤل ليذه القضايا، األمر الذم كاف لو تأثيره في 

 ،كفي العممية السياسية بأكمميا ،التصكرات الجماىيرية لمقضايا السياسيةك المدركات 
نما  ،كة كسائؿ اإلعبلـ أك ضعفيا مناسبان كمف ثـ فإنو لـ يعد التساؤؿ حكؿ مدل ق كا 

 السؤاؿ الجديد يدكر حكؿ ما ستفعمو كسائؿ اإلعبلـ بما تممكو مف قكة.
نو ك  بدالن مف الشككل مف ازدياد مساحة اإلعبلـ في العممية السياسية، فإنو يجب ا 

 .1فرص لمفعؿ السياسيمف االستفادة بما يتيحو ىذا الكضع 
يرل أنو بالرغـ مف االتساع الكاضح لدكر اإلعبلـ في النطاؽ السياسي الذم تجاه ػ اال2
إال أف مؤسسة الرئاسة كاألجيزة  ،صفة عامة كالسياسة الخارجية بصفة خاصةب

تمتمؾ اآلليات  ،بما فييا أجيزة صنع كتنفيذ السياسة الخارجية ،الحككمية األمريكية
عمى المستكل السياسي الداخمي  الفعالة لمتحكـ في عمؿ كسائؿ اإلعبلـ األمريكية

  .كالخارجي عمى السكاء
إال  ،بالرغـ مف أف تكازف القكل بيف كسائؿ اإلعبلـ كالحككمة قد تغير بشكؿ أساسيك 

أف الكاقع العممي يشير إلى أف صانعي السياسة ىـ الذيف يقكمكف بكضع جدكؿ أعماؿ 
أحداث خميج تكتكيف منيا ك  ،كتقكـ أمثمة ىامة في ىذا الشأف ،أخبار كسائؿ اإلعبلـ

مراكب الطكربيدية لمفيتنامييف الشمالييف  الىاجمت ، عندما 1967العاـ الشييرة 
ليندكف األمريكي السابؽ "الرئيس يا التي استغم، المدمرات األمريكية في خميج تكنكيف

لكي ينتزع مف الككنجرس قراران يمنحو سمطة كبيرة لتكريط كبيرة صكرة ب "جكنسكف
                                           

1 ػ   Brain McNairy, "An introduction to political communication", op., cit. , p. p12: 3. 
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في ذلؾ في الحرب الفيتنامية، فقد فشمت كسائؿ اإلعبلـ الكاليات المتحدة األمريكية 
في أف تثير أية أسئمة خطيرة، كما زالت ببل رد عما فعمتو قكارب طكربيد الكقت 

ف كانت قد فعمت شيئان لتبرير الضربات االنتقامية ك  ،الفيتنامييف الشمالييف بالضبط ا 
 .1يةاألمريكية ضد فيتناـ الشمال

يرل أف اتساع دكر كسائؿ اإلعبلـ في نطاؽ عممية صنع السياسة الذم تجاه ػ اال3
الخارجية قد أدل إلى إيجاد نكع مف التعاكف بيف كسائؿ اإلعبلـ كأجيزة صنع كتنفيذ 

ففي حرب  .خاصة في كقت الحركب كاألزمات القكيةك  ،السياسة الخارجية األمريكية
لئلدارة دائمان مؤيدة كسائؿ اإلعبلـ األمريكية تغطية  كانت 1991تحرير الككيت العاـ 
نتيجة لممارسة الحككمة لمرقابة عمى خركج المعمكمات مف ميداف األمريكية، كجاء ذلؾ 
تغطية عف طريؽ السماح لمصحفييف بدخكؿ مناطؽ معينة في الالقتاؿ كالتحكـ في 

 .ة لما عمييـ نقمو، كتحديد قيكد صارمكعدـ تجاكز ىذه المناطؽ ،مياديف القتاؿ
جانبان مف جكانب النظر إلى حقيقة الدكر الذم تقـك بو االتجاىات مف ىذه  كؿكيعكس 

اتجاىات ك  ،كسائؿ اإلعبلـ في سياؽ قد صنع السياسة الخارجية األمريكية كتنفيذىا
ىذا الدكر كمستكياتو كعبلقاتو بأدكار الفاعميف اآلخريف في نطاؽ صنع السياسة تأثير 
  .ة األمريكيةالخارجي

 لتغطية اإلخبارية لقضايا السياسة الخارجية األمريكيةا: أوالً 
تثير مسألة التغطية اإلخبارية لكسائؿ اإلعبلـ لمقضايا المتعمقة بالسياسة الخارجية 

كمنيا ما  ،منيا ما يتعمؽ بكفاءة قياـ كسائؿ اإلعبلـ بيذه الميمة ،العديد مف التساؤالت
كمنيا  ،ذه التغطيةبييتعمؽ بمدل تأثير كتأثر أجيزة صنع السياسة الخارجية األمريكية 

فالرأم  ،ما يرتبط بمدل تأثيرىا عمى الرأم العاـ األمريكي كتكجياتو بصدد ىذه القضايا
كتكضح  ؛كيتجاىؿ الشؤكف الخارجية ،بالشؤكف الداخميةالعاـ االمريكي عادة ما ييتـ 

لرأم العاـ أف ثمثي األمريكييف مف العامة عمى األقؿ ال يعممكف شيئان عف دراسات ا
 .2حتى كلك كاف الكضع خطيران  ،األخبار الخارجية

                                           
 .52ػ  51مرجع سابؽ، ص كسائؿ اإلعبلـ كالسياسة الخارجية، سيمكف سيرتاني )محرر(، ػ  1
 .291السياسة، مرجع سابؽ، ص دكريس غرابر كآخركف، سياسة األخبار كأخبارػ  2
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 ،كقد انعكس ىذا عمى اىتماـ كسائؿ اإلعبلـ األمريكية بأخبار السياسة الخارجية
سة كضحت إحدل الدراسات أف أخبار السياإذ أ ،خاصة كسائؿ اإلعبلـ اإلقميميةك 

 .الخارجية في الصحؼ ككسائؿ اإلعبلـ اإلقميمية ال يتجاكز اثنا عشر خبران يكميان 
األخبار الخارجية ال تأخذ إال مساحة مختصرة فإف  ،كبمقارنة ىذا باألخبار الداخمية

ىناؾ فرؽ بيف إال أف  .كعرض ككقت محدد أك متكسط في أجيزة اإلعبلـ اإلقميمية
كصحيفة نيكيكرؾ تايمز  ،ككسائؿ إعبلـ الصفكة أك النخبةكسائؿ اإلعبلـ اإلقميمية 

نيما يعداف مف المصادر الخارجية بالنسبة لمقارئ األمريكي. إ ، إذكالكاشنطف بكست
اآلثار التي يمكف أف تحدثيا عمى الشؤكف بأخبار السياسة الخارجية يرتبط نشر ك 

 ،ا يؤكد أنو خبلؿ األزماتكىذا م. السياسية كاالقتصادية كالثقافية لمكاليات المتحدة
فإف تغطية األحداث الخارجية تتضاعؼ، أما في أكقات اليدكء  ،كخاصة الطكيمة منيا

فإف المعالجة اإلخبارية لقضايا السياسة الخارجية تنكمش نتيجة لتراجع اىتماـ 
كيتبع ذلؾ تغطية  ،الجماىير بيذه القضايا، كما أف عدد المراسميف الخارجييف يتقمص

 ة أقؿ.إخباري
كالتي تضـ الحككمة  ،نخبة السياسة الخارجية لدل الدكلة، فإف مف ناحية أخرل

قـك بتغطيتيا كسائؿ تيعتمدكف اعتمادان كبيران عمى األخبار الخارجية التي  ،كمكظفييا
فقد ذكر العاممكف في أجيزة صنع السياسة الخارجية األمريكية أف أكؿ شيء  .اإلعبلـ

لمجاؿ افبل أحد يمكنو العمؿ في ىذا  ،ح ىك قراءة الصحؼيقكمكف بعممو في الصبا
كالمقصكد ىنا صحافة النخبة، كىك ما أكده كذلؾ أعضاء  ،دكف قراءة الصحؼمف 
ف بالسياسة الخارجية، كمكظفك كزارة الخارجية األمريكية الذيف ذكركا ك رس الميتمغالككن

بار بطريقة أسرع كأفضؿ أف تقارير صحافة النخبة تجعميـ يعممكف كيحصمكف عمى األخ
 .1مف االعتماد عمى مصادرىـ المكتبية

 
 

                                           
1 ػػ   Warren P. Strobel, The media:" influeneing foreign policy in the information age, op., cit., 

p.p 37:39. 
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  كيفية صناعة أخبار السياسة الخارجية األمريكية؟ ثانيًا:
كىـ يقكمكف  ،نقطة البداية ليذه العمميةتمثؿ مجمكعة الصحفييف العامميف بالخارج 

ثـ  ،الخارجيةعكف أخبار الشؤكف مبدكر حارس البكابة التقميدم في ىذا المجاؿ، فيـ يج
التي عمييـ إرساليا إلى كسائميـ اإلعبلمية كالطريقة القصص اإلخبارية يقكمكف بتحديد 

تأثير ؤالء المراسميف ليإف التي يقكمكف بنقميا بناء عمى قيكد كمحددات عدة، كلذلؾ ف
 .1عمى تغطية أخبار السياسة الخارجيةكبير 

ار عمى دراسة أداء ىؤالء فإف األمر يتطمب عدـ االقتص ،كفي ظؿ ىذا الكضع
بؿ يتطمب التعرؼ عمى المصادر التي تمدىـ بالمعمكمات األكلية  ،المراسميف فحسب

 .2ألخبارىـ
تسيطر عمييا ككاالت األنباء العالمية التي ليا مراكز  ،أخبار السياسة الخارجيةكما أف 

نما عادة  ،اكيان ير مف دكؿ العالـ، إال أنيا ليست مكزعة تكزيعان متسبمنتشرة في عدد ك كا 
 كتبعان ألىميتيا بالنسبة لمكاليات المتحدة ،ما تتركز في العكاصـ الرئيسة في دكؿ العالـ

لكضع ال يمنع مف القكؿ بأف ككاالت األنباء اإال أف ىذا  .كمصالحيااألمريكية 
عمى أساسيا يقـك كاتبك التقارير بإعداد ككتابة التي العالمية ىي التي تضع القاعدة 

ىذه التقارير يعممكف بيف قطاعات متعددة معّدم كما أنو نظران ألف  ،تقاريرىـ الصحفية
فإنيـ يتأثركف باإلطار الفكرم المحيط بيـ كىـ  ،كمختمفة مف الجماىير في العالـ

 ،يعدكف ىذه التقارير، كمف ثـ تأتي تقاريرىـ سريعة كمسيبة بالنسبة لؤلحداث الجارية
تترؾ ميمة التفسير لمراسميف أجانب إذ مكف تفسيران ليذه األحداث، إال أنيـ نادران ما يقد

 آخريف.
عامؿ آخر يؤثر في صناعة أخبار السياسة الخارجية كىك كجكد مجمكعة مف كثمة 

حدث نكع مف التكتؿ النكعي فقد الصحؼ ككسائؿ اإلعبلـ التي تخضع إلدارة كاحدة، 
األمر الذم  ،ضائيةلفاألمريكية ا بيف مراسمي الصحؼ الرئيسة األمريكية كالمحطات

أدل إلى انتشار ثمانية عشر مكتبان إخباريان يقـك بجمع األخبار عمى مدل األربع 

                                           
 .296 دكريس غرابر كآخركف، أخبار السياسة كسياسة األخبار، مرجع سابؽ، ػ 1

2 ػ   Brain McNairy , "An introduction to political communication", op., cit. , p: 12 . 
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لؤلحداث الجارية كبيرة أدل إلى تغطية ، كىذ كعشريف ساعة مف مختمؼ دكؿ العالـ
نمكذجان ىامان في ىذا المجاؿ، إذ تنفرد بتغطية  CNNكتقدـ محطة الػ  .عند حدكثيا

جعؿ مقاببلتيـ التي تك يا تأثيرىا عمى معدم التقارير، كل ،الحدث عمى اليكاء مباشرة
يجركنيا تتراكح بيف السطحية كاألىمية، كما أف الكقت المتاح أماميـ لكتابة التقارير 

 الجماىير. أماـ جعؿ تأثير نقؿ الحدث في ذاتو كاضحان ، كىك ما محددان 
ف في مجاؿ السياسة الخارجية األمريكية رأم ك مف العامك الصحفينادران ما يتجاكز ك 

إال في بعض الحاالت  ،ظيرىا في قضايا السياسة الخارجيةنالحككمة أك كجية 
 .1االستثنائية

 ،تكاجو الصحفييف في مجاؿ السياسة الخارجية األمريكيةكما أف ىناؾ ضغكطان مختمفة 
ج يجب أف ر كالتي تتمثؿ في أف المراسميف األمريكييف في الخا ،لضغكط الثقافيةكا

كمف ثـ  ،يعممكا في ضكء مجاؿ السياسة األمريكية كالثقافة السياسية األمريكية
فقصصيـ اإلخبارية يجب أف تككف مطابقة لمصكر الذىنية األمريكية المسبقة، كذلؾ 

 لكي تمقى القبكؿ.
كالتي تمعب دكران  ،سياسية الصريحة كالضمنيةالنكع الثاني مف الضغكط ىك الضغكط ال

ىامان في إنتاج كنشر أخبار السياسة الخارجية، كىنا يكاجو الصحفيكف ضغكطان مف 
فإذا أراد الصحفي أف يظؿ في الدكلة  .الدكؿ المضيفة، إضافة إلى ضغكط دكلتيـ

ف لـ يفعؿ  ،المضيفة فإنو عادةن ما يكتب تقارير معتدلة بالنسبة لحككمة ىذه الدكلة كا 
 ذلؾ فعادة ما يتعرض لمضايقات شديدة قد تعكقو عف القياـ بعممو.

كىذه الضغكط تؤثر عمى عممية  ،النكع الثالث مف الضغكط ىك الضغكط االقتصادية
خاصة في ظؿ ارتفاع التكمفة، كمف ثـ فبعض األحداث اليامة ك  ،نقؿ األخبار كعرضيا

اليؼ رخيصة، في حيف أف أحداثان أخرل غير قد ال تنقؿ بسبب عدـ إمكانية نقميا بتك
 .2ىامة قد يتـ نقميا بسبب أف نقميا ليس مكمفان 

                                           
1 ػ   Ibid, p p 346 : 347 . 
2 ػ   Ibid., p. p 348 : 351 . 
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أف ىذه الضغكط التي نضيؼ إلييا الضغكط المينية المتعمقة بمينة في كال شؾ 
كالتنافس عمى الكقت كالمساحة كضيؽ الكقت المتاح في معظـ األحياف لتمبية  ،اإلعبلـ

خاصة في أكقات األزمات الدكلية، كالرغبة الدائمة في ، ك راحتياجات الجماىير لؤلخبا
فإنو يمكف القكؿ بأف ىذه الضغكط تؤثر بدرجات  ،تحقيؽ السبؽ الصحفي كاإلعبلمي

كقد تصيبيا بدرجة مف  ،متفاكتة عمى كفاءة التغطية اإلخبارية لشؤكف السياسة الخارجية
فمف ناحية يككف  .حبلن لمتكجيوكما أنيا في كثير مف األحياف تككف م ،درجات التشكيو

عندما يككف ىناؾ مكقؼ محؿ ك  ،مركز أخبار الشؤكف الخارجية األمريكية ىك كاشنطف
 ىي التي تسكد.األمريكي جداؿ أك نزاع فإف كجية الرئيس 

فإف تغطية األخبار الخارجية في كسائؿ اإلعبلـ األمريكية تعطي  ،مف ناحية أخرلك 
لدكؿ كأقاليـ العالـ، كىي تعطي أكلكية لمدكؿ التي ليا  كٍ اىتمامان كتركيزان غير متسا

كما أف األخبار الخارجية تخضع لمعايير متعددة عند  .عبلقات ميمة بالكاليات المتحدة
فيناؾ معيار إعجاب الجماىير، كمف ثـ فاألخبار يجب أف  ،القياـ بعممية االختيار

بغض النظر عف أىميتيا  ،تككف متكافقة مع رغبات كاىتماـ المكاطف األمريكي
 .السياسية

عف أخبار الشؤكف الخارجية في كسائؿ "ىيربرت جيمس"  كقد أكضحت دراسة أجراىا
 :1اإلعبلـ األمريكية أف التغطية تشمؿ المكضكعات كالقضايا التالية

أحد كزرائو  كخاصة عند زيارة الرئيس أك  ،ػ تغطية أنشطة األمريكييف في الخارج 1
 لي حككمات ما لمكاليات المتحدة.ؤك أك زيارة رؤساء كمس ،لدكلة ما

كالحركب كأزمات البتركؿ  ،ػ األحداث التي تؤثر تأثيران مباشران بالمكاطف األمريكي 2
 كالمشكبلت االقتصادية الدكلية.

ػ عبلقات الكاليات المتحدة بركسيا كالدكؿ التي كانت سابقان ضمف االتحاد  3
 مى المشكبلت السياسية الداخمية كالمشكبلت العسكرية.مع التركيز ع ،السكفييتي

خاصة االنتخابات التي  ،ػ تغطية االنتخابات التي تجرم في مختمؼ دكؿ العالـ 4
 تتضمف تغييران في رئاسة الدكلة.

                                           
1 Ibid., p 355. 
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كتبلحظ الدراسة أف أغمب الحركب كاالنقبلبات  ،ػ أخبار الصراعات السياسية 5
كما أف االنقبلبات اليسارية  ،ندما تككف عنيفةالعسكرية كالثكرات يتـ تغطيتيا ع

 تستدعي انتباىان أكثر مف نظيرتيا اليمينية.
خاصة إذا كانت تتضمف خسائر كبيرة في األركاح ، ك ػ األزمات كالككارث 6

 كالممتمكات. 
ذاعتياغير أف   ،أخبار الشؤكف الخارجية يجب أف تككف جذابة حتى يمكف نشرىا كا 

تي يتـ عمى أساسيا اختيار الخبر لمنشر ىي ما يتضمنو مف عنؼ كمف ثـ فالمعايير ال
 كصراع أك قصة مثيرة أك شخصية مشيكرة.

نظران  ،مشكمة صعبةىي فإف مشكمة إنتاج أخبار الشؤكف الخارجية  ،مف ناحية أخرل
كما  .إضافة إلى حاجز المغة ،كمحدكدية إمكانات البحث ،لمعدد المحدكد مف العامميف

أف الحاجة إلى اإليجاز تعد ميمة صعبة، ألف األحداث الخارجية الجارية عادة ما 
 .1يككف مف الصعب عرضيا بدكف إعطاء معمكمات أساسية عف الحدث كتفسيره

إلى تفتقر تغطية الشؤكف الخارجية مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ األمريكية أف كالكاقع، 
الذىنية المسبقة كتبسيط الخبر إلى درجة العمؽ كتعاني مف غمبة كسيطرة الصكر 

يككف لو أثره كىك ما  ،بحيث يمكف أف تصؿ األخبار كاألحداث بصكرة مشكىة ،عالية
السمبي عمى الجماىير كالمكظفيف الحككمييف الذيف يعتمدكف عمى كسائؿ اإلعبلـ في 

دعيـ الحصكؿ عمى األخبار كالمعمكمات المتعمقة بالشؤكف الخارجية، فيؤالء قد تخ
 كتضمميـ ىذه المعمكمات المشكىة كغير الدقيقة.

أف في في تغطية كسائؿ اإلعبلـ لمشؤكف الخارجية  (جكانب القصكر)ىذا كتتمثؿ 
فكسائؿ األعبلـ األمريكية عادة ما  ،بتأييد سياسات الحككمةالمراسميف غالبان مايقكمكف 
كمف ىـ أصدقاؤىا، كتفسر  ف مف ىـ أعداء الكاليات المتحدةأتقبؿ بالتقييـ الرسمي بش

كيؤكد ىذا أنو عندما يحدث تغير  ؛دكافع األصدقاء كاألعداء تبعان لذلؾ التقييـ الرسمي
حدل الدكؿ فإف تغطية كسائؿ اإلعبلـ األمريكية  ،في العبلقة بيف الكاليات المتحدة كا 

يـ صكر كجد لديإذ ت ،يقكمكف عادة بتأييد الكضع القائـ. كما أنيـ ليذه الدكلة تتغير
                                           

1 ػ   Ibid., p. 356 .  
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عمى استعداد تاـ لمعالجة األخبار كتقديـ التعميقات ، كىـ ذىنية مسبقة بشأف دكؿ العالـ
حتى لك أدل ىذا إلى تعقد إدارة عبية إذا كانت المكضكعات محؿ المعالجة تحظى بالش

 الحككمة لمسياسة الخارجية.
غير أنيا ريكية لتغطية اإلخبارية لمشؤكف الخارجية في كسائؿ اإلعبلـ األمكيؤخذ عمى ا

كىي تقيـ الدكؿ األجنبية عمى  ،نيا تركز عمى الدكؿ األغنى كاألكثر قكةإذ أ ،متكازنة
مع محاكلة محدكدة لشرح ثقافة كاىتمامات ىذه الدكؿ مف  ،أساس المصالح األمريكية

حساسان لدل المكاطف فيي ال المنظكر األمريكي الخاص، كمف ثـ  تخمؽ شعكران كا 
تشجع عمى احتراـ حقكؽ  كما أنيا ال، كرؤل كمتطمبات اآلخر األمريكي بحاجات

فإنيا تشجع األمريكي عمى  ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ ،كحريات ككرامة الدكؿ األخرل
 كضع افتراضات كصكر ذىنية مسبقة عف اآلخر.

تقارير إخبارية عف الشؤكف الخارجية يعكزىا اإلحساس بالتاريخ كضع كما أف عممية 
كبالتالي إذا  ،األمر الذم يؤدم إلى خمط األمكر عمى الجماىير ،الياـكمعنى الحدث 

فإف النقص في تغطية  ،افترضنا أف المعمكمات األفضؿ ستؤدم إلى سياسات أفضؿ
 أخبار السياسة الخارجية سكؼ يؤدم إلى سياسات أسكأ.

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 -136- 

رجية دور وسائل اإلعالم في وضع جدول أعمال السياسة الخابحث الثاني: الم
 األمريكية

مريكية كمف خبلؿ تغطيتيا لقضايا السياسة الخارجية األمريكية، إف كسائؿ اإلعبلـ األ
مف خبلؿ العممية التي تؤثر فييا قصص األخبار عمى تنشئ مناخان سياسيان خاصان 
كمف ثـ فإف كسائؿ اإلعبلـ تسيـ في كضع  ،ليذه القضاياكيفية إدراؾ الناس كتقييميـ 

 .كبنائوالسياسة الخارجية جدكؿ أعماؿ 
كمف النادر أف يثير الصحفيكف األمريكيكف الجداؿ حكؿ قضايا السياسة الخارجية 

كعندما تككف ىناؾ قضية يا، أما بشأنالسياسية األمريكية عندما تتفؽ النخب األمريكية 
فإف الصحفييف عادة ما يأخذكف جانبان كيعطكف لمناس  ،محؿ نزاع بيف النخب السياسية

فإف كسائؿ  ،كبيذا المعنى .بررات ذلؾ، كيحكلكف القضية إلى قضية سياسية كاقعيةم
نما  ،اإلعبلـ ال تضع جدكؿ أعماؿ العامة في حالة الخبلؼ بيف النخب السياسية كا 

 تحكؿ قضية خبلؼ النخب إلى خبلؼ عاـ. 
في كضع جدكؿ  ،بو كسائؿ اإلعبلـ األمريكية عطمضدكر الذم تالكىكذا نجد أف 

تعمؿ عمى تكفير ماؿ السياسة الخارجية األمريكية ىك دكر تكاممي، فكسائؿ اإلعبلـ أع
كلكف النجاح األساسي في ىذا ، المناخ المبلئـ لمتأثير عمى صناع السياسة الخارجية

 المجاؿ يتكقؼ عمى األدكار األساسية التي يمعبيا الفاعمكف السياسيكف.
السياسية كتناصرىا بحيث تسيؿ مف تأثير تمؾ كسائؿ اإلعبلـ بعض القكل كقد تساعد 

القكل عمى صناع السياسة الخارجية، كما أنيا قد تقؼ في كجو بعض القكل السياسية 
 األمر الذم يقمؿ مف قدرتيا عمى التأثير. ،األخرل

دور وسائل اإلعالم في تشكيل الرأي العام بصدد السياسة الخارجية األول: المطمب 
 األمريكية
ظاىرة تقمؿ مف تأثير الصحفييف ككسائؿ اإلعبلـ في عممية صنع السياسة كىناؾ 
كتتمثؿ في اتجاه أغمب الصحفييف إلى جذب اىتماـ الجماىير كاكتساب  ،الخارجية

حتى لك كاف ذلؾ عمى حساب أىداؼ  ،الشعبية مف خبلؿ تقديـ قصص إخبارية جذابة
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ـ عمى التأثير في صنع أخرل، األمر الذم يفقدىـ مصداقيتيـ كيضعؼ مف قدرتي
 .1السياسة الخارجية األمريكية

تمارس تأثيران كاضحان عمى يا االنطباع األكؿ، كما أن ىالحككمة تسيطر عمكالحقيقة أف 
ال تدبير الصفقات كعرض األخبار، فيي ليست مجرد سمطة تضفي السرية عمى ما 

يدان فخبار كمما كاف ذلؾ مإمكانيا أف ترفع السرية عف األببؿ ك  ،تريد أف يعرفو الجميكر
 .2ألغراضيا

الحككمة كالرئيس األمريكي عمى كضع جدكؿ أعماؿ السياسة الخارجية ال يقتصر دكر ك 
نما فحسب،   .يمتد لكضع جدكؿ أعماؿ أخبار السياسة الخارجية في كسائؿ اإلعبلـكا 

عف مف األمثمة عمى ذلؾ، تسريب معمكمات متعمقة باألمف القكمي األمريكي، سكاء ك 
محرر الشؤكف  "جكف كاالتسفقصد أك عف غير قصد، ففي الحالة األكلى يرل "

أف طبيعة حدكث التسريبات ككثرة كقكعيا أقؿ  األمريكية،ىيرست  ةفيالخارجية لصح
أىمية مف األىداؼ التي ربما تككف مصادرىا تسعى إلييا، كيبلحظ أف قدران كبيران مف 

 ةعف عمد بكاسطة الحككمة في محاكل االمعمكمات األكثر سرية يجرم تسريبي
كما تقـك بو الحككمة في ىذا الصدد  ،الستعماؿ أخبار كسائؿ اإلعبلـ لتحقيؽ أىدافيا

خاصة الرئيس ك  ،كمف ثـ فإف الحككمة ،يفكؽ ما يتـ إنشاؤه بكاسطة كسائؿ اإلعبلـ
إلعبلـ يمعب دكران ىامان في كضع جدكؿ أعماؿ التغطية اإلخبارية لكسائؿ ا ،األمريكي

  .لقضايا السياسة الخارجية األمريكية في كثير مف األحياف
فالبيت األبيض يستثمر نشاطان ككقتان كبيران في محاكلتو لتشكيؿ اىتماـ كسائؿ اإلعبلـ، 
طبلؽ ىذه  فيك يزكد الصحافة بأخبار ممخصة كبمعمكمات عف خمفيات األحداث كا 

بما فييـ  ،ت الصحفية لكبار المسؤكليفاألخبار لمصحافة كالمقاءات الصحفية كالمؤتمرا
الرئيس، باإلضافة إلى الجيكد المبذكلة لتنسيؽ األخبار بيف فركع السمطة التنفيذية 
المختمفة، ككؿ ىذه بمثابة كسائؿ تتبعيا الحككمة األمريكية لتشكيؿ اىتماـ كسائؿ 

 اإلعبلـ ككضع أجندة أخبار السياسة الخارجية لكسائؿ اإلعبلـ.

                                           
 .31ػ  28، مرجع سابؽ، ص "كسائؿ اإلعبلـ كالسياسة الخارجية"سيمكف سيرتاني، ػ  1

 .55ػ  51المرجع السابؽ، ص ػ  2
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كىذه مسألة خطيرة  ،لة الثانية، كرغـ أف الحككمة ىي المصدر األكؿ لمتسريبكفي الحا
كتستدعي عمؿ سريع كفعاؿ عندما تحدث، إال أنو حتى كلك كانت ىي المخطئ األكؿ، 
فإف المخبريف الصحفييف غالبان ما يككنكف شركاء بإرادتيـ مف أجؿ انتزاع المعمكمات 

ؾ، فإنيـ يمقكف المـك عمى الذيف قامكا بتسريب البالغة السرية، كعندما ينجحكف في ذل
 .1تقبؿ أم مسؤكلية شخصية أك مينية األخبار كيرفضكف
فإف تأثير تكنكلكجيا عصر المعمكمات في مجاؿ االتصاؿ كاإلعبلـ  ،مف ناحية أخرل

دكران ىامان في برنامج عمؿ السياسة الخارجية األمريكية بصدد بعض القضايا، يمعب 
بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية عندما نجحت الجماعات النقدية  1999كما حدث عاـ 

 في استخداـ االنترنت لتنظيـ معارضة منظمة ليذه المنظمة.
 ،تتعدد القكل السياسية التي تقـك بتشكيؿ الرأم العاـ حكؿ السياسة الخارجية األمريكيةك 

كالدراسات بأنكاعيا  : الرئيس كأجيزة السمطة التنفيذية كمراكز البحكثكمف أىميا
كالجمعيات األىمية  ،المختمفة، كمنيا مراكز بحكث استطبلع الرأم العاـ كقياس تكجياتو

، إضافةن إلى جماعات خاصة المعنية بقضايا السياسة الخارجيةك  ،غير الحككمية
المصالح كالضغط كبعض المؤسسات االقتصادية التي يرتبط نشاطيا باألكضاع 

سكاء التقميدية كالصحؼ كاإلذاعة  ،كسائؿ اإلعبلـ األمريكيةالدكلية، فضبلن عف 
أك كسائؿ اإلعبلـ الجديدة الناتجة عف ثكرة المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاؿ  ،كالتمفزيكف

 نترنت.كاأل
في تشكيؿ الرأم العاـ األمريكي بصدد قضايا السياسة  أف لكؿ ىذه القكل دكر ،كالكاقع

رحمة كمف مة ىذا الدكر كمدل تأثيره مف مرحمة إلى الخارجية، كبالطبع تختمؼ طبيع
إال أف لكسائؿ اإلعبلـ كضعية خاصة في سياؽ عممية تشكيؿ الرأم  ،قضية إلى قضية

تتمثؿ في تعدد مستكيات دكرىا في ىذه العممية، ككجكدىا المستمر في كؿ ك  ،العاـ
في نطاؽ محددة  بخبلؼ القكل األخرل التي تمعب أدكاران  ،عمميات تشكيؿ الرأم العاـ

 .2ىذه العممية

                                           
1
Warren P. Strobel, The media:" influeneing foreign policy in the information age, op., cit., p.p 

57-59. 
2 Ibid., p13. 
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أف لكسائؿ اإلعبلـ مستكييف مف التحميؿ، األكؿ: يشير الباحث إلى  ،كفي ىذا الصدد
مف خبلؿ ما تقـك بنقمو مف أخبار  ،كقكة مف قكل صناعة كتشكيؿ الرأم العاـ

كمعمكمات كتحميبلت بصدد قضايا السياسة الخارجية، كالثاني: مف خبلؿ دكرىا في 
كبلن مف ىذه القكل ، إذ إف ار القكل األخرل الفعالة في نطاؽ ىذه العمميةسياؽ أدك 

يحاكؿ استخداـ كتكظيؼ كسائؿ اإلعبلـ في نقؿ أفكاره كرؤاه بصدد قضايا السياسة 
 يـ أف تأخذ في االعتبار ىذيف المستكييف في التحميؿ.مكمف ثـ فمف ال ،الخارجية

المستقؿ لكسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ الرأم فمف حيث المستكل األكؿ المتعمؽ بالدكر 
يمكف القكؿ بأف قكة كسائؿ اإلعبلـ في ىذا المستكل تتركز في قدرتيا عمى  ،العاـ

بمعنى  ،كبالتالي تشكيؿ االتجاىات ،تشكيؿ رؤية اإلنساف عف العالـ الذم يحيط بو
  .ماذا تحب؟ كماذا تكره؟ كماذا تؤيد؟ كماذا تعارض؟

إلعبلـ عف ىذا المستكل يتمثؿ في تشكيؿ إدراؾ الرأم العاـ دكر كسائؿ افكمف ثـ 
بمعنى الكيفية التي يفيـ بيا الناس ىذه  ،كقكاه المختمفة لقضايا السياسة الخارجية

نما يمتد إلى القكل  ،كالجدير بالذكر أف ىذا التأثير ال يقتصر عمى العامة .القضايا كا 
يمثؿ أىـ جكانب تأثير كسائؿ اإلعبلـ  األخرل الفعالة في ىذا المجاؿ، كىذا المستكل

 .1في تشكيؿ الرأم العاـ
األمريكي فيما  دراسة دكر كسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ الرأم العاـكىناؾ جكانب متعددة ل

 :منيا يخص سياسة بمدىـ الخارجية،
مدل تأثير كسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ الرأم العاـ باتجاه يتطابؽ أك يتعارض مع  

التغطية اإلعبلمية لؤلحداث إذ أف ، مية لمسياسة الخارجية األمريكيةالتكجيات الرس
لخارجية عندما تككف متطابقة اتقكم كتعزز قكة الرئيس األمريكي في مجاؿ السياسة 

كمنسجمة مع سياستو، كأف خياراتو تككف محدكدة عندما يحدث تعارض بيف األخبار 
 تاـ في الحالة األكلى يككف قد تمالرأم العإلى أف اإلعبلمية كسياستو، كيرجع ذلؾ 

 ،تو لقبكؿ السياسة الخارجية الرسمية، مف خبلؿ التغطية اإلخبارية لكسائؿ اإلعبلـئتيي
 أنو في الحالة الثانية يككف غير مييأ لتقبؿ ىذه السياسة. ففي حي ،خاصة التمفزيكفك 

                                           
1 Ibid., p14. 
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قدرة أكبر مكضكعات السياسة الخارجية التي تككف كسائؿ اإلعبلـ متمتعة بتعتبر ك 
بالقصص كالصكر اإلخبارية ىي التي ترتبط  ،عمى تشكيؿ الرأم العاـ بصددىا

التمفزيكنية التي تثير اىتماـ المكاطف األمريكي العادم، كتثير تعاطفو مثؿ معاناة 
يزداد التأثير عندما تمثؿ القصص  ،كذلؾ ؛المدنييف في المناطؽ المميئة بالحركب

 .اإلخبارية التي يشاىدكنيا أك يسمعكنيا تحديان شديدان لمصكر الذىنية المسبقة لدييـ
دكران كبيران في إعداد الرسالة اإلعبلمية  ةالتقني كالميار عامؿ الكفي ىذا الجانب يمعب 

خبارية المصممة إذ أف القصص اإلحكؿ ىذه القضايا. في  تككيف كتشكيؿ الرأم العاـ 
 بدقة كذات بعد درامي تؤثر تأثيران كاضحان في تشكيؿ الرأم أك تغيره.

لدكر اإلعبلـ في تشكيؿ الرأم ما يمكف أف نطمؽ عميو المستكل الثاني،  ؾكما أف ىنا
كالذم يتمثؿ في كيفية تعامؿ القكل األخرل الفاعمة في تشكيؿ الرأم العاـ مع  ،العاـ

فيا في تشكيؿ الرأم العاـ بصدد قضايا السياسة الخارجية لتكظي ،كسائؿ اإلعبلـ
  .بما يتكافؽ كرؤيتيا كتكجياتيا ،األمريكية

، إذ كىناؾ تركيز كاضح في ىذه الدراسات عمى الدكر الذم يقـك بو الرئيس األمريكي
ككنيما  إضافة إلى كسائؿ اإلعبلـ، ،الفاعؿ الرئيس األكؿ في تشكيؿ الرأم العاـيعّد 

كالرئيس يحاكؿ  ،العامة بالمعمكمات كالصكر الذىنية التي تؤثر في الرأم العاـ يزكداف
السيطرة عمى المعمكمات لككنو قائد السياسة الخارجية مف خبلؿ انشغالو بأنشطة عامة 

 ،عددة، مثؿ الخطب كالمؤتمرات الصحفية كالزيارات الخارجية لدكؿ أجنبية كغيرىاتم
لمعمكمات لجذب اىتماميـ بأداء مف ابتيار متدفؽ كمرئي كىك ما يتيح لو تزكيد العامة 

في نشر ىذه  ،خاصة التمفزيكفك  ،كىك يستخدـ كسائؿ اإلعبلـ ،الرئيس كتكجياتو
 المعمكمات.

التغيرات التي حدثت في عبلقة بعض القكل األخرل المؤثرة في تشكيؿ كما أف بعض 
إذ الرأم العاـ بكسائؿ اإلعبلـ كالجيش األمريكي كأجيزة اإلدارة األمريكية األخرل، 

ار كاضحان االىتماـ الكبير الذم تكليو ىذه األجيزة لكسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ كسب ص
كتصؿ إحدل الدراسات إلى القكؿ بأنو  ،جياتياالرأم العاـ كتشكيمو باتجاه يتكافؽ مع تك 
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حتى لك افترضنا أف كسائؿ اإلعبلـ ليس ليا تأثير في صنع الرأم العاـ كالسياسة 
 الخارجية فإنو ال يمكف صنع ىذه السياسة بدكنيا.

تتحكؿ كسائؿ اإلعبلـ عند مستكل معيف إلى أداة مف أدكات تنفيذ السياسة الخارجية ك 
 :ا المستكل تتعدد األدكار التي تقـك بيا كسائؿ اإلعبلـكفي ىذ ،األمريكية

فيناؾ الدكر الدعائي الذم تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ األمريكية الحككمية عمى المستكل 
كالتي يقتصر نشاطيا عمى العمؿ خارج الكاليات المتحدة بحكـ القانكف  ،الخارجي

ائؿ اإلعبلـ، إذاعة صكت الذم يمنع السيطرة الحككمية عمى كس ،كالدستكر األمريكي
أمريكا، كككالة اإلعبلـ الخارجي األمريكية نماذج كاضحة في ىذا المجاؿ، إذ يقتصر 
بث األكلى عمى المستكل الخارجي، كتطرح مف خبلؿ أخبارىا كتغطيتيا لؤلحداث 
كتعميقاتيا كجية نظر الحككمة األمريكية بصدد قضايا السياسة الخارجية كأحداث العالـ 

 .فةالمختم
كما تقـك ككالة اإلعبلـ الخارجي األمريكية بدكر ىاـ في ىذا المجاؿ حيث تكفر 

مباحثيف كالمحمميف األجانب كافة المعمكمات التي يحتاجكف للكسائؿ اإلعبلـ األجنبية ك 
بما فييا القضايا  ،إلييا بصدد المكاقؼ األمريكية الرسمية تجاه القضايا المختمفة

  .السياسية الخارجية
لدرجة أف  ،كقد بمغ الدكر الدعائي لكسائؿ اإلعبلـ األمريكية الذركة خبلؿ الحرب الباردة

بعض المحمميف يركف أف كسائؿ اإلعبلـ كانت مف األدكات اليامة لمسياسة الخارجية 
كأنيا ساعدت  ،األمريكية في إدارة الصراع مع االتحاد السكفييتي كدكؿ الكتمة الشرقية

كالمبلحظ أف ىذا الدكر  .تمعات ىذه الدكؿ كتفككيا بعد ذلؾضعاؼ تماسؾ مجإعمى 
نما يمتد  الدعائي ال يقتصر عمى األعداء مف أجؿ إضعاؼ ركحيـ المعنكية فحسب، كا 

 .1إلى األصدقاء كالحمفاء لتقكية تحالفيـ كمكاقفيـ المؤيدة كالداعمة لمكاليات المتحدة
ى استخداـ ىذا األسمكب تجاه بعض عادت الكاليات المتحدة إل ،كفي الفترة األخيرة 

عمى األقؿ مف كجية  ،الدكؿ التي ترل اإلدارة األمريكية أنيا معادية لمكاليات المتحدة
دكر آخر مف األدكار التي تقـك بيا كثمة كدكؿ العالـ اإلسبلمي.  ،النظر األمريكية

                                           
 .23ػ  18محمد سعد أبك عامكد، اإلعبلـ كالسياسية في عالـ متغير ػ مرجع سابؽ، ص ػ  1
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يتمثؿ في قياميا بتييئة  ،كسائؿ اإلعبلـ في نطاؽ تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية
الرأم العاـ كالمجتمع األمريكي لمتعامؿ مع بعض القضايا الخارجية التي ترغب اإلدارة 

  .األمريكية في التعامؿ معيا
كالذم يتضمف األحداث الدكلية أك الخارجية  ،ف برنامج عمميـك اإلعبلميكعندما يضع 
ىا مساحة ؤ مكف تجاىميا أك إعطايالتي تغطيتيا تغطية مبلئمة، كاألحداث التي ينبغي 

فإنيـ يرجعكف إلى السياسييف كالمكظفيف الحككمييف كالحككمة  ،محدكدة مف االىتماـ
لبلسترشاد في تحديد برنامج عمميـ أك تحديد األحداث الخارجية ذات األىمية بالنسبة 

اثان ىامة كالتي يجب عمييـ أف يقدمكا تغطية كاسعة ليا باعتبارىا أحد ،لمكاليات المتحدة
مف كجية  ،ى اىتماـ المكاطف األمريكيقأك يجب أف تم ،تمقى اىتماـ المكاطف األمريكي

 .1نظر اإلدارة األمريكية
نما  ،كال يقتصر األمر عمى ىذه األدكار يمتد إلى ما يطمؽ عميو بعض المحمميف كا 

في البدء  يبادر بعض اإلعبلمييف بالقياـ بدكر مباشر"، إذ ديبمكماسية كسائؿ اإلعبلـ"
مف خبلؿ اتصاالت يجركنيا مع بعض الزعماء األجانب بصدد  ،بتنفيذ سياسة معينة

 .قضية أك مكضكع معيف يمثؿ مكقعان ىامان عمى أجندة السياسة الخارجية األمريكية
 "كركنكيت كالترالصحفي األمريكي "المثؿ الكاضح في ىذا الشأف يتعمؽ بما قاـ بو ك 

خبلؿ  "السادات"أنكر األسبؽ المصرم مف الرئيس  دعك مف الحصكؿ عمى  1977عاـ 
كما حصؿ في  ؛بأنو قد يزكر القدس لك كاف ذلؾ سيحقؽ السبلـ ،مقابمة تمفزيكنية معو

عمى تصريح األسبؽ،  "إسرائيؿ"رئيس كزراء  "،مناحيـ بيغف"مقابمة أخرل منفصمة مع 
 .كريكفغشخصيان في مطار بف  "السادات"أنكر يرحب فيو باستقباؿ الرئيس 

كيصؿ أحد المحمميف إلى نتيجة مؤداىا أف ىذه االلتزامات المتبادلة التي استخدميا 
"أنكر فعندما جاء  ،صنعت مشيد االجتماع الذم حدث بعد ذلؾ "كركنكيت"كالتر 
كاف ىناؾ شبكات أمريكية كألفي صحفي مف مختمؼ بقاع العالـ  ،إلى القدس ،السادات
عمى اليكاء مباشرة في التمفزيكف كاإلذاعة  توكقد تمت تغطي ،كينقمكا ىذا الحدث ليشيدكا

                                           
ػ القػػاىرة، مكتبػػة الشػػركؽ الػػدكلي، الطبعػػة األكلػػى نعػػـك تشكمسػػكي، السػػيطرة عمػػى اإلعػػبلـ، تعريػػب أىميػػة عبػػد المطيػػؼ ػػػ  1

   .25ػ  23، ص 2113
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كبعد ذلؾ بأسابيع تبيف أف أكثر مف ثبلثيف مميكف مكاطف أمريكي قد شاىدكا  .األمريكية
 كككنكا رأييـ ِبشأنيا. "عممية صنع السبلـ"

مستكل دبمكماسي  تنيار عندقد كدبمكماسية كسائؿ اإلعبلـ تسيؿ مف المفاكضات التي 
 .مف خبلؿ ما قد تطمقو مف أفكار كمشركعات جديدة بشاف ىذه المفاكضات ،معيف

كىكذا تتعدد األدكار التي تقـك بيا كسائؿ اإلعبلـ األمريكية في نطاؽ تنفيذ السياسة 
 الخارجية األمريكية.

 ،ـ مف جانبالدراسات المتعمقة بتحميؿ العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالرأم العاكازدادت 
مت ىذه دخبلؿ الفترة األخيرة، كقد ق ،كالسياسة الخارجية األمريكية مف جانب آخر

ات يالدراسات بعض النتائج الميمة المختمفة عما كاف سائدان خبلؿ عقدم الخمسين
 مف القرف العشريف.ات يكالستين

فمقد كاف الشائع ىك أف المكاطف األمريكي العادم ال ييتـ بقضايا السياسة الخارجية، 
تكصمت إلى أنو مف الصعب القبكؿ بيذه إذ كىك ما أثبتت الدراسات الجديدة عكسو، 

 ،أم أف المكاطف العادم يمعب دكران ىامان في انتخاب الرئيس كتقييـ سياستو ،األحكاـ
الرأم العاـ ىك عنصر ىاـ ضركرم كمؤثر في النظاـ كمف ثـ فالمكاطف العادم ك 

 السياسي األمريكي.
في الماضي القريب مقتصران عمى األمريكية االىتماـ بقضايا السياسة الخارجية كاف ك 

كالتي لدييا الخبرات كاىتمامات كمستكل  ،النخبة التي كانت تعتمد عمى الصحؼ
، حاليان كلكف الكضع تغير  .ئؿ اإلعبلـتعميمي مرتفع تجعميا ذات مناعة تجاه تأثير كسا

تعرضيا ففي ظؿ الحجـ الكبير مف المعمكمات عف قضايا السياسة الخارجية التي 
فإف أعدادان كبيرة مف المكاطنيف العادييف صارت عمى دراية كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، 

ىا في إلى حد ما باألحداث الخارجية الجارية، األمر الذم أدل إلى اتساع نطاؽ دكر 
 .1السياسة الخارجية

تقييـ السياسة الخارجية األمريكية مف جانب المكاطف األمريكي العادم كدكر عند ك 
 كيؼ يرل المكاطف العادم العالـفإنو مف الميـ معرفة،  ،كسائؿ اإلعبلـ في ىذا الشأف
                                           

 .311أخبار السياسة كسياسة األخبار، مرجع سابؽ، صدكريس غرابر كآخركف،  1
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ككيؼ يحكـ الناس عمى سياسات قادتيـ في عصر ال تكجد فيو حكاجز بيف  مف حكلو؟
فيما  "دكر القيـ األساسية األمريكيةكىذا يتعمؽ بما يسمى "، ؟ف الداخمية كالخارجيةالشؤك 

كقنكات المعمكمات التي يحصؿ المكاطنكف مف خبلليا عمى  ،يتعمؽ بالسياسة الخارجية
ىما المعيار األساسي في كالسبلـ كاألمف  ،المعمكمات بصدد قضايا السياسة الخارجية

 تقييـ المكاطف العادم ألداء كسياسات الرئيس الخارجية. 
العادم أساسان عمى األنشطة الرئاسية كالتغطية اإلخبارية األمريكي المكاطف كيعتمد 

كالتي تزكده بتيار مستمر مف المعمكمات  ،لكسائؿ اإلعبلـ ألحداث السياسة الخارجية
 لسياسة.عف ىذا الجانب المعقد مف ا

السياسة الخارجية كأداء الرئيس مف خبلؿ تكقعاتيـ التي تتشكؿ مف يقيـ األشخاص ك 
خبلؿ المعمكمات عما يمكف أف يقدمو ألكثر المكضكعات أىمية بالنسبة ليـ كبالنسبة 

كمف ثـ فيـ يقيمكف السياسة الخارجية  ،كىما السبلـ كاألمف ،ألىداؼ السياسة الخارجية
ألنيـ يعتقدكف أف الرؤساء  ،لمدل تحقيؽ كتأكيد األمف كالسبلـ كأداء الرئيس كفقان 

 يمتمككف الكسائؿ الضركرية لتحقيؽ ىذه األىداؼ.
كفيما يتعمؽ بالمعمكمات التي يستند إلييا المكاطف األمريكي لمتكصؿ إلى حكـ في ىذا 

ليذه  كتكضيحات الرئيس ،كتعميقات كسائؿ اإلعبلـ ،النخب السياسيةتقييـ الصدد، فإف 
ىي التي تحدد المعمكمات التي يعتمدكف عمييا في تقييميـ لمسياسة  ،المعمكمات
 الخارجية.

 فإف أنشطة الرئيس كالتغطية اإلخبارية ،إلى تحقيؽ السبلـ كتأكيد األمفكباإلضافة 
فعندما تخصص شبكات التمفزيكف كقتان  .تشكؿ معايير أخرل لتقييـ السياسات الخارجية

فإف ىذا يضع الرئيس  ،ئمة كمخصصان لقصص األخبار الرئاسيةأكبر كأكثر مبل
كفي  ؛في إطار إيجابي كبالتالي تزداد المساندة العامة لسياسات الرئيس وكسياسات

االتجاه المضاد، فإف الكقت كالمعالجة التي يتـ تخصيصيا إللقاء الضكء عمى فشؿ 
 دة العامة ليا.سياسات الرئيس الخارجية تؤدم إلى انخفاض أكبر في المسان

يكافئ الرئيس الذم يتبع سياسات مصممة لمدفاع في األمريكي كما أف الرأم العاـ 
كالتي يخصص مكارد كافية لتحقيؽ أمف  ،مكاجية التحالؼ الدكلي ضد الكاليات المتحدة
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الكاليات المتحدة، كما أنو ال يعطي تقييمان عاليان لمسياسات التي تقكد األمة لمتدخؿ في 
 ات الداخمية لدكؿ أخرل.الصراع

كالسفر  ،كقدرتو اإلقناعية العاليةاألمريكي خطب الرئيس أخيران، تجدر اإلشارة، إلى أف ك 
يجابية ليذه األنشطة ترفع كالتغطية اإلعبلمية اإل ،كاستخداـ القكة ،إلى الدكؿ األجنبية

 كمف ثـ تعطي تقييمان عاليان مف قبؿ الرأم العاـ. ،المساندة لمسياسات الخارجية
المطمب الثاني: تعاطي وسائل اإلعالم األمريكية مع أجندات ما بعد أحداث الحادي 

 عشر من أيمول ) اإلرىاب ـ احتالل العراق (
لتبمكر اتجاىان جديدان بالنسبة لمتقاليد  2111جاءت أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ عاـ 

شيدت الساحة السياسية األمريكية ألكؿ مرة في ، إذ كية في ىذا الشأفكالمثؿ األمري
 ،تقييدان قانكنيان كاضحان في مجاؿ الحريات العامةاألمريكية، تاريخ الكاليات المتحدة 

 .كخاصة حرية الرأم العاـ كالتعبير
 فاإلعبلـ األمريكي تكافرت آليات عديدة لتقييده قبؿ أحداثإال أف ىذا ليس بجديد،  

كىذا التقييد الثانكم  ،كاستمرت بعد ىذه األحداث ،2111عاـ  الحادم عشر مف أيمكؿ
ال يضيؼ جديدان بقدر ما يعبر عف كاقع قائـ بالفعؿ، كمف أبرز المحمميف الذيف عبركا 

الذم تناكؿ ىذا المكضكع في العديد مف الدراسات  "كـ تشكمسكي"نععف ىذا الرأم 
دل السيطرة األمريكية الحككمية كشبو الحككمية عمى مكضحان م ،كالمقاالت الصحفية

ككيؼ تنامت بعد أحداث الحادم عشر  ،كسائؿ اإلعبلـ األمريكية كآليات ىذه السيطرة
 ،لنمك ىذا االتجاه وتيؤاكمف ثـ فيذه األحداث كفرت ظركفان م، 2111عاـ مف أيمكؿ 

 .1كلـ تكف عامبلن إليجاده في الكاقع السياسي األمريكي
ىذه األحداث اإلدارة األمريكية إلى البحث عف الكسائؿ كاألساليب التي كقد دفعت 

بؿ كضركرة أف تتكافر لدييا القدرة عمى استباؽ ىذه األحداث قبؿ  ،تحكؿ دكف تكرارىا
ستراتيجية كقائية ضد القكل التي تمثؿ تيديدان لؤلمف القكمي امف خبلؿ تبني  ،كقكعيا

 دارة األمريكية في ىذا الشأف.كفقان لرؤية اإل ،األمريكي

                                           
 .121ػ 118، ص 2113 ،مركز المغات كالترجمةالقاىرة ، أكاديمية الفنكف،  ،تشكمسكي حكؿ أحداث أيمكؿنعـك يث دحػ  1
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د إلى مفاىيـ التحميؿ السياسي لتفسير مكقؼ اإلدارة األمريكية استناالعند و الكاقع أنك 
يمكف القكؿ بأف اإلدارة األمريكية كاجيت  ،2111مف أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ 

بأبعادىا كالتي تمثؿ ، ربما ألكؿ مرة في تاريخيا معضمة المفاضمة بيف األمف كالحرية
سمطة  ةكأف شأنيا شأف أي ،كمستكياتيا المختمفة القيمة العميا بالنسبة لممجتمع األمريكي

سياسية أخرل قد اختارت كانحازت إلى متطمبات األمف كالحفاظ عميو، كىك أمر طبيعي 
خاصة في أكقات األزمات الحادة التي تتعرض ك  .يحدث في كؿ المجتمعات كالدكؿ

  .ليا
التي أحدثت ىزة الكبيرة مف األزمات ، 2111عاـلحادم عشر مف أيمكؿ أحداث اكانت 

يا مثمت إذ إن ،كلئلدارة األمريكية عمى كجو الخصكص ،عنيفة في المجتمع األمريكي
الحساسية كىي أمف المكاطف قضية بالغة ىذه اإلدارة في شرعية تحديان مباشران ل

بؿ إف ىذا األمر يعد مف  ،وعمى تحقيقاألمريكي الذم يرل أف لئلدارة األمريكية القدرة 
المعايير األساسية التي عمى أساسيا يتـ تقييـ أداء الرئيس كرجالو عمى مستكل 

 .السياسة الخارجية
برزت بالنسبة لئلدارة األمريكية في ىذا الشأف تتمثؿ في التي كالكاقع أف اإلشكالية 

كىك إلى أم حد تكاجو الكاليات المتحدة مشكمة أمنية في ظؿ الظركؼ  ،تساؤؿ منطقي
حيث تتبكأ الكاليات المتحدة مكقع القكة العظمى الكحيدة،  ؟القائمة عمى المسرح الدكلي

 كما ىي المصادر الحقيقية لمتيديدات بالنسبة لؤلمف القكمي األمريكي؟
، إذ ضمة بتسطيح كتبسيط كاضحكقد تعاممت اإلدارة األمريكية مع ىذا السؤاؿ المع

ف مصادر ىذا التيديد ىك أك ، بكجكد تيديدات حقيقية لؤلمف القكمي األمريكيأقرت 
 1."اإلرىابتسمية "أطمقت عميو ، كائف ىبلمي غير محدد المعالـ كغير محدد المكاف

 ،كاستخدمت كسائؿ اإلعبلـ األمريكية الضخمة في التركيج ليذه الرؤية بشكؿ مكثؼ
الذم أدل إلى غياب الكعي كالقدرة عمى التمييز بيف ما يمثؿ تيديدان حقيقيان األمر 

كمف ثـ نجحت آلة اإلعبلـ األمريكي  ،لؤلمف القكمي األمريكي كبيف ما ال يمثؿ تيديدان 

                                           
 ، المركز"اإلعبلـ كاإلرىاب في ضكء أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ، مجمة الدراسات اإلعبلمية "ت،امحمد عمي الحك ػ  1
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في خمؽ تصكرات كمدركات ذىنية لدل المكاطف األمريكي كالرأم العاـ األمريكي بصدد 
جماع كطني أمريكي حكؿ إلي مف الضركرم حدكث كبالتا ،اإلرىاب كالقائميف بو

في كؿ  ،كفقان لمرؤية األمريكية ،ضركرة التصدم لئلرىاب كمكاجية القكل اإلرىابية
 .1مكاف في العالـ

كثمة محاكالت لتفسير ىذا األسمكب الذم اتبعتو اإلدارة األمريكية بالقكؿ إف اإلدارة 
عاـ رة أزمة الحادم عشر مف أيمكؿ ستراتيجية معينة في إداااألمريكية لجأت إلى 

تحكيؿ مسار "ستراتيجية استراتيجية المعركفة في عالـ األزمات بكىي اال، 2111
كفقان لككلف  ،، كمحاكلة تكظيفيا لتحقيؽ أىداؼ كاف يصعب تحقيقيا مف قبؿ"األزمة

 سبؽ.كؿ كزير الخارجية األمريكية األاب
في ىذا االتجاه كالذم تبمكر األمريكية كاف تكظيؼ اإلعبلـ مف قبؿ اإلدارة  ،كمف ىنا

كالذم تضمف  ،عمى المستكل االستراتيجي بما يسمى باإلعبلف اإلمبراطكرم األمريكي
كرؤيتيا بصدد إعادة  ،ستراتيجية ألمف الكاليات المتحدة كمكقعيا في العالـالرؤية اال

 بلءـ كالدكر اإلمبراطكرم األمريكي الجديد.ترتيب األكضاع في العالـ بما يت
بعض المظاىر ذات الداللة  ،المفكر العربي األمريكي الجنسية "ادكارد سعيد"كيرصد 

ف الكاليات المتحدة تحاكؿ القياـ بيذا الدكر أإذ يذكر  ،اليامة في ىذا الصدد
نكار الذات الذم يصؿ  اإلمبراطكرم بإصرار غريب عمى البراءة كحسف النية المطمؽ كا 

كيصؼ ىذا الكضع بأنو كىـ عصابي مقمؽ يقـك بخدمتو فريؽ جديد  ،إلى حد القدسية
مف المثقفيف اليسارييف أك الميبرالييف سابقان، الذيف ليـ تاريخيـ في معارضة حركب 

 ةىذه بأساليب كثير  "اإلمبراطكرية الفاضمة"أمريكا الخارجية، لكنيـ اليـك يدافعكف عف 
 .الفج باسـ الكطنية إلى التبريرات الممتكية البل أخبلقية مف جكىرىا تمتد مف الزعيؽ

دكرىا في ىذا ، 2111عاـ كيضيؼ بأنو كاف ألحداث الحادم عشر مف أيمكؿ 
لكف الغريب أف تمؾ األحداث الرىيبة تعمؿ ككأنيا أتت مف ال مكاف، كليس  ،االنقبلب

ريكي كالحضكر األمريكي في كؿ إلى جنكف التدخؿ األم ومف عالـ ما كراء البحار دفع
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كيشير إلى أف الغياب التاـ لمبعد التاريخي كاالتزاف عف كؿ التحميبلت المتظاىرة  .مكاف
 .1بالجدية لردكد األفعاؿ األمريكية في أفغانستاف كالعراؽ

يتمثؿ في أف المخطط اإلعبلمي  "ادكارد سعيد"كتفسير الظكاىر التي يرصدىا 
عك إليو يتناقض مع القيـ كالمثؿ السياسية األمريكية التي األمريكي يدرؾ أف ما يد

كمف ثـ فبل بد مف أف تتـ صياغة معينة األمريكية، قامت عمييا الكاليات المتحدة 
كتجنب التفكير  ،لمخطاب اإلعبلمي تقكـ عمى إثارة العكاطؼ كالتبلعب بالمشاعر

البعض في ىذا االتجاه محاكلة تحدث مف جانب  ةكتيميش أي ،العقبلني بقدر اإلمكاف
المضاد، كذلؾ مف خبلؿ تقديـ ىذا الكـ اليائؿ مف المكاد اإلعبلمية عبر كسائؿ 

حقيقة األمر رؤية معينة كمحدكدة لمكاقع السياسي في اإلعبلـ المختمفة، كالتي تعكس 
مستخدمان في ذلؾ ما  ،كالتي يجب أف تسكد ،كمتطمباتو مف كجية نظر اإلدارة األمريكية

ستراتيجية تعبكية في األساس اكىي  ،ستراتيجية القطيعاالدعاية السياسية ببيعرؼ 
دكف إتاحة مف  ،تسعى إلى جعؿ الجماىير ينقادكف كيمتفكف حكؿ خطاب سياسي معيف

  .فرصة لمتفكير في مككنات كمنطقية ىذا الخطاب مف عدمو ةأي
االختزاؿ بالنسبة لمعديد مف كالمبلحظ أف الخطاب اإلعبلمي األمريكي قد لجأ إلى أداة 

القضايا المحكرية التي تستحؽ التحميؿ كالتأمؿ العقبلني مف أجؿ التكصؿ إلى جكىرىا 
معتمدان في ذلؾ عمى أف ىذا االختزاؿ يعطي ميزة معينة ليذا الخطاب، كىي  ،الحقيقي

غفاؿ الجكانب األخرل التي ربما تككف أكثر  إبراز جانب معيف مف ىذه القضايا كا 
المرسـك  يإال أف إبرازىا قد يتعارض مع األىداؼ التي يسعى الخطاب اإلعبلم ،ىميةأ

  .الكصكؿ إلييا
فمف أجؿ إضفاء الطابع العاطفي عمى قضية العبلقة بيف الكاليات المتحدة كاآلخر غير 
األمريكي، تـ اختزاؿ ىذه القضية في سؤاؿ بسيط كىك لماذا يكرىكننا؟ ككانت اإلجابة 

المبلئمة ألىداؼ الخطاب اإلعبلمي السياسي لئلدارة األمريكية ىي أنيـ الجاىزة ك 
يكرىكننا ألننا األفضؿ كألننا األكثر تقدمان كديمقراطية كاألكثر قكة كاألفضؿ مف حيث 

                                           
، الحيػاة، لنػدف، "كمة أمريكا في مرآتيا غير األمنية، كفػي ىامشػية عناصػرىا الحركيػة المنظمػة عمػى العػالـمش"ادكار سعيد، ػ  1
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فبل بد مف أف تقـك الكاليات المتحدة بدكرىا إلزالة الكراىية مف ، كىكذا ،مستكل المعيشة
ة يفيذه الثبلث ،اطية كالثقافة األمريكية كاالقتصاد الحرالنفكس مف خبلؿ نشر الديمقر 
في الخاصة كمف ثـ فيذه ىي رسالة الكاليات المتحدة  ،التي حققت االزدىار األمريكي

 .قبؿ قكة دكلية مف ةكأنيا تمتمؾ عناصر قكة لـ تتح ألي ،العالـ الجديد
قياـ عمى كء ، في إلقاء الضىذا ىك إطار الخطاب اإلعبلمي السياسي األمريكي

نع طإطار مص "،ادكارد سعيد"كما أشار كىك  ،الكاليات المتحدة بدكرىا اإلمبراطكرم
كطالما أف أىداؼ ىذا الدكر  ،كيعبر عف رؤية معينة لمخير كرؤية مضادة لمشر

فيمكف التغاضي عف  ،اإلمبراطكرم بالمفيكـ المتقدـ أىداؼ خيرة بالمفيـك األمريكي
كقد تككف تجاكزات غير أخبلقية كغير  ،بعض التجاكزات التي تقع عند الممارسة

إال أنيا تساعد عمى الكصكؿ إلى اليدؼ العاـ الكبير كىك تحقيؽ خير العالـ  ،إنسانية
  .مف خبلؿ الدكر اإلمبراطكرم األمريكي المطمكب

السياسة الخارجية األمريكية في ثكبيا  نجد تكظيفان جديدان لئلعبلـ عمى مستكل ،كىكذا
ربط ىذا التطكر في المكقؼ األمريكي كىذا التحكؿ في تـّ كقد ، اإلمبراطكرم الجديد

المسيحي في اإلدارات اليميف كازدياد تأثير  الخطاب اإلعبلمي السياسي األمريكي
د القديـ، الذم لديو قناعة مطمقة باألحقية كرؤية معينة مستفادة مف العياألمريكية 

 . 1كتدكر حكؿ ما يجب القياـ بو مف أجؿ التعجيؿ بعكدة المسيح
إال أنو ربما يككف أحدث األدكات التي لجأ إلييا صانع  ،كال شؾ في كجكد ىذا التأثير

الخطاب السياسي اإلعبلمي األمريكي مف أجؿ زيادة كفاءة كفعالية ىذا الخطاب في 
لغرض الييمنة عمى العالـ كتبرير  ،مريكية الجديدةستراتيجية األتعبئة الجماىير نحك اال

التضحيات المتكقعة لدافع الضرائب األمريكي، بؿ كتبرير التضحيات التي يجب عمى 
كفقان لمرؤية األمريكية  ،المكاطف األمريكي تقديميا لمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ النبيؿ

ى تقديـ مبررات الرسمية، بؿ كنضيؼ أف ىذا الخطاب يساعد اإلدارة األمريكية عم
مكضكعية لممكاطف األمريكي التي بدأ يعاني مف بعض المصاعب المعيشية التي لـ 
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يعتد عمييا، كالعمؿ ساعات أطكؿ بدخؿ أقؿ، التدىكر النسبي لبعض الخدمات 
 .المقدمة إليو في المجاالت المختمفة التي تشير إلييا العديد مف الدراسات

  ودور وسائل اإلعالم األمريكية واًل: االحتالل األمريكي لمعراقأ
أداء كسائؿ اإلعبلـ في الظركؼ العادية كأدائيا في صنع القرار المتعمؽ يختمؼ 

سكاء مف حيث دكرىا في مراحؿ صنع السياسة  ،باألزمات في السياسة الخارجية
عمى تأثير النخب االت جأك مف حيث االختبلؼ في م ،الخارجية المتعمقة باألزمات

تبادلية بيف ىناؾ عبلقة عاـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ األزمة، إذ إف كالرأم الاإلعبلـ 
األزمة مف خبلؿ كسائؿ ؿ لنخب ككسائؿ اإلعبلـ كمحتكل المادة المقدمة حك كؿ مف ا
ىناؾ تأثيران لكسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ كتركيج كتكقيت كمحتكل ، كما إف اإلعبلـ

 .1السياسة المتعمقة باألزمات
العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالحككمة في األزمات تبيف أف التقاليد السياسية كفي نطاؽ 

كاإلعبلمية األمريكية تسمح بازدياد درجة تقبؿ الضغكط الحككمية المباشرة كشبو 
فاإلعبلـ األمريكي المعني بقضايا السياسة  .المباشرة عمى المؤسسات اإلعبلمية

الحككمية األمريكية بكصفيا أكثر  ةر داالخارجية يخضع خضكعان شبو كامؿ لئل
دراكان لحقائؽ المكقؼ األمريكي، المؤسسات السياسية الخارجية األمريكية  فيمان كا 

 في تمؾ األزمات.كأىداؼ السياسة الخارجية األمريكية 
تدكر في نطاؽ تعبئة  ،في أكقات األزماتكبيرة مسؤكلية كما إف لكسائؿ اإلعبلـ 

ىناؾ حدكدان ، فضبلن عف أف الجماىير حكؿ القيادة األمريكية كتكجياتيا في إدارة األزمة
كأف ىناؾ ضركرة لفرض الرقابة عمى  ،لحؽ الشعب في المعرفة في أكقات األزمات

خاصة إذا كانت األداة العسكرية ىي األداة المستخدمة في األزمة، كمف ثـ ك  ،اإلعبلـ
بعض المتطمبات التي يجب أخذىا في االعتبار بالنسبة لحرية الصحافة في مثؿ  فيناؾ

 ىذه الظركؼ.
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كيتـ  ،إف كسائؿ اإلعبلـ أداة مف أدكات إدارة األزمات في السياسة الخارجية األمريكية
كفي حاالت  ؛تكظيفيا في نطاؽ األزمات كفقان لبرامج معينة كلتحقيؽ أىداؼ معينة

ككذلؾ في مجاؿ  ،تكظيفيا في مجاؿ الدعاية المضادة لمعدد يتـ ،الصداـ المسمح
 الحرب النفسية.

المرحمة إلى مراحؿ عدة، كفي حيف تتمثؿ األزمات كينقسـ دكر كسائؿ اإلعبلـ خبلؿ 
في كضع برنامج العمؿ اليكمي المتعمؽ باألزمة، بمعنى قدرة كسائؿ اإلعبلـ  ،األكلى

المرحمة الثانية حكؿ تدكر  ؛عمى تحديد المكضكعات اليكمية اليامة ذات الصمة باألزمة
فتتعمؽ أما المرحمة الثالثة ؛ عبلقة نماذج التغطية اإلخبارية لكسائؿ اإلعبلـ البلزمة

الكيفية لؤلخبار المذاعة كالمنشكرة عف األزمة مدل االرتباط بيف الخصائص ب
 .1كاالنشغاؿ بالشؤكف العسكرية لؤلزمة

 ،2113األمريكي لمعراؽ عاـ االحتبلؿ خبلؿ أكضح الكاقع أف أداء اإلعبلـ األمريكي ك 
ف كاف مستكل األداء أقؿ كفاءة كجكدة مف الناحية  ،ير مف ىذه النتائجثحة الكص كا 

 عبلـ األمريكي في حرب الخميج الثانية.المينية مقارنة بأداء اإل
إال أننا نستطيع أف نرصد بعض الظكاىر اليامة ذات الصمة بدكر كسائؿ اإلعبلـ 

كما أكضحتيا  ،دارة األزمات في نطاؽ السياسة الخارجية األمريكيةإاألمريكية في 
 الي:عمى النحك الت ،بعض كقائع الممارسة في الحرب األمريكية األخيرة عمى العراؽ

كتكفير كافة  ،ستراتيجية لمعمؿ اإلعبلمياػ االىتماـ األمريكي الكاضح بكضع 1
 الحتبلؿ العراؽ،اإلمكانات التكنكلكجية المتطكرة لعمؿ التغطية اإلعبلمية المطمكبة 

لدرجة أف القكات األمريكية استعانت بخبرات ىكليككد إلعداد المركز الصحفي في 
 قطر.

الضخمة التي أجريت كانت بيدؼ التحكـ في المادة اإلعبلمية ػ إف ىذه االستعدادات 2
 التي سيتـ نشرىا كبثيا، بما يخدـ األىداؼ األمريكية.
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ػ كضعت قكات الجيش األمريكي إطاران صارمان يحدد عمؿ الصحفييف المرافقيف 3
جعؿ ىؤالء الصحفييف يخشكف أف يؤدم ىذا إلى منعيـ مف الكصكؿ كىك ما  ،لمجنكد

 .كىك ما حدث بالفعؿ ،مكمات التي يريدكنياإلى المع
مف شتى دكؿ العالـ القادميف فإف عمى الصحفييف  ،ككفقان لما نشرتو كسائؿ اإلعبلـ

كف أنيا ستمكف كسائؿ اإلعبلـ غاعتبر البنتا ،التكقيع عمى كثيقة تتضمف خمسيف بندان 
 مف الكصكؿ إلى مناطؽ المعارؾ. 

اإلعبلمي كمنع نشر األخبار كالمعمكمات التي عتيـ التػ لجأت السمطات األمريكية إلى 4
بؿ كصؿ األمر  ،كلك اقتضى األمر الستخدمت القكة ضد الصحفييف ،تتبلءـ معياال 

إلى قتؿ بعض اإلعبلمييف كمحاصرة مكاتب بعض القنكات الفضائية العربية في 
 .1بغداد

ية إلى القكات العراقية ػ تـ تكظيؼ اإلعبلـ األمريكي في نطاؽ الحرب النفسية المكج5
ف كانت الكفاءة المينية متكاضعة لمحككمة العراقية،  كالنظاـ العراقي بصكرة ممحكظة، كا 

محمد سعيد الصحاؼ" استطاع أف يكشؼ لدرجة أف كزير اإلعبلـ العراقي السابؽ" 
بجيد فردم عف بعض المعمكمات الخاطئة التي ركجت ليا كسائؿ اإلعبلـ األمريكي، 

 بيان بعد ذلؾ. سالمراحؿ األكلى مف الحرب، كىك ما أضعؼ مصداقيتيا نخاصة في 
 ثانيًا: مستقبل العالقة بين وسائل اإلعالم والرأي العام والسياسة الخارجية األمريكية 

أف العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالرأم العاـ مف ، تـّ تكضيح مف خبلؿ التحميؿ المقدـ
كانت دائمان في الطرؼ األبعد  ،كية مف جانب آخركالسياسة الخارجية األمري ،جانب

 .بالنسبة لمنمكذج المثالي األمريكي لمعبلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة في المجتمع األمريكي
كالسؤاؿ الذم يطرح ىنا يدكر حكؿ مستقبؿ ىذه العبلقة في ظؿ التحكالت التي يشيدىا 

 الحالية.المجتمع األمريكي خبلؿ الفترة 
إلى عالـ أصبح أقرب  ونأإذ  ،د مبلمح اإلعبلـ األمريكيالكضع تـّ رصكفي ظؿ ىذا 

الرأم الكاحد، فالمكاطف األمريكي يجب أف يعمـ ما تريد الحككمة األمريكية إعبلمو بو، 

                                           
 .2113ػ  4ػ  3عزة سامي، اإلعبلـ األمريكي يمجأ لمخداع مف أجؿ الدفاع عف حربو الزائفة، األىراـ ػ  1
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ما يساعد عمى تشكيؿ الرأم العاـ األمريكي في االتجاه المساند لمسياسة الخارجية م
 .1التي تقكـ بتنفيذىا
بؿ ككضع  ،فرض إطار مف السيطرة الكاضحة عمى حركة الصحفييفكقد تطمب ذلؾ 

كما تطمب فرض نكع  ،إطار محدد لما يجب أف يقكمكا بو مف تغطية إعبلمية لؤلحداث
اإلعبلمي كاستخداـ المغالطات كاألكاذيب كأساليب التبلعب المعركفة عتيـ مف أنكاع الت

كذلؾ بيدؼ تكجيو الرأم  ،ريكيفي الغاية السياسية في سياؽ الخطاب اإلعبلمي األم
 "رسالة الكاليات المتحدة المقدسة"ىي  ،العاـ األمريكي كتعبئتو صكب كجية معينة

 . 2لتحقيؽ الحرية كالديمقراطية كالسبلـ بالمفيـك األمريكي العالـ
فإف أىـ مبلمح تكظيؼ اإلعبلـ األمريكي في مجاؿ السياسة الخارجية  ،كبالتالي

 ،ه األكضاع يتمثؿ في تكظيفو كأداة لمتعبئة العامة في الداخؿاألمريكية في ظؿ ىذ
مكضكع  ،لتكفير الدعـ كالمساندة الداخمية لكضع اإلعبلف اإلمبراطكرم األمريكي

فإف ىذا اإلعبلـ يتبنى تحقيؽ النصر  ،التطبيؽ في العالـ، كفيما يتعمؽ بالخارج
 األمريكي بأقؿ تكمفة ممكنة.

بلقة بيف اإلعبلـ كالسياسة الخارجية األمريكية يتكقؼ عمى فإف مستقبؿ الع ،كبالتالي
 :3أىميا ما يمي ،عدة اعتبارات

بمعنى أف  ،ػ مدل استمرار القكل السياسية المسيطرة عمى اإلدارة األمريكية الحالية1
استمرار ىذه القكل في السيطرة عمى مقدرات األمكر في اإلدارة األمريكية في المستقبؿ 

 سكؼ يؤدم إلى االستمرار في تكظيؼ اإلعبلـ بالمفيـك المتقدـ.
خاصة  ،ػ مدل قدرة اإلعبلـ األمريكي عمى االستمرار في القياـ بيذا الدكر المرسـك2

كما أنو ال تتكافر لو إمكانيات  ،يـ كالمثؿ األمريكيةكأف ىذا الدكر ال يتبلقى مع الق
ف التطكر في تكنكلكجيا اإلعبلـ ، إذ إطكيمة في الظركؼ العادية ةاالستمرار لمد

 كاالتصاؿ يفتح الطريؽ أماـ إمكانية إحداث ثغرات في ىذا الجدار اإلعبلمي األمريكي.
                                           

، 853لندف، ممحؽ الكسط الصادر عف جريدة الحيػاة العػدد  "،حرب اإلعبلـ أصعب مف حرب المدافع"بساـ خالد الطيارة، ػ  1
13  /3  /2113. 

 .2113نيساف،  4، األىراـ، "اإلعبلـ األمريكي في الحرب"سياـ نصار، ػ  2
 .346محمد سعد أبك عامكد، اإلعبلـ كالسياسة في عالـ جديد، مرجع سابؽ،  3
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ؾ في المجتمع األمريكي لمكشؼ ػ مدل قدرة الميبرالية كاليسارية األمريكية عمى التحر 3
 عف زيؼ ىذا الخطاب السياسي اإلعبلمي األمريكي.

ػ مدل قدرة اإلدارة األمريكية عمى تقديـ حمكؿ لممشكبلت الداخمية في الكاليات 4
كىي مشكبلت اقتصادية كاجتماعية كثقافية خطيرة ال يجرم معيا االستمرار  ،المتحدة

نحك ما تراه اإلدارة األمريكية تيديدان لؤلمف القكمي في تكجيو أنظار المكاطف األمريكي 
 األمريكي.

ػ ردكد األفعاؿ الخارجية المتكقعة كالمحتممة تجاه ىذه السياسة األمريكية كاتجاه الدكر 5
 اإلمبراطكرم األمريكي الجديد في العالـ.

الرأم العاـ فكفقان ليذه االعتبارات سيتحدد مستقبؿ العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ ك  ،كمف ثـ
 ،ما باتجاه إعبلـ الرأم الكاحد التعبكم في الداخؿإكالسياسة الخارجية األمريكية، 

عبلـ الدعاية كالحرب النفسية في الخارج أك العكدة إلى نقطة تكازف بيف اإلعبلـ  ،كا 
الديمقراطي الذم يقكـ عميو النمكذج المثالي األمريكي في ىذا الشأف كبيف متطمبات 

ات المتحدة بدكرىا اإلمبراطكرم الجديد بأسمكب أكثر مركنة كليكنة مما ىك قياـ الكالي
 .حاليان قائـ 
يمكف أف تحدث مراجعة ليذا الدكر اإلمبراطكرم األمريكي إذا ما حدث تحكؿ  ،كأخيران 

ذا ما حدث نكع مف أنكاع  ،في التركيبة السياسية المسيطرة عمى اإلدارة األمريكية كا 
قات القكل في الكاليات المتحدة في الخارج، األمر الذم سيعيد إعادة الحسابات لعبل

 تشكيؿ عبلقة اإلعبلـ كالرأم العاـ بالسياسة الخارجية األمريكية.
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 الخاتمة
 

 ممخص البحث
حاكلت ىذه الدراسة رصد كتحميؿ العبلقة االرتباطية بيف اإلعبلـ كالسياسة في 

عمى مظاىر ىذه العبلقة كالتطكرات التي المجتمعات المعاصرة، مف خبلؿ التركيز 
يضاح الطبيعة المتغيرة  حصمت في ىذيف المجاليف كتأثيرىما عمى بعضيما البعض، كا 
ليذ العبلقة تبعان لعكامؿ عدة مف بينيا: العبلقة بيف األبنية اإلعبلمية كاألبنية السياسية 

بينيا كبيف األبنية في المجتمع كمدل استقبلؿ األبنية اإلعبلمية كأبعاد االرتباط 
 السياسية في المجتمع كتدفؽ المعمكمات بينيما.

كذلؾ حاكؿ البحث تقييـ فعالية كسائؿ اإلعبلـ في تحقيؽ أىداؼ السياسة العامة 
في المجتمع بناء عمى درجة االنتماء الذم تعكسو ىذه الكسائؿ، فضبلن عف تكيفيا 

اإلعبلمييف فييا كالتزاميـ بتحقيؽ  كتكظيفيا لمتقنيات التكنكلكجية المتطكرة كميارات
 أىداؼ السياسة العامة. 

كمف خبلؿ رصد أثر العكلمة كالمتغيرات المرتبطة بيا عمى العبلقة بيف اإلعبلـ 
ة اإلعبلمية كأدكاتيا كتأثير العكلمة في مكالسياسة، شرحت ىذه الدراسة مظاىر العكل

 اإلعبلـ العالمي.
مية بيف اإلعبلـ كالسياسة الخارجية لمدكلة، إذ كما بينت الدراسة العبلقة التفاع

كانت السمة العامة ىي التكامؿ بينيما، إذ استخدـ اإلعبلـ كأحد أىـ أدكات السياسة 
حدل أدكات الصراع بيف القكتيف األعظـ لمسيطرة الخارجية في حقبة الحرب الباردة  كا 

لى الداخؿ لخدمة عمى المعمكمات، باإلضافة إلى كيفية تكظيؼ اإلعبلـ المكجو إ
أىداؼ السياسة الخارجية كاستخداـ كسائؿ اإلعبلـ لمضغط عمى طرؼ آخر مف أجؿ 
تغيير سياساتو، كدكر اإلعبلـ في إدارة األزمات كفي العبلقات الدكلية ككأداة مف 

 أدكات التفاعؿ كالصراع الدكلي.
مية صنع كذلؾ رصد البحث الدكر الذم تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ االمريكية في عم

السياسة الخارجية األمريكية كتنفيذىا مف خبلؿ إيضاح اإلطار الفكرم الذم يحكـ ىذه 
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التغطية ك  في صنع السياسة الخارجية األمريكيةالعبلقة، كاتجاىات تأثير كسائؿ اإلعبلـ 
ىذه السياسة كتشكيؿ رأم عاـ بصددىا. ككذلؾ التغيرات التي طرأت اإلخبارية لقضايا 

، عمى دكر كسائؿ اإلعبلـ األمريكية 2111حادم عشر مف أيمكؿ عاـ بعد أحداث ال
  كالدكر الذم لعبتو األخيرة في االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ.

 
 نتائج البحث 

مف خبلؿ سياؽ فصكؿ الدراسة، كانسجامان مع الفرضيات التي طرحيا الباحث، 
 تـ التكصؿ إلى النتائج التالية:

عبلـ كالسياسية، تختمؼ فيو  درجة التأثر كالتأثير ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف اإلػ  1
المتبادؿ بينيما تبعان لمتطكرات الحاصمة في كؿ منيما، كتبعان الختبلؼ األنظمة 

حيث أف التطكرات في كسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيا كانعكاس ىذه التطكرات  السياسية،
، كتعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ  جعؿ مف اإلعبلـ مؤسسة سياسية تتكامؿ يكمان بعد يـك

كغايات محددة تفرض نفسيا عمى صانع القرار، كما أف درجة تطكر المجتمعات 
كانعكاسيا عمى طبيعة النظاـ السياسي تؤثر في طريقة التعامؿ مع كسائؿ اإلعبلـ مف 
خبلؿ فرض السياؽ العاـ لؤلحداث كالتحكـ في مساراتيا، كبذلؾ تحققت الفرضية 

 األساسية.
األدكات الرئيسة إلدارة العممية السياسية في المجتمع  لحدإاإلعبلـ أصبح ػ  2

ة المحرؾ األساسي لكسائؿ اإلعبلـ كتكجيييا يكما أصبحت النظـ السياس ،المعاصر
 .الفرعية األكلى، كبذلؾ تحققت الفرضية كفقان لمصالحيا

إذ مريكية ، عبلقة كثيقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كتكجيات السياسة الخارجية األىناؾ ػ  3
ستراتيجية بدكر ميـ في تحقيؽ األىداؼ البعيدة الكسائؿ اإلعبلـ األمريكية تقـك 

الخارجية، كمف النادر أف ينشأ تكتران جكىريان بيف السياسة األمريكية الكاليات المتحدة 
، إطارىا يتعمؿ ف ياإلعبلمية التات الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية كالمؤسس

 .الفرعية الثانيةلؾ الفرضية كتحققت بذ
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ػػ تعّد األداة اإلعبلمية أحد األدكات اليامة في مجاؿ تنفيذ السياسة الخارجية، 4
 كالتي تستيدؼ التأثير في مفاىيـ اآلخريف في الكحدات الدكلية األخرل.

 ان مكجي ان إعبلمّإذ يعد ، غالبان  اإلدارة االمريكيةسياسة يتبنى اإلعبلـ األمريكي إف ػ  5
 يخدـ بما كالعالمي األمريكي العاـ الرأم كيستقطب الخارجية األمريكية السياسة مع

، كبذلؾ يبتعد عف النمكذج المثالي األمريكي لمعبلقة بيف األمريكية السياسية الرؤل
 .اإلعبلـ كالسياسة

الممارسة الديمقراطية البد كأف يصحبو تطكير إعبلمي إف زيادة التكجو نحك ػ  5
دـ جدكل  ؤكد عطبيعة التطكر المعاصر ت، كما أف ف كفي األداء اإلعبلميفي المضمك 

كانت عمى المستكل الداخمي أك الخارجي، ألف ما يحجب في أسكاء  ،حجب المعمكمات
يمكف حجبو مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ  الداخؿ مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ الكطنية، ال

 المكاطف بطريقة أك بأخرل.الخارجية، كمف ثـ فالمعمكمات سكؼ تصؿ إلى 
ازدياد أىمية األداة اإلعبلمية في نطاؽ السياسة الخارجية، كما يمكف ػ  6

اإلعبلـ كأداة مف أدكات السياسة الخارجية ليس ىك ك  ،استخداميا لتحقيؽ مياـ عديدة
نما ىك اإلعبلـ المكجو إلى الداخؿ كالخارج اإلعبلـ   معان المكجو إلى الخارج فحسب، كا 

ألمر الذم يتطمب تكافر مجمكعة مف الميارات الخاصة لمعامميف في تو، ااذكقت ال في
 خاصة دكؿ العالـ الثالث. ك ىذا المجاؿ، ربما ال تتكفر لدل العديد مف الدكؿ، 

  المقترحات كالتكصيات
في خاتمة ىذا البحث، يأمؿ الباحث أف يككف قدـ كبطرح عممي أبعاد العبلقة بيف 

 :قدـ فيما يأتي بعض المقترحات كالتكصياتكيالسياسة كاإلعبلـ، 
استبداؿ األسمكب اإلعبلمي الذم يقـك عمى أساس الدمج النفسي لجمكع المكاطنيف ػ 1

أسمكب جديد يقـك عمى أساس االعتراؼ بفي إطار يتفؽ كتكجيات النظاـ السياسي 
القرار بحؽ فئات المجتمع في التعبير عف آرائيا كمصالحيا كتكصيميا إلى صانع 

 .السياسي
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ػ تطكير مضاميف الرسائؿ اإلعبلمية بما يتكافؽ مع أىداؼ السياسة العامة لمدكلة، 2
كاالىتماـ بقضايا اإلعبلـ أكثر، باإلضافة إلى رصد الميزانيات البلزمة لخدمة 

 المؤسسات اإلعبلمية، لتقـك بدكرىا في خدمة السياسة العامة بكفاءة عالية.
امؿ مع كسائؿ اإلعبلـ  بذكاء، كمعرفة مصدر الخبر اإلعبلمي عمى المتمقي التع ػ 3

لى ما ييدؼ، كىك بحاجة إلى تكعية إعبلمية عالية .  كعمى ماذا ينطكم كا 
كالتي تتحدث عف حكؿ حرية اإلعبلـ ،  ػ عدـ الجرم كراء األسطكرة األمريكية4

طريقة عمميا الديمقراطية بأفضؿ أشكاليا، إذ ندرؾ مف خبلؿ المؤسسات اإلعبلمية ك 
في الكاليات المتحدة األمريكية بأف الديمقراطية األمريكية ىي صنيعة اإلدارة األمريكية 

 بما يتناسب مع سياساتيا كبرامجيا.
كالحرفية حتى  بكثير مف االىتماـكتكجيييا التعامؿ مع الرسالة اإلعبلمية ضركرة ػ  5

  تستطيع تحقيؽ اليدؼ المطمكب مف بث ىذه الرسائؿ.
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