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 املقدمة
أحدثت التحوالت احلاصلة يف امليادين السياسية واالقتصادية والتقنية على 

يف تغيري  بآثارهااملستوى الدويل تطورات عدة يف بنية وسائل اإلعالم بشكل عام، عادت 
لى العملية اإلعالمية يف جوانب األداء والتوجيه والتنفيذ، وهو ما طرائق أداء القائمني ع

على وظائف اإلعالم التقليدية اليت التزمت ا العديد من حبوث  -بالنتيجة–أوقع أثره 
اإلعالم واالتصال منذ سنوات طويلة، وتظهر احلاجة إىل دعم توجه أكادميي ناشط 

جتاز مرحلة التعددية اإلعالمي املعاصر، الذي أاملتغري لتطوير تلك الوظائف مبالئمتها مع 
عن كامل  فيها غربيون وعربيعرب باحثون شطة، ليبلغ حدود التفاعلية الواقعية الن

اليت كانت تتحكم مبفاتيحها  اا تبدأ بالتحضري إىل اية مرحلة سيادة اإلعالمثقتهم ب
خيطط له القائم باالتصال  جتاه واألثر الذي، وتراجع نظريات أحادية اإلالنظم احلاكمة

 .ويوجهه ملتلقٍ ساكن غري فاعل
، ضمن )والوسيلة والوظيفة ءااألدتطور .. اجلديد اإلعالم( األولان كتابنا 

ت العامة، جبامعة بغداد، والعالقا اإلعالمواتمع، اليت بدأ قسم  اإلعالمسلسلة مكتبة 
ورعاية كرميتني من  بإشرافاجلامعي،  ماإلعال أداءاملبادرة العلمية لتطوير  وفق بإطالقها

مناقشة تلك  إىلالدكتور موسى جواد املوسوي، رئيس جامعة بغداد، يهدف  األستاذقبل 
العراقي،  اإلعالميعلى الواقع  املستوى الدويل العام، وانعكاسهاعلى  اإلعالميةالتغريات 

من التطبيقات  وحياول ان يضع مقاربة بني النظرية والتطبيق، حني يبحث عرب عدد
اجلامعي  اإلعالماملعاصرة، سبل مواجهة عدد من املشكالت اليت تواجه  اإلعالمية

ضمن سياق اجلامعة العام بان تكون  األوىلالعراقي، انطالقاً من ركيزتني رئيستني، تكمن 
الذي يعيش فيه القائم  اإلعالميطبيعة اال  إىل األخرىيف خدمة اتمع، وترجع 

بالتطور واالنفتاح على اتمع العراقي كامالً،  األخذعلى املستوى التعليمي، باالتصال 
 .اثر توافر عناصر ومقومات ومستلزمات، مكنته من النهوض واالضطالع ذا الدور

 األداءتفاعل ) والوسيلة والوظيفة األداءتطور .. اجلديد اإلعالم(ويناقش 
التكنولوجية، اليت أنتجت وية واالقتصادية العام مع عدد من التحوالت السياس اإلعالمي

بالوظائف  األخذسريع التطور، وما أحدثه ذلك من ضرورات  إعالميبامل متغري 
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، بتطور تلك لألفراداجلديدة، اليت تعاجل احلاجة االجتماعية والشخصية  اإلعالمية
اجلديد،  مياإلعالاال التحوالت، ويدرس دور املنظومة التفاعلية االلكترونية يف 

 إىلمنها على ارض الواقع،  اإلفادةوعية وقنوات لتداول املعلومات، ومناهج بوصفها أ
 لإلعالمالسيما إن اال املطلق  ..البث املباشر على املستوى العام تقنيات إتاحةجانب 

ى اجلديد مل يبق بعيداً عن التحوالت واملتغريات الشاملة املعاصرة اليت أثرت يف اإلعالم عل
مستوى العامل، مع تنامي استعماالت االنترنت بوصفه منظومة تواصلية جديدة، وبروز 
قوى جديدة غري حكومية يف هذا اال، لالستثمار املايل أو للبحث عن وسائل للتأثري 
السياسي واإليديولوجي، إذ أسهمت تلك املتغريات يف عملية تغيري األمناط  اليت كانت 

 مية سائدة للمضامني اإلعال
، وعدها اإلعالميف الصورة الذهنية اليت تكوا وسائل  األوللقد حبث الكتاب 

العاملني يف صناعة  أخالقياتمتجددة يف الوقت نفسه، فضالً عن ووظيفة تقليدية 
، مبا ترتبط به من ضوابط مهنية وحمددات وقيم، يف مسعى للكاتبني ان يربطا تلك اإلعالم

اجلامعي وحتسني صورة قطاع التعليم  اإلعالم أداءحة لتطوير املتغريات يف مناذج مقتر
 .لوظائفه بالشكل املطلوب اإلعالمهذا  حتقيق إىلالعايل والبحث العلمي، وصوالً 

 
 
 

 
 واهللا ويل التوفيق
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 التحول اجلديد.. اإلعالم
ومنازعـات عسـكرية   وإيديولوجية سياسية وتبدالت من صراعات عامل اليعاين        

يعيش الناس حالة من التطور السريع، ويتأثر الفكـر واحلـوار   و ،وحتوالت دميقراطية
السياسي بالعديد من املتغريات، يف رأسها العوملة، واإلرهاب الدويل، وتبعات االحتباس 

وهو سيناريو معقد يبدأ .. من املناطقاحلراري، والنفط، واخلالفات والنزاعات يف العديد 
.. من عودة نشوء نظام عاملي متعدد األقطاب إىل ضة دول آسيا يف مواجهة الغـرب 

داخليـة   اًأبعاد والتبدالت والتحوالت صراعال ملثل هذاأن  :وبينت السوابق التارخيية
تأثر يف جوانب تؤثر وتألا ، فيما بينهاعناصر جيب مراعاة التفاعل ودولية، وإقليمية و

 .وجماالت متعددة، يأيت اال اإلعالمي يف مقدمتها
وتتعذر بالتايل قراءة تارخيه، ومعاجلـة  .. إن اإلعالم ميارس دوره داخل اتمع        

السياسي، االقتصادي، (وضعه الراهن والتنبؤ بآفاق تطوره مبعزل عن السياق االجتماعي 
لذا، أثرت تلـك  .. ١الذي يعمل فيه هذا اإلعالم) الروحي–الفكري(، والثقايف )التقين

املتغريات جمتمعة يف اال اإلعالمي الدويل واحمللي على حد سواء، وأفـرزت مظـاهر   
إعالمية جديدة على مستوى العامل، وفّرت قنوات وممارسات ومضامني إعالمية جديدة، 

فة، منتجة يف الوقت نفسه تسهم بدورها يف حراك املتغريات املعاصرة يف اتمعات املختل
متغرياً إعالمياً مستقالً من حيث املظهر، وجامعاً آلثار املـتغريات الدوليـة املعاصـرة    

 .وعوائدها، ومتداخالً معها يف عالقة تفاعل وأثر متبادل
إن الدراسة املنهجية العلمية للظاهرة اإلعالمية اجلديدة، توجب أن تبحث هذه         

هرة مستقلة ومتميزة نسبياً متتلك خصائص ومسات حمددة، إال أـا  الظاهرة بوصفها ظا
متجذرة يف الوقت ذاته بالتاريخ واتمع، ومتشابكة ومتالمحة مع النسـيج والسـياق   

.. الذي نشأت وتشكلت وتطورت فيـه ) السياسي، واالقتصادي، والتقين(االجتماعي 
تسلسل مفترض لألحداث، وليس فقد أصبح االتصال عملية ليس هلا بداية أو اية أو 

وان مثّـة  ... فيه أشياء ثابتة ومستقلة عن األشياء األخرى، وان مجيع العناصر تتفاعـل 
 .طها وحتدد شكل الظاهرة ونتائجهاعالقات ديناميكية قائمة بني هذه العناصر، ترب
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ن إن التطور احلاصل يف علم االتصال أدى إىل إنتاج إشكاليات جديدة، ال ميك        
حلها إال بالرجوع إىل مقاربات جامعة وشاملة، تأخذ بعني االعتبار تعقد العناصر الفاعلة 
يف عملية التواصل ووضعها الديناميكي واملتغري من جهة إىل أخـرى، إذ أصـبح مـن    

ومن هذا املنطلق ... ٢املستحيل دراسة العملية االتصالية بشكل عام من منطلقات جزئية
رئيسة لدراسة الظاهرة اإلعالمية اجلديدة، يف ظل الواقع الدويل حددنا أربعة متغريات 

 :اجلديد، هي
 
 :اإليديولوجي/ املتغري السياسي.. أوالً 

يشري باحثون يف التاريخ السياسي إىل إن احلرب الباردة قد أثرت يف املنطقـة  
حـول  شغال قطيب احلرب الباردة يف املواجهة من إنمدة مبكرة، وانه رغم العربية منذ 

جنوب شرق آسيا، واليت أخذت منحى املواجهة العسكرية املباشرة يف فيتنـام، إال إن  
 .٣، ملا متثله من أمهية اقتصادية وإستراتيجية للغربطقة العربية مل تغب عن اهتمامهااملن

 احلـرب البـاردة أوىل أهـم املـتغريات الرئيسـة     تـداعيات  قد شكلت ل
عامل واملنطقة العربية، اليت تفرعت منها جمموعـة  اإليديولوجية على مستوى ال/السياسية

اإلستراتيجية (متغريات ظهرت عرب مالمح متعددة على صعيد املنطقة، يعد املتغري العراقي 
قضية الربنامج النووي اإليراين، (، واملتغري اإليراين )األمريكية يف العراق، ومنه إىل املنطقة

ان يؤثران يف احلالة الدولية بشكل كبري من املتغريات اللذ) واملقاربة األمريكية اخلاصة ا
 .املهمة فيها

إال إن املتغري العراقي يعد األكثر أمهية بينهما، وقد أفرز معطيـات سياسـية   
وعسكرية وأمنية وإعالمية ذات صلة باملتغري الثاين، يتمثل املعطى األبرز فيه بانتشـار  

يج العريب للمرة األوىل على اإلطـالق يف  قوات أمريكية ذات ثقل متقدم يف مشال اخلل
تاريخ املنطقة، وقاد هذا املعطى إىل إعادة صوغ االنتشار األمريكي يف الداخل اخلليجي، 
ومن مث إعادة رسم موقع هذا الداخل يف خارطة الوجود العسكري األمريكي يف الساحة 

 . ٤الدولية، وما تبع ذلك من نتائج سياسية على مستوى العامل
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مقاربة هذين املتغريين املهمني، وبالنظر إىل نتائج املعطى العسكري األمريكـي،  إن 
 :سيقود إىل نتيجتني أساسيتني ذات مالمح إعالمية ميكننا حتديدمها يف

يف ) أمريكا ودول االحتـاد األوريب ( زيادة فرص االجتاه احملافظ املعادي للغرب -1
فتراض جتديد والية احملـافظني  ، وقد أكد هذا اال٥السياسة واإلعالم اإليرانيني

على حساب اإلصالحيني لدورة رئاسية ثانية، من خالل إعادة انتخاب الرئيس 
االستطالعات واملعطيات اليت كانت رجحت اين حممود أمحدي جناد، رغم اإلير

فوز املرشح اإلصالحي مري حسني موسوي، يف االنتخابات الرئاسية إليران اليت 
ـ  ، وم12/6/2009جرت يف  يناريوهات ا محلته هذه النتيجة باملقابل مـن س

تطرح يف املنطقة والعامل، ميارس اإلعالم دوراً فاعالً يف سياسية وعسكرية جديدة 
 .التعبري عنها، بوصفه أداة بارزة يف توجيه الصراع

عودة الوجود الروسي إىل املنطقة بثقل كبري ألول مرة منذ انتـهاء احلـرب    -2
ة التقـارب  ياً للواليات املتحدة يف العامل من خالل زيادالباردة، منافساً تقليد

العسكرية والتسـليحية   تخيلفه ذلك من زيادة االجتاهااإليراين، وما /الروسي
للمنطقة وتأجيج الصراعات السياسية واإليديولوجية، يؤدي اخلطاب اإلعالمي 

 .دوراً مهماً فيه
هر بشكل عام على مسـتوى  تظاإليديولوجية الرئيسة ف/سياسيةأما املتغريات ال

 :العامل بوضوح عرب مالمح متعددة، ميكن حتديد أبرزها يف
 

 :شيوع العوملة -1
 يعتمـد تهاء احلرب الباردة، وأفرزت نظاماً عاملياً إننفسها بعد العوملة فرضت 

للتكنولوجيا، وزيادة التقـارب   على االنفتاح اإلعالمي الدويل، وعلى التجدد السريع
حركة اجتماعية  رافقتهااليت  تصاليةاإلمن ميزات الثورة  كانالذي  ،ولتصايل بني الداإل

جديدة من وسائل النقل وتكنولوجيا االتصال  أشكاالًمبوجبها أصبحت تستخدم و ،دولية
 .األممي التلقياملرئية، خلقت نوعاً من 
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اىل احلديث عن مفهوم عوملة اإلعالم بوصفه  قسم من الباحثنيومن هنا يذهب 
دف إىل التعاظم املتسارع واملستمر يف قدرة وسائل اإلعالم واملعلومات علـى  عملية 

جتاوز احلدود السياسية بني اتمعات، بفضل ما توفره التكنولوجيا احلديثة، وذلك لدعم 
من ناحية، وحتقيق مكاسب لشركات اإلعالم واالتصاالت، ودجمها توحد أسواق العامل 

 .٦دولة يف اال اإلعالمي من ناحية أخرىعلى حساب تقليص سلطة ودور ال
 

 :اإلرهاب -2
إن .. اإليديولوجي املعاصر/من السمات البارزة للمتغري السياسيعد اإلرهاب 

التغطية اإلعالمية واإلرهاب تربطهما عالقة وثيقة، ومها عملياً متالزمان ضمن حـدود  
قات العامة ممن كانوا أحد مستشاري العال(لوكازيوسكي . تلك العالقة طبقا جليمس أي

، إذ يغذي كل منهما اآلخـر لتحقيـق   )يقدمون النصائح للدوائر العسكرية األمريكية
، فضالً عن حتقيق الربح التجاري، ويظهر هذا التالزم عـن  ةسياسية وأيديولوجي عدواف
 :٧طريق

 .نتباه حنو قضاياهماريون إىل وسائل اإلعالم للفت اإلحيتاج االنتح: أوالً
عالمي، وحتتل موقعاً بارزاً ضمن أهتمامات وسائل هتمام اإلإن نشاطام جتتذب األ: ثانياً

صال اجلماهريي، وتعدها بعض هذه الوسائل من األحداث اليت تؤدي تغطيتها اإلت
إىل تعزيز مكانة الوسيلة اإلعالمية، وأا حتتاج إىل اإلطالة والتعمق يف قصص تلك 

 .من املتلقني األحداث الن ذلك يكسبها مزيداً
 :ونعتقد إن اهتمام وسائل اإلعالم بتلك األحداث يأيت ألسباب تنطلق من

 : جانب موضوعي -
إن تلك األحداث غالباً ما تتسم باألمهية والضخامة فيما يتعلق باجلمهور ألا متس 

ولكن .. يوميام، وان عدم تناقل املعلومات املتعلقة ا، قد يتناىف مع موضوعية اإلعالم
تبقى طريقة املعاجلة اإلخبارية لتلك األحداث اليت جيب أن ال تقدم منفذي تلك القصص 

 .على أم من مستحقي التعاطف والثناء والرواج
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 : جانب وقائي -
هتمام ضمن سياق إعالمي للدولة وأجهزا األمنية، للتعريف خبطر تلك يأيت هذا األ

ية لرفضها ومواجهة منفذيها وحتريك األحداث على جمتمعاا، وتوفري مسوغات مجاهري
وقد بدأت .. الرأي العام بالضد من فعاليام، وخلق وعي أمين واختاذ إجراءات وقائية

هذه األجهزة بابتكار األساليب اليت تعاجل قضايا اإلرهاب، لتكون مادة إعالمية تتناوهلا 
 .وسائل األعالم، للتذكري والتنبيه بأخطار اإلرهاب على الدوام

 : انب سياسيج -
وصـوالً إىل أهـداف    ض وسائل اإلعالم الترويج ملوضوع اإلرهابإذ بدأت بع

وأجندات سياسية معينة، السيما يف تلك الدول اليت تشري إىل أن متغري اإلرهاب بـات  
مر لوقت مفتوح، ومن تالسمة األبرز اليت تواجه اتمع الدويل املعاصر، وان آثارها ستس

 .تحدة األمريكيةينها الواليات املب
أنا أميز النصر : ((دد دونالد رامسفيلد مفهومه عن النصر على اإلرهاب بالقولوحي 

كما انـه  ... أعتقد أنه من غري احملتمل إن ننجح يف تغيري طبيعة البشر: بالطريقة التالية
بسبب اية احلرب الباردة، وحرب اخلليج، اليت علمت الناس عدم جدوى مواجهـة  

وقوات حبرية وبرية كربى، بدأت بعض البلدان بالبحث عن طـرق غـري   جيوش برية 
ثر وعـرب  متماثلة ميكنهم من خالهلا أن يهددوا الواليات املتحدة والدول الغربية، بالتكا

أنا أقول  ...ك الطائرات واحلقوا بنا الضرركما فعل اؤلئك الذين قادوا تل. ..إثارة التوتر
يكي وبقية شعوب العامل، بان هذه ليسـت مسـالة   بان النصر هو إقناع الشعب األمر

انه الشيء الضـروري  .. سريعة، ميكن أن تنتهي يف شهر أو سنة أو حىت مخس سنوات
الذي يتوجب علينا القيام به، حبيث ميكننا أن نواصل العيش، يف عامل ملئ باألسـلحة  

لك كدولة، الفتاكة، ومع أناس يرغبون باستعمال تلك األسلحة، وحنن نستطيع نفعل ذ
 )).ويف ذلك سيكون برأيي النصر
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 :الدميقراطية واإلصالح -3
عد التحول إىل الدميقراطية من مالمح السياسة العاملية الرئيسة خالل العقود الثالثة 
األخرية، ابتداًء من ايار األنظمة السلطوية يف جنوب أوربـا وامتـداداً إىل أمريكـا    

... التحول الكبري إىل الدميقراطية يف أوربا الشـرقية  وآسيا، ليبلغ ذروته يف.. اجلنوبية
ستجابة احلكـام السـلطويني   اً، وتعكس أوكان العديد من هذه التحوالت سلمياً نسبي

 .٨املتفاوض عليها لضغوط املواطنني عليهم
إن املتغريات السياسية احلديثة، وموجة التحول إىل الدميقراطية، أستوجبت الدعوة 

ستحداث موازين للقوى العاملية ملواجهة ات على املستوى الدويل، عرب إصالحإىل إجراء إ
القطبية العاملية الواحدة، وهو ما دعا دوالً كانت خسرت احلرب العاملية الثانية، ومنها 

مسـألتني   وابـراز أملانيا واليابان، إىل الدعوة إلجراء إصالح يف جملس األمن الدويل، 
 .٩مهمتني
1-  لس األمن، بدعوى مواءمته مع مـتغريات العصـر   إجراء إصالح حقيقي

: واألوضاع الدولية احلالية، إذ يقول وزير خارجية أملانيا فرانك فالتر شتاينمار
، واليوم حنن نعيش يف 1945إن جملس األمن يعبر عن أوضاع العامل يف العام ((

 وإذا أردنا احلفاظ على أمهية جملـس األمـن الـدويل   .. واقع سياسي خمتلف
فان علينا إصالحه دومنا تأخري، وقد تقدمت أملانيا مبقترحات ملثل  ومصداقيته،

زيل واهلند واليابان، ورغم بالتعاون مع الربا 2005هذه اإلصالحات منذ العام 
إا نالت قبوالً واسعاً فانه مل يتم عرضها للتصويت، واليوم نقود محلة ما يسمى 

مؤقتة يقام يف ايتها  ملدةإصالح تسري األمر الذي يعين عملية ) حلول الوسط(
، وحنن منفتحون على هذه الفكرة ونشارك بشكل فعال املدةهذه  لتقوميمؤمتر 

واهلدف هو البدء يف أسـرع وقـت ممكـن يف    ... يف املباحثات اجلارية حوهلا
إن إصالح األمم املتحـدة  ... املفاوضات اليت تقود إىل عمليات إصالح فعلية

 )).األمن الدويل عمل ناقص ون إصالح جملسد
وجوب صياغة اقتراح إصالح أممي، يكون ممكناً مناقشته يف اجلمعية العمومية  -2

 .لألمم املتحدة، مع ضرورة أن حيظى بأغلبية ثلثي األعضاء
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) أو جمموعة منـها (وجود عوامل  إنوعلى مستوى اتمعات احمللية للدول، ف
ة، دود املنتهكاحل وتتلخص هذه العوامل يف.. الححباجة فعلية إىل إص اًواقع أن ينتجميكن 

عدم االستقرار ، وغياب االقتصاد القوي الذي ميكن االعتماد عليه، ومشكالت التنميةو
 .غياب املشاركة السياسية، والتوتر السياسي، يف السياسات املختلفة

 لقد ركزت وسائل اإلعالم الدولية واخلطابات الرمسية يف مناسبات متعددة على
 إصالحياً أو منطاً عرب حماور خمتلفة جسد كل منها موضوعاً ،ذا اإلصالح نادتمضامني 
 :ـمنها ب قسماًميكن أن حندد  ،بعينه

إصالح أو تغيري النظم السياسية يف : (يكون عرب تكرار عبارات :إصالح سياسي -
 ،وتعزيز املشـاركة الشـعبية   التعبري واإلعالم، وإطالق مناخ حريات ،املنطقة

ها ميكن أن نعد ،)وإطالق األساليب الدميقراطية يف احلكم ،والتعددية السياسية
 .حةبرز قضايا اإلصالح السياسي املطروأ بني من

الدعوة إىل إصالح البىن االقتصادية وفتح األسواق عن طريق  :إصالح اقتصادي -
 .وتعزيز دور القطاع اخلاص وتقليص هيمنة الدولة على االقتصاد

باملطالبة بإصالح البنيـة التشـريعية وتفعيـل دور     :يعي وإداريإصالح تشر -
 .املؤسسات على وفق القانون

دارة اليكون يف حتديث مناهج التعلـيم وأسـاليب إ   :إصالح تربوي وتعليمي -
 .العلمية والتربوية

الناميـة، ومنـها   البلدان عدد من إلصالح يف لسارت دعوات ومطالب كما 
هو و ،يف هدفها الرئيس املعلن اشتركت ،وأساليب خمتلفةضمن أشكال وبرامج  ،العربية

 :وهي مبوجب ذلك ،توسيع املمارسات الدميقراطية للشعوب
يف -تكون  االتصال اجلماهريي،ووسائل  ،مطالب مجاهريية ممثلة باتمع املدين -

يف تعزيـز البنيـة السياسـية     ،استجابة لالحتياجات الوطنية العامة –الغالب
عرب حتقيق مشاركة أوسع لفئات وشرائح اتمع يف املمارسـات   ،واالقتصادية
االجتماعيـة  و السياسـية  وحتقيق العدالة ،وعمليات اختاذ القرار ،الدميقراطية

 .واالقتصادية
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 ،جل إعادة إنتاج النظام السياسي احلاكم نفسهأمن ) اإلصالح(يطرح احلكام  -
من ، اليت تعد السياسيةأو ضمن إطار العوملة  ،أو استجابة لضغوطات خارجية

من املمكن  –ألول مرة–انه أصبح  إذ((أبرز معامل املتغريات السياسية املعاصرة، 
احلديث عن إن السياسة يف كل أرجاء العامل مرتبطة بالسياسة يف كل أرجـاء  

وان القرارات اليت تتخذ يف عاصمة من العواصم سرعان ما تنساب إىل ... العامل
 .١٠))كل العواصم العاملية

 
 ):التكنولوجي(املتغري التقين .. ثانياً 

عصر ثورة االتصاالت اليت مشلت ميادين وسائل االتصـال اجلمـاهريي    بدأ
مجيعها، وسرعتها املستمرة، فضالً عن قدرا على اختراق اآلفاق واختـزال األبعـاد   

بدوره  وهذا ما يؤدي.. بعد يوم زيد من التشابك السريع للمعطيات يوماًيواملسافات، 
لك أصبح من املتعذر فرض رقابة وبذ... إىل انتشار الثقافات بصورة ال مثيل هلا من قبل

واليوم ليس مبقدور أي بلد من العامل أن يعيش مبعزل عن ... الدولة على اإلعالم الوافد
ذاا قد بدأت بتحديث تقنياتنـا  من أمهية ذلك إن تقنيات االتصال  ويضاعف، ١١العامل

 .الفكرية
د محل املتغري التقين أبعاداً علمية، وباتت الدراسات اإلعالمية املعاصرة تنظر قل

إىل اإلعالم بعده علماً متخصصاً بنظرياته، وال ميكن القيام بأي نشاط إعالمي فاعل بدون 
قواعد علمية، وبات من اخلطأ واخلطر ممارسته بشكل ارجتايل وعشوائي، وكـثرياً مـا   

األسـاليب اإلعالميـة   ف.. ١٢ب سوء التوجيه اإلعالمـي تضررت قضايا وأهداف بسب
 إال نتاجاً للتقدم العلمي يف جمال وسائلمل تكن املستخدمة واملنتشرة بشكل واسع حالياً، 

املعرفة اإلنسانية، اليت  وغريه من علوم ،اإلعالم، ونتيجة لألحباث العلمية يف جمال اإلعالم
 . تزل مستمرة يف التطور يف العامل كلهومل ،النصف األول من القرن العشرين يفجرت 

تكنولوجيا  أخذتما قامت الثورة الصناعية بتضخيمه يف القرن التاسع عشر، ف
االتصال بتحجيمه وتصغريه، إن التضخيم كان منتجاً للثورة الصناعية، يف حني إن احلد 

ملـا   وان نظرة واحـدة ... من هذا التضخيم كان منتجاً لثورة االتصاالت واملعلومات
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تؤكد ميكن أن أدوات خمتلفة لالتصال  أحدثته صناعات وسائل اإلعالم، والقائمة على
 .١٣ذلك

التركيبة االجتماعية القادرة على املشاركة يف عملية التأثري والتفاعل  عناصران 
التبادل اإلعالمي املستمرة داخل  عمليةعن طريق  مجيعها تسهم يف هذا اجلانب املتبادل

ي والدويل، عرب وسائل االتصال احلديثة اليت أصبحت فيها تقنيات احلاسب اتمع احملل
والفاعل يف حسم القضية لصـاحل العوملـة    املهماآليل احلديثة املتطورة تشكل العنصر 

كلها، حىت إن مقياس التقدم يف املستقبل القريب سوف يرتبط ارتباطاً  بأشكاهلا وأبعادها
ومبن يطورها ويطور تطبيقاا، مبا يتناسب واحتياجاتـه  وثيقاً مبن ميتلك تلك األجهزة، 

 .١٤وحاجات العصر املتداخلة
إن اإلعالم مل يبق يف منأى عن التحوالت التكنولوجية الشاملة اليت خلفها ظهور 
االنترنت، الذي عمل على مواجهة الدولة، اليت كانت تتصرف من منطلق إا القـوة  

يف تنظيم وحتديد مضامني العملية اإلعالمية من مرجعيـة  الشرعية الوحيدة اليت هلا احلق 
دميقراطيـة  (سياسية أو إيديولوجية، وقد بدأت تلوح يف األفق السياسي احلديث معامل 

املشهد السياسـي بالدرجـة   ، فاالنترنت أحدث وسيحدث تساؤالت عدة يف )مباشرة
 .األوىل

أوهلا إن هذه التغريات أشكال التغيري ستكون على مستويات عدة،  وبالتايل، فان
، ففي السابق كانت وسائل اإلعالم التقليدية تسهم )القناعات(سوف تصب يف موضوع 

إسهاماً فعاالً وكبرياً يف تكوين الرأي العام، الن هذه الوسائل كانت من أكثر املصـادر  
د إال إن شبكة االنترنت ساعدت على تقليل درجة االعتما.. أمهية وهي احملركة للناخبني

على القنوات الفضائية واإلذاعات والصحف الكبرية، وهي تقوم اليوم باجنازات اتصالية 
 .١٥مهمة
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 :املتغري االقتصادي.. ثالثاً 
ان حتوالً غري مسبوق يف قطـاع اإلتصـاالت يف معظـم    شهد العقدان األخري

 أسرع القطاعات منـواً وتطـويراً   تصاالت إحدىاإلقتصاديات العاملية، وأصبحت اإل
ستثمارات األجنبيـة  رئيساً لإل ستثمارات القطاع اخلاص يف أحناء العامل مجيعه، وميداناًإل

ىل اقتصاد معلومايت قد أطلق فرصاً عابرة احلدود، وكان ظهور االنترنت وحتول العامل إ
زيادة غري مسبوقة يف الروابط اإلقتصادية للدول وبني  ستثمار اإلعالمي، يف ظلكبرية لإل

ة، بني الدول وبني التكتالت واملنظمات الدولي تالعامل، فحجم ترابط العالقا تقتصادياإ
قتصادية واملالية العاملية اليت عن بروز املنظمات التجارية واإل فضالً بلغ درجته القصوى،

 .١٦بدأت تلغي تدرجيياً مفهوم السيادة املطلقة
وسط، أن ظهـور  منها دول الشرق األوفيما بينت التجربة يف عدد من البلدان، و

قتصاد السوق وما ينتج عنه من موارد واستثمارات يف اال اإلعالمي، عمل على حترير إ
قتصادي ية أو احلكومية، أظهر املتغري اإلهذا اال من االعتماد على اجلماعات السياس

 :١٧حقيقتني إعالميتني أساسيتني مها
- ستثمارات مالية اجة إىل إل املؤسسة اإلعالمية إىل مشروع إقتصادي ضخم حبحتو

كبرية، مما أدى ذلك إىل حصر ملكية هذا املشروع بيد الدولة أو رأس املال، 
مبوجب ذلك، على هاتني القوتني، ومبوجب ذلك فإن ) حرية التعبري(وحتددت 

احلقيقة املؤكدة، إن وسائل اإلعالم اجلماهريية أصبحت عبارة عن مشـاريع  
 .١٨جتارية ضخمة

ذي يقوم به اإلعالم يف تكوين األنساق املعرفية والفكرية للمواطن تزايد الدور ال -
البيـت،  (العادي، على حساب دور املؤسسات التكوينية والتربوية التقليدية 

زدياد تالصق اإلعالم برأس املال الضخم، ، وجنم عنه إ)وغري ذلك.. واملدرسة
إىل  -بالنتيجـة - قابلته زيادة تالحم الدولة احلديثة برأس املال، وهو ما أدى

إيديولوجية تنطلق -قتصادية ات اإلعالمية الكربى إىل مشاريع إحتول املؤسس
قتصادية اليت متلكـه،  ع سياسية وإقتصادية وثقافية حددا القوى اإلمن مواق
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سـتراتيجيات  للوسيلة اإلعالمية هي الـيت حتـدد إ  فالقوى املالكة واملوجهة 
 . ١٩ه الوسيلةوسياسات ومنطلقات وأهداف ووظائف هذ

 
 :املتغري اإلعالمي.. رابعاً 

ري حكوميـة  أسهمت نتائج املتغريات الدولية السابقة، وظهور قوى جديدة غ
متالك التأثري السياسي أو اإلقتصادي أو للبحث عن أستثمار دخلت اإلعالم كمجال لإل

تغريات اإليديولوجي ضمن اتمعات احمللية، يف تكون متغري رئيس آخر، أشتمل على امل
باملتغري اإلعالمي، الذي عاد هو اآلخر بنتائجه  -من وجهة نظرنا–السابقة مجيعها، متثّل 

ك يف على تلك املتغريات، وأسهم يف عمليات حراكها الدويل، وامتدادات ذلك احلـرا 
وقد أسهم هؤالء الفاعلون اجلدد يف عملية تغـيري األمنـاط   .. اتمعات احمللية املختلفة

دون عوائق أو قيود من ونشرها تقال املعلومات أن يف وقت صار فيه، ٢٠السائدة اإلعالمية
 .أساسيات تشكيل اتمع املعلومايت

اخلـدمات  (ل من تقدمي لتحولتعميم ظاهرة ا يهيئاتمع املعلومايت  نشوء إن
، الذي يتلقـى املعلومـات   اجلماهريي تصاليف عملية اإل )السليب(للمتلقي  )اإلعالمية

ختيار أو إعداد أو يف أجوانب يف  ،منهواضحة وجهة إليه وتمعه دون مشاركة إجيابية امل
اجلماهريي التقليدية املختلفـة، إىل   االتصالعرب وسائل  ،أساليب نشر تلك املعلومات

ختيار وإعـداد وختـزين   أيف عملية  مجيعها الفاعلةمشاركة عناصر التركيبة االجتماعية 
واملشاركة املؤثرة يف عملية التبـادل والتفاعـل    من املعلومات، ةواإلفادوتوجيه ونشر 

، وبني اتمعات املختلفة بشكل كلها اإلعالمي داخل اتمع الواحد بعناصره وشرائحه
 .عام، مبا يوفر فرص احلوار، والتفاهم والتفاعل

بالتفاعلية،  وكان من بني أبرز مسات املتغري اإلعالمي البارزة قدرته العالية فيما يتعلق
فلقد أكدت معظم مناذج االتصال التقليدية، ابتـداًء مـن نظريـة شـانون وويفـر      

)Shannon & Weaver( مروراً بنظرية الطلقة السحرية ،)Magic Bullet 
Theory(  ومنوذج نقل املعلومات على مـرحلتني ،)Two – Step Flow Of 

Communication(ي ، ومنــوذج االنتبــاه واإلدراك االنتقــائ)Selective 
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Attention & Perception( وصوالً إىل منوذج ويستلي وماكلني ،)Westley 
& MacLean(عن حراس البوابة  ا، ومفاهيمه)Gate Keepers(  علـى أن ،

وسائل اإلعالم التقليدية، وسائل اتصالية ذات اجتاه واحد، وتفتقر إىل رجع الصـدى  
اهـات  إجتاهني، أو إجت منوذجاً اتصالياً ذيحلقيقي يتطلب الفوري، يف حني أن التفاعل ا

 .٢١متعددة

أصـبح   -مبا متتلكه مـن أدوات تفاعليـة  -ومع ظهور وسائل االتصال احلديثة 
األكثر فاعلية يف العملية االتصالية، حبيث أصبح قبل القدرة على املشاركة النشطة للمست

ادل الرسائل مـع  اجلمهور يسعى للحصول على املعلومات واختيار املناسب منها، وتب
معلومات، وهناك من يـذهب إىل أن  متلق للاملرسل، بعدما كان دوره يف السابق جمرد 

التمييز بني املرسل واملتلقي قد أصبح صعباً يف حاالت متعددة، يف ظل استخدام هـذه  
الوسائل، اليت هيأت الطريق السريع للوصول إىل املعلومات، وهو ما عادت نتائجه على 

 :٢٢تصالية يف ثالثة جوانب متثلت يفالعملية اال

إن الطريق السريع إىل املعلومات مدت اال االتصايل بوسائل إعالم جديـدة   -1
)New Media ( واملزيد من اخليارات االتصالية، وهو ما عمل على زيادة

 .البدائل املطروحة أمام املتلقني
م يف املعلومـات  مزيداً من الـتحك  ملستعمليهو قد متيز بأنه تفاعلي، إذ أتاح  -2

 .وتبادهلا
خلق الطريق السريع للمعلومات وسائل ربط بعيدة لألنشطة الشخصية، كل من  -3

 .مكانه
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 الفصل الثاني

 
 لإلعالم لكترونیةاألاألوعیة 
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 املنظومة املشهديةتفاعلية 
حتقق ، و)املنظومة املشهدية(لكتروين منظومة جديدة ختتلف عن ميثل اإلتصال األ

جماالً شبكياً يتحول فيه الفرد باستمرار ما بني موقعي اإلرسال والتلقـي، وتنصـهر يف   
 ون يف إنتاجه،داخله العوامل الفردية، ومتثل شبكة الويب فضاًء مجاعياً يشترك املستخدم

وهو ذا املعىن ميكن النظر إليه على انه منوذج تواصلي جديد، ال يتعلق بعمليـة بـث   
يف اكتشافها ) مستقبل –مرسل (يتفاعل داخل حالة ما، يسهم كل فرد  مركزية، ولكن

نترنت، بوصفه العنصر ، لقد أحدث األ٢٣بطريقته أو تغيريها أو احلفاظ عليها كما هي
 –الرئيس يف هذه املنظومة، تغيريات بنيوية يف خريطة اإلعالم بشكل عام، وفسح اال 

 .٢٤راضيةفتبقيام تعددية إعالمية إ –على وفق ذلك 
لكتروين على انه صريورة تفاوض موضوعها املعىن، وبدأ ينظر إىل اإلتصال األ

تشارك فيه اموعات عن طريق التواصل، أي التشاور والتناقش بني املشاركني، ويذهب 
، ووالدة )ايـة اجلمهـور  (بيار ليفي إىل إن انبثاق املنظومة التفاعلية االلكترونية يعين 

، وال يهم إن كانت املضامني )املشهد(، وهذا هو احلل البديل تمع )الذات اجلماعية(
 .املتداولة عالمات أو إيقونات أو رموزاً

دم متكافئ والذي كان خي وما ميتاز به هذا النموذج، عن األول التقليدي الال
النخب اليت تتحكم يف إنتاج اخلطابات العامة، وال يضمن التبادل والتفاعلية بني املرسل 

ـ واجل عـالم  هم التكنولوجيـات احلديثـة لإل  مهور، هو إن النموذج اجلديد الذي تس
ومتغريات العصر يف تشكيله، كونه غري مركزي ييسـر   واالتصال، وخباصة االنترنت

لألفراد إمكانيات إنتاج اخلطابات واملشاركة يف االتصال العمومي، وما مييزه أيضا انه ال 
، ولكن بتعميم القدرة على الكالم لألفـراد،  )علوماتيةالكثرة امل(يتعلق فقط مبا يسمى 

أكثر انفتاحاً، إذ مل يعد التواصل العمومي يقتصر على ) فضاء عمومي(ويسهم يف تشكيل 
أستعماالت ، نظراً ملا متتاز به ٢٥..النخب السياسية والثقافية من أحزاب ومجعيات وغريها

 .التزامنية والتفاعليةوي، النقل التجميعو، النصية الفائقة، وتعدد الوسائطنترنت من األ
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بالشكل الذي نترنت عربياً، وعدم اإلفادة الكاملة من خدمات األالرغم من وب
نترنت يف العامل العريب ميكـن  به، إال إن التطور الذي أحدثه األهتمام العاملي يوازي األ
 :٢٦تأشريه يف

 .لكترونية العربيةضاعف الالفت يف أعداد املواقع األالت -1
نترنـت  ض اهلائل يف أسعار االشتراك باألنترنت، وقد ظهر األفااألخن -2

 .ااين يف عدد من البلدان العربية
 .البوابات الغربية -إىل حد ما–نترنت عربية متاثل ظهور بوابات أ -3
 .زدهار يف منتديات الويب العربيةاأل -4
 .لكترونية العربيةظهور مواقع التجارة األ -5

سنوياً، وقد تطورت شبكة %) 20(نترنت عاملياً مبعدل األ مستعمليلقد تزايد عدد 
نترنت وأصبحت مفتوحة ميكن من خالهلا الوصول إىل آالف املـوارد واخلـدمات   األ

نت غـري حمـدد   املختلفة يف جمال املعلومات، وما يزال العدد احلقيقي ملستخدمي االنتر
سيلة جديدة تعمل على نترنت وبشكل دقيق، ألنه يف أزدياد مستمر، وبذلك أصبح األ

) Interactivity(ختزين املعلومات ونشرها، وأضيف إليه بعد جديد هو التفاعـل  
جناحه وانتشار نظامه غري اهلرمي، فهو يتيح ملستخدميه فرص  لالذي يعد من أهم عوام

  متساوية، على عكس البناء الذي قام عليه اإلعالم التقليدي، وقد عـد)Merrill 
Morris (نترنت وسيلة اتصال هوم االنترنت كوسيلة اتصال إن األسته عن مفيف درا

 .يتصال اجلماهريشخصي، أو اإلتصال المجاهريي متعددة، فهي حتوي على اإل
االنترنت بوصفه وسيلة متقدمة بشأن انتشار ظهرت إن تلك املزايا مل تخف خماوف 

وثيقة أوربية  نتهتأترنت، نه بأهم جوانب السيادة تأثراً باألصال، وعن ما أطلق عنلإلت
 ناقشت األضرار احملتملة لتداوهلما يف اتمعات، حمددة املخاوف احملتملة منه يف جماالت

قتصـادي،  ، والكرامة اإلنسـانية، واألمـن اإل  من القومي، واألقلياتاألتتعلق حبماية 
 .٢٧محاية حق املؤلفواخلصوصيات، والسمعة، واألمن املعلومايت، فضالً عن 
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) سـيادة (نترنت، وبني وأستعماالت اإلتصال إن العالقة بني تكنولوجيا اإلقد ونعت
تلك اجلوانب، وسيادة الدولة بالدرجة األوىل، وشخصها وأسلوب أدائها لوظائفهـا،  

 :مرتبطة مبتغريين مها من حيددان اآلثار احملتملة لتلك املخاوف يتمثالن يف
 .حجم انتشار التكنولوجيا داخل اتمع -
 .عشباعات اليت حتققها التكنولوجيا ألبناء اتمواال االستعماالتنوع  -
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 أشكال منظومات التفاعل االلكتروين
 

 :فضاءات احلوار اجلماعي -1
 –إىل حد ما  –تقوم فضاءات احلوار اجلماعي على منطق الدميقراطية يف املشاركة 

ار اجلماعي شكل الدردشة أو احلـوار،  بالتواصل ما بني اجلمهور، وتأخذ فضاءات احلو
ويتمثل املبدأ العام الذي مييزها يف أن أفراداً جتمعهم شواغل وهواجس مشتركة، يقررون 
االئتالف ضمن جمموعة افتراضية، ليتحدثوا ويتناقشوا ويتبادلوا اآلراء حول موضوع ما، 

ل عضو هو يف الوقت فيشكلون ذا املعىن مجاعة يتواصل األعضاء فيها أفقياً، إذ إن ك
 .ذاته مرسل ومستقبل

ومل يستفد املتلقي العريب، وفقاً للتقارير العربية للتنمية الثقافية، بشكل فاعل من تلك 
الفضاءات االلكترونية يف جمال التوعية السياسية والدميقراطية، إذ تشري اإلحصـائيات  

ىل أن دافع الترفيه والتسلية جاء احلديثة املتعلقة بدوافع استخدام الفرد العريب لالنترنت، إ
%) 26(، فيما سجل دافع التماس املعلومات نسـبة  %)46(يف املرتبة األوىل بنسبة 

 .فقط
 

 :الصحافة االلكترونية -2
تتسم الصحف االلكترونية بالعديد من اخلصائص االتصالية، اليت تنطلق من قدرات 

ث والدراسات على إـا  شبكة االنترنت كوسيلة اتصال حديثة، وأكدت معظم األحبا
أصبحت وسيطاً إعالمياً فعاالً، حيث مكنت األفراد واملؤسسات من إرسال واسـتقبال  

السيما بعد أن شهدت منواً مضطرداً .. املعلومات عرب أية مسافة ويف أي زمان أو مكان
وتزايداً سريعاً يف إقبال العديد من املؤسسات الصحفية علـى اسـتخدامها، وتتنـوع    

اليت تتسم ا الصحافة االلكترونية، لتكون مبثابة امليزة اجلديدة للنشر علـى   اخلصائص
 :٢٨شبكة االنترنت، اليت من بني أهم خصائصها
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إمكانية إرساهلا وتعرض القارئ هلا طوال اليوم، فيما ينتظر  •
املتلقي يوماً كامالً للحصول على العـدد اجلديـد مـن    

 .الصحيفة الورقية اليومية
 .عة اجلديد من األخبار الصحفية يف أي وقتإمكانية متاب •
على وفق ما ... إمكانية إنتاجها بناء على طلب املستخدم •

 News On(يعرف خبدمة األخبـار عنـد الطلـب    
Demand(  ومتكّن املستخدمني من اختيار املعلومـات ،

اليت يريدون مطالعتها من بني املعلومات الكثرية اليت تقدمها 
 .الصحيفة

لها لتليب حاجات املستخدم، ألا ال حتتاج إىل إمكانية تعدي •
توزيع مجاهريي تقليدي، فيما عرف بشخصنة الصـحف  
االلكترونية، إذ ميكن ملنتج الصحيفة االلكترونية أن جيهز 
قائمة باألخبار اليت خيتارها املستخدم مسبقاً لتكون جاهزة 

 .للعرض فور قيامه بالدخول إىل موقع الصحيفة
تواصلية، إدماج مواقع الصـحافة  غيري احلاصل يف النماذج الومن عالمات الت

لكترونية آلليات التواصل األفقي واجلمعي، فالفرق اجلوهري بني صحيفة ما وموقعها األ
لكترونية على منط جديد توى، وتقوم املواقع اإلعالمية األااللكتروين يقع على هذا املس

حلوار وإعطاء إمكانية املشاركة بالرأي من التفاعلية عن طريق خلق فضاءات الدردشة وا
لكترونية بشكل أكثر عمقاً األبعـاد التفاعليـة   ء، وتستثمر الوسائط اإلعالمية األللقرا

للشبكة إذ خلقت عدد من الصحف فضاًء للبلوغ يتمكن عن طريقه القراء من املشاركة 
لكترونية إىل ية األهذا تغرياً يف مفهوم الصحف بالرأي والتعليق حول مسائل عديدة، ويعين

 .٢٩)القارئ(يف مع خطاب افضاء هجني يتجاور فيه خطاب الصح
البحث سـواء داخـل موقـع    : هي كترونيةلمن أبرز خدمات الصحيفة األو

االشتراك يف و، من الصحيفة النسخة املطبوعة قراءةوالصحيفة أو يف شبكة الويب كلها، 
أو للصحيفة الورقية، واألرشـيف،   سواء للموقع اإلعالنات الصحيفة الورقية، وتقدمي
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املوقع وخدمة احلوار مع احملررين والـرد علـى املـواد     والربيد االليكتروين من خالل
دى كفـاءة موقـع   مب املتمثلةسر االستخدام، يالصحيفة االلكترونية حتقق وة، املنشور

وقد  ..ةواستعادا بطريقة سهلة يف بيئة الوسائط املتعددض املعلومات الصحيفة يف عر
للمصداقية اليت حققتها  املواقع ودرجة إقبال املستخدمني عليها نظراً تزايدت أمهية هذه

 اآلنية اليت متيز غالبية هذه املواقع وانفرادها بعـرض فضالً عن ، ت املاضيةالسنوا يف
 .همةالتقارير ونشر األخبار العاملية امل

: أن شـري إىل تالعربية كترونية لالصحف األت على الدراسات اليت أُجري منو
علـى حسـاب    )السياسية واالقتصادية والعسكرية(التركيز على املضامني اإلعالمية 

، وتغلب الطبيعة احمللية علـى  )والفن واحلوادث والتسلية الرياضة(املضامني اإلعالمية 
هتمام مواقع هـذه  أإىل حد كبري  ويتراجعهذه املواقع،  املضامني اخلربية املعروضة على

 .٣٠واخلدمات صحف مبضامني التسليةال
يف  ةفية العربية كانت قد بدأت مع أوائل األلفية اجلديداورغم إن املؤسسات الصح

نترنت، وأخذت تستعني مي اخلربي واإلعالين على شبكة األالسعي لنشر احملتوى اإلعال
 نترنت وبدأت أيضاً يف حجز مساحاتملصممة ملواقع الويب على شبكة األبالشركات ا

نترنـت  ى أن الصحف املنشورة على شبكة األ، إال إن هناك من ير٣١هلا على الشبكة
ضمن حدود اال اإلعالمي العريب، قد ال تتفوق على املطبوعات التقليدية يف توزيعها 
وشعبيتها ووصوهلا إىل مجهور عريض من املتلقني يف وقت قريب، حيث مازالت هنـاك  

االلكترونية، منها إن قراءة صحيفة على شاشـة   عقبات كثرية تقف يف وجه الصحيفة
 .٣٢احلاسوب ال يعد أمراً معتاداً وفقاً لعادات التعرض لدى املتلقي العريب

 
 :البلوك أو املدونات - 3

وهو أحد أشكال املنظومة التفاعلية االلكترونية األكثر أمهية، إذ هـو موقـع   
سائل متنوعة، ويعد تطبيقاً شخصي على شبكة االنترنت يتضمن آراء ومواقف حول م

، وعبارة عـن  )املضامني(من تطبيقات االنترنت، يعمل عن طريق نظام إلدارة احملتوى 
مؤرخة ومرتبة ترتيباً ) معلومات –مدخالت (صفحة على الشبكة تظهر عليها تدوينات 
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آليـة  املدونة، ويتضمن النظام ) ناشر(زمنياً تصاعدياً، ينشر عدد منها يتحكم فيه مدير 
ألرشفة املدخالت القدمية، متكن القارئ من الرجوع إىل تدوينة معينة يف وقت الحـق،  

 .عندما تعود غري متاحة على الصفحة الرئيسة للمدونة
ويشري مصطلح املدونني إىل األشخاص الذين يكتبون املدونات وينفذون برامج 

ط كل من املدونني واملدونات املتاحة التدوين، ويشار إىل عامل املدونات باتمع الذي يرب
على االنترنت يف أجزاء العامل كله، والن أدوات التدوين بسيطة ومتاحة وجمانية فـان  
املستخدمني يستطيعون االتصال بسهولة مع اآلخرين يف شبكام االجتماعية وجمتمعام 

عد األفراد على التفاعل اجلغرافية، حيث متثل املدونات أنظمة اجتماعية منظمة ذاتياً تسا
من خالل املشاركة والتعلم عرب تبادل األفكار واملعلومات، فضالً عن حل املشـكالت  
االجتماعية والسياسية، ومن أهم ما مييز املدونات إا توفر حالة من التفاعليـة غـري   

طرحه املوجودة يف وسائل اإلعالم األخرى، إذ تسمح املدونات لقرائها بالتعليق على ما ي
 . ٣٣املدون من رؤى وأفكار وموضوعات بشكل آين دون قيود

، وكان جون بارغر هو أول مـن صـاغ هـذا    1997وظهرت املدونات يف عام 
، إذ بدأت 1999املصطلح، إال أن املدونات مل تنتشر على شبكة االنترنت إال بعد العام 

تصة م بصورة سريعة خدمة االستضافة يف السماح للمستفيدين بإنشاء املدونات املخ
ين وجعله متاحاً جمانـاً  ر بريا البس برناجماً خمتصاً باوسهلة نسبياً، وذلك عندما طولتدو

على (االنترنت، مما أتاح ألي فرد إمكانية الدخول على موقع الكتروين معني  ملستعملي
ــدد    ــذا الص ــر يف ه ــال، ينظ ــبيل املث www.blogger.com  ,: س

www.blogpulse.com   ،www.technorati.com(، ويعمل على إنشاء 
به، وطبقاً ملعظم التقديرات املختصة بتاريخ التدوين عدت أحداث احلادي  خمتصةمدونة 

هي السبب الرئيس وراء حتول األفراد إىل ظاهرة التدوين على  2001 عشر من أيلول
 : شبكة االنترنت، إذ اجته البعض للتدوين لسببني مها

التعبري عن مشاعرهم جتاه اهلجمات االنتحارية اليت تعرضت إليها الواليـات   -1
 .املتحدة األمريكية يف تلك األحداث

 .سائل اإلعالم التقليديةالوصول إىل املعلومات اليت حتجبها عنهم و -2

http://www.blogger.com
http://www.blogpulse.com
http://www.technorati.com


                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور األ ..اجلديد إلعالما    
 

)31( 

ـ اشري التقريب بعيداً عن تطور املدونات، وتلقد بقي اال اإلعالمي الع  ةرير العربي
إىل أن ظاهرة املدونات صارت الظاهرة اإلعالمية األهم علـى شـبكة   قافية للتنمية الث

ألمثل، ففي االنترنت، إال أن اال اإلعالمي العريب مل يفد من تلك الظاهرة بعد بالشكل ا
ألف مدونة عربية، فان تلك املدونات ال تشكل سوى ما ) 490(وقت مت فيه إحصاء 

ألف مدونة منها يف مصر، ) 162(من جمموع مدونات العامل، وان هناك %) 0.7(نسبته 
 .من إمجايل املدونات العربية%) 31(وهو ما يشكل 
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 املباشر التلفزيوين لبثل S.N.Gتقنية 
مثّل دخول شركات خدمات اإلنتاج والبث التلفزيوين الفضـائي إىل اـال   
اإلعالمي العريب اجلديد عامالً جديداً مهماً يف تطور القنوات الفضائية العربية بشـكل  
عام، والربامج التلفزيونية بشكل خاص، إذ أدخلت هذه الشركات مع مطلع القـرن  

، ميكـن  S.N.Gة متقدمة، باعتماد ما يعرف خبدمة احلادي والعشرين تقنيات اتصالي
 .نقلها بسهولة إىل أي مكان يف العامل

وتتعامل تقنية هذه اخلدمة مع األقمار الصناعية مبوجب ترددات بث واستقبال 
فضائي، لنقل التغطيات اإلخبارية وتوفري املضامني املرتبطة بالتعليقـات والتحلـيالت   

تعلقة باألحداث املهمة للربامج التلفزيونيـة، لتضـيف   السياسية، وغريها من تلك امل
خدمات إعالمية مهمة للقنوات الفضائية العربية، كانت حمددة فقط يف القنوات الفضائية 

 .BBCو  CNN: اإلخبارية الدولية، مثل
لقد كان لإلمكانيات التقنية اجلديدة اليت حدثت يف جمال اإلنتاج التلفزيـوين  

ور األشكال واملضامني الرباجمية التلفزيونية، فقد متكنت الفضائيات املردود الكبري يف تط
العربية بفضل تلك الشركات، فضالً عن تعددية املصادر اليت وفرها اال اإلعالمـي  
اجلديد، من تكوين شرائح مهمة من املتلقني، كانوا يف عقود سابقة يتلقـون املضـامني   

بعد أن فتحت ظروف وشروط ((عالمية دولية، اإلعالمية املتعلقة بواقعهم من مصادر إ
إنتاج مواد تلفزيونية كافية الباب واسعاً يف البلدان اليت ال متتلك اإلمكانيات املاديـة  

 .٣٤))والبشرية املطلوبة، إىل استرياد املادة األجنبية اجلاهزة
 

 العامل يف صورة
بها اإلقليميـة  تعمل شركات خدمات اإلنتاج والبث التلفزيوين الفضائي عرب مكات

والفرعية املنتشرة يف أغلب املواقع العربية املهمة على تقدمي خدمات البث املباشر، عن 
طريق إجراء تغطيات إخبارية مباشرة وتوفري صور تلفزيونية لألحداث املهمة، وتـوفري  

وغريهم، إلجـراء  .. املعلّقني واحملليني السياسيني والعسكريني واالقتصاديني والرياضيني
لربامج التلفزيونية احلية املباشرة على اهلواء، من دول ومدن خمتلفة يف البلدان العربية ا
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)33( 

والعامل، وهي تعمل يف هذا اجلانب انسجاماً مع مهام التلفزيون اإلخبارية والسياسـية،  
 :وتساعد يف حتقيق حمورين رئيسني من هذه املهام مها

مصورة مع املؤثرات الصوتية  تقدمي األخبار واألحداث السياسية بشكل مشاهد -1
، بعد أن جعل التلفزيون األحداث املهمة متاحـة  ٣٥للقنوات الفضائية العربية

للناس العاديني يف أحناء العامل، بفضل الكامريات الصغرية وأجهـزة اإلرسـال   
ألجهـزة   -تقريبـاً –احملمولة وشبكات األقمار الصناعية، والتـوفر التـام   

نهم من االطالع الدائم على األحداث السياسية ، األمر الذي مك٣٦التلفزيون
وأعطى املشاهدين الشعور بأم شهود عيان على ((املهمة والتعرف على العامل، 

التاريخ الذي مير أمامهم من على الشاشة، ومتلكهم اإلحساس يف املشـاركة  
يف األحداث، وباملعرفة الشخصية  Vicarious Participationبالنيابة 

 .٣٧))لعامةيف احلياة ا
العديد من التفاعالت احلقيقية بني الشعوب إىل ما هو  -بالفعل-وقد توسعت 

، على خالف ما كان عليه البشر يف مـدد  ٣٨ابعد من احلدود السابقة بفضل التلفزيون
زمنية سابقة، إذ يقدر العلماء إن الشخص املتوسط، الذي كان يعيش خالل العصـور  

وان فرصة إن يكون املرء مشهوراً ... طوال حياته الوسطى، مل ير أكثر من مائة شخص
كانت متاحة فقط للملك والبابا، وبالطبع لقديس واحد أو أثنني، ويف فترات سـبقت  

 -على سبيل املثال–انتشار التلفزيون كان على الناس أن يروا واشنطن وجي فرسون 
 .شخصياً ليعرفوا كيف يبدوان

وسيلة فعالة لتفسري الظواهر والتعليق ده سهام يف حتقيق وظيفة التلفزيون بعاإل -2
والتحليل، لكثري من جوانب احلياة العامة للمواطنني داخـل جمتمعـام ويف   

وهي توسيع املعرفة الوجودية : فثمة مأثرة استثنائية ميزت التلفزيون((خارجها، 
وتتحرك مصادر هذه املعرفة، اليت ال اية هلا مـن  .. إىل ما وراء اآلفاق كافة

صور احلية، بصمت، وبسرعة، وبدون جهد، عـرب املمـرات املتشـابكة    ال
وتستطيع أن تعرب حواجز القراءة واحلركية الشخصـية احملـدودة   ... واملعقدة
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واملقيدة، وان تفتح آفاق إنسانية جديدة على نطـاق كـان غـري معـروف     
 .٣٩))سابقاً

 
 مهمات أكثر فاعلية

سابقتني للقنوات الفضائية، ختتلف أسهمت تلك الشركات يف تفعيل املهمتني ال
 Reuter: من حيث آليات عملها عن الوكاالت الدولية املصورة التقليدية لألنباء مثل

& APTN ملشتركيها مجيعهم، عن طريق  -يف الغالب–، اليت تقدم خدمات تلفزيونية
اا تلقيها بث مشفّر عرب األقمار الصناعية، ميكن للقنوات الفضائية واحمللية املشتركة خبدم

ومعاجلتها وتقدميها، مبوجب عقود سنوية أو طويلة األمد تربم بني الوكاالت املصـورة  
وبني الفضائيات املستفيدة، األمر الذي يوفر عامل تكرار عرض الصورة التلفزيونيـة،  
واملتحدثني من شهود العيان وغريهم على الوقائع، للحدث ذاته يف قنـوات فضـائية   

 .متعددة
كن أن توفر فيه شركات اإلنتاج والبث التلفزيوين الفضائي صوراً يف وقت مي

للقناة املستفيدة مبوجب عقد سنوي أو تصفية حسـاب   -يف الغالب–وتغطية خاصتني 
مايل سنوي حيتسب على أساس عدد الدقائق اليت تلقت فيها القنوات الفضائية خلدمات 

 .البث الفضائي عرب األقمار الصناعية
ية تلك الشركات بالتزايد يف عدد من البلدان العربية اليت تشهد لقد بدأت أمه

أحداثاً مهمة تتطلب تواجداً إعالمياً يوازي تلك األمهية، ومنها العراق، األمر الذي دفع 
بوكاالت األنباء املصورة الكربى إىل عقد بروتوكوالت تعاون معها، لتبادل خـدمات  

لفضائي املباشر للربامج اإلخباريـة والسياسـية   الصورة التلفزيونية وتوفري جمال البث ا
 .والرياضية للقنوات الفضائية من مواقع خمتلفة من العامل

ويكون هذا التعامل عن طريق تقدمي أحد اجلانبني، شركات البث أو الوكاالت 
، يف حال تعذر تقدميها من )ب(، اخلدمات التلفزيونية الفضائية لعمالء اجلانب الثاين )أ(

، وإشعار القناة الفضائية املستفيدة من اخلدمة التلفزيونية بتردد القمـر  )ب(خريقبل األ
الصناعي الذي ميكن خالله تلقي خدمة البث الفضائي، ووقت بدء وانتهاء إرسـاهلا و  
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، مقابل أستحصال اجلانب األول )G.M.T(استقباهلا، باعتماد توقيت غرينتش العاملي 
ا البث، أو سدادها من خدمة فضائية مقابلة من قبـل  لنسب من األجور احملددة هلذ) أ(

 .يف وقت الحق) ب(اجلانب الثاين 
وجيري تنفيذ هذه الربوتوكوالت يف حاالت معينة، منها اخللل التقين أو الفين، 
أو إشغال الترددات مجيعها املسموح ألي من اجلانبني استعماهلا، أو يف حال عدم توافر 

راد تنفيذ التغطية اإلخبارية فيها، أو تعذر وصول معـدات  مكتب خاص به يف املدينة امل
 .إىل مكان ما) S.N.G(البث الفضائي وتقنياته، واملعروفة بتقنية البث عرب جهاز 

وتكمن دوافع اجتاه تعاقد القنوات الفضائية العربية، مع شـركات خـدمات   
املكاتب يف اخلارج، اإلنتاج والبث التلفزيوين الفضائي، وعدم االعتماد على آليات فتح 

وتتحد العوامل الفنيـة يف أن تـوفري التغطيـة    .. يف عوامل فنية وإدارية ومالية وأمنية
اإلخبارية و الرباجمية اخلارجية للقنوات الفضائية يتطلب مصادر تقليدية، ميكن حتديـد  

 :٤٠أمهها يف
الذي يهتم بتغطيـة أبـرز   : T.V News Crewطاقم التغطية اإلخبارية  -1

الداخلية واخلارجية، وتعد هذه االطقمة األساس يف استقاء املعلومات  األحداث
املختصة بتغطية أية أحداث تلفزيونياً، وغالباً ما يتكون طاقم التغطية اإلخبارية 

-Reومسجل الصوت  Camera Manمن املندوب أو املراسل واملصور 
Sound Curdiest وموزع اإلضاءة ،Lighting ويطلق على املصور ،

 .Camera Crewمسجل الصوت وموزع اإلضاءة بطاقم التصوير و
 Visواليت من أبرزها وكالة فيزنيوز االنكليزية : وكاالت األنباء العاملية املصورة -2

News أمريكية  –، والوكالة األنكلوWord – Wide T.V  ووكالـة ،
 .E.Te.S، واخلدمة التلفزيونية واألوربية Routersرويترز 

الذي يـتم باسـتخدام البـث    : News Exchangeي التبادل اإلخبار -3
، Micro Wavesااللكتروين عرب األقمار الصناعية أو شبكات امليكروييف 

، أو Cable News Networkأو ما يعرف بشبكات األخبار الالسلكية 
 .Air Fright Shipment Of Newsعن طريق الشحن اجلوي 
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ة العاملية والقنوات الفضـائية  رصد احملطات أو الشبكات اإلخبارية التلفزيوني -4
 .، وما ميكن أن يوفره من معلومات وصور ومتحدثني للقناة الفضائية)اإلنصات(

إن تأمني تعامل القنوات الفضائية مع هذه املصـادر يف تغطياـا اإلخباريـة    
والرباجمية اخلارجية يستلزم توفري معدات فنية وتقنيات وإشراف إداري وفين كـبريين  

يشغلها عن متابعة تغطياا احمللية، السيما ما يتعلق بالفضائيات احلكوميـة   عليهما، قد
والكربى، يف وقت عملت شركات اإلنتاج والبث التلفزيوين الفضائي على تأمني تلك 
املصادر للقنوات الفضائية، ووفرت اخلدمة التلفزيونية اخلارجية اخلاصة بشكل يـومي  

 .اقع األحداث املهمةجاهزة إىل القناة املستفيدة، من مو
فتح القنوات الفضائية ملكاتب يف العديد من مدن العامل املهمة، وتوفري  ويتطلب

األطقمة املختصة ا متويالً شهرياً كبرياً وثابتاً، حىت وان مل تشهد تلك املـدن أحـداثاً   
وقضايا مهمة تستحق التغطية لفترات طويلة، يف حني تعمل تلك الشركات على تأمني 

غطية من مدينة ما عرب مكاتبها وعن طريق بروتوكوالا املختلفة على تأمني اخلدمـة  الت
التلفزيونية اخلاصة وقت احلاجة إليها، مقابل أجور تكون يف النتيجة أقل بكثري من اعتماد 

 .  القنوات ملكاتب هلا، السيما يف املدن اليت تشهد أحداثاً مهمة، لكنها غري مستمرة
زايا اليت وفرا شركات خدمات اإلنتاج والبث التلفزيوين لقد عملت تلك امل

الفضائي، على تطور الربامج التلفزيونية للقنوات الفضائية العربية، بعد أن مكنت هذه 
القنوات من توفري متحدثني ومشاركني يف براجمها من مراكز األحداث واملدن العامليـة  

لفة باستخدام الترمجة الفورية عرب األقمـار  املهمة، وبشكل مباشر، وباللغات احلية املخت
الصناعية، ومكنت من إجراء استطالعات تلفزيونية للربامج املختلفة عرب مكاتب تلك 
الشركات يف اخلارج، وبدأت أغلب القنوات الفضائية العربية باسـتحداث بـرامج   

ـ    ة تلفزيونية جديدة، بعد بدء تعاملها مع هذه الشركات، ومن هنـا نعتقـد أن خدم
)S.N.G (ا أصبحت إحدى مكمالت عمل التلفزيوين الفضائي املعاصر٤١اليت وفّر. 
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 اإلعالم العريب والتحوالت املعاصرة
غـري  ) إعالم مجاهريي(بقيت اتمعات العربية ألوقات طويلة تتعرض ملضامني 

هذا  متكافئ، جسدته هيمنة القناة التلفزيونية الوطنية الواحدة، ويذهب باحثون إىل أن
بدأ يف االحنالل تدرجيياً بسبب املتغريات املعاصـرة، ويف  ) النموذج التواصلي التقليدي(

 .أتاحته التقنيات احلديثةرأسها ما 
حني وفّرت االندفاعة التكنولوجية إمكانية توصيل البث التلفزيوين مباشرة إىل و

هذا البث، فقدت  املستقبل، وبدون وسيط، وبدون أية إمكانية إلغاء أو تعطيل أو منع
األنظمة سيطرا وسيادا واحتكارها اإلعالمي، وشكل هذا التطور منعطفـاً هامـاً يف   

، وأخذ اال اإلعالمي العريب اجلديد يتشكل ببطء، حىت أصبح ٤٢احلياة االتصالية العربية
، فضالً عن تلك القوى السابقة ٤٣فضاء تتصارع يف داخله قوى جديدة عديدة ومتباينة

كانت تسيطر على النموذج التواصلي التقليدي، الذي كان قد أمتاز بسمات ثالثية  اليت
 :٤٤األبعاد، شكلت ثقالً على العمل اإلعالمي العريب لعقود طويلة، جتسدت يف

 
 : متثّل بالقطرية: البعد األول §

فالقطرية هي أهم حقيقة يف اإلعالم العريب، .. متّيز اإلعالم العريب بطابعه القطري
كان من السمات العامة للخطاب اإلعالمي العريب يف السنوات األخـرية للقـرن   إذ 

العشرين، تزايد طابعه القطري وتكثيف جهوده وتركيز اهتماماته على كل ما هو قطري، 
وبدأ ذلك يف اال السياسي، ومتّ األخذ به يف اال الثقايف والفولكلوري واملوسيقي، 

 ).وغريها... ة، واملوسيقى املصريةثقافة األردنيالقيم املغربية، وال: (ومنه
وتتضح مسة القطرية أيضاً يف استخدام وسائل اإلعالم العربية يف جماالت الدعاية 
بشكل كبري، إلبراز حماسن النظم السياسية ومنجزاا، فضالً عن مهامجة النظم األخرى 

إلعالم العريب أحد أدوات اليت ال تتفق معها يف الرأي، وكان من نتائج ذلك أن يكون ا
 .٤٥العريب –تأجيج الصراع السياسي العريب 
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 : يكمن يف السلطوية: البعد الثاين §
يزداد الطابع السلطوي التمجيدي للخطاب اإلعالمي العريب، وقد شكل هذا 
اخلطاب مناذج دعائية، يف حني إن النموذج الدعائي خيتلف بعدة وجوه يف الفرضـيات  

تبدأ باالختالفات يف طريقة  -كما نتوقعه يف النظم الدميقراطية-ال السائدة حول االتص
تعريف االتصال نفسه، إذ ينظر الدعاة إىل االتصاالت كمجموعة من التقنيات اليت ترمي 
إىل تلقني اجلمهور املستهدف، فيما يعبر املفهوم الدميقراطي لالتصال عن عملية مستمرة 

ولقد عدت النظم احلاكمة وسائل االتصال اجلماهريي من احلوار بني األصوات املتنوعة، 
حبد ذاا إحدى األدوات السلطوية يف ممارسـة الضـبط االجتمـاعي، ويف ترسـيخ     

 .إيديولوجية وقيم السلطة احلاكمة املسيطرة على هذه األدوات
يف وقت تكون فيه العالقة املفترضة ما بني وسائل االتصال اجلماهريي، وبـني  

ي أشبه بشبكة تتفاعل فيما بينها، تتكون من اهليئات احلكومية واملؤسسات مجاهريها، ه
املختلفة واجلماعات االجتماعية واألفراد والتشريعات ومكونات التكنولوجيا احلديثـة  
ووسائلها اليت تتفاعل جمتمعة مع العناصر االجتماعية، وحيقق التفاعل مبوجب ذلك تنمية 

 .٤٦التجاوب املشترك فيما بينها
 
 :جتسد باالبتعاد عن الواقع واجلمهور: البعد الثالث §

ال يقدم اإلعالم العريب، يف معظمه، صورة موضوعية عن الواقع وهو ما جيعله يفتقر إىل  
املصداقية والفعالية، كما انه ال يقيم وزناً كبرياً للجمهور، األمر الذي يزيد من عزلته، 

أساساً بإرضاء السلطة وليس اجلمهـور،  وال يشكل ذلك مشكلة كبرية له، ألنه معىن 
والن النظم السياسية كانت مشغولة أساساً يف ترسيخ وجودها وضمان االستمرار، فقد 

 .حتددت مهام ووظائف اإلعالم العريب على هذا األساس
لقد أدت سيطرة النظم احلاكمة على وسائل االتصال اجلماهريي العربيـة إىل  

للسلطة، وباتت مهمة القائمني باالتصال مركّزة على تلبية جعل املضمون اإلعالمي تابعاً 
احتياجات هذه السلطة، حىت ولو كان الدفاع عنها ضد مصاحل الغالبية من اجلمـاهري،  
الذين أصبحوا حبكم ما قدمته هذه الوسائل من قيم وأفكار بعيدة عن الواقع املوضوعي 
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ائل االتصال اجلماهريي العربية تقوم ومل تكن وس. .دركون حقوقهم السياسية واملدنيةال ي
يف الصراع الفكري والسياسي الذي كان من أبـرز مسـات   ) جمرد وسيط(بدور حمايد 

اتمع السياسي العريب املعاصر، بل أداة عضوية للجماعات احلاكمة، تعكس يف تعبريها 
ـ  .. اإلعالمي منطاً وجماالً حمدداً للسيطرة ة لإلعـالم  مستفيدة من املقـدرة اإليديولوجي

كوسائل مجاعية، تنبع قدرا من إا تستطيع أن تقول نفس الشئ ملاليني البشر يف الوقت 
 .٤٧ذاته

يضاف إىل ذلك عامل آخر يرتب الظروف السياسية اخلاصة بصناعة الصحافة 
يف عملية تقدمي اآلراء ) التوسط(بشكل عام، ومبا جيعل دورها يف اتمع العريب يتركز يف 

ر انطالقاً من رؤى حمددة، طبقاً لتوجهات املسيطرين على الصحافة، املتمـثلني  واألفكا
 .٤٨بالنظم احلاكمة يف الدول العربية

وقد حتددت مبوجب ذلك النظرة إىل السياسية اإلعالمية للعديد من هذه الدول 
مبجرد وضع القيود والرقابة والتحكم يف وسائل االتصال لصاحل السـلطة احلاكمـة،   

... ذه الوسائل أداة لشرعنة سياسات النظام القائم الذي تعمل ضمن إطـاره لتصبح ه
وبالنظر إىل جممل السياسات اإلعالمية احلكومية ألغلب الدول العربية، ميكن استخالص 

 :٤٩بعض مساا العامة يف حمورين
التركيز على الشخصية الوطنية لتلك الدولة، وتعميق الوالء هلـا يف وجـدان    -

ه، ويف خماطبتها للرأي العام يف الدول اـاورة أو يف الـدائرة   املواطن وعقل
 .الدولية

الدفاع عن السياسة العامة للدولة وقرارات النخبة احلاكمة، وشرح أهـدافها   -
ومن هنا تكـون السياسـة   .. وتوضيح مواقفها إزاء القضايا اليت م السلطة

 .اإلعالمية للدولة مرآة لسياستها العليا
سياسي واإليديولوجي الذي تضمنه اخلطاب اإلعالمي الرمسـي  إن الصراع ال

املعاين، اليت تقوم بوظيفـة   -أو إعادة إنتاج-العريب لعقود طويلة كان يرمي إىل إنتاج 
إعادة إنتاج عالقات الصراع والسيطرة واخلضوع السياسي يف اتمع، إذ سعت النظم 

وعن طريق وسائل .. اد ونفي اآلخرحمدد إىل استبع احلاكمة عرب استخدام خطاب إعالمي
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كان  -مبا تتيحه من إمكانات اإلرسال والتلقي على نطاق مجاهريي-االتصال اجلماهريي 
يتم نشر وتعميم هذا الصراع، واجتذاب اجلماهري إىل صفوف القوى السياسية احلاكمة، 

لسياسية حبيث تصبح هذه الوسائل ركيزة إلنتاج وإعادة إنتاج اإليديولوجيات والنظم ا
 .٥٠املسيطرة

وقد يذهب البعض إىل أنه من الطبيعي إن تلتزم مجيع املؤسسات واملنظمـات  
واهليئات العامة واخلاصة، ومنها وسائل االتصال اجلماهريي، وتتأثر بالنظام السـائد أو  
احلاكم، وفقاً ملا حتدده القيادة السياسـية وقراراـا الـيت متثـل منـهاج عملـها       

ولكن يبقى ... وان االلتزام يشتد أو يتراخى حبسب نوع نظام احلكم ...وإستراتيجيتها
النظام السياسي، مهما يكن شكله أو نوعه ذا تأثري واضح على خط التوجـه، وعلـى   

 .٥١التخطيط العام ملختلف املؤسسات
إال إن هذا ال يعين أن تبقى النظم احلاكمة املوجه الوحيد لإلعالم، فالدولة يف 

ال حتتكر وسائل اإلعالم فقط، ولكنها تتصرف فيها من منطلق إا القـوة  العامل العريب 
الشرعية الوحيدة اليت هلا احلق يف تنظيمها وحتديد مضموا، إذ أا تمارس من خـالل  
آليات متنوعة عملية إنتاج املضامني املتداولة انطالقاً من مرجعية إيديولوجية، ومن شرعية 

فسها، كقوة مؤمتنة على قيم اتمع ونظمـه األخالقيـة   دور الوساطة الذي أعطته لن
 .والثقافية

إن اال اإلعالمي العريب اجلديد مل يبق بعيداً عن التحوالت واملتغريات الشاملة 
املعاصرة اليت أثرت يف اإلعالم على مستوى العامل، السيما مع ظهور االنترنت كمنظومة 

حكومية يف هذا اال، لالسـتثمار املـايل أو   تواصلية جديدة، وبروز قوى جديدة غري 
للبحث عن وسائل للتأثري السياسي واإليديولوجي، إذ أسهمت تلك املتغريات يف عملية 

 .تغيري األمناط  اليت كانت سائدة للمضامني اإلعالمية على املستوى العريب
اية (ه وقد نتج عن حتوالت البيئة السياسية والتقنية واإلعالمية ما ميكن تسميت

احنسار دور الدولة يف تنظيم وصـول  : ، واليت تعين يف أحد جوانبها)السيادة اإلعالمية
األفراد إىل املضامني اإلعالمية واملسامهة يف إنتاجها، وهو ما أدى بالنتيجة إىل تطور اال 

 .اإلعالمي العريب املعاصر
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اضمحالل مفهـوم   :كما إن للتغريات السياسية واإليديولوجية واليت من أمهها
احلرب الباردة وشيوع ممارسات الدميقراطية واإلصالح، قد أدت بشكل ملحوظ إىل تغري 
النظرة اجتاه حقوق اإلنسان واملمارسات الدميقراطية يف اتمعات احمللية، الـيت يـأيت   
اإلعالم احلر يف مقدمتها، وهو ما يوجب ضرورة اإلفادة من تطور تكنولوجيا االتصال 

ت املعلومات ملواجهة تلك املتغريات، أو التعامل معها، والعناية الفائقة مبحتـوى  وتقنيا
الصحافة التقليدية، والتركيز على قيم الصدق واملوضوعية، والنهوض بوظائف اإلعالم 

األفراد للتقنيات اجلديدة  مجلة التغريات وامتالك أسهمتالسيما بعد أن .. ٥٢الدميقراطية
ت ووسائل االلتقاط املباشر، يف إاء التماثل بني اال اإلعالمـي  االلكترونية كاالنترن

اليت كانت تسمح للدولة ) الرقابة(واال اجلغرايف الوطين، وأنفلت املتلقي من الوساطة 
 .بان حتدد للفرد ما جيب أن يشاهده ويسمعه ويقرأه

جلديـد، يف ظـل   اال اإلعالمي العـريب ا  ميكن حتديد مسات.. وتأسيساً على ما سبق
 :بثالثة حماور تتمثل يفالدولية املعاصرة،  التحوالت

 
 :من جانب الوسائل -1

إذ إن اال االتصايل املفتوح أتاح .. ٥٣تعدد قنوات االتصال املتاحة أمام الفرد
تعدداً أكرب يف الوسائل والقنوات واملصادر واألصوات واحملتوى واجلمهور، وان املزيد 

ثون املزيد من املضامني املتنوعة، إىل املزيد من املسـتقبلني، حيـدث   من املنتجني، ممن يب
فأتساع حجم املضامني، وضغط املنافسة، وتنوع رغبات .. بالضرورة املزيد من القنوات

مع القنوات التقليدية اليت  -بالنتيجة–املستقبلني وتزايد احتياجام ال ميكن أن يتكيف 
لك التحول إىل املشروعات اخلاصة، يف جمـال  كانت موجودة لوحدها، وقد نتج عن ذ

 .البث الفضائي العريب، وبروز املنظومة التفاعلية االلكترونية يف اال اإلعالمي العريب
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 :من جانب املضامني -2
، ضمن سياق االجتاه إىل العاملية استمرار احلاجة إىل استرياد الربامج من اخلارج

ذلك التعامل مع القضـايا السياسـية والثقافيـة     قد جنم عنواحمللية يف وقت واحد، و
املنافسة مع اخلدمات العامة، وهو ما يوجب ضرورة ، وواالجتماعية املهمة بعدها سلعة

زيادة االجتاه إىل احمللية، وكسب مكانة مهمة بني املتلقني احملليني ألا إستراتيجية مهمة 
 .٥٤ملواجهة وسائل االتصال اجلديدة غري احمللية

 
 

 :ن جانب االستراتيجياتم -3
، السيما بعـد إن  ٥٥حماولة التفوق واحلصول على املصداقية الجتذاب املتلقني

لقد متيز التدفق محلت العديد من املضامني اإلعالمية الوافدة قيماً تتناىف مع اهلوية العربية، 
 بطبيعة مراوغة ذات إبعـاد  -من وجهة نظر البعض –احلر للمعلومات يف ظل العوملة 

متناقضة، ذلك انه ال يؤدي بالضرورة إىل حرية التعبري، بل يظهر دائماً مفهوم جديـد  
 . للقرابة يف عصر التدفق االلكتروين للمعلومات، حيمي مصاحل املتحكمني بالسوق العاملية

إن سقوط احلواجز السياسية والثقافية وكل العوائق األخرى أمام التدفق احلر 
التنوع والتعدد يف اآلراء واألفكار مبـا يثـري    -دوماً-حيقق للمعلومات واألفكار، مل 

الثقافة اإلنسانية، وذلك بسبب هيمنة عدد حمدود من الشركات العمالقة على النشاط 
اإلعالمي واملعلومايت يف العامل، مما يشكل ديداً للتنوع الثقـايف الـذي ميـز تـاريخ     

 .٥٦البشرية
نية أن يكون للمشاركني يف عملية االتصال كما إن التفاعلية اليت تشري إىل إمكا

يكمـن خطرهـا يف إن   .... تأثرياً على أدوار اآلخرين، ويكون بوسعهم التفاعل معها
املضمون االتصايل املتبادل ال خيضع لسيطرة الدولة، وخيترق حدودها، فضالً عن انـه  

ملواطنة احمللية، يعمل على إعادة تنشئة املتواصلني على وفق قيم عاملية، تعدو على قيم ا
وهو ما يتطلب وضع استراتيجيات، تراعي حريات التعبري، مثلما تم حبماية اتمـع،  

 :٥٧وتعاجل إشكالية إعالمية عربية ثالثية األبعاد تتجسد يف
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 .قصور االستشراف املستقبلي -
 .ثقل القيود على احلريات -
 .سيادة اإلعالم الترفيهي -

 
ة اإلشكالية اإلعالمية العربية ينبغي هلا أن تقف عند ونعتقد أن وضع استراتيجيات معاجل

 :تتمثل يف.. ثالث حقائق
 

 :٥٨شيوع العوملة: احلقيقة األوىل* 
إن ديناميكية العوملة وآليات حراكها يف الوطن العريب ال ميكن جتاهلها، بل ينبغي 

فقـد  .. ااحتليل دوافعها وأهدافها وإدراك كيفية استثمار اجيابياا والتعامل مع سـلبي 
أصبح اإلعالم مبوجب هذه احلقيقة يشغل اال الرابط بني الفعل السياسي أو الثقـايف  

 .ورد الفعل اجلماهريي
وإذا كان املتحكمون يف العوملة يسعون إىل صياغة ثقافة كونية شاملة تغطـي  
خمتلف جوانب النشاط اإلنساين، مستهدفني خلق اإلنسان العاملي املـربمج، ذا البعـد   

، فان ذلك ال ميكن إن يتحقق إال بفضـل  )بإيديولوجية السوق العاملية(الواحد املؤمن 
تكنولوجيا االتصال واملعلومات، وشيوع حريات االتصال، ومن هنا تأيت ضرورة فهـم  

 .دينامكية العوملة للتمكن من التعامل معها
 

 :احلاجة التكنولوجية: احلقيقة الثانية* 
ملعلومات ميتلك القدرة على مواجهة اآلخرين، ومن ال إن من ميتلك تكنولوجيا ا

كما إن احتمال اتساع الفجوة .. ميتلكها ليس بوسعه أن يبعد نفسه عن تأثريات اآلخرين
بني الدول العربية والدول الغربية املصنعة للتكنولوجيا سيبقى قائماً، ما دام الواقع العريب 

بية، اليت يتقامسها عدة مـوردين للـربامج   يعاين غياب التنسيق يف سوق املعلومات العر
واملعلومات، وما دامت الصناعة العربية مل تصل بعد إىل الدرجة اليت متكنها من تصنيع 

، وقد سجل يف هذا املضمار تقرير اللجنة العربية لدراسة قضـايا  ٥٩الكومبيوتر كامالً
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يف جمال تكنولوجيا  اإلعالم واالتصال يف الدول العربية جمموعة من العوامل اليت أثرت
االتصال واملعلومات، رغم أن الدول العربية تعد سوقاً مستهلكة جيدة للتكنولوجيا حالياً 

 :٦٠منها
اختالف املفاهيم والرؤى املتصلة بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، إذ مازالـت   -1

 .هذه املفاهيم والرؤى غري موحدة بني الدول العربية
 .لعربية املتخصصة يف جمال تكنولوجيا االتصال واملعلوماتضعف دور املنظمات ا -2
 .نقص مصادر املعلومات العربية -3
 .مشاكل اللغة العربية يف استخدام هذه التكنولوجيا -4
هجرة نسب كبرية من الكفاءات العربية اليت مت إيفادهـا إىل الـدول املصـنعة     -5

 .للتكنولوجيا
واألكادميية على إن العامل العريب هو من بني تتفق كل املصادر الدولية .. ومن هنا

أقل مناطق العامل من حيث قدراته التكنولوجية، وأضعفها من حيث إسهامه واستفادته من 
جمتمع املعرفة ومزاياه، اليت بدأت الدول الغربية تنتقل إليه منذ حوايل نصف قرن، ومثّة 

 .٦١سن يف العقد املقبلدراسات تشري إىل إن أوضاع العرب يف هذا اال لن تتح
 

 :جمتمع املعرفة: احلقيقة الثالثة* 
إن جتاهل أطروحة جمتمع املعرفة بوجه عام، وتأثريات الفضاء املعلومايت والفجوة 
الرقمية بوجه خاص يف اال اإلعالمي والسياسي واالجتماعي العريب مل يعد خياراً ممكناً، 

انطالقاً من عالقة تكنولوجيا االتصال احلديثة، إذ يتعامل علم االجتماع مع جمتمع املعرفة 
ونظم املعلومات وتأثرياا االجتماعية يف الفرد واألسرة واتمع والرأي العام وقـوى  

 .الضغط اتمعية
وينظر الفالسفة إىل جمتمع املعرفة من زاوية قراءم ملا بعد احلداثـة، وكيفيـة   

ة، أما فقهاء القانون والعلوم والسياسية تشكل فكر معريف افتراضي وشبكة بشرية جديد
فريون يف التقاء تكنولوجيا االتصال احلديثة بالقرار والسيادة وتأثر العالقات الدوليـة  

 .٦٢بثورة املعلومات واالتصاالت نوعاً من امتداد السلطة وتشكلها من جديد
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 الفصل الثالث

 
 الجدید اإلعالم

 
 تطور الوظيفة
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 وظيفةوال اإلعالم
توجهاً  -اإلعالمية اإلطار املتعلق بالدراسات والبحوث يف-عد املدخل الوظيفي 

بالتأثريات النامجة عن تعرض اجلمهور لوسائل االتصال اجلماهريي، عن  أساساًحبثياً يعىن 
طريق حماولة اكتشاف ما تفعله هذه الوسائل باجلمهور املتلقي، فضالً عن توجه يعـىن  

تصال اجلماهريي، عرب البحث مبا تفعله هذه الوسائل مـن اجـل   بوظائف وسائل اال
، وتعود البدايات األوىل هلذين التوجهني إىل حقبة ما بعد احلـرب العامليـة   ٦٣اجلمهور

األوىل، أثر ما خلّفته من اعتقادات بشأن قدرة وسائل االتصال اجلماهريي يف تشـكيل  
وبني  ،ىن بالعالقة الوظيفية ما بني الوسائلالرأي العام يف حينها، أظهرت اجتاهاً حبثياً يع

 .مجاهريها
عدداً من الوظائف الرئيسة والفرعية ) السويل(و) شرام(لقد حدد يف أثر ذلك 

أربع عشرة وظيفة أو مهمـة رئيسـة أو   رب شرام هناك ولووجد لإلعالم يف اتمعات، 
هم، توسـع آفـاق   مراقبة الناس والتعلم من: فرعية لوسائل االتصال اجلماهريي وهي

التعرف على العامل، توسيع التركيز واالهتمام، رفع معنوية الناس، خلق األجواء املالئمة 
للتنمية، يساعد بصورة غري مباشرة على تغيري االجتاه، يغذي قنـوات االتصـال بـني    
األشخاص، تدعيم احلالة االجتماعية، توسيع نطاق احلوار السياسي، تقويـة املعـايري   

ة، تنمية أشكال التذوق الفين واألديب، يؤثر يف االجتاهات الضعيفة ويقويهـا،  االجتماعي
ومن مث حدد هارولد السـويل أربـع   .. ٦٤يعمل مدرسا ويساعد يف مجيع أنواع التعليم

 :وظائف رئيسة لإلعالم
 

 : وظيفة املراقبة واإلشراف -1
املعلومات  إذ توفر عمليات املراقبة، اليت تقوم ا وسائل االتصال اجلماهريي،

الالزمة الختاذ القرارات، عن طريق شبكات املندوبني واملراسلني احملليني واخلـارجيني،  
 .وعرب تقاريرهم الصحفية املستمرة، اليت تعلم اتمع بكل ما جيري من وقائع
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 :الترابط -2
تعمل وسائل االتصال اجلماهريي على حتقيق الترابط بني استجابات اتمع إزاء 

وانطالقاً من ذلك فان من املهم أن يكون هناك .. وهو ما يعين إجياد الرأي العام قضية ما،
قدر من اإلمجاع والترابط يف اتمع اجتاه قضاياه األساسية، وتفترض هذه الوظيفة أا 

 .املهمة اليت ميكن لوسائل االتصال اجلماهريي القيام ا
 

 :نقل التراث االجتماعي -3
ملعرفة والثقافة من جيل إىل جيل ومن مكان إىل آخر، وقصد ا نشر أو نقل ا

توفري رصيد مشترك من ((لتحقيق أهداف اتمع يف التنشئة االجتماعية، اليت تشري إىل 
املعرفة ميكن الناس من أن يعملوا كأعضاء ذوي فعالية يف اتمع الذي يعيشون فيـه،  

 .٦٥))نشطة يف احلياة العامةودعم التآزر والوعي االجتماعيني، وبذا يكفل مشاركة 
 

 :وظيفة الترفيه -4
وهي الوظيفة االجتماعية املهمة الرابعة، ورمبا حتتوي على مجيع وظائف اإلعالم 

، وتظهر هذه الوظيفة عرب ٦٦وفنونه، وميكن أن تقود إىل التعلم بأنواعه املتعددة واملختلفة
واملسرحيات والرياضـة  إذاعة التمثيليات الروائية والرقص والفن واألدب واملوسيقى 

عن طريق العالمات والرموز واألصوات والصور، دف اإلمتاع ... واأللعاب وغريها
على الصعيدين الشخصي واجلماعي، إذ أشارت أدبيات اإلعالم املعاصر مجيعها، وعلى 

 .اختالف أنواعها، إىل أمهية هذه الوظيفة يف اتمعات اإلنسانية كلها
يقول حمي الدين  -على سبيل املثال–يف اإلعالم اإلسالمي  وفيما يتعلق بأمهيتها

إذا كنا ندعو أجهزة إعالمنا لتزويد متلقينا باخلربات واملعلومات واالجتاهات : ((العوير
األصيلة املنبثقة عن ديننا اإلسالمي، فال يعين هذا أبداً إننا نسقط من احلساب موضوع 

المية ليست أكادمييات للعلوم يفترض فيهـا  الترفيه املهذب واهلادف، فاملؤسسات اإلع
اجلدية اليت تليق بوقار العلم، واإلنسان بطبيعته ميال للترفيه عن أعصابه إزاء مشـاكل  
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ويف أدبنا اإلسالمي وتراثنا العريب الكثري مما يصلح مادة للتـرويح،  ..... احلياة املعقدة
 ).)وكذلك معظم األلوان الرياضية وألوان التسلية الربيئة

لقد أضيفت فيما بعد وظيفتا اإلقناع واحلوار، إىل الوظائف السابقة اليت كان قـد  
وأصبحت حمور .. حددها السويل، ليعتمد الوظائف الست خرباء اإلعالم يف اليونسكو

 :٦٨، وتكمن أمهية هاتني الوظيفتني يف٦٧معظم األدبيات اإلعالمية يف اية القرن املاضي
تبادهلا لتيسري االتفاق، أو توضيح خمتلف وجهات النظر توفري احلقائق الالزمة و -

 .حول القضايا العامة
توفري األدلة املالئمة واملطلوبة، لدعم االهتمام واملشاركة الشعبيني على حنـو   -

 .أفضل، فيما يتعلق باألمور كلها اليت م اتمع حملياً وقومياً ودولياً
اإلعـالم، والتعلـيم،   (ها يف وظائف االتصال اجلماهريي اليت يتمحور معظم

تنطلق من حيث األهداف اليت يريد املصدر حتقيقها يف املتلقـي، يف  ) والترفيه، واإلقناع
 :٦٩حني ميكن حتديد وظائف هذه الوسائل من وجهة نظر املتلقي بـ

 .املشاركة يف عملية االتصال -1
 .فهم ما حييط به من ظواهر وأحداث -2
 .تعلم مهارات جديدة -3
 .سترخاء واهلرب من مشاكل احلياةاالستمتاع واال -4
احلصول على معلومات جديدة تساعده على اختاذ القرارات والتصرف بشكل  -5

 .مقبول اجتماعياً
وقد ولّد تطور احلاجات االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمجتمعات املختلفة وظائف 

 :لإلعالم املعاصر منها
يف عمليـات التنميـة مبجاالـا     يؤدي اإلعالم دوراً مهماً :الوظيفة التنموية -1

املختلفة، ومتثل التنمية بأبعادها كافة أحد الدوافع األساسية إلنشـاء وسـائل   
االتصال اجلماهريي، من أجل تفعيل املشاركة يف التنمية، ذلك إن الدول النامية 
ال تستطيع أن حتقق أهداف التنمية دون أن تويل اهتماماً بأفرادها يف جمتمعام 

 .٧٠.يةاحملل
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تضطلع وسائل االتصال اجلماهريي بدور كـبري يف تعلـيم    :الوظيفة التعليمية -2
والرغم اختالف وسائل اإلعالم عن عدد كبري من وسائل التربيـة  .. األفراد

والتعليم، إال إن أهداف التربية واإلعالم تتقاربان يف معظم الوجوه يف جمتمعاتنا 
و يعزز النمـو الثقـايف وتكـوين    نشر املعرفة على حن((املعاصرة، عن طريق 

 .٧١))الشخصية واكتساب املهارات والقرارات يف مراحل العمر كافة
تكمن أمهية هذه الوظيفة بتعريفها باملنتج الثقايف ودورهـا يف   :الوظيفة الثقافية -3

تثبيت الذاكرة اجلماعية واهلوية اخلصوصية وترسيخ التاريخ املشترك، والربط 
إلبداعات احلديثة لبناء املستقبل، وتنشيط احلياة الثقافية بني املوروث الثقايف وا

باالستجابة للرغبات الفردية، وتطوير الطموحات الذاتية لتحقيـق النسـيج   
 .٧٢االجتماعي املتميز

إن واحدة من أبرز مسات عصرنا أمهية، هي حتول وسائل االتصال اجلماهريي 
الوسيلة اجلماهريية للحصول علـى  إىل أدوات للثقافة، حبيث ميكن القول إا أصبحت 

 .الثقافة، واالطالع على مجيع أشكال اإلبداع بالنسبة للقطاعات الواسعة من اجلماهري
وتزداد أمهية الدور الثقايف الذي تلعبه هذه الوسائل، الن دورها مل يعد يقتصـر علـى   

ثقافـة،  توصيل الثقافة ونشرها، بل صارت تؤثر بشكل أساس يف عملية انتقاء حمتوى ال
 .٧٣وحىت يف إبداع هذا املضمون

وهي وظيفة مهمة بالنسبة للبـائع   ):اإلعالن أو الترويج(الوظيفة التسويقية  -4
واملنتج، وقد تعود املتلقي أو املتصفح لإلعالنـات املنشـورة يف الصـحف    

إن اإلعالن صار مـن بـني الوظـائف    ... واإلذاعات والتلفزيون واالنترنت
 .اتمعات احلديثة التصال يفاألساسية ل

وتتمثل يف النشرات اجلوية بأحوال الطقس ويف نشر  :وظيفة اخلدمات العامة -5
مواقيت الصالة وبث األذان، ويف االستشارات الطبية والشرعية والقانونيـة  

 .واالجتماعية
إذ يقـوم اإلعـالم بـدعم     :وظيفة خلق الدوافع وتكوين اآلراء واالجتاهات -6

وغري املباشرة والرئيسة لكل جمتمع، وتشجيع االختيـارات   األهداف املباشرة
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)50( 

الشخصية ودعم األنشطة املختصة باألفراد واجلماعات وتشجيع الذات الفردية 
باجتاه حتقيق األهداف املتفق عليها ضمن اإلطار اجلماعي، كما إن من الوظائف 

إن له دوراً  اليت يؤديها اإلعالم يف هذا النطاق، تكوين اآلراء واالجتاهات، إذ
مهماً يف تكوين الرأي العام، وهي وظيفة ال ميكن عزهلا عن بقيـة الوظـائف   

 .التقليدية يف اإلخبار والتعليم
 :وبشكل عام فان وسائل االتصال اجلماهريي تقوم بعمليات إعالمية ال خترج عن إطار

 .توفري املعلومات عن األوضاع احمليطة بأفراد اتمع -
تراث الثقايف عرب األجيال، واإلسـهام يف تنشـئة األجيـال    اإلسهام يف نقل ال -

 .اجلديدة، وصهر الوافدين اجلدد يف اتمع الوافدين إليه
 .الترفيه عن اجلماهري وختفيف أعباء حيام -

يرى إن وظائف اإلعالم الرئيسة كانت موجودة بشكل ) ولرب شرام(ورغم ان 
ارية والعلمية مل تغري من جـوهر عمليـة   آخر يف اتمع البدائي، وان االجنازات احلض

االتصال، إال إن الواقع املوضوعي، وانتشار تقنيات اإلعالم الرقمي وااللكتروين التفاعلي 
يستدعي إعادة النظر بوظائف اإلعالم ومضامينها بطريقة نقدية ورؤى معاصرة، تأخـذ  

تغطياا االت كـثرية،  بنظر االعتبار القدرات اهلائلة اليت تتمتع ا تقنيات اإلعالم و
وهو ما أسهم بدوره يف حتويل اإلعالم ... فاقت حدود التصور إىل درجة مذهلة ومثرية

 .ووسائله إىل نظام جامع يؤدي إىل التكامل مع التوجه اجلديد
لذلك أصبح من الضروري التعايش مع احمليط االلكتروين املستقبلي، ومع الكم 

، فضالً ٧٤لتماسك النظام االجتماعي والعالقات اإلنسانية اهلائل من املعلومات الضرورية
عن املتغريات واملعطيات السياسية واالقتصادية والعسكرية اليت وسعت مـن جمـاالت   

 .اإلفادة من اإلعالم بشكل عام
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)51( 

 الوظائف السياسية لإلعالم
عد تطور وسائل االتصال اجلماهريي جزءاً من تطور احلياة السياسية بشـكل  

م، فال ميكن للمجتمعات السياسية املعاصرة البقاء، من دون انتشار واسع واتصاالت عا
إن املعلومات املهمة عن األحداث اليت تقع يف أي مكان مـن  .. سريعة يوفرمها اإلعالم

العامل، تبث يف كل مكان يف دقائق قليلة، وبذلك أصبحت أجزاء واسعة من هذا العـامل  
 .األحداث ذاا وتدفعه امليول ذاامبثابة متلقٍ واحد، حتركه 

إن وسائل اإلعالم بدأت تؤدي دوراً مهماً يف بث التوجهـات  ) آملوند(وجيد 
والقيم السياسية احلديثة إىل األمم، فعالوة على تقدميها معلومات دقيقة وحمددة وفورية 

 –مباشـرة  سواء بطريقة مباشرة أو غري  –عن األحداث السياسية يف العامل، فإا تنقل 
، إذ إا تنقل عنه بعض الشـعارات  )الغريب(القيم األساسية اليت يقرها اتمع احلديث 

كما إن األحداث اليت يتم وصفها مع هذه الشعارات يكون هلا ... بطريقة مثرية للعاطفة
لون عاطفي حمدد، وهو ما جعل من وسائل اإلعالم أداة قوية تسهم يف تشكيل املعتقدات 

 .٧٥ةالسياسي
وتعد وسائل االتصال اجلماهريي من أفضل األدوات وأكثرها خطورة يف ربط 
الصلة بني احلاكم واحملكوم، على وفق السياسة اإلعالمية هلذه الوسائل، اليت ختضع عن 

إذ تترك بنية النظام السياسي ... وعي أو من غري وعي، لتمثل تعكسه املمارسة السياسية
مون اخلطاب االتصايل، وهنا تظهر إحـدى أشـكال   بصماا واضحة على حتديد مض

 .تدخالت السلطة يف اإلعالم
وقد أثبتت التجربة العملية إن ما من إعالم حر ومستقل باملطلق، فكل أجهزة 
اإلعالم ختضع لنظم رقابية، متارس أشكاالً من التدقيق واحلجب على مضمون الرسائل 

االً سياسية أو قانونية أو اقتصادية، بدأت ففي وقت تأخذ فيه أغلب األنظمة الرقابية أشك
عدم جتديد رخص البث : بعض الدول بوضع رقابات غري مباشرة تأخذ صيغ تقنية، ومنها

أو حجب تردداته، لفرض سياسات إعالمية معينة، ومنها الواليات املتحدة، وتزداد تلك 
ة السياسية ومواجهـة  النظم تشدداً يف الدول النامية، اليت توجه اإلعالم ألغراض التعبئ
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)52( 

التحديات اليت تواجه نظمها السياسية، فضالً عن التنشئة السياسية وتعميـق الـوالء   
 .السياسي لدى مواطنيها

وبدأت هذه الدول تعطي حقوقها يف فرض الرقابة السياسية علـى مضـامني   
إىل ) اليونسكو(اإلعالم بعداً قانونياً دولياً، أرجعته إىل قوانني ومواثيق دولية، منها إشارة 

جمموعة القواعد والتقاليد اليت توضع لترشيد عمل : (ان السياسة الوطنية لالتصال تعين
املؤسسات وأجهزة االتصال يف بلد ما، ويدخل يف هذا اإلطار جمموعة املبادئ والقوانني 
والتشريعات اليت تشمل النشاط اإلعالمي، من تأسيس وتنظيم وإدارة ورقابة وتنظـيم  

نظم، بشكل تتحقق معه أهداف اإلعالم والنتائج املرجوة منه يف إطار النموذج  ومالئمة
 ).الذي تأخذ به الدولةالسياسي واالقتصادي 

ومعلوم إن من حيدد هذا النموذج يف بلدان العامل الثالث هي األنظمة احلاكمة  
الـيت   تفترض، حبسب اعتقادنا، إن القوانني والتشـريعات ) اليونسكو(غري أن ... فيها

أشارت إليها يف هذا التعريف، واليت تتصل باملضمون االتصايل وإدارة وتنظيم مؤسسات 
اإلعالم، تأيت مبجملها من مصادر تنطوي ضمن اإلطار السياسي واالجتماعي املعلن هلذه 

 :الدول، اليت تتحدد يف
 .الدستور -
 ).اجلنائي، واملدين، واإلداري، والدويل العام(قوانني البالد  -
اقية حقوق امللكية الفكرية، اليت صدرت ضمن مجلة من التشريعات الدولية اتف -

اليت تتعلق بتنظيم املعلومات وضبطها وإنتاجها وتداوهلا وامنها، وما يتصل ا 
من تكنولوجيا على مستوى العامل، ودف إىل محاية حقوق املؤلفني واملخترعني 

احلصول على تصريح من : بدأين مهاواملكتشفني واملبتكرين عرب اإلقرار العاملي مب
مالك احلق الفكري لالنتفاع من هذا احلق، ودفع تعويض مادي لقـاء هـذا   

حقوق النشر، حقوق الفنانني ومنتجي : ويسري مفعول االتفاقية على.. االنتفاع
التسجيالت الصوتية، العالمات التجارية، مبا فيها مصدر املنشـأ والتصـاميم   

تجارية، برامج احلاسب اآليل وجتميع البيانات، حقـوق  الصناعية واألسرار ال
 .املؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية، وهيئات اإلذاعة
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 .لوائح وقرارات وتوجيهات مكملة تصدرها األجهزة املرتبطة بالسلطة -
إن العالقة بني العملية االتصالية والعملية السياسية وثيقة للغاية، فكال النظامني 

آلخر، إال أن حجم التأثري الذي مارسته النظم السياسية على االتصال يف يؤثر ويتأثر يف ا
إن األنظمة السلطوية احلديثة اكتشفت بـان   )آملوند(الدول النامية كان أكرب، ويقول 

السيطرة األكثر كفاءة وفاعلية ميكن حتقيقها عن طريق استخدام ثالثة عناصر برباعة يف 
 :فيها، وهي وقت واحد، يكون لإلعالم دور بارز

 .اجلهود التأهيلية لزرع الوالء: التأهيل السياسي -
توظيف املوالني السياسيني، وإعالن هذا الوالء أمام املـأل  : التوظيف السياسي -

 .إلضفاء الشرعية الشكلية على النظام
 .حتديد وتنظيم تدفق املعلومات: االتصال السياسي -

جتماعي، الذي يعين الطريقة بوصفه جزء من التأهيل اال–إن التأهيل السياسي 
 م وتوجهات جمتمعهاليت يتعرفهو الذي يعطي التوجهات السياسية  –ا الفرد على قي

شكلها املطلوب من قبل النظام، إذ يكتسب معظم األفراد أمناطاً سلوكية وتوجهـات  
هات سياسية أولية، لكنها مميزة، يف مرحلة مبكرة نسبياً من حياته، وقد تتبلور هذه التوج

أو يعاد النظر فيها، غري أن القسم األكرب منها يبقى يف الذات السياسية له طيلة حياته، 
وجيري التأهيل السياسي عن طريق عدد من القنوات من بني أمهها وسـائل االتصـال   

 .اجلماهريي، إىل جانب العائلة واملدرسة واملنظمات الدينية واملهنية واألحزاب السياسية
ال تعين أن األنظمة السلطوية هي وحدها من وظّفت وسائل  إن تلك العناصر

هذا التوظيف ضـمن سـياق    يأيتاالتصال اجلماهريي يف االستخدامات السياسية، إذ 
للدول كلها، الذي هو أحد وظائف العملية السياسية احلديثة بشكل ) االتصال السياسي(

سيحافظ على موضعه، وما إذا عام، اليت ستقرر ما إذا كان النظام السياسي سيتغري، أم 
كان القرار سيستمر حمكوماً حبزب وحيد متسلط أو جملس عسـكري، أم إن أحزابـاً   
تنافسية هيئة تشريعية فاعلة ستحل حملها، وهو يرمي إىل تدعيم مفهوم التماسك السياسي 
وخلق الرضا القومي، معتمداً على ثالثة عناصر، تسهم جمتمعة يف تشـكيل الظـاهرة   

 :٧٦ية للمجتمعالسياس
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 .اليت تتألف من اإلقليم واملناخ واتمع :العناصر املادية -
اليت تتألف من الدستور املؤلف هليكل الدولـة واحلريـات    :العناصر النظامية -

 .العامة
اليت تشري إىل الدائرة الوسطى للظاهرة السياسية، وتشـمل   :العناصر املعنوية -

 .باإليديولوجيات السائدة والدين وروح الشع
ميكننا القول إن وسائل اإلعالم اسـتخدمت يف احليـاة   .. وتأسيساً على ذلك

 :السياسية إلغراض منها
استخدمت وسائل اإلعالم لبيان ما هو مهم وما هو غري مهم، وما الذي يستحق أن  – 1

 .يكون ذو صلة سياسية حبياة املواطنني، وترتيب األجندة السياسية هلم
وقد مكنت تلك الوسائل من خلق رأي عـام مسـاند   : عامأداة لتحريك الرأي ال -2

واستغالل تأييد املنتفعني من قضية ما، وخماطبة اهتمامات الفئات املعارضة ـدف  
 :٧٧كسب تأييدهم ودعمهم للقضية، عن طريق

 .التنويه، الذي يتحقق بتقـدمي املعلومات املالئـمة لتحقيق األهـداف -ا
 .طموحات املمكنة لدى األفـراد املستهدفنياحلفز على التغيري، وخلق ال -ب
 .الدعوة للمشاركة، واملشاركة هنا هي املطلب األساس يف إحداث التغيري -ج
استخدمت مصدراً للمعلومات ألولئك الذين لديهم خطـط وطموحـات، إذ إن    -3

اإلعالم يقوم بدور حيوي يف جذب الشركاء وتكـوين مجهـور مـن األنصـار     
 .اتصاالت وثيقة وآليات للتنسيق بني املنظمات واألفرادواملساندين، وإنشاء 

وظّفت السلطات السياسية اإلعالم ملواجهة اإلعالم : مواجهة السلطة لإلعالم املضاد -4
املضاد الذي تتعرض له، عن طريق حتصني مواطنيها عرب وسائل االتصال اجلماهريية 

 :٧٨احمللية باستخدام أساليب خمتلفة منها
ته بأشياء أخرى يعرفها وبالقيم املشتركة املقبولة، اليت جتعل من املتلقي ربط معتقدا -

أكثر مقاومة لإلعالم املضاد، وربط هذا االعتقاد جبماعات مرجعية حتظى باالحترام 
 .العام
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إثارة اخلوف والقلق وزيادة التوتر عند املتلقي، من نتائج غري مرغوبة لديه، ممـا   -
 .المية املضادةجيعله يقاوم الرسائل اإلع

وظائف حمددة يؤديهـا  ويقوم اإلعالم ب: أداة سياسية لإلشهار عن مواقف للدولة – 5
االتصال بـاألفراد  ، تتمثل بللدولةات العامة تنفيذاً للدور الذي تفرده له السياس

احلوار مع القوى و ،والشرائح االجتماعية واجلماعات والكتل السياسية واملنظمات
للوصول  ،من شخصيات وأحزاب وكتل برملانية ،القرار السياسي املؤثرة يف اختاذ

 .سياسات معينة للدولةاليت ختدم  ،إىل احلد األقصى من الفاعلية
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 الوظائف الدميقراطية لإلعالم
إذا كانت الوظائف السياسية لوسائل االتصال اجلماهريي، ميكـن أن يشـري   

زاب والتيارات السياسية لإلعالم لتحقيق عدد معظمها إىل توظيف النظم احلاكمة واألح
من األهداف، فان مجلة املتغريات السياسية واالقتصادية والتكنولوجية واإلعالمية الدولية 
املعاصرة، اليت امتاز ا اال اإلعالمي اجلديد، تضعنا أمام ضرورة حتديـد وظـائف   

احليـاة  ) مسـرحة (هـا يف  فمثلما مارست وسائل االتصال وظائف.. دميقراطية لإلعالم
لقـادة الـرأي   .. صارت منابر للناس((السياسية والتعبئة وتشكيل الوعي السياسي، 

وللمتلقني العاديني الربيد والشـكاوى والـتظلم ومطالـب    .. الصدارة واالفتتاحيات
 .٧٩))املستمعني أو املشاهدين وغري ذلك

ميسرة بفضل مـا   وقد أصبحت مشاركة املتلقي العادي يف العملية اإلعالمية
يسمى بظاهرة االندماج، اليت تشري إىل االستعمال الشامل للرقمية يف الوسائل والتقنيات 
االتصالية كافة، مما مسح بتشبيك تلك الوسائل اليت كانت تعمل بشكل منفصل، ومـن  
الناحية التقنية أتاحت عملية التشبيك بني التلفزيون واالتصاالت إمكانية ربط أجهـزة  

 .ل إعالمية كانت تارخيياً خمتلفة الوظائفووسائ
كما أتاح التدوين االلكتروين لفئات ومجاعات خارج النخب احلاكمة إيصـال  
صوا لآلخرين، عرب مواقع الصحف االفتراضية اجلديدة واملواقع اإلخبارية واملنتديات 

اد العاديني، والقوائم الربيدية واملواقع الشخصية لبعض السياسيني ورجال الدين واألفر
ومكنتهم من أن يكونوا كتاباً وصحفيني ومنتجني للمعلومات، وليسوا مستهلكني هلـا  
فقط، متجاوزين قيود استخدام وسائل اإلعالم التلفزيونية كلها وعوائقها، وكان وصول 

 Citizenمليون مدونة، قد دفع إىل تسميتها بإعالم املـواطن   70عدد املدونات إىل 
Media )من أطلق عليها صحافة اهلواة  وهناكAmateur Reporting( وهو ما ،

يساعد على إجياد نوع من املواطنة الرقمية والتجول يف جمال الدميقراطية االفتراضـية  
)Virtual Democracy(٨٠. 

وقد زادت من أمهية التدوين االلكتروين يف اال الدميقراطي استعانة كربيات 
 نني بارزين، فقد توصـلت  الصحف واحملطات اإلخباريةنات أو استئجار مدوذه املدو
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فيني والكتاب ااألمريكية إىل تزايد اعتماد الصح) Drezner & Farrell(دراسة 
ورؤساء حترير الصحف على املدونات السياسية، حىت أصبح االستعانة ذه املـدونات  

إليها ويعتمدون عليها  جزء من الروتني اليومي جلمع األخبار، ويلجأ عدد من الصحفيني
 .كمصدر للمعلومات السياسية

وكان من نتاج ذلك تعزيز وظائف اإلعالم الدميقراطية يف اتمعات، وهو مـا  
ساعد يف توسيع دائرة مسؤولية الفرد يف صناعة القرارات الوطنية، ويف إدارة شـؤون  

ا املهمة من شانه أن البالد، كما إن نشر املعلومات وتبادل األفكار واحلوار حول القضاي
يثري محاس الناس للمشاركة يف احلياة العامة، وان يدفعهم للتفكري يف احللول السـليمة  

 .٨١ملشاكلهم العامة
االنترنت يف الدول اليت تصـنف   استعماالتوتشري الدراسات احلديثة إىل أن 

ا دفع بأا غري دميقراطية ساعدت يف كسر الطوق على عدد من اجلماعات السياسية، مم
قسم منها إىل االعتقاد بان التكنولوجيا احلديثة لوسائل االتصال ومنها االنترنت أصبحت 
عدو النظم السياسية اليت تنتهك حقوق األفراد، الن وسائل اإلعالم التقليدية تـدعم  

 عطي القوة لألفراد  واجلماعـات، احلكومات وليست األفراد، ولكن االنترنت أصبح ي
ترنت متتلك القدرة على نشر أي تفسري سياسـي، دون االضـطرار   وان مدونات االن

للتعامل مع حراس البوابة يف اإلعالم التقليدي، مما جعل التدوين السياسي يؤثر علـى  
كما أضحى عامل التدوين يساعد يف بناء أفـراد  .... احلياة السياسية العامة يف اتمعات

 .٨٢ملشاركة السياسيةميتلكون مستويات عالية من الدميقراطية وا
وقد وجدنا إن الوظائف اليت ميكن أن تؤديها وسائل االتصـال اجلمـاهريي،   
واالستخدامات اإلعالمية لالنترنت، لتعزيز األهداف الدميقراطية يف اتمعات املعاصرة، 

 :باملتغريات الدولية، وهي) بشكل أو بآخر(اليت تأثرت 
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 :الشفافية احلكومية -1
مراً ضرورياً لسالمة الفعاليات احلكومية والقطاعات األخرى املهمة يف تعد الشفافية أ

تمع، ويف حسن اإلدارة والنزاهة يف اترتبط الشفافية احلكومية أو االت املختلفة، إذ ا
السياسية باالنفتاح على اجلمهور، فيما يتعلق باهليكل والوظائف اليت تقوم ا احلكومة 

والقرارات اليت تتخذها الدولة، وهي تنطوي على وصـول   وأهداف السياسات العامة
 .٨٣فوري للمعلومات املوثوق بدقتها، ليتسىن فهمها ومقارنتها ومتابعتها

وميكن لإلعالم أن يقوم بوظيفته يف هذا اجلانب، السيما مع توجه العديد من دول 
تمعات، منـذ  العامل إىل إصدار قوانني تعاجل مسألة حرية الكشف عن املعلومات يف ا

أواخر القرن العشرين، يف وقت ما تزال فيه الكثري من الدول تقف بالضد مـن قيـام   
 إذاإلعالم فيها بتحقيق وظيفته بالكشف عن املعلومات غري املعلنة اليت م الرأي العام، 

مازالت عدد من احلكومات تبالغ يف ممارسة أساليب وأشكال خمتلفة من السرية، حىت يف 
 .لدميقراطيةاألمم ا

تفاقيات لعاملية األوىل، وما مت فيها من إويلقي املؤرخون اللوم يف هذا على احلرب ا
حتت ستار السرية، ويف اية القرن العشرين، ويف الواليات املتحدة على وجه التحديد، 

احلكومة حتت ضـوء  (بدأت احلكومات تسعى لفرض قوانني ضد هذه السرية، ومنها 
، أمـا  )حرية املعلومـات (لكونغرس األمريكي إحياء القانون القدمي ، مث قرر ا)الشمس

الثورية احلقيقية يف هذا اال، فقد جتلـت يف إصـدار الكـونغرس قـانون محايـة      
، وقد أسهم قانون حرية املعلومات يف جعل احلكومة تسرع بكشـف  )اخلصوصيات(

 .الكثري من األمور للرأي العام
سات الدميقراطية ع ا اإلعالم، ميكن أن تشمل املمارإن وظيفة الشفافية اليت يضطل

نتخابات السياسية، ورغم أا تعد واحدة من أكثر طرق تشكيل البىن نفسها، ومنها اإل
اطية، إال أن متويـل  السياسية يف العامل املتقدم، وهي حبد ذاا من أهم املمارسة الدميقر

من املاحنني، ) تربعات(يتلقى املرشحون نتخابات قد ينتابه الفساد، حني محالت هذه اإل
استثمارات طويلة األمد  لتطوير عالقات الثقة املتبادلة مع القيادات (ينظر إليها على أا 

 ).السياسية القادمة
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ويف النظم الدميقراطية مجيعها تعد اهلدايا املقدمة للسياسيني اعتداًء على القـوانني  
قانونية املوضوعة على عمليات مجع األموال متساحمة احمللية، وحىت حني تكون القيود ال

 .٨٤إىل حد ما، فان السياسيني وأنصارهم من امليسورين خيتارون إبقاء اهلدايا أمراً جمهوالً
إن املواطنني حيتاجون إىل معلومات أكثر مشوالً عن معايري التصرف لدى السياسيني 

مهم عما تفعله عن طريق نشـر  واملسؤولني يف حكومام، وجيب على احلكومة إن تعل
موازناا ومدخوالا من اجلبايات ومشاريع قوانينها وأنظمتها وسري العمل يف هيئاـا  
وأجهزا، وان مراجعة ومراقبة تلك املعايري والفعاليات متارس يف الدول الدميقراطية من 

خـال  إن إد: ((تـرى  )روزاكرمان(إال أن .. السلطات التشريعية، كمجالس النواب
سياسيي املعارضة يف عمليات املراقبة، يعين إن املراقبة حبد ذاا ستحمل قالباً سياسياً، فقد 

، وهو ٨٥))تكون املدخالت على شكل وثائق حماسبية، لكن النقاش سيتأثر بعوامل سياسية
 .ما يزيد من أمهية اإلعالم يف الشفافية ومراقبة الفعاليات احلكومية والسياسية

 
 :ل بالسلطةاالتصا – 2

ختتلف النظم السياسية يف طريقة تنظيمها وتوزيعها للسلطات، ويتطلب وصول 
مطالب األفراد العاديني إىل إحدى أجهزة سلطاا، قنوات أو وسائط اتصـال معينـة،   

 :٨٦قسمها خرباء االتصال السياسي على جمموعتني
اب ومنها وسائل االتصال اجلماهريي واألحـز  :قنوات الدخول السياسي - أ

واهليئات التشريعية والقضائية والدوائر احلكومية، فضالً عن تظـاهرات  
االعتراض واإلضرابات السلمية، وغريها من املظاهر املعلنة، اليت ال حتمل 

 .مضامني عنف
ومنها إضرابات اموعات الساخطة الـيت   :قنوات الدخول القسري - ب

 .تلجأ إىل العنف
ناة مهمة لالتصال بالسلطة من جانبني، إن وسائل االتصال اجلماهريي تشكل ق

ففضالً عن إمكانية بيان وجهات نظر ومطالب اجلماهري إىل السلطة، فان هذه الوسائل 
تكسب الرسائل اليت تنقلها وزناً إضافياً، كما إا ميكن أن حتشد التأييد العاطفي والشعيب 
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ال بالسلطة فرصة أكـرب  واملايل للمطالب اإلنسانية أو املهمة، وقد وفرت وظيفة االتص
لعرض املطالب على املأل، لكي تصبح معروفة لدى أغلب أجزاء اتمع، وقد شـجع  

 –عرضها على ظهور مطالب جديدة، طالبت ا أجزاء من السكان، مل تكن تطالـب  
فاإلميان يف إمكانية حتقيق مطلب ما، يشـجع علـى   .. بأية مطالب يف السابق –نسبياً 

 .٨٧طالب األخرى، وحيث كذلك على اإلحلاح بقوة أكرب على تلبيتهاإفصاح أكثر عن امل
 

 :تقليص صالحيات السلطة -3
إن اإلعالم احلر  )ادوارد شلس(يرى أستاذ الفكر االجتماعي جبامعة شيكاغو 

ساهم يف تقويض شرعية احلكومة، فهو ينكر على احلكومات امتيازات سلطة ذات سيادة 
ر البدائل وتسويقها للمطالب، وان عدم شرعية السـلطة  على ممارسة التعقل يف اختيا

ً إن الضعف أو غري فاعلية يقلص من اإلميان بشرعيتها، -متاما–يضعف فاعليتها، مثلما 
وغري فاعلية أو شرعية السلطة هلما تأثريان على الوعي السياسي الشامل، الذي كانت 

اا تقوي الوعي الذايت الفردي قد هيأت له السلطة بأوقات سابقة، وهذه العملية حبد ذ
ألفراد كثريين، لكنها ال تجزئ اتمع إىل كل مؤلف من أفـراد منفصـلني مهـتمني    

، ويأيت الدور الفاعل لإلعالم لتعزيز هذا الوعي، عـن طريـق   ٨٨مبصاحلهم الشخصية
 .الوظائف الدميقراطية اليت ميكن أن يؤديها يف اتمع

ريي أفقد العديد من الدول واحدة من أهـم  إن تطور وسائل االتصال اجلماه
الوسائل واألدوات الفاعلة للحكم السلطوي، وعن طريـق السـيطرة علـى تـدفق     
املعلومات، وأصبحت هذه الدول غري قادرة على مواجهة تأثري تكنولوجيـا االتصـال   
اجلماهريي اليت تدعم االتصال احلر املتدفق، كما يعد التـدفق السـريع للمعلومـات    

عرض املتواصل للثقافات املختلفة تشكيالً جديـداً آلراء املـواطنني ومفـاهيمهم    والت
 .وادراكام يف اتمعات املختلفة
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 :وصيانتهانشر الوعي باحلقوق -4
ينظر إىل قضية نشر الوعي باحلقوق املدنية والسياسية، وتوفري حريات اإلنسان 

املطروحة على املستوى الدويل، وتؤكد  األساسية على اا من بني أهم القضايا املعاصرة
اليونسكو على انه ينبغي لواضعي سياسة اإلعالم واالتصال أن يوجهوا اهتماماً أكثـر  
ألوضاع الدميقراطية، إذ إن حريات القول والصحافة واإلعالم والتجمع من احلريـات  

ملها باالتصال وان توسيع هذه احلريات املتعلقة يف جم.. حقوق اإلنسان ةاألساسية ملمارس
مبدأ من املبادرة املتطورة يف مفهوم الدميقراطية ويف حقوق اإلنسان اليت ينبغي توكيدها، 

 .ويعد الدفاع عن مجيع هذه احلقوق واجباً من الواجبات األساسية لوسائل اإلعالم
إن من شأن صيانة احلقوق السياسية لألفراد، توسيع املشاركة السياسـية يف  

عت وسائل اإلعالم يف هذا اال، بان أسهمت بعدم اقتصار النشـاط  اتمع، وقد دف
السياسي على النخبة السياسية املتكونة من أقلية صغرية، من رئيس احلكومة وأعضـاء  
وزارته ومشرعني وأحزاب ورجال إعالم ومجاعات ضغط ومثريي مجـاهري، ومـع إن   

السياسية، وال يدلون بأصوام  أعداداً من األفراد ال يشتركون بشكل مباشر يف العملية
 .٨٩يف االنتخابات، إال إن لعدد كبري منهم آراء يعبرون عنها يف وسائل اإلعالم

وهو ما من شأنه توسيع قاعدة املشاركة السياسية بشكل أو بآخر، كما عملت 
تلك الوسائل على تنظيم األقليات املتناثرة يف اتمعات، اليت كانت تفتقر إىل التـأثري  

لسياسي، وسهلت الدمج بني األقليات ذات االهتمامات املتشاة لغـرض التنظـيم   ا
االجتماعي والسياسي فيما بينها، حبيث أصبح، وعن طريق وسائل االتصال، من املمكن 

املباشر، ) املادي(للعديد من األفراد تكوين تنظيمات اجتماعية دون احلاجة إىل التواجد 
ياً، وترتبت على ذلك تعـاظم التـأثري السياسـي    وبشكل متاح وغري مكلف اقتصاد

 .تمعام
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 :حتريك مطالب اإلصالح-5
تعد وسائل االتصال اجلماهريي فاعلة يف بناء قضايا سياسـية مهمـة لـدى    

املسرح السياسي للمناقشة، وغالباً ما جند الناس يتحدثون ) بتجهيز(اجلمهور، إذ تقوم 
ذه الوسائل، السيما إا تتمكن من حفز االجتاهات بانسجام مع اخلطوط اليت ترمسها ه

الساكنة وحتريكها يف أوقات معينة، إذ إن لكل فرد اجتاهات حنو العديد من األشياء، فقد 
الوطن والتفكري املنطقي والدميقراطية واإلصالح، واجتاهات : تكون له اجتاهات اجيابية حنو

الدكتاتورية والفساد واالعتقـال  : حنو السلطة واألجانب، واجتاهات سلبية: حمايدة حنو
 .والقتل والعدوان والتخلف احلضاري

ومن املمكن أن تكون لديه اجتاهات خمتلفة حنو أشياء متنوعة، إال انه ال يشعر 
بأي نوع من عدم التآلف أو الضغط لتغيري االجتاه، طاملا مل يتم الربط بني املوضوعات اليت 

 .٩٠لديه اجتاهات متناقضة حنوها
تكون  من املمكن أنإىل انه  أشارواحني  أيضاً، ويؤكد ذلك علماء األنثربولوجيا

للفرد اجتاهات ال تتفق مع بعضها حنو املواقف املتعلقة بثقافام، دون أن يتولد عن ذلك 
إال إن حالة عـدم  .. أية ضغوط، طاملا ال يتم الربط بني املواقف اليت ال تتفق مع بعضها

املوقف الذي يتعرض فيه لرسالة إعالمية تربط ما بني موضوعني أو  التآلف قد تتولد عن
أكثر، ولديه اجتاهات خمتلفة حنوها، ومنه اجتاهه االجيايب من الوطن واإلصالح، واحملايد من 
السلطة، والسليب من الفساد، وان هناك تأثرياً كبرياً للحمالت اإلعالمية، على أمنـاط  

عندما تتصدى للفساد، وتعمل على تعزيـز العـادات    التفكري االجتماعية والسياسية،
 .السلوكية الصحيحة يف اتمع، كنمط للتفكري واحلياة االجتماعية بشكل عام

وقد ال تلقى مطالب اإلصالح مساندة مجاهريية كافيـة يف أوقـات اهلـدوء    
ا، واالستقرار السياسي والرخاء االقتصادي والرضا الوظيفي، رغم احلاجة املوضوعية هل

وتؤخذ على أا منطاً من املعارضة السياسية للنظم احلاكمة بقصد الوصول إىل السلطة أو 
 .التأثري فيها باجتاه ما

وميكن لإلعالم إن يظهر دواعي اإلصالح وموجباته يف تلك الظروف عن طريق 
الكشف عن مواضع الفساد السياسي للسلطة، إن قصص الفساد اليت تشعلها الصحف 
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ساعدت على حتريك اإلصالح يف عدد  –وباقي وسائل االتصال اجلماهريي  –املستقلة 
من األنظمة السياسية، كما إن األزمات االقتصادية اليت يلقى باللوم فيها على السياسات 

وميكن لتلـك القصـص أن تضـع    .. احلكومية اهلزيلة ميكن أن تسهل حدوث التغيري
 .اإلصالح على األجندة احلكومية

 
 :مع األفكار املُستحدثة التعامل-6

ولّدت املتغريات الدولية املتسارعة، وما صاحبتها من مفـاهيم ومصـطلحات   
واستخدامات متجددة، احلاجة املتزايدة لدور وسائل االتصال اجلماهريي يف التعامل مع 
األفكار املستحدثة، وشرح مضامينها وأبعادها أمام اجلمهور، وان ال تتحكم السـلطة  

ر هذه األفكار أو منع تروجيها يف جمتمعاا، إذ إن الدميقراطية تقتضي أن ال وحدها يف نش
السـيما إن  ، ٩١تنظيم وسائل اإلعالم خاضعاً لسيطرة بريوقراطيـة أو مركزيـة  يكون 

االتصال هو العملية اليت بواسطتها ينتقل جتديد معني، وينتشر انتشاراً واسعاً ويعمل أيضاً 
 .٩٢ين، الذي تنتقل األفكار اجلديدة مبقتضاه من شخص آلخرعلى إحداث التفاعل اإلنسا

وتزيد أمهية ذلك مع تلك األفكار اليت جيد فيها املتلقي إن الفكرة املسـتحدثة  
على الفهم األمر الذي قد يولد صعوبة اإلفادة منها، إذ ميكن أن توفر  -نسبياً–صعبة 

ج األفكار املستحدثة احملتملة مرئية هذه الوسائل إمكانية املالحظة اليت تكون مبوجبها نتائ
 .للجمهور
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 والصورة اإلعالم
تستخدم األدبيات العربية مصطلحات مثل الصورة الذهنية والصورة املنطبعة 

واحد كمقابل  إن عدم وجود مصطلح عريب، )Image(كمقابل للمصطلح اإلنكليزي 
لذا  ..ناتج عن تعدد االجتهادات يف الترمجة العربية للمصطلح املذكور) Image(لـ 

فضلنا استخدام الصورة الذهنية لورودها ذا الشكل عند أوائل من كتـب يف هـذا   
سعيد وسامي مسلم  وإدواردالقزاز  وأياداملوضوع من العرب أمثال ميخائيل سليمان 

 .شاهنيوحلمي خضر ساري وجاك 
وهي قـد  .. فكرة ذهنية، انطباع، إىل صورة) Image(يرجع استخدام الـ

وقد تكون صورة لشـيء أو   ت التصوير أو مرسومة،تكون صورة ملتقطة بإحدى آال
أي فكرته اليت كوا عن ذلك الشخص وصورته اليت رمسها .. لشخص يف ذهن إنسان ما
 .٩٣عنه له يف ذهنه أي انطباعه

مصـطلح مـرادف هـو مصـطلح الصـورة النمطيـة       وللصورة الذهنية 
Stereotype، ـويعرف معجم املصطلحات اإلعالمية الـ )Stereotype ( ابأ

مثل احلكم واألمثلة واألساطري واألغنيات الشعبية ،أي إا  الرموز املشتركة للجماهري،
كـذلك يعطـي هـذا املعجـم لكلمـة      و ،التصورات اليت عند الناس ألشياء معينة

معىن القوالب اجلاهزة وهلذا فان معىن هذا املصطلح يكون مرادفاً ) Stereotype(الـ
أيضاً لصفحة طباعية تصنع بصب املعدن يف قالب من اجلص أو الورق املعجن مأخوذ عن 

  .٩٤منضدة حروف
 Imageالكلمة اإلنكليزية  Etymologyوتعيد معاجم األصول اللغوية 

املعاجم اإلنكليزيــة لتدل علـى املفـاهيم    رنسي، استخدمت يفف -التيين أصلإىل 
املتشابه، صنم، الصورة، متثيل يف الذهن، فكرة، صورة أو متثيـل لـيس مـن    : اآلتية

الضروري ان يكون بصرياً يف اخليال أو الذاكرة، ظهور يشابه كثرياً شيئاً ما، منط شكل 
منه إىل خـط  ينتج من شكل آخر يوصل كل نقطة فيه بنقطة ثابتة، أو إسقاط عمودي 

االسـتعارة  : ومفهوم الصورة الذهنية يف البالغة تعين. مستقيم ثابت أو سطح مستوي
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على (هي صورة يف عقول معظم الناس ملا ميثله ) اجلماهريية(والصورة العامة  ،والتشبيه
     .حزب سياسي) سبيل املثال

ني وحتدد الدراسات اختالف الصورة الذهنية عن الصورة النمطيـة يف نقطـت  
 :٩٥مهمتني مها

ان الصورة الذهنية ميكن تغيريها اذ إا تتسم بالثبات النسيب، أمـا الصـورة    .1
 .النمطية فهي تقاوم التغيري فمن الصعب تغيريها

غالباً ما تكون الصورة النمطية متحيزة، فهي يف الغالب سلبية عكس الصورة  .2
  .الذهنية اليت تكون أحياناً إجيابية، ويف ظروف أخرى سلبية
الشـكل  : الصورة( :ويرد تعريف الصورة الذهنية يف املعجم الوسيط على إا

الذي خلقك فسواك فعدلك، يف أي صورة مـا شـاء   ((: والتمثال اسم، قال تعاىل
صفتها وصورة النوع يقال هذا األمر على ثـالث  : ، فصورة املسالة أو األمر))ركبك

 .)خياله يف الذهن أو العقلماهيته اردة، وصورته : وصورة الشيء. صور
وحاصـلة املاهيـة املوجـودة     والصورة الذهنية هي املعلوم املتميز يف الذهن،

والصـور  : (بـوجـود ظلي أي ذهين كما يف شرح املواقف ويــرد يف الصحـاح
وتصورت الشيء تومهـت   والصورة تصويراً  فتصور،. بكسر الصاد لغة، مجع صورة

ومن خالل ما تقدم يف هذه املعاجم، فـان  .. ٩٦)لتماثيلصورته فتصور يل والتصاوير ا
 . املعىن األساسي للمصطلح مأخوذ من االستخدام القرآين ملفردة الصورة وفعل التصوير

وعلى وفق ذلك ميكن ان نستنتج ان االستخدامات األساسية ملصطلح الصورة يف املعاجم 
، )اهليئـة (رجي والذي يشمل الشكل اخلا: العربية تتوزع على معنيني أساسيني، األول

املاهية اردة وما يتحدر عنها من : التمثال، الصفة، الشبه أو املثال أو النسخة والثاين
معان يف اخليال والذهن والعقل وهو االستخدام األقرب إىل استخدام املصطلح يف سياق 

 .التطور الفلسفي
يف للفرد، وهي بنيـة  والصورة الذهنية متثيل منظم ملوضوع ما يف النظام املعر

تراكمية من السمات اليت متيل حنو التجانس، فهي متثل منوذجاً مبسطاً لبيئة الفرد وتنشأ 
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وتتميز هذه السـمات  .. من تلقي الفرد رسائل عن طريق االتصال املباشر وغري املباشر
 .٩٧ينظرون من خالله ويتصرفون على أساسه ألصحاابأا تشكل واقعاً صادقاً 

لبعض ان الصورة الذهنية هي جمموعة من املدركات اليت اسـتقرت يف  ووجد ا
، فيما يرى آخرون ان ٩٨مساحة الوعي حبيث حتكم ردود الفرد اجتاه موضوع الصورة

 :٩٩الصورة الذهنية هلا ثالثة أبعاد هي
وهو البعد الذي يدرك به الفرد موضوعاً معيناً يتصل بدولـة أو   :البعد املعريف .1

مثل املعرفة باألسس التارخيية واجلغرافية للدولة واملعرفـة   شعب أو جمتمع ما
 .باملعلومات املتعلقة بشعبها

وميثل مشاعر الفرد وانفعاالته حنو دولة أو شعب أو جمتمع ما  :البعد الوجداين .2
 .الرفض ويتدرج يف الشدة بني اإلجيابية والسلبية إىلوميتد من القبول 

دولة أجنبيـة والعـيش    إىلالفرد يف السفر ويتمثل يف رغبة   :البعد إالجرائي .3
ويعتمد هذا العامل على املسافة . والعمل فيها أو الزواج من واحدة تعيش فيها

 . االجتماعية بني الشعوب
ومنح عبد املنعم حفين الصور الذهنية وعملية التنميط بعداً سلوكياً إىل جانب 

منط مكـرر  (ت معينة فهي من طبقاوالناس  قسم منرها على ـويقص اإلدراكيالبعد 
تفكري بعض الناس من طبقات  أومبتذل، أو فكرة شائعة أو تقليدية، يف طريقة تصرف 

 . ١٠٠)معينة
على املواقف السلبية واإلجيابية  يةالعربالدراسات  قسم من توباملقابل فقد ركز

يف الصورة النمطية جمموعة من األحكام والصـفات   مع من يرىهو احلال اً، مثلما مع
والتقديرات العامة ذات الداللة اإلجيابية أو السلبية اليت تنطبق على مجاعـة بأكملـها   

حيـث إن التعمـيم    ..جمموعة من األفـراد جيمعهم عـرق أو قومية أو وطن أو دين
والتكرار واملدلول اخللقي أو االجتماعي والتطبيق على مجاعة بأسرها هي العناصــر  

 .١٠١املكونة للصورة املقولبة
دخل مفهوم الصورة الذهنية إىل حقل دراسات السلوك الدويل خاصة بعد  وقد

ضمن االهتمام مبا يسمى بالشخصية القوميـة، فظهـر   من احلرب العاملية الثانية وذلك 



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور األ ..اجلديد إلعالما    
 

)68( 

السمات الشائعة الثابتة اليت تسـري  (مفهوم الصورة النمطية القومية اليت توصف بأا 
ذ شكل العقيدة العامة اجلماعية والـيت  واليت تأخ، على شعب ما من جانب شعب آخر

تصاغ على أساس غري علمي أو موضوعي، تأثراً بأفكار متعصبة تتسـم بالتبسـيط يف   
  .١٠٢)تصورها لآلخر

من الصورة الذهنية فان ذلك ال يعـين إن كـل    طية جزًءوكون الصورة النم
ضمن من و، مشلأإذ أن مفهوم الصورة الذهنية أوسع و صورة ذهنية هي صورة منطية،

 :ث مستوياتإطار النظريات املعرفية فانه حمتوى لثال
اليت يفهم املرء بواسطتها الشيء ) اإلدراكية(ول هو جمموعة السمات املعرفية األ

متمثالً بتفضيل أو عدم تفضيل الشيء ) العاطفي(والثاين املكون التاثريي  بطريقة عقلية،
ي يضم جمموعة االستجابات للعملية اليت الذ) السلوكي(وثالثاً املكون احلركي  املعين،

 . يعتقدها املرء مالئمة إزاء الشيء يف ضوء صفات الشيء املدركة مسبقاً
 أنويتضح من هذا إن الصورة الذهنية ختتلف عن الصورة النمطية يف إا ميكن 

وبالتايل فان كـون  ، ال تتحول إىل منط إذا ما متت اإلضافة إليها وصححت املعلومات
منطية يعتمد على مسالة أساسية أال وهي كوا ذات تركيبة مفتوحة أو  وة ذهنية أالصور
 .مغلقة

يرى يف الصورة الذهنية حقيقة ذاتية أو ما يعتقد إا احلقيقة وذلك  هم منمنو
بعزهلا عن احلقيقة املوضوعية وهي توجه السلوك وتكون عرضة للتغري بفعل األحـداث  

 . ية للفرداليت تؤثر على الصورة الذات
وبعبارة أخرى فان الصورة الذهنية هي أوسع وامشل من النمطية يف حني تبقى 

بالغ البساطة والتعميم يقترن بفئة من  اً،أو إجيابي اً كانالصورة النمطية حكم قيمة سلبي
الناس متجاهالً الفروق الفردية بني أعضاء تلك الفئـة ويصـعب تغـيريه يف معظـم     

  .١٠٣األحيان
ة بني استخدامات مفهوم الصورة الذهنية والصورة النمطية يف سياق إن املقارن

تؤشر مدى التداخل احلاصل بني املفهومني واالستخدام املتبادل  علم النفس االجتماعي،
بداللة األخرى أحياناً، بيد أن االستنتاج املنطقي يشري إىل العالقة بـني   أحدمها بينهما،



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور األ ..اجلديد إلعالما    
 

)69( 

ي عالقة الكل باجلزء، وان مفهوم الصورة الذهنية الصورة الذهنية والصورة النمطية ه
اليت ترتبط بالدرجة األساس بعمليـة   سعة ومشوالً من مفهوم الصورة النمطية، أكثرهو 

 .التنميط ودراسة االجتاهات وبناء نظرية عن التعصب
ال ينظر إليها على أسـاس صـدقها أو   ) النمطية(ان صورة اجلماعة اخلارجية 

أو بعبارة أخرى  ..ومصاحلها س تناسبها مع أهداف اجلماعة الداخليةبل على أسا كذا،
بيد أن صدق أو كذب  رمبا حتتوي أو ال حتتوي السمات املوجودة يف اجلماعة املنمطة،

 .١٠٤هذه السمات ليس شيئاً مهماً بالنسبة لتضمينها يف الصورة النمطية
يف اللغة اإلنكليزيـة  ني توالبد لنا يف هذا اخلصوص أن منيز بني كلمتني مترادف

إذ يعادل مصـطلح الصـورة    .).Image(وكلمة ) Stereotype(كلمة : ومها
بأا تقليد  أكسفورداليت عرفها قاموس ) Image(الذهنية يف اللغة اإلنكليزية كلمة 

) Image(ويذكــر القاموس أيضاً ان . بارع للشكل اخلارجي للشيء مثل التمثال
 .صورة أو يصف ويصنع صورة أي يصنع متثاالً لشيءمبعىن يصنع  هي فعل متعمد،

نسخة أخرى مـن  (بأا ) Image(أما قاموس وبستر فانه يعــرف كلمة 
 خة من أبيـه، ـد هو نسـشكل شيء كأن يكون إنساناً أو شيئاً، إذ يقال إن هذا الول

 ).وهي أيضاً صورة يف العقل
تيجة لكل جتربة املاضـي  ويتفق الباحثون الغربيون يف ان الصورة الذهنية هي ن

إذ  ملالك الصورة الذهنية منذ حلظة امليالد ورمبا قبل ذلك واإلنسان جنني يف بطن أمه،
يتلقى الكائن احلي تياراً مستمراً من الرسائل الشفوية عن طريق األحاسيس وقد تكون 

ماً مث يبدأ اإلنسان بعدها بادراك نفسه جس. تلك الصور جمرد أضواء غري مميزة وضوضاء
يف وسط عامل األشياء، ويكون هذا بداية التصور الذي ميكن وصفه باإلدراك إذ يبـدو  
العامل منزالً ورمبا عدة شوارع فإذا ما تقدم العمر باإلنسان ازداد هذا التصور ليشمل يف 

 .١٠٥النهاية كل شيء موجود
ك هذه الصورة بأا صورة مرتبة للعامل ضعيفة أو قوية التماس )ليبمان(ويصف 

إذ تتكيف على وفقها عاداتنا وأذواقنا وقدراتنا ومسراتنا وأحالمنا، وقد ال تكون صور 
 مكتملة للعامل لكنها مع ذلك صورة لعامل ممكن وهي تؤثر يف أحكامنا وكفاءتنا يف التعلم،
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إن هذه الصورة الذهنية اليت  ..١٠٦جتاه اآلخرين بل حىت يف فلسفتنا للحياةاوردود أفعالنا 
لفرد عن العامل تعرف بأا معرفته املوضوعية اردة أو ما يؤمن به بأنه حقيقـة  حيملها ا

 .١٠٧صادقة ينظر من خالله إىل ما حوله ويفهمها على أساسه
ان تكوين الصورة الذهنية هي عملية حركية تتغري وتتبدل حبسب تطور الواقع 

ية، لـذلك فهـي ال   االجتماعي وتغري األوضاع االقتصادية والظروف السياسية والثقاف
تتسم باملرونة والتفاعل املستمر فتتطور وتنمـو وتتسـع    وإمناتتصف بالثبات واجلمود 

 .١٠٨وتتعدد وتتعمق وتقبل التغيري طوال احلياة
غلب الباحثني العرب جيمعون بني مصطلحي الصورة الذهنية أفان ، ومع ذلك

ا مفهوماً واحداًووالصورة النمطية ويعد. .املهتمني بعملية تكوين الصور  ومن الباحثني
: يف عقول اآلخرين الدكتور حلمي خضر ساري الذي يعرف الصورة النمطيـة بأـا  

)ر يتصف بالتصلب والتبسيط املفرط جلماعة ما يتم على ضوئه وصف األشخاص تصو
وتصنيفهم استناداً إىل جمموعة من اخلصـائص   اآلخرين الذين ينتمون إىل هذه اجلماعة،

 .١٠٩)املميزة لتلك اجلماعةوالسمات 
ان الصورة النمطية هي حكم قيمة، سليب  :ومن خالل ما تقدم نستطيع القول

قومية، دينية، جنس، مجاعـة  (أو إجيايب مفرط البساطة والتعميم يقترن بفئة من الناس 
متجاهالً الفروق الفردية بني أعضاء تلك الفئة ويصعب تغيريه يف معظم ) اخل …مهنية
 .األحيان

ال تقوم الصورة النمطية بوظيفة إخبارية بل بوظيفة توجيهية، إذ توجهنـا إىل  و
تصنيف الناس أو األشياء أو األحداث موضوع املناقشة عرب إفشاء غري مقصود لكـي  
نشعر أو نتحرك بالطرق املقترحة عرب مصطلحات التصنيف وما حتمله هذه املصطلحات 

بشري شيوعاً وهناك أسس طبيعية ينطلق خدع العقل ال أكثروالتصنيف من . من معان
فاإلنسان حمكوم بالزمان واملكان الثقايف واحلضاري ، وبالتايل فهو يصنف مث يرى . منها

الن استيعاب البيئة احمليطة وتفسري ما يدور حوله من ظواهر بشكل صحيح وكلي عملية 
 . مستحيلة
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ر من مصادر الصور ويعتمد اإلنسان على العامل احمليط به بصورة أساسية كمصد
العائلة، املدرسـة، املؤسسـات   (: اليت يستمدها وخيزا وكذلك على الناس احمليطني به

 ). الدينية واالجتماعية األخرى اليت يرتبط ا
يعتمد اإلنسان يف تكوين تلك الصور بناء على جتارب منقوصة رمبا يكون كما 

وقد تكـون علـى أسـاس     قد خاضها بنفسه أو توصل إليها عرب جتربة شخص آخر،
وإذا ما اقترنت تلك املعلومات بالصور املخزونـة يف   ،معلومات مشوهة أو مبالغ فيها

وعندما تتوفر معلومـات   الذاكرة تصبح لدى الشخص يف هذه احلالة أحكاماً مسبقة،
تناقض ما حيمله الشخص من أفكار وتصورات فان ذلك الشخص البد ان مير حبالـة  

من صور هي خالصة مكونات إدراكية وعاطفية وبني املعلومـات   صراع بني ما حيمله
املتوفرة لديه حينها يقوم إما بتعديل أو تقريب أو تغيري الصور السـابقة متاشـياً مـع    
املعلومات اجلديدة وما أن يتجاهل تلك املعلومات كأن يتجنب التعـرف إليهـا أو أن   

الصور من درجة احلكم املسبق إىل يتمسك بقوة بصوره السابقة، ويف هذه احلالة تتحول 
 .١١٠التنميط وتصبح الصور منطية
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 نظرة يف تطور املفهوم.. الصورة الذهنية
مع بداية النصف الثاين من  Imageبدأ استخدام مصطلح الصورة الذهنية 

القرن العشرين كمصطلح له عالقة باملنشآت التجارية، لكن ما لبث ان استخدم يف 
 .لسياسية واإلعالمية واملهنية املختلفةااالت ا

 إىلويشـري قسم من املصادر األجنبية إىل ان مصطلح الصورة الذهنية مل يظهر 
على يد العامل جراهام داالس والذي أشار يف كتابه الطبيعة  1908الوجود إال يف عام 
منظم تكوين شــيء مبسط ودائم و إىلان الناخبني يف حاجة  إىلالبشرية والسياسة 

 .  عند الثقة يف مرشح ما
وتستخدم يف الدراسات الغربية عدة تعبريات للداللة على مفهوم الصورة 

وتعد الكلمة األوىل لألصل الالتيين مبعىن  ،Image الذهنية أبرزها يف اللغة اإلنكليزية
 .، وعليه فالصورة الذهنية تعتمد على التمثيل واحملاكاة)حياكي أو ميثل(

يبستر إىل الصورة الذهنية على إا تصور عقلي لشيء ال يدرك ويشري معجم و
حسياً، ولكن ميكن ختيله بأعمال عقلية أو طريقة بواسطتها يستطيع الشخص تصور شيء 
ما أو احلكم عليه عن طريق كم من املعطيات مثل وسائل االتصال اجلماهريي كالتلفاز 

 .والصحف
يت يعيش فيها الفرد وموقعه من العامل ويتأثر تكوين الصورة الذهنية بالبيئة ال

اخلارجي، وطبيعة الوقت ونوعية املعلومات التارخيية للحضارات اإلنسانية لديه، وطبيعة 
العالقات الشخصية واألسرية وعالقات الصداقة والسلوكيات السائدة يف اتمع ونوعية 

 إىلعوامل تؤدي املشاعر واألحاسيس واالنفعاالت وتتأثر الصورة الذهنية مبجموعة 
إحداث تغيريات فيها بالسلب أو اإلجياب أمهها األحداث املثرية مثل احلروب والكوارث 
واألحداث السياسية اهلامة وغري ذلك من األحداث املثرية لالنتباه ألمهيتها أو لغرابتها 

 . ١١١وعدم اعتياد الناس عليها
أو تأثرياا مدة  باألحداث املتراكمة اليت يستغرق حدوثهاوهي تتأثر كذلك 

طويلة من الوقت أو تتكون من عدة مكونات وأحداث صغرية يومية أو شبه أسبوعية، أو 
ومن هنا تظهر خطورة .. ال يظهر تأثريها إال عندما تكتمل أو تقترب من االكتمال
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وسائل اإلعالم يف تشكيل الصورة لألفراد وجعلها تشكل اإلطار الداليل لديهم عن 
عدم االهتمام  وواآلراء اليت تنشرها وتذيعها يف إطار اهتمام الوسيلة أ طريق املعلومات

مبوضوعات معينة وإغفال األخرى، األمر الذي يؤثر بدرجة أو بأخرى على تشكيل 
 .   ١١٢الصور الذهنية لدى األفراد

علـى وجـه   ) Image(وقد حظي مفهوم الصورة عموماً والصورة الذهنية 
ولعل هذا احلضور الواسع هو ما  ،علماء والباحثني العرباخلصوص حبضور متزايد عند ال

أضفى على املفهوم اتساعاً معرفياً يصل إىل حد الترهل وضياع حدود التعريف الدقيق 
واالستخدام الواضح احملدد فضالً عن التداخل واالخـتالط مـع مصـطلحات ذات    

 .استخدامات مقاربة
يف عـرف  ، وسكون الواوبالضم ، يف كشافه الصورة )التهانوي(وقد عرف 

تطلق على معان منها كيفية حتصل يف العقل هي آلة ومرآة ملشـاهدة   ،احلكماء وغريهم
منها ما يتميز به الشيء سواء  وهي الشبح واملثال الشبيه باملتخيل يف املرآة، ،ذي الصورة

 .كان يف اخلارج ويسمى صورة خارجية أو يف الذهن ويسمى صورة ذهنية
 ..سواء كان عني ذاته أو جزاء للمميزه، ما يتميز به عن غريإن صورة الشيء 

وكما يطلق ذلك يف املعاين فيقال صورة املسالة كذا وصورة احلال كذا، فصورته تعاىل 
ليس كمثله (يراد ا ذاته املخصوصة املنزهة عن مماثلة ما عداه من األشياء كما قال تعاىل 

 .١١٣ناملتميز يف الذه ة، أي العلومومنها الصورة الذهني ،)شيء
 ذكر إن األشياء هلا وجودان،قد ، ف)1037ـ 981(أما العامل العريب ابن سينا 

مساها التصور فهو يسمي صور  ..وجود خارج الذهن مساها األعيان، ووجود يف الذهن
والصورة عند الشريف اجلرجاين هـي   ..١١٤األشياء املوجودة يف عقل اإلنسان بالتصور

كيفية حصول صورة (ذكر ان الصورة هي  إذسمية والصورة النوعية الصورة اجل: نوعان
الن كل ما هو حاصل يف العقل فالبد له مـن   الشيء يف الذهن وهي الصورة الذهنية،

والصورة اخلارجية عنده هي صـورة الشـيء عنـد تواجـدها يف      ،)تشخيص عقلي
 .١١٥اخلارج
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ور استخدامه الطويل وال ميكن تناول مفهوم الصورة الذهنية بعزل عن سياق تط
يف الفكر اإلنساين ومنوه يف إطاره، إذ يكشف التتبع التارخيي عن استخدامات خمتلفـة  
تركت ظالهلا واضحة على استخدامات املصطلح الالحقة يف العلوم واحلقول املعرفيـة  

 . األخرى
ة نبه إىل أمهية الصورة الذهنيمن أول  ويف إطار الثقافة العربية، يعد حممد أركون

التصورات املخيالية متارس  أنيف كتاباته املختلفة، وهو يرى ) املخيال(اليت وصفها بكلمة 
سلطتها ليس يف ميدان التصور وحسب بل أيضاً يف جمال الفعل االجتماعي الذي تقوم به 

 .كل مجاعة بشرية قائمة تعرف نفسها من خالل املقارنة مع اآلخرين
هنية السلبية عن املسلمني بشكل عـام،  وتكمن أهم مؤثرات صنع الصورة الذ
 :والعرب بشكل خاص لدى األمريكيني كما يأيت

 
 :املواجهة بني اإلسالم والغرب. 1

تنامت بذور العداء املسيحي لإلسالم والعرب مع الفتوحات العربية اإلسالمية 
لمني لبيزنطة وأوربا خالل القرنني الثامن والعاشر امليالديني عندما جتاوزت جيوش املس

بيزنطة لتصل اىل إسبانيا وجنوب إيطاليا، مث حماولة العثمانيني االستيالء على فينا عام 
وقد أخذت هذه املواجهات ردوداً عنيفة متثلت يف . م وديدهم أوربا من جديد1863

 .عدة صور من احلروب الصليبية
 

 :االستشراق. 2
ة الغربيني، إال انه على الرغم من ان االستشراق هو علم دراسة الشرق من جه

مل حيرر نفسه من صورة العصور الوسطى لإلسالم اليت ظلت يف جوهرها دون تغيري يف 
وختدم وسائل اإلعالم الغربية هذا الوضع فتخلط بني . نظر اغلب املستشرقني حىت اليوم

 .١١٦الميوبني الوضع املتردي للعامل اإلساإلسالم كدين 
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 :الرحالة الغربيون إىل الشرق. 3
صور هؤالء الرحالة الشرق املسلم كما رأوه من وجهة نظرهم، إذ كان كل 

 .منهم يرى األشياء بطريقته اخلاصة
 

 :التأليف األديب. 4
يعد التأليف األديب لدى كثري من الغربيني خاصة عند تناول الشرق واإلسالم          

أعمال كثرية فيما تقدمه  وقد اعتمدت. امتداداً للصورة الذهنية السلبية عن هذا العامل
 .عن املسلمني والعرب

 
 :رغبة الغرب يف السيطرة والنفوذ. 5

تشويه صورة العرب واملسلمني وتنعتهم  إىلتعمد رغبة الدول االستعمارية 
 .بالتخلف تربيراً الستعمارها هذه الدول أو حماولتها فرض وصايتها عليها بشكل أو بآخر

ومة كربى هي املنظومة السياسية واالجتماعية ان الصورة الذهنية هي نتاج منظ
أما اإلعالم فهو العامل .. والعقائدية، وتسهم يف تشكيلها مؤسسات اتمع كافة

وكما  ..األساسي يف تكوين تلك الصورة الذهنية، وهو مرآة ينعكس فيها الواقع واخليال
عن العامل من حوله من الصورة الذهنية اليت يكوا اإلنسان % 70ان  ) شرامولرب(أكد 

 .١١٧هي مستمدة من وسائل اإلعالم
ومن هنا ميكن القول ان الصورة الذهنية تتكون من تفاعل معرفة اإلنسان بعدة 

موقعه من العامل اخلارجي، العالقات الشخصية املكان الذي حييا فيه الفرد، : هاعوامل من
علومات التارخيية وروابط األسرة واجلريان واألصدقاء احمليطني به والزمان وامل

 .واالجتماعية اليت حيصل عليها
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 وسائل اإلعالم وتكوين الصور الذهنية
تعد وسائل اإلعالم أهم القنوات اليت تسهم يف تشكيل الصور الذهنية يف أذهان 
الناس وتكوينها، وتكتسب هذه الوسائل أمهية كربى يف تكوين الصور الذهنية يف حياتنا 

ها الواسع وقدرا البالغة على اإلار واالستقطاب، وخاصة بعد املعاصرة بسبب انتشار
انتشار األقمار الصناعية وتعددية القنوات الفضائية واالنتشار املذهل للصورة يف العامل 
أوجد اآلن ما يسمى بدستورية الرؤية، إذ غريت الصورة ووسعت مداركنا ملا يستحق ان 

ان الصورة منحتنا اإلحسـاس إننـا    فضالً عنإليه ننظر إليه، بل وملا لدينا احلق للنظر 
 .نستطيع ان حنتضن العامل يف عقولنا كمنظومة من الصور

املصدر الرئيس للمعلومات ومعرفة الدول  على اا وسائل اإلعالم وينظر إىل
األجنبية واألحداث العاملية فإننا يومياً نقف أمام تيار من األخبار ووجهات النظر والصور 

وتدعيمها، أو صور  Imageخلق صور ذهنية  إىلوين اليت من شأا ان تؤدي والعنا
 .  Stereotypesمنطية 

وتقوم وسائل اإلعالم بدور مهم وجوهري يف اتمع، وحيصل الفـرد علـى   
املعلومات واآلراء واملواقف من هذه الوسائل اليت تساعده يف تكوين تصور للعامل الذي 

عالم من عوامل األدراج املعريف لدى اجلمهور، ألا تقـوم  يعيش فيه، وتعد وسائل اإل
 .١١٨بتقدمي املعلومات وتوجيهها بالطريقة اليت ترغب فيها

لذلك فهي تقوم بتقدمي املعلومات واملواقف الرمسية وغري الرمسية عن القضـايا  
املعاشة كافة، وتقوم بإمداد مجهورها باملعلومات وتوجيهها بالطريقة اليت تتسـق مـع   

يف تكـوين   اإلعـالم ويتوقف جناح .. ياستها اإلعالمية واأليديولوجيات اليت حتكمهاس
الصورة الذهنية على قيامها خبلق صور جديدة مل تكن موجودة، أو أن تعمل على تقوية 

 . التصورات املوجودة وترسيخها، أو تعمل على حتويل وتغيري هذه التصورات
الرئيسة اليت يستقي منها الفرد معلوماته، مل يعد أبرز املصادر  اإلعالمونظراً الن 

تعد أدوات لنقل املعلومات فقط، بل أصبح أداة لتوجيه األفراد واجلماعات وتكـوين  
مواقفهم الفكرية واالجتماعية، ولذا فان دوره ال يقف يف صنع الصورة فقط، بل بتنظيم 

سبان بأنه ليست كل مع ضرورة األخذ يف احل.. هذه الصورة وطبعها يف أذهان اجلماهري
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ان هناك معلومات  إذاملعلومات اليت تصل تؤثر على بناء الصورة الذهنية لدى الفرد، 
 .بسيطة قد ال حتظى باهتمام الفرد

ان وسائل اإلعالم تستطيع خلق آراء عـن   إىلويذهب عدد كبري من الباحثني 
عات أو متركز املوضوعات اجلديدة، الن درجة وضوح املوضوع، أو عدم ارتباطه بتجم

االجتاهات املوجودة جتعله قادراً على التغلب على الصعوبات اليت تقف عـادة أمـام   
التحول، فالفرد ليس مهيأً الن يرفض وجهة النظر اليت يسمعها حول موضوع جديـد  
عليه، ذلك الن العمليات االنتقائية لن تقف يف تلك احلالة عقبة يف وجه املعرفـة، وان  

 .١١٩مل ان تعني تلك العمليات الرسالة االتصالية على حتقيق التأثريكان من غري احملت
أن من يقول الكلمة األوىل  األملاين يف عهد هتلروزير الدعاية  )غوبلز(يقول و

للعامل على حق دائماً، وقد عرب عن إميانه بأن وسائل االتصال شديدة الفاعلية يف خلـق  
 .١٢٠تثار اجتاهات عن املوضوعات اجلديدة اليت تظهر أو

ومتارس وسائل اإلعالم ثالثة أدوار يف خلق الصورة، وهذه األدوار هـي أن  
تلجأ احلكومات والقوى السياسية  إذتكون ساحة أو طرفاً أو أداة لطرح التصورات، 

املختلفة الستخدام وسائل اإلعالم كمساحة تطرح فيها تصوراا أو قد توظفها أيضـاً  
وقد تكون وسائل اإلعالم طرفاً فعاالً لـه مفاهيمـه    .كأداة لدعم أو تثبيت تصوراا

وتصوراته، وقد تتداخل احلاالت الثالث وتتفاعل لتصبح وسائل اإلعالم سـاحة وأداة  
 .وطرفاً يف الوقت ذاته

والشك ان وسائل اإلعالم عندما تنهض ذا الدور، فإا ال تقدم تصـورات  
وميكن القول .. عن تلك التصوراتفحسب، بل تعكس يف الوقت ذاته معتقدات اتمع 

ان الصورة اإلعالمية اجتاه دولة معينة تتأثر بالطريقة اليت تعاجل ا وسائل اإلعالم يف دولة 
 .١٢١ما القضايا واألحداث اليت ختص الدولة صاحبة الصورة

للفرد عن مجاعة قومية بإمداد  اإلدراكيوتقوم وسائل اإلعالم يف بناء اجلانب 
ال  اإلعالميةملية العات واآلراء والتحليالت وتقدميها يف قالب بعينه، الن الفرد باملعلوم

تتحدد مبجرد كوا قناة تقوم بتقدمي املعلومات عن جمتمع ما حبياد وتغطية متوازنة، كما 
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املعريف للفرد وتطور شخصيته ككل داخل واقع اجتماعي معني  اإلدراكيان تطور البناء 
 .كولوجي أساسي يؤثر بدوره يف بناء وحمتوى الصورة لديهإحداث ميل سي إىلقد يؤدي 

ان الفرد حيدد اجتاهه حنو وسائل اإلعالم من : (ويذكر الدكتور حممد عبد احلميد
خالل الصورة الذهنية اليت يرمسها الفرد يف خمزونه املعريف عن هذه الوسائل أو إحداها 

وعالقتها باملدركات اليت خيتزا الفرد نتيجة اخلربة املتراكمة من اقترابه من هذه الوسائل 
 ).يف إطار خربته

إن توجيه وسائل اإلعالم للمعلومات هي إحدى أهم الطرق املؤثرة على تكوين 
هذا التأثري مهم عندما نعلم انه تكتب كل يوم يف  ، وإنالصور لدى أمة عن أمة أخرى

ما  وأماكثر من نصف باملائة، أمن مليون كلمة إعالمية، ال يتسلم منها القارئ  أكثرالعامل 
 . تبقى من هذا البحر من املعلومات اإلخبارية فيخضع لتغيري ضخم

عملية اختيار املعلومات املتناثرة من حبر املعلومات لتكوين الصور عن أمـة   إن
هذه املعلومات املتنـاثرة خيتارهـا    ان: ني، أوهلمالدى أمة أخرى هي عملية مهمة لسبب

حسب أهوائهم السياسية، األمر الذي يزيد من التغيري على  اإلعالمئل وساالقائمون على 
تدعي إا تلعب دوراً تثقيفياً بـني  ان هذه الوسائل : اًهمثانيو. .الصورة املشوهة أصالً

 .اجلمهور
 هلا أمهية قصوى لالنتشار الواسع للصـحافة، وضوعية فية املاإن الكتابة الصح

علومات املؤثرة على تكوين املواقف املتعلقة بالصور عـن  وألا الوسيلة املهمة لنقل امل
األمم، ولكي يتم االرتقاء إىل مستوى املسؤولية فان تدفق املعلومات واالتصال الفاعل 

 . هو باألمهية السابقة نفسها اإلعالميةلوسيلة التحرير يف ا وإدارة يف امليدان بني املراسل
لذهنية عن قضايا احليـاة  وين الصور اوتؤدي وسائل اإلعالم دوراً مهماً يف تك

وتدعم وسائل اإلعـالم   فهي الوسيلة الرئيسة لنقل الصور واآلراء واألفكار، ،املختلفة
الصور الذهنية املوجودة مسبقاً يف أذهان األفراد اليت تكونت يف مرحلة الطفولة يف داخل 

 . فتضفي عليها بعداً أوسع نطاقاً وثقة إضافية األسرة واملدرسة،
كثر من دورها يف تغـيري هـذه   أدور وسائل اإلعالم يف تدعيم الصور ويكون 

تـؤدي دوراً   ،وتعديلها كما تؤدي دورها يف تغيري هذه الصورفهي .. وتعديلها الصور
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مهماً يف خلق صور ذهنية عن املوضوعات اجلديدة اليت ال ميتلـك الفـرد عنـها أي    
 .١٢٢معلومات

لتفاعله مع البيئة احلقيقية، وبالتايل ختتلف  ويكّون كل فرد صوراً ذهنية نتيجة
آخر الن خربة كل فرد ال ميكن ان تتشابه مـع خـربة    إىلالصور الذهنية من شخص 

اآلخرين، ومن مث فان كل فرد يشرح ويفسر خربته يف ضوء جتاربه وخرباته اليت يظـل  
وسـائل   وحيصل الفرد على املعلومات واآلراء واملواقف مـن .. يكتسبها طوال حياته

اإلعالم، اليت تساعده يف تكوين تصوره للعامل الذي حييا فيه، فضالً عن خرباته يف التعرف 
 .على الواقع احمليط به

ان ممارسة وسائل اإلعالم الدور الرئيس يف خلق الصور الذهنيـة يف أذهـان   
وعلـى   كوا النافذة اليت تطل من خالهلا اجلماهري على العامل إىلاجلماهري، يعود كذلك 

األحداث احمللية والدولية، ألا االمتداد الطبيعي ألبصارنا وأمساعنا علـى حـد قـول    
، ناهيك عن قدرا يف تضخيم هذه الصور بدرجة كبرية وطبعها بقوة )مارشال ماكلوهان(

درجة ان املتلقي يشعر يف أحيان كثرية انه التقى فعالً بالشخصيات اليت  إىليف األذهان 
 . ئل اإلعالم رغم انه مل يقابلها قطتناولتها وسا

كما تقوم وسائل اإلعالم بتبسيط املعلومات واملعـارف اجلديـدة وتقـدمها    
للجمهور يف جرعات سهلة اهلضم لعدم قدرة أي فرد على مالحقة السيل اجلارف مـن  

 . املعلومات اليت تصله عرب وسائل اإلعالم
يقوم الفـرد ببنـاء    إذلزمين، وختضع أبعاد عملية تكوين الصورة وفقاً للبعد ا

.. الصورة وفقاً لكم املعلومات اليت ترد إليه، ووفقاً ملصداقيتها يقوم أما برفضها أو قبوهلا
ويقوم الفرد بالربط بني األحداث املعاشة واألحداث املاضية للكشف عما إذا كانت هناك 

الفرد الصــور يف حالة عدم وجود عالقة يبين  ألنهصلة بني تلك األحداث وبعضها، 
 .لديه للتوافق مع الرأي اجلمعي للمجتمع

نستطيع القول أن وسائل اإلعالم املختلفة تؤثر يف سلوك األفراد من  ..ومما تقدم
لذلك ظهرت يف العصر احلديث . .خالل تقدميها أفكار للفرد عن بيئته ومنظوره لنفسه
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مثل مكاتب  رأي العام،مؤسسات إعالمية أنشئت من اجل تكوين االجتاهات وصناعة ال
 . العالقات العامة

إىل رسم صورة ذهنية إجيابيـة   كذلك تسعى املؤسسات الصناعية والتجاريةو
إذ أن الصورة الذهنية ألي مؤسسة جتارية هي مبثابة الشخصية  عنها لدى عقول األفراد،

رة وتعتمد هذه املؤسسات على وسائل اإلعالم املختلفة يف نشر هذه الصـو . .لإلنسان
، )إعالن الصورة الذهنيـة ( عليه أطلقوظهر إعالن خاص  وذلك عن طريق اإلعالنات،

الذي يسعى إىل حتقيق فهم بني املؤسسة واتمع وتوثيق صـلتها ـا ولـيس لبيـع     
 .١٢٣منتجاا

ة من يضع عملية إنتاج الصور الذهنية يف مقدمة وظائف وسائل اإلعـالم  ومثّ
تتمثل يف كوا أداة أساسية يتم من خالهلا إنتـاج   األوىل: وهي ثالث وظائف أساسية

وهي بذلك تكون مسؤولة عن جتهيز القاعدة اليت تبىن واستهالكها، املعرفة االجتماعية 
ملعاين وممارسات وقيم اجلماعات والطبقـات  ) صورة ذهنية(عليها اجلماعات والطبقات 

أي أن الوظيفة الثقافية األوىل . .وتزويد الصور واألفكار اليت حيتاجها اتمع ،األخرى
 .والبناء االنتقائي للمعرفة االجتماعيةهي التوفري لوسائل اإلعالم املعاصرة 

فهي ان تعكس وتسهم يف حتقيق التعدديـة  يف هذه احلدود،  أما الوظيفة الثانية
عية اليت يتصف ا اتمع املعاصر، وهنا ترتب وتنظم األنواع املختلفة من املعرفة االجتما

تبعاً لسياقاا املرجعية ضمن خرائط الواقع االجتماعي املفضلة مما يوضح انتقائية وسائل 
 . اإلعالم اليت تقوم على قواعد معيارية

الوظيفة الثالثة هي أن تنظم وتقود وجتمع معاً ما قامت بتمثيله انتقائياً، ومـا  و
وهنا ينبغي أن تبدأ ببناء بعض الوحدة أو االنسجام اخليايل أو درجة من .. صنفته انتقائياً

ويتضح هنا مدى الدور الذي  ،االتساق والترابط بني هذه بني هذه املواد ازأة واملتعددة
 .تلعبه األيديولوجيا يف هذه الوظيفة ويف الوظائف الثالث عموماً

صورة الذهنية يف عقول األفراد األنظمة السياسية دوراً مهماً يف صنع ال وتؤدي
فهذه الصور ال توجد من الفراغ وهـي   من خالل توجيهها لوسائل اإلعالم املختلفة،
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الدول هي اليت تشجعها وتفرضها حسب أهدافها السياسية، وهي  وإمناليست عشوائية، 
 .تقدم على تغيريها عندما يناسب ذلك أغراضها

ث معينة من خالل التمهيد هلا وكثرياً وسائل اإلعالم يف خلق أحدا تستعملوقد 
على وضع السياسة اخلارجية، ومن أمثلة ذلك تغطية وسـائل   اإلعالمما تؤثر وسائل 

يف  اإلسهاماإلعالم األمريكية للمعارضة الداخلية يف الواليات املتحدة حلرب فيتنام، أي 
خططـني  خلق الوضع املعارض والتشجيع عليه، وهذا ميكن أن يفسر قيـام بعـض امل  

السياسيني بوضع الصحف والرأي العام يف مكان واحد كما لو كانوا أساساً لظـاهرة  
 .واحدة

 :وسائل اإلعالم يف صنع الصورة الذهنية فهي تستعملهااألساليب اليت  أما
 

 :انتقاء األحداث واملعلومات: أوالً
ة يف إن توجيه القائمني على وسائل اإلعالم للمعلومات هي إحدى الطرق املؤثر

تكوين الصور يف عقول اآلخرين، وهؤالء القائمون هم احلكومة والنخب احلاكمـة يف  
وسائل اإلعالم الذين خيتارون من حبر املعلومات الواردة ما يناسب اهتمامام وخيفون ما 

هي عملية ، وعملية اختيار املعلومات لتكوين الصور عن أمة.. ال يريدون نشره وتوزيعه
األمر ، السياسيةوفقاً ملا متليه عليهم اجتاهام علومات خيتارها القائمون مهمة الن هذه امل

 .الذي يزيد من ترسيخ الصور الذهنية السابقة عن تلك األمم
 

 :تلوين احلقائق وحتريفها: ثانياً
ال تكتفي املؤسسات اإلعالمية بانتقاء األخبار اليت تصب يف مصلحتها وتتجاهل 

جل أن يعـرض ويفسـر   أتلوين احلدث نفسه وحتريفه من  ىلبل تلجأ إ حقائق أخرى،
، وجـه  وإخفـاء وتلوين اخلرب هو تعمد إبراز وجه خاص منه  ..ملصلحة الوضع القائم

ويؤدي هذا التلوين بدوره إىل تكوين صور ذهنية خاطئة عـن األحـداث يف أذهـان    
ت عديـدة  هناك الكثري من األحداث اليت تقع يف العامل تتحمـل تفسـريا  و. .املتلقني

ووجهات نظر خمتلفة، فعندما قامت الطائرات األمريكية بضرب مدينيت طرابلس وبنغازي 
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نرى بوضوح ان وسائل اإلعالم يف دول أوربا الشرقية واالحتـاد  ، 1986يف ليبيا عام 
 .١٢٤السوفييت وصفت الغارة بأا خرق كيفي للقانون الدويل من جانب قوة عظمى

 
 :مصطلحات خاصةاستخدام عبارات و: ثالثاً

تقدم وسائل اإلعالم للمتلقني عاملاً معيناً مصنوعاً من الكلمات، وتراهن علـى  
وهكـذا  . .هناك وقائع تقابلها انه حيث توجد الكلمات،بعادات املتلقني يف االعتقاد 

حسب الرواية اإلسرائيلية ) حرب االستقالل(تسمية  اإلسرائيليةتطلق وسائل الدعاية 
عندما تتحدث عن استحواذها علـى  ، 1948إلسرائيلية األوىل عام للحرب العربية ا

استخدام هذه الكلمات والعبارات يوحي بالكثري من املعـاين والصـور    إن. .فلسطني
 .الذهنية

 
 :التركيز على أحداث معينة: رابعاً

الرسائل اليت تكرر بتنويـع   أنتشري نتائج الدراسات والبحوث اإلعالمية إىل 
ولكي ال ميل الناس من هذا التكرار فأا تلجأ إىل تنويع ، من غريها أكثر يتذكرها الفرد

 .١٢٥املضمون نفسه بأشكال خمتلفة
واضحة املعامل ترمي إىل تشويه صورة العـرب   إستراتيجية إسرائيلتبعت أوقد 

عالقـة هلـا    إن سلبية تلك القولبة ال.. روهي تقوم بدعم هذه الصور السلبية باستمرا
لومات أو نقصها حول العرب واملسلمني، ذلك أن هذه املعلومات متـوافرة  بتوافر املع

لدى دوائر البحث واجلامعات ومراكز الدراسات يف أمريكا على حنو ال يوجد له مثيل 
يف البالد العربية نفسها  فنحن لسنا يف عالقتنا مع اإلعالم الغريب إزاء جهل أو جتاهل أو 

 . اجه محالت  منظمة تقف وراءها دوافع سياسيةنقص يف املعلومات، وإمنا حنن نو
وتعد الوظيفة اإلخبارية من بني أهم الوظائف اليت تؤديها وسائل اإلعالم مباشرة 

.. ، حيث أصبح اإلنسان شديد االهتمام مبا جيري حولـه ١٢٦وبكفاءة يف كل اتمعات
وتـبين عليهـا   ومعلوم ان األخبار تنطوي على كثري من احلقائق اليت تؤثر على حياتنا 
 .١٢٧القــرارات اليت يتعني علينا اختـاذها درءاً ألخطار أو جتنباً لكوارث
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وتوجد عدة أساليب إخبارية أساسية تتكامل معاً، وتسهم يف تكوين الصور الذهنية 
لدى األفراد األكثر اعتماداً على وسائل اإلعالم يف استيفاء املعلومات وهذه األساليب 

 : ١٢٨هي
ميكن تعريـف   : personalizationواألحداث شخصنة املواقف  .1

شخصنة املواقف واألحداث بأنه اجتاه اإلعالميني حنـو جعـل املواقـف    
واألحداث نتاج أفراد أكثر منها نتاج جمتمعات أو مؤسسات، ونقل احلدث 
بدون تقدمي السياقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت تنتج مـن  

االجتاه حنو  إىلعوامل اليت تدفع بوسائل اإلعالم ومن ال.. خالهلا ويف سياقها
االجتاه حنو شخصـنة تلـك    إىلشخصنة األحداث خوف رجال اإلعالم 

األحداث وخوفهم من هروب اجلمهور من وسائل اإلعالم يف حالة التركيز 
 .على التحليالت املتعمقة

ــداث      .2 ــف واألح ــى املواق ــدرامي عل ــابع ال ــفاء الط إض
Dramatization: تقدم وسائل اإلعالم األخبار يف شـكل   عادة ما

قصص إخبارية لكل قصة منها شخصياا وحبكتها ، وعادة ما يتم تقـدمي  
أشبه ما تكون بامليلودرامـا،   اإلخباريةهذه القصة خمتصرة وهذه القصص 

وهي ترضي االهتمامات العاطفية اليت تثـار مـن خـالل الشخصـيات     
د من املسؤولني املألوفني الذين واحلبكات، كما ان غالبيتها تدور حول عد

 .أصبحوا جنوماً إخبارية
وحيـدث تنمـيط    Normalization:تنميط املواقف واألحداث  .3

املواقف واألحداث من خالل تقدمي وسائل اإلعـالم لتفسـريات منطيـة    
للمواقف واألحداث، فاملسؤولني ورجال اإلعالم يسـتجيبون لألزمـات   

حالتها  إىلم ان هذه األشياء سوف تعود الطارئة واملشكالت اتمعية بقوهل
 اعتماد وسائل اإلعالم على إىلالتنميط  أسبابالنمطية أي العادية، وترجع 

تنمـيط املواقـف    إىلاألسلوب الدرامي يف تقدمي األخبار، ممـا يـؤدي   
 .واألحداث
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ويعين جتزئ األخبار   Fragmentation: جتزئ املواقف واألحداث .4
ن بعضها البعض اآلخر، وعدم ربطها أو حماولـة  عزل القصص اإلخبارية ع

إجياد الروابط بينها، ولذلك فان املعلومات يف األخبار تبدو منفصلة، يصعب 
 .مجعها يف إطار واحد
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 اإلعالمصناعة 
وصف اعتيادي حلدث معني حيظى باالهتمام، بل مل يعد اخلرب الصحايف جمرد 

ان هذه الصناعة الصحافية دخلت وتفاعلت فيها .. أصبح صناعة مميزة هلا مساا املختصة
 .عوامل عدة أسهمت يف تطور أساليبها ووسائلها وطرائق إيصاهلا إىل اجلمهور

إىل حجم التغطية   News Industryويشري مصطلح صناعة األخبار
اهلائل واىل تصنيع األحداث وتوزيعها عرب الوسائل اإلخبارية املقروءة  اإلخبارية

واملسموعة واملرئية بعد إخضاع األخبار اليت يربقها املراسلون إىل عملية تكرير خيرج 
 .اخلرب منها على شكل مادة خربية مصنعة حتمل بصمات تلك الوسيلة اإلخبارية

هي النهاية أو احلصيلة لعمليـة   ، إذ)إنتاج مصنع(وتعد األخبار مبوجب ذلك 
، وتقوم صناعة األخبار على ثالث عمليات ١٢٩إنتاج ضخمة كاليت متر ا سلع املصانع
 :١٣٠أساسية يف ثالوث متجانس العناصر هي

 
 : News gatheringمجع األخبار  .1

وهي املرحلة األوىل يف صناعة األخبار اليت تبدأ بعمليـة مجـع املعلومـات واحلقـائق     
 .اليت تفيد املراسل يف إعداد الصيغة النهائية للخرب والتفاصيل

 
 : News Processing) صياغة األخبار(تصنيع األخبار  .2

وهي املرحلة الثانية يف صناعة األخبار، ويشبه أحد الكتاب عملية إعداد اخلرب حىت ساعة 
وصول دخوله املؤسسة اإلعالمية بالقمع، وذلك الن بني اختيار املراسل ملوضوعه وبني 

اخلرب يف شكله النهائي اختبارات عديدة أخرى متوالية وهذه العملية ميكن تشبيهها على 
 .صورة القمع

 
 : News distribution توزيع األخبار .3

وهي املرحلة األخرية يف صناعة األخبار، بعد أن خيتار الصـحايف جـوهر املعلومـات    
ة والشفافية واإلجياز والبيـان  األساسية ليصوغها يف قالب إخباري مناسب معتمداً الدق



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور األ ..اجلديد إلعالما    
 

)87( 

ليصل باخلرب جاهزاً بصيغته النهائية إىل املؤسسة اإلعالمية اليت بدورها تقـوم بنشـره   
 .وتوزيعه

يثري جدالً معرفياً وخلطاً يف املفاهيم  -باملقابل–مفهوم القيم اإلخبارية فهو أما 
ا اخللط املعريف القائم وتشابكاً يف الرؤى اجتاه مفهوم وخصائص اخلرب الصحايف، ولعل هذ

بني املصطلحني يستند إىل أن اخلرب ينطلق من أبعاد متعددة انسجاماً مع الدور الوظيفي 
الذي تلعبه األخبار اجتاه اتمعات يف املعرفة والثقافة نفسها، فضـالً عـن التوجـه    

مفهوم اخلرب االستراتيجي له اجتاه اجلمهور املعين األول بالعملية اإلعالمية، وهذا ما جعل 
وتقدير أمهيته أمراً يثري اجلدل، الن مدلوله االجتماعي  يؤثر على حياة الفرد واجلماعة، 
األمر الذي يتطلب تعريف اخلرب من خالل  حتديد عناصر القيمة اإلخبارية له، وتقـدير  

 ).١٣١(أمهيته ومدى مسايرته لسياسة الصحيفة واملصلحة العامة

تركز على نوعية خاصة من األخبـار وهـي    ومن الواضح أن وسائل اإلعالم
أي تلك اليت تشكل ما اصطلح على تسميته بالسـبق   Soft Newsاألخبار احلديثة 

وهي قيمة تسعى وسائل اإلعالم إىل حتقيقها، ومبا أن القيم اإلخباريـة تعـد    ،الصحايف
فرقة بني املرتكز الرئيس يف اإلعالم بشكل عام فان أول ما ينبغي مالحظته هو ضرورة الت

 :)١٣٢(ثالثة أسس بقي اخللط بينها قائماً على الدوام
 . معايري نشر اخلرب أو إذاعته. 1
 .القيم اخلربية. 2
 .الصفات الواجب توفرها يف اخلرب. 3

فمعايري نشر اخلرب الصحفي هي األسس اليت حتدد الصحف يف ضوئها صالحية 
جيب توافرها كلها أو بعضها يف اخلرب  اخلرب للنشر، أما القيم اإلخبارية فهي العناصر اليت

لكي ميكن عده خرباً، أما الصفات اليت جيب توفرها يف اخلرب فهي الشروط الواجـب  
 .)١٣٣(توافرها فيه، من قبيل الدقة والصدق واملوضوعية 

ويتضح مما تقدم أن القيم هي أطر مرجعية يرجع إليها الفرد لتكون مرشداً له ملا 
خيتلف مع هذه النتيجـة يف تعريفـه   ) كالكهون(لوكه، بيد أن ينبغي ان يكون عليه س
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بأا جمرد معايري يتوافر هلا الثبات مبرور الوقت، وتستعمل بوصـفها  (للقيم، إذ عرفها 
 .)١٣٤()مقياساً ملعرفة الصواب الذي يوافق عليه اتمع

لقد أهتم عدد من الباحثني مبوضوع حتديد املعايري الـيت تـتحكم يف أسـبقية    
فضلية النشر واختلفت التسميات وتعددت بشأا، فهناك من يسـميها بالعناصـر،   وأ

، كما أجتهد آخرون بشأن )١٣٥(وآخرون يسموا بالصفات وغريهم يسميها باالعتبارات
تصنيفها حبسب النظم اإلعالمية والسياسية، أو طبيعة الوسيلة اإلعالمية اليت البد ان تؤثر 

 .)١٣٦(كيل تلك املعايريبشكل أو بآخر يف حتديد أو تش
ختالف القيم اإلخبارية بني منطقة وأخرى، بل يف داخل املناطق ذاـا،  ومع إ

كان  إذوضع عدد من الباحثني من اإلعالميني معايري لقياس مستوى القيمة اإلخبارية، 
بان األخبار هي عبارة عن مرآه تعكس األحداث مثلمـا تعكـس    :املعيار األول يقول

اقف أمامها، وهو افتراض يظهر بان األخبار تعكس األحداث والقضايا صورة املرء الو
 .)١٣٧(اجلارية بغض النظر عمن يستفيد أو خيسر جراء نشر  هذه األخبار

بيد أن هناك اجتاهاً آخر يظهر بان األخبار أصبحت اآلن أقل جدية وأكثر ميالً 
الكـبرية الجتـذاب   إىل الترفيه، وذلك بسبب تأثري الضوابط االقتصادية واملنافسـة  

إذ أن مركز اجلاذبية قد أنتقل من معايري العمل اإلخباري وأسسه املوضوعية .. اجلماهري
 . )١٣٨(إىل معايري دف إىل خلق أجواء تتسم باإلثارة واالستعراض
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 داللة املفهوم.. القيم اإلخبارية
كافة، فضالً عن  يف الفن الرئيس الذي تعتمده وسائل اإلعالمايعد اخلرب الصح

كونه يأيت ضمن أولويات اهتمام اجلمهور يف عصر السماوات املفتوحة الـذي يتميـز   
وتعد القيم اإلخبارية مبفهومها أسلوباً .. بسرعة احلصول على املعلومات واألخبار وبثها

حيدد الصيغة املهنية اليت يف  ضوئها يبين اخلرب الصحفي ليكون ذا معامل واضحة يف وسائل 
عالم املختلفة، فالقيمة اإلخبارية هي املرتكز األساس يف العملية اإلعالمية وعصـب  اإل

احلياة للخرب، وهذه القيم هي أول ما يسال الصحايف نفسه عندما حيصل على مادة اخلرب، 
فإذا تأكد من توافر بعض القيم يف اخلرب استمر يف مجع مادة اخلرب وكتبه وقدمه إىل رئيس 

 . )١٣٩(ة اليت يعمل فيهاالقسم يف الوسيل
املعيار الذي ميارس مبوجبه احملترفون يف وسـائل  (وتعرف القيم اإلخبارية بأا 

االتصال أحكامهم التقوميية وتفضيالم لشئ على شئ مما يوجه عملية مجـع األخبـار   
جمموعة املعايري املادية والذهنية اليت يتم على أساسها حتويـل  (، وهي )وانتقائها وتقدميها

احلدث إىل خرب صحفي، وهي الصفات التركيبية املرتبطة بالتفاعل بني احلـدث وبـني   
اجلمهور، اليت تكشف عن جوهر احلدث وعن استخدامه االجتماعي، أي حتويلـه إىل  

 .)١٤٠()موضوع لالطالع والفهم واملعرفة
 جمموعة املعايري اليت يعتمدها الصحافيون(وهناك من يعرف  القيم اإلخبارية بأا 

يف اختيارهم اخلرب، وهذه املعايري ليست فردية تنسب إىل صحايف دون سواه، بل أـا  
جمموعة قيم متعارف عليها لدى امة من األمم، ففي كل جمتمع هناك جمموعة من األفكار 
واملعتقدات وطرائق السلوك تسمى بالقيم، وان جمموع هذه القيم أو املعايري اليت تعتمد 

ل إىل مستوى نظام قيمي ينظر إليه نظرة تعميمية مبعىن ان قيمة يف إصدار حكم قد تص
 .)١٤١()معايري عامة لدى اتمع أو اموعة، وهي كتاب األخبار هنا

املبادئ اليت تكون لدى اإلعالمـيني  : ن القيم اإلخبارية هيمن يرى بوهناك 
 ا حمرر األخبار احلس االنتقائي لألخبار، وهي ليست قواعد مكتوبة أو مقننة، يسترشد

يف انتقاد مادة األخبار، بل انه يتعلم، ويفهم، عن طريق ممارسة املهنة واملبادئ اليت يسري 
اإلطار اإلدراكـي أو  : فيما يصفها القسم اآلخر باا. )١٤٢(على وفقها النظام اإلخباري
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و الداليل، الصريح أو الضمين، الذي جيعل القائم باالتصال فرداً أو جمموعـة أفـراد أ  
مؤسسة قادراً على إدراك وانتقاء القيم اإلخبارية األكثر أمهية بني عدد كبري من الوقائع 
أو املعلومات، وله القدرة على صياغتها وتشكيل وإنشاء عناصرها يف ترتيب إخبـاري  

 . )١٤٣(خاص ومنحها فرص الظهور عرب إحدى وسائل اإلعالم
جمموعة املعـايري املاديـة   (ويوجد تعريف آخر للقيم اإلخبارية إذ تعرف اا 

والذهنية اليت يتم على أساسها حتويل احلدث إىل خرب صحفي، فهي الصفات التركيبية 
املرتبطة بالتفاعل بني احلدث واجلمهور، وهي اليت تكشف عن جوهر احلـدث وعـن   

 .)١٤٤()استعماله االجتماعي أي حتويله إىل موضوع لالطالع واملعرفة والفهم
ريفات يالحظ ان التباين املفاهيمي للقيم اإلخبارية يتضمن ومن خالل هذه التع

يرى املفهوم األول ان القيم اإلخبارية هي املعيار الذي ميارس مبوجبه : ثالث وجهات نظر
احملترفون يف وسائل االتصال أحكامهم التقوميية وتفضيالم لشئ على شئ آخر مما يوجه 

 .عملية مجع األخبار وانتقاءها وتقدميها
ما املفهوم الثاين، فريى ان القيم اإلخبارية هي جمموعة املعايري املادية والذهنية أ

اليت على أساسها يتم حتويل احلدث إىل خرب، وهي الصفات التركيبية املرتبطة بالتفاعل 
بني احلدث وبني اجلمهور، وهي اليت تكشف عن جوهر احلدث وامتداده االجتماعي، أي 

 .ع واملعرفة والفهمحتويله إىل موضوع لالطال
ويرى املفهوم الثالث ان القيم اإلخبارية هي اإلطـار اإلدراكـي أو الـداليل    
للحدث النتقاء األخبار األكثر أمهية من بني عدد كبري من الوقائع أو املعلومات وهـي  

 . املكونات اجلوهرية اليت تشكل منها األخبار
للقيمة اإلخبارية ميكننـا ان   ومن خالل هذه الرؤى يف حتديد املفاهيم املعرفية

ندرك ضرورة التفرقة بني القيم اخلربية ومعايري النشر والصفات الواجب توافرها كلها أو 
بعضها يف اخلرب لكي ميكن عدها خرباً، أما معايري النشر فهي األسس اليت حتدد الوسيلة 

والصفات هي  اإلعالمية يف ضوئها صالحية اخلرب أو املوضوع الصحفي للنشر أو البث،
 .الشروط الواجب توافرها يف اخلرب مثل الدقة والصدق واملوضوعية
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ومبا ان اإلعالم هو قضية اجتماعية يف احد أبعاده، فيمكن أن ينطـوي علـى   
اعتبارات عامة فان من األمهية ان تكون هذه االعتبارات حمض اهتمام التقومي لألخبار، 

رية باا املعايري اليت إذا ما توفرت كلها أو بعضها مفهوم القيم اإلخبا) بوهان(وهلذا حيدد 
التكـرار، واجلسـامة،    يف حدث زادت من احتماالت اإلبالغ عنه وهذه املعايري هـي 

والوضوح، والداللة، واالعتياد، والتطـابق، والتوافـق، واملفاجـأة، واالسـتمرارية،     
 .والتركيبية

مفاهيمهـا بـل مـتغرية     ومن الواضح ان القيم اإلخبارية هي ليست ثابتة يف
ومتجددة، نظراً الرتباطها بالتطورات املختلفة يف اجلانب املهين اإلعالمي وما يشـهده  
االتصال من تطورات تكنولوجية سريعة من جهة والتطورات املتعددة اليت تشهدها احلياة 

 .)١٤٥(البشرية من جهة ثانية
هـا يف تسلسـل   ولعل هذا ما يفسر بروز عدد من القيم اإلخبارية دون غري

أولويات القائمني بالعملية االتصالية بني حني وآخر، كذلك اختفاء بعض القيم وظهور 
 .قيم جديدة 

ويعيش العامل اليوم صراعاً حمتدماً نتيجة الثورة املعلوماتية وعوملة اإلعالم الـيت  
يمن على ممكنات العيش اإلنساين، إذ تعيش املؤسسات اإلعالمية اليـوم يف سـباق   

نافسي من اجل احلصول على املعلومة اإلخبارية لتكون صاحبة الريادة يف إيراد اخلرب إىل ت
اجلمهور جبذب انتباهه هلذه الوسيلة اإلعالمية دون غريها،  السيما يف العامل الغـريب أو  

وينظر إىل القيم اإلخبارية من وجهة نظر  ةالليربايل الذي يسيطر على التقنية التكنولوجي
، لذلك فان هذا العامل يرى ان األخبار تعد سلعه جتارية، هلذا فهي ختضع لقانون اقتصادية

 .)١٤٦(البيع والشراء مثل السلع اآلخر
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 القيم اإلخبارية يف الصحافة الغربية
تعيش وسائل اإلعالم يف سباق احلصول على املعلومة اإلخبارية لتكون صاحبة 

ب انتباهه، السيما يف العامل الغريب أو الليربايل الذي الريادة يف إيراد اخلرب إىل اجلمهور جبذ
يسيطر على التقنية التكنولوجية وينظر إىل القيم اإلخبارية من وجهة نظر اقتصـادية،  
لذلك فان الصحافة الغربية ترى أن األخبار تعد سلعة جتارية، فهي ختضع لقانون البيع 

 .)١٤٧(والشراء مثل السلع األخرى
 :  القيم اإلخبارية يف الصحافة الغربية مبا يأيت وميكننا حتديد أهم

 
 :Accuracyالدقة  .1

، )الدقة مث الدقة(على أا الصحايف غرف التحرير  تفهم عملية صناعة األخبار يف
وهذا التكرار يف هذا املعيار اإلخباري يعكس مدى االهتمام والتأكيد على توخي الدقة 

 .ساس ذه اخلاصية املهمةيف صناعة اخلرب وجتنب كل ما من شأنه امل
 

 :Speedالسرعة . 2
يأيت عنصر السرعة يف عملية صناعة األخبار يف الصحافة بالدرجة الثانية بعد الدقة 
بالنظر للمنافسة احلادة بني وسائل اإلعالم املختلفة على الوصول إىل اجلمهور بأسـرع  

ـ   ة، إذ إن السـبق  وقت، كذلك تأيت السرعة بعد الدقة واملوضوعية من حيـث األمهي
الصحفي كان وما زال مهماً جداً ألي مراسل الن املنافسة على األخبار أصبحت هـي  

 .ةالسمة املميزة لعمل مجيع وسائل اإلعالم  املقروءة واملسموعة واملرئي
  

 :Reliabilityاملصداقية  . 3
لـهم  تأيت املصداقية يف مرتبة متقدمة من اخلصائص اليت يعتمدها الصحافيون يف عم

اإلخباري واملعلومايت، وإذا كانت هذه السمة تشري إىل املوضوعية من طرف فإا ليست 
مرادفاً هلا أو بديالً عنها إذ أن املوضوعية يف صناعة األخبار ال ميكن حتقيقها بدون الدقة 

 .واملصداقية والتوازن وعدم االحنياز
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 : Proximityالقرب  . 4
رب مهماً بالنسبة للمتلقني احملليني ألنه وقع قريباً ومن خصائص األخبار أن يكون اخل

من حملتهم أو مدينتهم أو قريباً من وطنهم، إن الناس يهتمون مبا جيري على مقربة منهم 
، ألن الناس مييلون إىل االهتمام بقرابتهم ١٤٨أكثر مما جيري بعيداً عنهم ويؤثر يف غريهم

ث القريبة أو احملليـة أوىل باالهتمـام   وأبناء وطنهم وجريام، ومن هنا تصبح األحدا
اإلخباري عن األحداث البعيدة حىت أن احلادثة احمللية تزداد أمهيتها عن مثيالا ألنه كلما 

 .١٤٩بعد مركز احلـوادث قلت رغبة اإلنســان يف تتبعها باهتمام
 

 :Human interestاالهتمام اإلنساين  . 5
الذين لديهم مشـكالت أو جتـارب أو   حيبذ الناس اإلطالع على أخبار اآلخرين 

إن األمهية يف اخلرب هي عنصر غري .. إجنازات خاصة هذه األخبار قد تكون صوراً ذهنية
مستقل مبفرده ويشترك مع عوامل أخرى يف خلق اإلحساس باألمهية عند اجلمهور، وهو 

باألمهية، ناتج عن احتاد عناصر عدة مثل املصلحة والفائدة والصراع قد يقود إىل احلكم 
 .١٥٠وكذلك فان التشويق واملكانية قد يشتركان يف إثارة االهتمام باألخبار

ويركز األسلوب األمريكي يف صياغة اخلرب على وضع العنصر اإلنساين يف املقدمة 
وخاصة بالنسبة ألخبار احلوادث والكوارث الطبيعية، وهلذا ال ميكـن كتابـة أخبـار    

 . ١٥١الكوارث واحلروب خبفة دم
 

 :Celebritiesالشخصيات البارزة   . 6
يستقطب األشخاص املشهورين بإجنازام السيما املمثلون الكوميـديون وأبطـال   

 . ١٥٢الرياضة أو الذين اكتسبوا الشهرة بأعماهلم الطيبة أو السيئة الكثري من االهتمام
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 :Impactالتأثري  . 7
اإلخبارية أو زوايا األخبـار  إن املوضوعات اليت تعاجل ردود األفعال إزاء احلوادث 

السيما حينما حتدث أخبار وطنية مهمة، أو  ،اليت تؤثر يف القراء بالنسبة للصحيفة هلا تأثري
 .١٥٣حوادث مأساوية يف أي منطقة سكنية 

 
 :Unusual natureالغرابة   . 8

انه كان حاضراً يف إحـدى  ) كالم يف السياسة(يذكر حممد حسنني هيكل يف كتابه 
اخلـرب الصـحفي   : (املتخصصة يف كلية الصحافة جبامعة كولومبيا بعنـوان  الدورات
 ).وعناصره

وقد ذكر األستاذ احملاضر انه توصل إىل صيغة اخلرب املثايل الذي يضم خاصية الغرابة 
فمـن الـذي   .. ان امللكة صاحت يا اهلي إن األمرية حامل: (النحو اآليت ىيف اخلرب عل

حني بدأ اخلرب بذكر امللكة فانه استدعى شيئاً مـن  : قالمث مضى يف الشرح ف!!) فعلها
امللكية، وحني نادت يا إهلي فانه استدعى شيئاً من الدين، وحني قرر على لسان امللكة ان 
ابنتها حامل فان ذلك استدعى شيئاً من اجلنس وأخرياً فانه حني تساءلت مـن فعلـها   

والظاهر ان أساتذة هذه املدرسـة يف  .. استدعى شيئاً من الغرابة والسرية واجلرمية أيضاً
 .١٥٤الصحافة وأتباعها وقراءها جيدوا أقرب إىل إيقاع العصر

 
 :Importanceاألمهية . 9

عنصر األمهية يف اخلرب ناتج عن احتاد جمموعة من العناصر األخرى وتعد احـد  
بائن القتناء أهم املعايري يف عرض األخبار إذ أن األخبار تعد سلعة لذلك البد من وجود ز
 . )١٥٥(هذه السلعة، فاحلدث يكون جديراً بالنشر حينما تكون له أمهية عند اجلمهور

 
 
 

 :Sensationalismاإلثارة . 10
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يف إطار النظر إىل األخبار بعدها سلعة جتارية قابلة للبيع والشراء تكون لألخبار 
مهية كبرية ألم يشترون املثرية هلا داللة كبرية يف مثل هذا النظام حتت رغبات القارئ أ

يفرضه الناشر، فاإلثارة هي املعيار  األخبار اليت يريدوا، وهم ليسوا جمربين على قبول ما
 . )١٥٦(لقيم األخبار يف اتمعات الغربية 

 
 :Surpriseاملفاجأة . 11

وتعد من املعايري ذات األفضلية يف النشر الن الفرد مييل بطبيعـة احلـال إىل   
 .ريبة اليت تعد حمل جذب واهتمام له، وال تدخل يف دائرة التوقعاتاألحداث الغ

 
 :Sexاجلنس . 12

تستهوي األخبار اليت حتمل مضامني العالقات اجلنسية بني الذكر واألنثى أو 
 .تلك املثيلية للجنس اجلمهور الغريب وتدفعهم إىل متابعة تطوراا

 
 :Conflictالصراع . 13

إىل ان كل قصة هلا جانبان، وحني يتصارع اجلانبان يربز تشري الصحافة املتوازية 
عنصري احلداثة واالهتمام من خالل هذه الدراما، ومن مث تزداد فرصة اخلرب يف النشر، 
وقد يكون الصراع مادياً أو فكرياً، وهو صراع من أجل البقاء، هلذا يقوم القائم بالعملية 

غريها، ومن األخبار اليت يتوافر فيها عنصر االتصالية مبنح أخبار الصراع األفضلية على 
الصراع ما يتعلق باملعارك احلربية أو املباريات الرياضية أو بالتنافس بـني األحـزاب   

 . )١٥٧(وغريها... السياسية أو باجلرائم اإلنسانية
 

 :Negativityالسلبية . 14
حتظى بعدد  تكون األخبار السلبية أكثر تفضيال من األخبار االجيابية، الن األوىل

فاتمعات الغربية تروج لألخبار السلبية بعكس  ،)١٥٨(اكرب من عناصر القيمة اإلخبارية
األخبار االجيابية وذلك بزعم ان التقدم مسه من مسات اتمعات الغربية، فيكتسب الفشل 
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قيمة إخبارية، ألنه االستثناء وليس القاعدة، على العكس من جمتمعات العامل الثالث اليت 
 .تتوقع الفشل وهلذا يكتسب النجاح قيمة إخبارية لديها
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 القيم اإلخبارية يف العامل الثالث
 أنتجتـها املشاكل اليت  بسبب االختالف الكبري بني دول العامل الثالث أسهم 

ا التبعية االستعمارية هلذه الدول، والسياسات اخلاطئة للنظم السياسية اليت زجت بشعو
يف صراعات طائفيه واثنيه أثقلت كاهل املواطن، وعملت مع مجلة مـن املشـكالت   
األخرى على تدين مستوى املعيشة وندرة املوارد املادية وضعف اخلدمات االجتماعيـة  
والفقر والبطالة والنزاعات الداخلية، وقد أدت هذه االختالفات إىل وجود تنوع واضح 

ه تتطلب نوعاً خاصاً من املعاجلات اإلخبارية تأخذ بنظر يف األخبار، فهي إذن واحلال هذ
 ).١٥٩(االعتبار هذه املشكالت يف قيمها اإلخبارية

وبالرغم من حماولة هذه الدول السيطرة على وسائل اإلعالم بطريقة مباشرة أو 
غري مباشرة من خالل توفري الدعم املايل للمؤسسات اإلعالمية، إال ان هذا األسلوب حد 

ت اإلعالم، إال انه حقق باملقابل رغبات املؤسسة احلكومية دون االهتمام حباجة من حريا
لذلك فان دول العامل الثالث واصلت اجلهود من أجل وضع عدد من ..  اجلمهور وذوقه

 .القيم اإلخبارية كانت مبثابة بدائل للقيم اإلخبارية يف اتمعات الغربية
من االقتراحات املختصة بالقيم  اًعددفيني يعدون ان اان قسماً من الصحومع 

اإلخبارية يف العامل الثالث متثل ديداً للحريات الصحفية، إال ان الباحثني ربطوا تلـك  
املقترحات باالحتياجات اتمعية والوطنية ولسياسات التنمية يف املعاجلات اإلخبارية مما 

 .أسهم يف ختفيف حدة املخاوف الفريق األول
 :خبارية السائدة يف صحافة دول العامل الثالث فيمكن إجيازها يفأما القيم اإل

 
 :Developmentالتنمية .1 

مثة إدراك واضح على املستويات الرمسية والشعبية كافة يف جمتمعـات دول العـامل   
الثالث بأمهية التنمية ودور أجهزة اإلعالم يف هذا اال، اذ متثل التنمية ضرورة ملحة 

عات للخروج من حالة التبعية والتخلف والركود من خالل االعتماد على أمام هذه اتم
النفس وتعبئة املوارد واإلمكانيات وحسن استغالهلا من اجل البناء ودفع عجلة التقدم، 

 . )١٦٠(وهلذا فان التنمية متثل قيما إخبارية رئيسة يف دول العامل الثالث يف التغطية اإلخبارية
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 :ocial ResponsibilitySاالجتماعية  ةاملسؤولي .2

بالرغم من أن هذه القيمة اإلخبارية هلا ثقلها يف مجيع أحناء العامل إال ان اخلـرب  
املسؤول داخل التركيبات اهلشة يف دول العامل الثالث يعد أمرا ضروريا ال غىن عنـه،  

طية فمسؤولية وسائل اإلعالم يف احملافظة على سالمة اتمع ومتاسكه تنبع من جتنب التغ
اإلخبارية املتحيزة واليت من شأا اإلضرار مبصاحل الدولة العليا أو تعريض متاسك اتمع 

 . )١٦١(للخطر، أو إشاعة الفوضى واالضطراب
 

  :Educationالتثقيف .3
وميكن عدها من الوظائف األساسية لإلعالم يف دول العامل الثالث أيضاً، فاخلرب 

هو ميكن أن يستخدم لتوصيل معارف أو معلومات عن يف هذه اتمعات يعلّم ويثقف، ف
 .آخر االختراعات العلمية أو لنشر األعمال الثقافية أو لنشر الوعي الصحي واالجتماعي

ويكون هذا اهلدف ضرورياً يف جمتمعات العامل الثالث بالنظر إىل اتساع حجم القطاعات 
مام هذه القطاعات سوى أجهزة احملرومة من التعليم أو التثقيف النظامي، ومن مث ليس أ

 .  )١٦٢(ليب حاجام املعرفية والثقافيةاإلعالم كبديل ي
 

 :National Unityالوحدة الوطنية .4
إن اخلرب قد يكون دافعاً للشعور بالعزة الوطنية والوحدة وذلك عـن طريـق   

ة التنمية التركيز على االجنازات االجيابية لألمة، فالقيمة اإلخبارية هنا هي امتداد لصحاف
واملسؤوليات االجتماعية، فالواجب األول لوسائل اإلعالم يف دول العامل الثالـث هـو   
التشجيع على وجود قدر اكرب من الوحدة الوطنية ألنه يف غياب احلد األدىن من الوحدة 

 . )١٦٣(الوطنية تصبح كل القيم اإلنسانية األخرى يف اتمع أمراً مستحيالً
لث جيب عليها ان تركز على قيمة الوحدة الوطنية بـني  إن صحافة العامل الثا

ووطنية وقومية وعدم التأكيد على هذه  ةفئات وطوائف شعوا بوصفها ضرورة حتمي
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القيمة يف املعاجلات اإلخبارية تزيد من احتماالت االنقسام والفنت الطائفية اليت حتيـل  
 .اتمع إىل مزيد من الصراعات والتطاحن والقتل والدماء

 
 :Personal Benefitالفائدة  -5

تأيت أمهية هذه القيمة اإلخبارية من خالل تناوهلا لقضايا م حياة األفراد مباشرة 
فالفائدة هنا تعين نشـر  .. مما حيفز وسائل االتصال يف دول العامل الثالث إىل االهتمام ا

ذه القيمة يف بعض أخبار حتمل يف مضامينها منافع شخصية أو عامة للجمهور، إال ان ه
األحيان تفتقد إىل املصداقية مما تشكل نقطة سلبية على الوسيلة اإلعالمية اليت قد تعدها 

 .قيمة إخبارية مهمة إذا ما حتولت إىل وسيلة للدعاية السياسية للحكومات
حماوالت عدة سعت للتعرف على العوامل والقوى اليت تؤثر على  تلقد ظهر

 Gate Keeperانطلقت مجيعاً من فكرة حارس البوابـة    القيم اإلخبارية،تشكيل 
عادة ما تدور التساؤالت حول الكيفية اليت سيتخذ هذا احملرر القرار، وكيف يقوم هذا 
االختيار، وكيف يقدر أمهية القصة، وما الضغوط اليت يتعرض هلا داخل املؤسسة واتمع 

 .)١٦٤(واملصادر اليت يعتمدها يف إمداده باملعلومات؟
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 اإلعالم والمجتمع

 
 تطبيقات معاصرة
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 اإلعالم اجلامعي
جيانب الصواب من يذهب إىل ان مهام أقسام اإلعالم الفاعلة يف املؤسسـات  

بوظيفة اإلخبار  -فقط–املختلفة تقف عند التناقل اليومي للوقائع واألحداث، وما يتعلق 
وال  وغري ذلك،... والترفيه والتعليم التثقيف: د الوظائف املتبقية يفيف اإلعالم، ويستبع

كتيـب  : وظائف العالقات العامة بتلك األقسام بكوايصيب يف االعتقاد من يضغط 
 .إرشاد وتوجيه للصحافيني الرامني إىل حتقيق تغطيات صحافية يف مؤسساا

امة يف املؤسسات قات العويف نظرة منصفة، نرى ان إحالل أقسام اإلعالم والعال
فيها، بقدر ما هي وظائف حددا أسس ) اهليبة(ستكمال مستلزمات الكربى مل يأت إل

املخططـات  يف املراتب العليا، بواطر علمية مل تنطلق من فراغ، وضعت هذه األقسام 
مبوقع رئيس املؤسسة مباشرة، ويف ذلك لة تلك املؤسسات، إذ تلتحق عادة احلديثة هليك

 .أول ملا نبحث فيه من أمهية تلك األقسام ومكانتها من ناحييت النظرية والتطبيقدليل 
اجلـامعي   لإلعالم املؤمتر العلمي بأعمال أشرنا يف مشاركات حبثية سابقةلقد 

وزارة التعليم العايل والبحـث  ، يف 2010والثالث ، 2009، والثاين 2008 األول
 أقساماجلامعي يف  اإلعالم ألداءثلت معوقات من املشكالت اليت م اًقسم ببغداد العلمي

ان  إال، األقسـام ربغم التطور الذي شهدته عدد من هذه ف ..اإلعالم والعالقات العامة
اجلامعي بوظائفه يف تسـويق   اإلعالمقيام  أمامعدداً من املشكالت مازالت متثل حتدياً 

ي والتعليمي يف اجلامعـات  وتقدمي صورة حقيقية للواقع البحث الثقافة اجلامعية الرصينة
 .العراقية

لكـل   احلاجةشد أالتغيري يف  الذي أمست فيه مراحل ويف هذا الوقت بالذات
 األداء، وتفعيـل  ، يتوجب الوقوف عند معوقات أداء تلك األقسامعنصر ساند ومعني

، نشر أسس الدميقراطيـة  :، من قبيلوالتطورل حتقيق دعوات التحويف  لإلسهام فيها،
للتربيـة   متطـورة أسس ، وإجياد بدائل للتنميةو ،احلوار ونبذ العنف والتطرف ثقافةو

قواعـد جديـدة يف   و ،ستهالكية جديدةأطر وأ ،وعي وثقافة أمنية مسؤولة، ووالتعليم
 .، وغري ذلكفهم حضاري ألمهية اجلبايات والضرائب والرسومو ،االستثماروالتصنيع 
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ات القريبـة  على خمتلـف املـدي   إحداث حتوالت ستلزمت ان مثل هذه األمور
 وصوالً ،أو احلث حنو سلوكيات بعينها ،يف أمناط أو اختيارات حمددة، واملتوسطة والبعيدة

كن القيام به اليوم دومنا حتديـد  وهو ما ال مي.. استجابات معينة لدى أفراد اتمع إىل
الـداعي إىل   -ةالتعليمي املؤسسة– نفسه من قبل املفصل ،ستراتيجيات إعالمية فاعلةإ

 .يكون لقسم اإلعالم والعالقات العامة الدور األكثر أمهية فيها، التغيري
 :ميكن حتديد أهم تلك املشكالت يفو

ألقسام اإلعالم والعالقـات   التعليمية املؤسسات عدد من قيادات توفريعدم  -
 اوحتجـيم صـالحيا  املساحة الالزمة للقيام بواجباا ووظائفها،  ،العامة فيها

 .واملالية يف حاالت معينة واإلدارية اإلعالمية
مل تفهم يف عدد من احلاالت طبيعة املهام اليت جيب  األقسام نفسهامن  عدداً ان -

ويف تعاملها مـع   ،أن تضطلع ا ضمن اال الذي أتيح هلا يف الدائرة املعنية
مي مهامها يف التناقل اليـو  توحصر ..الداخلي واخلارجي: مجهوري املؤسسة
ويسـتبعد   ،بوظيفة اإلخبار يف اإلعالم -فقط–وما يتعلق  ،للوقائع واألحداث
، ومل التثقيف والترفيه والتعليم والتنمية وخلق الوعي املعريف: الوظائف املتبقية يف

على املستوى اجلمـاهريي،  يكن هلا أي دور يف جمال تطور االتصال التعليمي 
بالوظيفـة العلميـة   يف جمال القيام ليم، وسيلة مهمة لتكنولوجيا التعالذي يعد 

 .لإلعالم
ملهام طبيعة ا تالءم واضحة يف تلك األقسامخمتصة وليس هناك هيكليات إدارية  -

ومبا يضمن عدم وجود تقاطعات يف أثناء العمـل  ، املطلوبة منها بشكل مباشر
 .اليومي هلا

ألغلب تلـك  مل جير تفعيل إمكانيات تكنولوجيا املعلومات املتاحة بشكل جيد  -
عن الضعف الفين واملهـين للمواقـع االلكترونيـة اخلاصـة      فضالً ،األقسام

فيما بدأت هذه املواقع توظف بشكل كبري لتحقيـق أهـداف   ... مبؤسساا
 .املؤسسات على مستوى العامل وختفيف العبء اإلداري واملايل عنها
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على الرغم من ، قاعدة بيانات ووثائق الكترونية ،غلب احلاالتأيف ، هناك يسل -
 .الفائقة هلا األمهية

يف  ،اإلعالمية العمليةيف  ممارسة سابقةهلا  وخمتصة مهنية فرق عملعدم وجود  -
يف وقت ميسي فيه عنصر ، عدد غري حمدود من أقسام اإلعالم والعالقات العامة

تسمت به علوم اإلعالم أحباجة كبرية إىل املمارسة العملية ملا  ،التأهيل األكادميي
 .واالتصال احلديثة بكوا حتمل ملسة الفنون أيضا

لتعـاون مـع إدارة   با، أقسام اإلعالم والعالقات العامـة مل تتمكن العديد من  -
من وضع مالمح خطاب إعالمي موحد تتوجه به إىل الشارع  ،مؤسساا العليا

لتضمن إىل حد ما عدم وجود تقاطعات أو تناقضات يف املعلومات واحلقائق اليت 
مما قد يضعف من صدقية وثقـة املؤسسـة بـني     التعليمية، رضها املؤسسةتع

 .مجاهريها
مل يكن ألقسام اإلعالم والعالقات العامة أي دور يف إدارة أية أزمة قد تتعرض  -

اإلعالم خط التماس األول للتعامل  هعد فيوقت يف  ،هلا املؤسسة أمام مجاهريها
ا ينطبـق علـى حـاالت التعامـل     ، وهذمع األزمة قبل وأثناء وبعد حدوثها

االستراتيجيات اجلديدة اليت تتبناها املؤسسات، ومنها إصالح قطاع التعلـيم  
 .العايل

مل تكن هلذه األقسام يف كثري من احلاالت .. سوى اإلعالن التجاري مقابل مثن -
إذ  ،أي دور إليضاح استراتيجيات أو خيارات معينة ملؤسسة ما أمام اجلمهور

وكانت  ،بتكار ضمن احلدود املشروعة للتغطية الصحافية فيهاغاب عنصر اال
 .اغلب التغطيات عشوائية ال تعتمد التخطيط املسبق

وتصل احلالة ذروا يف  افتقار عدد مـن   اإلعالمية، تلالستراتيجياال وجود  -
 .للخطط السنوية اليت تنظم عملها األقسام

 إىلائف اليت تروم املؤسسة عدم توظيف برامج العالقات العامة يف حتقيق الوظ -
 .حتقيقها
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ونعتقد إن املشكلة األبرز اليت واجهت أعمال أقسام اإلعالم والعالقات العامة 
اخللط الذي جيري يف فهم احلدود املهنية لوظائفهـا يف املؤسسـة    ، تكمن يفيف العراق

ـ قسم من القائمني عليها  أمام حدود واضحةمن خالل عدم وجود  ،واتمع ام بني مه
وما هي أدواته واىل أي مـدى تكـون تلـك األدوات    ، اإلعالم وما ميكن أن يقوم به

.. ؟يف مقابل ذلك العالقات العامة وظيفةوما هي  ..واالستخدامات واألساليب مشروعة
 . واحدة يف االستخدام واألداة وافترضوها حالة

احلقـائق  تزويد الناس باملعلومات السـليمة و  يعتمد علىاإلعالم احلديث ان 
اليت تساعدهم على تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشـكلة مـن    ،الثابتة

وهو ما يعين إن الغاية الوحيدة من اإلعالم هي اإلقناع عن طريق املعلومات ، املشكالت
 .واحلقائق واألرقام واإلحصائيات

م ال يعرب مع إعال ميكن القول إن الناس ال يتجاوبون أبداً.. على ذلك وتأسيساً
وإمنـا   ،وان اإلعالم الذي ال يقوم على أساس مـن الواقـع   ،عن ثقافام وتفكريهم

الـيت ميكـن أن    ،)الدعاية(ليدخل حدود ، فتراضات ينفي عن نفسه مفهوم اإلعالماإل
وبذلك فان مستلزمات ومقومـات أي   ،تعتمد التضخيم ورمبا التظليل يف أوقات معينة

والصدق  ،املوضوعية والتجرد من الذاتية يف عرض احلقائقإعالم ناجح حتدد بالتحلي ب
عن التعبري الصادق عن  فضالً ،يف مجع ونقل البيانات من مصادرها األصلية واملوضوعية

 .اجلمهور الذي يتوجه إليه اإلعالم
وجند إن فاعلية اإلعالم احلديث ميكن هلا أن تظهر خمتلف مسـتويات اجلهـاز   

وإذا ما حبثنا يف ختصص .. ممثال بسلطته التنفيذية عرب مجيع وزارتهاإلداري للدولة العراقية 
جند انه عين مبجال معني من جماالت ، أو وزارة من وزاراته ،كل مستوى من هذا اجلهاز

 .يتصل باحتياج حمدد من احتياجات أفراده اهتمام يف أو ،اتمع احمللي
يني على اإلطار العام للعالقات هناك اتفاقاً بني الباحثني واألكادميإن  نلمسفيما 

العامة، ويف دورها املتمثل يف بناء مسعة املؤسسة، أو حرصها على حتقيق التفاهم بـني  
املؤسسة ومجاهريها، أو وظائفها اليت حصرها البعض يف البحوث والتخطيط والتنفيـذ  

ط إداري نشـا : العالقات العامة على اا إىلينظر  ، حنيواالتصال والتنسيق واملتابعة
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أشخاص مهنيون يف العالقات العامة، لبناء مسعة املؤسسة، من خالل  يستعملهواتصايل، 
، أو لتصحيح األوضاع اخلاطئة اليت تتعرض هلا املؤسسة مـن  "الوقائية"براجمها البنائية 

 ،البحث: ، مستخدمة يف ذلك عمليتها املتمثلة يف"التصحيحية"خالل براجمها العالجية 
 .مال واألخالق يف حتقيق أهدافهاواملتابعة، ملتزمة بقيم اجل ،التنفيذو ،والتخطيط
بتوفري مناخ : يف ان اهلدف الرئيس للعالقات العامة يتمثل إىلينوه  اإلمجاع ان

 ،مالئم يساعد املؤسسة على بناء صورة إجيابية هلا لدى مجاهريها الداخلية واخلارجيـة 
ومنها التعرف ، تسهم يف حتقيق هذا اهلدفويكون ذلك عرب جمموعة من األنشطة اليت 
 ،جتاهات الرأي العام لإلدارة العلياإونقل  ،على اجتاهات الرأي العام الداخلي واخلارجي

وتنمية التعاون بني املؤسسـة   ،وإقناع اجلمهور بضرورة تعديل السلوك السليب إلجيايب
شـاعات، واألخبـار   اإل(: ، من قبيلومحاية املؤسسة من أي هجوم عليها ،ومجاهريها

وإقناع اإلدارة العليا بضرورة التطوير ، وتزويد اجلمهور باملعلومات الصحيحة ،)الكاذبة
ودعم سياسات املؤسسة  ،ويئة مناخ مالئم لعمل املؤسسة ا،واالعتماد على التكنولوجي

ز ثقة وتعزي ،وتنميه التفاهم املشترك واملتبادل بني املؤسسة واجلمهور ،وتقبل اجلمهور هلا
حتقيق التوازن بني مصلحة املؤسسة واحتياجات اجلمهور  ، فضالً عناجلمهور باملؤسسة

 . واتمع
هـداف العالقـات العامـة يف    أسهم يف حتقيق اليت ت األخرىومن األنشطة 

والعمل كنظـام   ،واالستجابة هلاعلمياً مي اجتاهات اجلمهور والتنبؤ ا وتق: املؤسسات
سلع، (وزيادة شعبية املؤسسة أو منتجاا ، إلدارة يف اختاذ القراراتحتذير مبكر يساعد ا

وتسويق املؤسسة على  ،منتجاتتلك وحتقيق املزيد من الرواج ل ،)أفكارأو خدمات، أو 
وحتقيق القبول االجتماعي ، أوسع نطاق، والسعي ألن تكون صفوة املؤسسات املشاة

 ،وخلـدماا  هلـا اوز سوء فهم اجلمهور وجت ،للمؤسسة على مستوى اجلمهور واتمع
 .وتوثيق العالقات معهممهور وتكوين الثقة بني اإلدارة واجل

ما مغرفة و اجلامعية والتعليمية، يف املؤسسات لإلعالمللمهام احلقيقية  فهماً إن
وما  ،لوظائف العالقات العامة واقعياً واداراكاً، ده املشروعة ضمن نطاق املؤسسةحدو

ال ميكن هلما ان يكونان دون ادارك وفهـم  ، سموح ا ضمن ذات النطاقحدودها امل
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 ،وإداريةمن قيادات جامعية وتعليمية  من قبل القائمني على تلك املؤسسات ،مسبوقني
 .املفترض يف مؤسسام وجمتمعهم األقسامحلقيقة وحجم دور هذه 

من املخططـات  ويف رؤية واقعية ملا تقدمه هذه األقسام، وأين موقعها الفعلي 
احلديثة هليكلة املؤسسات، حاولنا من خالل دراستنا اإلعالمية املنهجية السابقة وجتربتنا 
الصحفية امليدانية وعملنا يف هذا املضمار، ان نتقدم يف هذا املوضع بآلية مقترحة، ميكن 

 .ختلفةأداء أقسام اإلعالم والعالقات العامة يف اجلامعات العراقية املتسهم يف تفعيل  أن
 

 منوذج مقترح لقسم إعالم وعالقات عامة يف جامعة عراقية
لعل تصحيح املسار ميكن أن يبدأ من حيث أصل املشكلة املتعلق ذه األقسام 
اليت ينبغي هلا ان تكون فاعلة ومنتجة، عرب ختطيط علمي ممنهج، يكون بدونه أي جهد 

بنموذج هيكلي لقسم  -هنا–ونتقدم .. عمدي مضيعة يف الوقت وهدر يف اإلمكانيات
إعالم وعالقات عامة، يوضح أبرز املهام الذي ميكن ان يقوم ا مثل هكذا قسم، على 

للجامعات العراقية املختلفة، وبالشكل  -يف الغالب–وفق الكفاءات واإلمكانيات املتاحة 
ات الذي ميكنه من التصدي للواجبات اليت يفترض ان توكل إليه، ولتنظيم تقسيم املهم

 .اإلدارية واملهنية
إدارية ومهنية،  أو وحدات وتوصي اهليكلية املقترحة باستحداث ثالث شعب
مباشر بـإدارة املؤسسـة،   ترتبط مبدير اإلعالم والعالقات العامة، الذي يرتبط بشكل 

وحدة منها، ملراقبة فاعلية هـذه الوحـدات   شعبة أو مياً شهرياً ألداء كل ويجري تقو
دم مسرية العمل بالقسم، ويضمن عدم وجود تقاطعات وتداخالت يف وبالشكل الذي خي

املهام، وتكون الشعبة مسؤولة عن مستوى تنظيم أي فعالية أو نشاط تكلف به، قـدر  
تعلق األمر بتخصص مهامها ومدى صالحياا، فضالً عن تشكيل فرعي رابع على وفق 

 :١٦٥ما هو مبني
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 :شعبة النشر والرصد اإلعالمي -
هذه الشعبة مهمات التغطية اإلعالمية ألنشطة املؤسسة، وتشكيالا، وتعميمها تتوىل 

لوسائل اإلعالم، ومتابعة ورصد تغطيات وسائل اإلعالم احمللية والعربية هلذه األنشطة، 
وإعداد التقارير الصحفية الدورية إىل رئيس املؤسسة، ومتابعـة إصـدار التعقيبـات    

ك ضرورة يف ذلك، واإلسهام يف إصدار املطبوعات فية للمؤسسة، ان كانت هنااالصح
فية فيها، وتوزع مسؤوليات اإلشراف على حترير هذه املطبوعات بشكل مهـين  االصح

وأكادميي بني منتسيب القسم، أو ان يتم استقدام صحافيني حمترفني من خارج املؤسسة، 
ـ لتأهيل العلمـي امل ان كانت هناك ضرورة يف ذلك، على ان يراعى ا واخلـربة   تصخ

وإقامة اجلوالت داخل املؤسسة، وإصدار البيانـات  .. فية امليدانية املثبتة يف ذلكاالصح
 .فيةاالصح
 
 :شعبة املراسالت والعالقات العامة -

تتوىل هذه الشعبة عمليات اإلعداد والتنظيم للمؤمترات واألنشطة والفعاليات اليت 
عامة اليت دف إىل تقدمي اضاءات تقوم ا املؤسسة، وكذلك تنظيم برامج العالقات ال

عن املؤسسة جلمهورها الداخلي املتمثل مبنتسبيها، واخلارجي ممن يتعاملون معها، بـأي  
شكل كان، وتنظيم املمارسات اليت تعزز من اندماج املنسبني وتفاعلهم االجيـايب مـع   

ـ   يم مؤسسام من خالل إشعارهم باالهتمام م ودورهم الفاعل يف مؤسسـتهم، وتنظ
 .املخاطبات الرمسية للمؤسسة، وتبادل املطبوعات

 
 :شعبة التطوير اإلعالمي والتدريب االلكتروين -

تتوىل شعبة التطوير اإلعالمي والتدريب االلكتروين مهمة اقتراح الصيغ اإلعالمية 
اليت ختدم أهداف املؤسسة قصرية ومتوسطة وبعيدة املدى، وتنظيم مشـروع توثيـق   

إلعالم والعالقات العامة، واملؤسسة بشكل عام، وتقـدمي مشـاريع   الكتروين يف قسم ا
 .تطوير األداء اإلعالمي يف املؤسسة، واقتراح برامج للعالقات العامة
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وميكن ان تقوم هذه الشعبة بعملية تطوير الوحدات اإلعالمية يف تشكيالت املؤسسة 
دات امليداين، لتضطلع الفرعية، من خالل البحث يف إجياد آليات لتفعيل أداء هذه الوح

مبهامها بشكل علمي ومهين دقيق، وتتوىل إعداد أو تنظيم دورات مسـتمرة ملسـؤويل   
الوحدات اإلعالمية ومنتسبيها  لتفعيل األداء اإلعالمي، والتعامل مع احلاسوب، وتصفح 

 .وغري ذلك.. االنترنت، واملراسالت االلكترونية
 
 :تشكيالت ثانوية -
يف اأرشـيف صـح  + حاسوب  واستعماالتاعة ليزرية طب(التوثيق اإلعالمي  - أ

 ).توزيع املطبوعات بني أقسام املؤسسة+ والكتروين 
 ).شؤون القسم واملنتسبني(الشؤون اإلدارية واملالية  - ب
 ).سكرتارية(التشريفات / االستقبال -ج
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 العايل ليماإلعالم اجلامعي وصورة التع
الم يف املؤسسات التعليمية، باجتاه تعزيز صورة تنطلق أمهية وضرورة تفعيل اإلع

طالقـاً حنـو   لعراق يف اتمع احمللي، ومنه إنرصانة التعليم العايل والبحث العلمي يف ا
املستوى اإلقليمي والدويل، ومواجهة التحديات اليت واجهت تلك الصـورة، مـن أن   

االتصاالت، لعل منها ما مبعان مشتركة وأشكال عامة من  -أساساً–اتمعات قد توحد 
السيما يف ظل تقدم نظم االتصـال، وتطـور   ).. اإلعالم(هو على املستوى اجلماهريي 

 .استعماالته ووظائفه يف اتمعات احلديثةوسائله وتنوع 
من إن تلك النظرة مل تبلغ حدود التعميم املطلق بني الباحثني الـذين  وبالرغم 

وجهات، أكد األول منه حمدودية تأثري وسائل اإلعالم فريقني اختلفا يف ال علىانقسموا 
يف اتمعات، فيما ذهب اآلخر إىل أن اإلعالم بات على مقدرة كبرية يف جماالت صياغة 
وعي اجلماهري وعقلها اجلمعي، وهو األمر الذي منيل إىل تبنيه مع احلالة العراقية، بشرط 

 .. اال األخذ باالعتبار طروحات الفريق األول يف هذا
أن يف حبث أثر وسائل االتصال احلديثة باتمعات املختلفة ما ميكن اإلفادة منه 
بعده املدخل النظري املالئم لتبيان أمهية دور اإلعالم يف تعزيز رصانة صورة مؤسسات 

ة، علـى أن  التعليم العايل يف العراق، بوصفها إحدى مكونات اتمعات املدنية الرئيس
حلقة  بعدهاالدور األكرب يف تلك العملية م اجلامعي، على وجه التحديد، يكون لإلعال

الوصل الرئيسة بني املؤسسة التعليمية مبفاصلها اإلدارية والعلمية، وبني خمتلف وسائل 
العالقة املتأصلة بني ((االتصال احمللية واإلقليمية والدولية، إىل جانب اإلفادة من خصائص 

ما وظيفتان تكمل كل منهما األخرى، فبينما تقدم وظيفة اإلعالم إ إذاإلعالم والتعليم، 
للمرء املعلومات اليت يستفيد منها يف حياته، فان التعليم يقدم نوعـاً مـن املعلومـات    

أما لتدعيم التعليم الرمسي، أو تقدم معلومات تكسب الفرد مهارات جديدة يف .. املنهجية
 .١٦٦))إطار التعليم غري الرمسي
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 تصال يف اتمعات احلديثةود الواقعية ألثر وسائل اإلاحلد
يف حني ينظر إىل اإلعالم على أنه ظاهرة يف حد ذاا، مستقلة عـن السـياق   

حياول آخرون تأكيد ضرورة عدم الفصل مـا بـني   .. االجتماعي الذي تفسره وتنتجه
لقد أحدث هـذا  .. ١٦٧اإلعالم وبني اتمع، من باب أن أياً منهما ال يوجد دون اآلخر

االختالف جدالً واسعاً ما بني الباحثني يف جمال الدراسات اإلعالمية حبدود تأثري اإلعالم 
 :١٦٨يف اتمعات املختلفة، متحورت اجتاهاته ما بني موقفني مها

 
  :املوقف األول

يقوده فريق حبثي يروج ملقوالت تفيد مبحدودية تأثري وسائل االتصـال علـى   
أن اجلماهري ال تتعرض للرسائل اإلعالمية مبعزل : يف ذلك إىل القول اجلماهري، ويذهب

وان البيئة االجتماعية ((عن تأثري السياق االجتماعي والسياسي احمليط مبفرداته املختلفة، 
، وان )مجاعات ومنظمات(بعواملها املختلفة تؤثر بشكل مباشر على مجيع أفراد اجلمهور 

وسياساا مع البيئة احمليطة ا، أو تتكيف معها، تصبح يف كل مؤسسة ال تتوافق بأعماهلا 
واسندوا رأيهم هذا إىل التأكيد ان من بـني  .. ١٦٩))حالة من عدم االستقرار والتراجع

 :العوامل البيئة واالجتماعية املؤثرة يف هذا الصدد هي
 .القيم واألعراف السائدة -1
 .تأثري اجلماعات املرجعية والسياسية -2
 .صياالتصال الشخ -3
 .١٧٠القوانني الوضعية والنظام العام واألخالقيات -4

 
 :املوقف اآلخر

يرى إن وسائل االتصال اجلماهريي يف ظل املتغريات اجلديدة باتت قادرة على 
صياغة وعي وثقافة وهوية الشعوب وعقلها اجلمعي إىل حد كبري يف اتمعات املعاصر، 

 :تأثري من قبيلوذلك نظراً ملا تتمتع به من آليات خمتصة يف ال
 .مهارات وتقنيات التكرار املتنوع للرسالة اإلعالمية -1
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 .قدرة اخلطاب اإلعالمي ذاته يف حال معاجلة قضية ما -2
 .عوائد التطور التكنولوجي املتالحق يف جمال االتصال واملعلومات -3

نـدرة  : وتزداد احتمالية تأثري هذه الوسائل بفعل توافر عدد من العوامل منها
احلروب واالضطرابات واملمارسات : املعلومات، يف أوقات معينة، من قبيل احلصول على

ويزيد من واقعية هذا املوقف ما توصلت إليه األحباث الـيت  .. وما ختلفهما من أزمات
تعرضت للتأثري املتبادل بني األزمة واإلعالم، وأستخلصت أمهية الدور الوسيط الـذي  

ق بتقدمي املعلومات وشرح مغزى األحداث املهمـة،  يقوم به اإلعالم، والسيما فيما يتعل
، الذي قد حيدث استجابات سلوكية ١٧١وبناء الوفاق االجتماعي، وختفيف التوتر والقلق

 .خمتلفة، ويف مقدمتها اإلعالم، يف حال عدم السيطرة عليه بوسائل ١٧٢انفعالية
عاصـر  جتري اليوم حماوالت حثيثة عرب وسائل اإلعالم لصياغة اإلنسان امللذا 

وعياً وسلوكاً، على وفق منوذج معد له سلفاً، وهو ما بات يعرف ندسـة السـلوك   
ومبوجب ذلك ... البشري، من خالل إعادة تشكيله عرب مبدأ اخلطوات الصغرية املتتالية

فان ليس مهماً ما يكونه البشر أو يعتقدونه، وإمنا ما ميكن أن يدفعوا لكي يكونـوه و  
 . ١٧٣تقدونهيع

زز من طروحاتنا بشأن األمهية املفترضة لإلعالم يف جمال تعزيز رصانة إن ما يع
صورة التعليم العايل بالعراق، هو إمجاع علم االجتماع واإلعالم على عد االتصـال يف  
األساس تكوين اتمع، الذي قام على قاعدة من العالقة اجلدلية اليت نشأت بني اإلنسان 

، مع ١٧٤أي على قاعدة عالقته الدائمة مع اآلخر.. وحيوبني حميطه املادي، ومن مثّ الر
عملية االتصال ال ميكن أن تتحقق أو حتدث بذاا، ولكنها حتدث : ((األخذ باالعتبار إن

 .١٧٥))كافتراض أساس للعملية االجتماعية
الظـروف السياسـية واالجتماعيـة     ا فإن النظرية اإلعالمية تنتجهاومن هن

سيما إن تطور وسائل االتصال اجلماهريي التقليديـة،  ، ال١٧٦واالقتصادية للمجتمعات
وظهور وسائل جديدة يف البيئة االتصالية املعاصرة، ضاعف من قدر تـأثري بعضـها يف   

ويف ظل هذا .. البعض اآلخر، وزاد من حجم تأثرياا يف الرأي العام واتمع بشكل عام
املضامني اإلعالمية والـرؤى  التنوع االتصايل، صار لكل وسيلة مقدرة على اإلقناع، ب
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وتظهر غالبية األحداث املهمة إن اإلمكانات النسبية لوسـائل  ... واألفكار اليت تتبناها
قناعية إىل أخرى، وحبسب للجمهـور  ختلفة تتباين بشكل واضح من مهمة ااإلعالم امل

 .١٧٧الذي تتوجه له، ووفقاً خلصائص وسيلة االتصال
 

 دور اإلعالم يف التعليم
لتطوير اإلعـالم يف املؤسسـات   يف حال صياغة أية إستراتيجية فاعلة ينبغي 

التعليمية، باجتاه تعزيز صورة رصانة التعليم العايل والبحث العلمي، أن يراعي حجـم  
لتحقيق هذا اهلدف، ودراسة مقومات عوامل .. اإلمكانات املتاحة لدى تلك املؤسسات

ع يف خالل السنوات األخرية، ومراعاة تشكيل صورة معينة عن مديات رصانة هذا القطا
ما يريده املتلقي من اإلعالم لتحقيق احتياجاته الفردية بشكل عـام، إذ إن وظـائف   

 .)اإلعالم، والتعليم، والترفيه، واإلقناع(االتصال اجلماهريي اليت يتمحور معظمها يف 
 إن تطور الدور الذي يضطلع به اإلعالم يف جمال التعليم والبحـث العلمـي  

وتثقيف األفراد يف اتمعات احلديثة، يعزز من أمهية قيـام تشـكيالت اإلعـالم يف    
مؤسسات التعليم باجتاه تعزيز صورة رصانة التعليم العايل، إال إن تلك األمهية ال ميكن أن 

 .جيري تفعيلها من دون تفعيل تلك التشكيالت نفسها
 

 املركز العلمي العراقي لإلعالم أمنوذجاً مقترحاً
ال ينفي مبدأ دميقراطية االتصال واستقالل اإلعالم أمهية إعـالم املؤسسـات   

إذ التعليم والبحث العلمي، احلكومية اليت تقدم خدمات عامة، ومنها مؤسسات قطاع 
بوصفه مؤسسات عالقات عامة، تعمل بشكل  -بشكل عام-ينظر إىل اإلعالم احلكومي 

ه مة ومؤسساا من جهة، واجلمهور بشـقي أساسي على بناء حالة من التوافق بني احلكو
 .الداخلي واخلارجي من جهة ثانية

ال من خالل وظائف حمددة تقوم على البحث والتخطيط واالتص ان ذلك يكون
وإقامة توازن يقوم على أساس تفسري ما تسعى احلكومة إىل حتقيقه للجمهور،  والتقومي،

كومية املختلفة، واإلفادة منها يف وكذلك تلقي ردود فعل املواطنني على السياسات احل
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تشكيل حالة من الثقة والرضا واملصداقية مع اجلمهور، وصوالً إىل تكوين صورة إجيابية 
الوطين، أو علـى املسـتوى    هلا، وبناء حالة من التوافق مع حميطها سواء على املستوى

ا أجهزة اإلعالم ، وتشري الدراسات إىل أن أبرز األدوار والوظائف اليت تقوم اخلارجي
 :احلكومي ميكن إمجاهلا على الوجه التايل

مصدر مركزي للمعلومات املتعلقة باحلكومة، إىل جانب دورهـا  العمل بصفة  .1
كقناة اتصالية بني احلكومة واجلمهور، تعمل علـى نقـل احلقـائق واآلراء    
والتفسريات ذات الصلة بعمل احلكومة، إلبقاء اجلمهور على اطالع مسـتمر  

 .ساا، وخططها وبراجمهابسيا
جهاز مهين، يقدم اخلربة واملشورة ألجهزة اإلعالم والعالقـات  العمل بوصفه  .2

 .العامة يف املؤسسات احلكومية
تفسري القوانني، وشرح اإلصالحات اجلديدة اليت تفرضها احلاجة إىل التنمية،  .3

ت، ومبا يتالءم وتطور اتمع، إىل جانب توفري املعلومـات حـول النشـاطا   
واخلدمات اليت تقدمها احلكومة بغية كسب املشاركة الفاعلة ا، إضـافة إىل  
االنتفاع منها، وتبديد الشكوك اليت قد تصرف املواطنني عن التعامل مع األدوار 

 .املعقدة واجلديدة اليت تقوم ا احلكومة
إذا بلورة اإلحساس الوطين العام، ويئة املواطنني لتقبل بعض أنواع التضحية  .4

لزم األمر، وتوفري رصيد من الدعم للجهاز احلكومي، للجـوء إليـه عنـد    
 .الضرورة

يف بناء صورة إجيابية للوطن، وشرح املفاهيم واألسس اليت تقوم عليها  اإلسهام .5
 .الدولة، على الصعيد الوطين واخلارجي، لإلفادة منها سياسياً واقتصادياً وثقافياً

أي العام، ورصد ما ينشر أو يبث من خالل إعداد الدراسات واستطالعات الر .6
وسائل االتصال الوطنية واخلارجية، ومتابعة ما جيري يف مراكز صناعة القـرار  

 .الدويل، وتقوميه، وتوفري رؤى حوله للحكومة ومؤسساا
فيني واإلعالميني ووسائل االتصال الوطنية واخلارجيـة،  اتسهيل مهمة الصح .7

 .اوتوفري الظروف املناسبة لعمله
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يعمل املركز املقترح بوصفه تشكيل مهين ميثل حلقة الوصل بني قطاع التعليم و
العايل والبحث البحث، مبختلف تشكيالته اإلدارية واجلامعية والكليات واملعاهد واملراكز 
البحثية، وبني حميطه الوطين والدويل، وبالشكل الذي يقدم اجيابياته ومنجزه، وميـارس  

يف العملية اإلعالمية، السيما على املستوى اخلـارجي، وميكّـن    دوره اإلعالمي شريكاً
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي من إيصال رسـائلها إىل اجلمهـور يف الـداخل    
واخلارج، ويعرف برباجمها وخططها وقراراا، ويوفر معلومـات عـن اسـتراتيجياا    

ركز العلمي العراقي لإلعالم للقيام امل ويسعىومشاريعها لالطالع عليها واالنتفاع منها، 
 :باملهام واملسؤوليات التالية

رسم اخلطط والربامج اإلعالمية املتعلقة بقطاع التعلـيم العـايل يف    −
 .يف تنفيذها، عرب التنسيق اجلهات املعنية واإلسهامالعراق، 

إعداد استطالعات الرأي العام ذات الصلة بقضايا التعلـيم العـايل    −
 .اته وحتدياته وحبث سبل مواجهتهاومشكالته ومعوق

تدعيم رؤية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واجلامعات واملعاهد  −
بات العمل به العراقية ملفاهيم التعليم احلديث وتطبيقاته وآليات وموج

ستراجتيات واخلطط املتبعة يف هذا اال، وعرض يف العراق، وشرح اإل
 .قطاعصور التقدم واإلجناز يف هذا ال

باملناسـبات الوطنيـة    املختصـة لنشاطات اإلعالميـة  اإلسهام يف ا −
 .واملناسبات

رصد ومتابعة القضايا اليت تتناوهلا وسائل اإلعالم املختلفة حول واقع  −
 .التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق

تبادل اخلربة واملشورة على أساس مهين مع أقسام اإلعالم والعالقات  −
 .ؤسسات التعليمية، ووسائل اإلعالم الفاعلةالعامة يف امل

تقدمي التسهيالت الالزمة ملمثلي وسائل اإلعالم الدولية، فيما يتعلق  −
 .فية ملنجزات الباحثني والعلماء العراقينيابتغطيام الصح
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 :اإلطار التنظيمي
املركـز  (: يتناول هذا املقترح إىل إنشاء تشكيل متخصص، ميكن أن يسـمى 

يتوىل إدارته رئيس مركز متخصـص يف شـؤون اإلعـالم     ،)اقي لإلعالمالعلمي العر
والعالقات العامة، ويرتبط املركز مباشرةً بوزير التعليم العايل والبحث العلمي، ويتكون 

من خالل جلنة رئيسـة للتخطـيط    همن جمموعة أقسام، تتبع رئيس املركز، الذي يدير
وجلنة تنسيقية ساندة من مـديري أقسـام   واملتابعة والتنفيذ مؤلفة من مديري أقسام، 

 :اإلعالم والعالقات العامة يف اجلامعات واملعاهد العراقية، تتمثل أبرز مهامها يف
ستراتيجيات واخلطط والربامج اإلعالمية للمركز، ومبا حيقق وضع اإل −

 .األهداف اليت مت إنشاء املركز من أجلها
ن جانب، وبني املركز تنسيق األدوار والوظائف بني أقسام املركز، م −

العلمي وأقسام اإلعالم والعالقات العامة يف اجلامعات واملعاهد العراقية 
 .من جانب آخر

ليات تنفيذها علـى أرض الواقـع   متابعة وتقومي اخلطط والربامج وآ −
بصورة دورية، وتقدمي تقارير دورية ذا الشأن لوزير التعليم العـايل  

 .والبحث العلمي
ت التدريبية للعاملني يف املركز وتأمينـها، وتأهيـل   حتديد االحتياجا −

منتسيب أقسام اإلعالم والعالقات العامة للقيام مبهام مساندة إلجنـاح  
 .أهداف املركز

 
 :األقسام اليت يتكون منها املركز 

 
 :ويتوىل املهام التالية :قسم العالقات العامة .1
يف العـراق،  توضيح مؤشرات السياسة واملنهج العام للتعليم العـايل   -

وبلورة رأي عام مؤيد هلا من خالل برامج متنوعة لكسب التأييد، ملا 
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فيه تطور قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، انطالقاً مـن تلـك   
 .املؤشرات

تفعيل قنوات االتصال إعالمياً مع املكاتب وامللحقيات الثقافية العربية  -
وتزويدها باملعلومـات  واألجنبية واملمثليات الدبلوماسية يف العراق، 

برز بالتأكيد على أاملتعلقة بالتعليم العايل والبحث العلمي يف العراق، 
إجنازاته، بالتنسيق مع وزارة اخلارجية، واملركز الـوطين لإلعـالم يف   

 .رئاسة جملس الوزراء
تنظيم املعارض والعروض اليت تتناول منجزات التعليم العـايل علـى    -

 .الوفود العلمية ومرافقتها وتسهيل إقامتهااملستوى الوطين واستقبال 
-   وج إعداد ملفات اإلهداء اليت تضم املطبوعات واملرئيات الـيت تـر

للجامعات واملعاهد العراقية، إىل اجلامعات العاملية الرصينة واملنظمات 
 .الدولية واإلقليمية املعنية بالتعليم

توى الـوطين،  املشاركة يف اإلعداد لالحتفاالت واملناسبات على املس -
 .لتبيان أمهية قطاع التعليم العايل ودوره يف احلياة العامة

تبادل اخلربة واملشورة مع أقسام اإلعـالم والعالقـات العامـة يف     -
املؤسسات التعليمية كافة، فضالً عن مؤسسات اإلعـالم اجلـامعي   
اإلقليمي والدولية، واالطالع على جتارم ميدانياً، وحبـث إمكانيـة   

 .منها حملياًاإلفادة 
ويتوىل هذا القسم إعداد مـواد العالنيـة    :قسم النشر والتبادل اإلعالمي .2

 :بـ مبختلف أشكاهلا، وميكن أن يقوم
إعداد وإنتاج املطبوعات بأشكاهلا مجيعها، للتعريف برصانة ومنجزات  -

العلماء والباحثني العراقيني، ودورهم على صعيد التحديث والتطوير 
 .التنمية الوطنية
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األفـالم والفيـديو   : عداد وإنتاج املرئيات بأشكاهلا املختلفة، ومنهاإ -
والوصالت الرباجمية واإلخبارية والشرائح والشفافيات، اليت تعـرف  

 .بدور قطاع التعليم العايل والبحث العلمي العراقي يف ااالت املختلفة
م اليت تعكس إجنازات التعلـي إنتاج الصور بأشكاهلا املختلفة، إعداد و -

العايل يف العراق، مآثره التارخيية، والتعريف بأبرز خرجييه ممن يشكلون 
 .دعامات مهمة يف قطاعات التعليم العربية والدولية

باللغات الكتاب السنوي للتعليم العايل،  ميكن أن يتوىل القسم إنتاج -
قطاع التعلـيم العـايل   لاحلية املعتمدة دولياً، ومبا ميثل سجالً سنوياً 

 .العلمي العراقي يف ااالت املختلفةوالبحث 
ويتوىل هذا القسم جمموعة مهام  :قسم الدراسات واستطالعات الرأي العام .3

 :تتلخص يف
إعداد الدراسات اإلعالمية دف تعزيز تنفيذ استراتيجيات وخطـط   -

 .تطوير قطاع التعليم العايل يف العراق حملياً ودولياً
التعرف على مواقف وسـائل  إعداد دراسات حتليل املضمون دف  -

االتصال واجتاهاا إزاء قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، واإلفادة 
 .منها يف تطوير استراتيجيات وخطط التعليم العايل

 .إعداد الدراسات التقوميية خلطط وبرامج املركز -
إعداد استطالعات الرأي العام، وتنفيذها من أجل التعـرف علـى    -

ام بني أوساط املتخصصـني والبـاحثني والطلبـة    اجتاهات الرأي الع
واخلرباء، حول أداء اجلامعات واملعاهد واملراكز البحثية والتدريبيـة  

 .العراقية
إعداد تقارير رصدية وحتليلية، حول ما يطرحه اإلعالم احمللي والدويل  -

من قضايا مهمة قد متثل حتدياً لصورة قطاع التعليم العايل والبحـث  
قي حملياً ودولياً، وتقدمي اقتراحات حول سبل التعامل معها العلمي العرا

 .إعالمياً
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ويتوىل هذا القسم تطوير آليات للتفاعل مع اجلمهور  :قسم اخلدمة التفاعلية .4
من خالل وسائل االتصال اإللكترونية، وشبكات املعلومات، ويقـوم باملهـام   

 : التالية
والرد على استفسارات  توفري املعلومات على شبكة املعلومات الدولية، -

اجلمهور الداخلي واخلارجي حول ما يطلبونه من معلومات حول قطاع 
التعليم العايل والبحث العلمي، وما يتعلق باجلامعات واملعاهد العراقية 

 .يف ااالت املختلفة
تعزيز التواصل مع اجلاليات العراقية يف اخلـارج، والتعـرف علـى     -

علقة بقطاع التعليم العايل يف العراق واإلفادة احتياجام املعلوماتية املت
 .من مالحظات املتخصصني واخلرباء منهم يف هذا اال

التسويق لقطاع التعليم العايل العراقي دولياً، وعرض منجزات الباحثني  -
 .والعلماء العراقيني، لتأكيد رصانة هذا التعليم
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 يف اإلعالممصادر املعلومات اخلفية 
للمعلومات املصدر األكثـر أمهيـة يف    –كل املصادر اخلفية أو غري املعلنة تش

كربيات ووسائل اإلعالم يف العامل املعاصر، وبدأت أكثر القصص اإلخباريـة تشـويقاً   
وحتاول هذه الرؤية امللخصة ان تبني مزايـا اعتمـاد   .. للمتلقني ترد عرب هذه املصادر

املهمة املتعلقة باألحداث والشخصيات، فضالً عن  املصادر اخلفية يف استقاء املعلومات
 حمددةومن مثّ أثر كل ذلك يف مدى إحداث استجابات .. خماطر التعامل غري دقيق معها

 .بني املتلقني
ينظر الصحافيون بشكل عام إىل مصادر املعلومات على اـا األدوات الـيت   

وإذاعة، وتلفزيون، ووكاالت صحافة تقليدية والكترونية، (حيصلون ووسائلهم اإلعالمية 
أنبـاء  " التقـاط "عن طريقها على املادة اإلخبارية، إذ يعتمد عليها يف مجع أو ) األنباء

فهي جممل األوعية، من دوائر  لذا... األحداث واملعلومات املتعلقة مبجرياا أوالً بأول
نتاج ومؤسسات وشخصيات حكومية ومتخصصة وعامة، اليت تنتج أو تسهم يف عملية إ

 .القصص الصحافية، عرب مترير تفاصيل القصة إىل هذه الوسائل
ويبدو ان حدود هذه املصادر ال تقف عند املضامني اإلخباريـة يف الرسـائل   
االتصالية ذات املستوى اجلماهريي، حني جند ان أي موضوع يف الصحافة له منبع يبدأ 

إال ان مثّة انتقادات وجهت إىل تلك منه، مثله مثل النهر متاماً، وهذا املنبع هو املصدر، 
الرؤية، أكدت على ان يكون لكل موضوع مصدر ال يعين أن تأيت األنباء جاهزة، وإمنا 

 .وتعقبها" مصادرها"ينبغي التنقيب عنها من 
 

 محاية الوسائل اإلعالمية من خماطر التكذيب
ت، مـن  ميكن عد معيار البيان إحدى األسس العلمية لتقسيم مصادر املعلوما

حيث ان يكون مصدر املعلومات معلناً وظاهراً وحمدداً بشكل واضح للعيان، من متلقي 
ويف العادة ان جيري التعمد .. وسائل اإلعالم األخرى املختلفة، أو خفياً جمهوالً غري معلوم

مسؤول حكومي، أو شخصية (إىل إسناد القصص الصحافية إىل مصادر معلنة وحمددة 
، يف حماولة منـها  )وغري ذلك... يفاوضوع القصة، أو مراسل صحمتخصصة يف جمال م
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للوصول إىل أكثر قدر من الدقة واالستحواذ على شرحية كبرية من املتلقني، ممن يرون يف 
 .نسب احلقائق املهمة إىل مصدر ما، يضفي مسعة طيبة على الوسيلة

الية ملصـادر  ويف دليل رويترز للصحافيني، أرجعت أمهية إسناد املضامني االتص
 :معلنة وحمددة إىل

ميكن محاية مسعة الوسيلة اإلعالمية إذا واجه املضمون االتصايل أي نوع مـن   -1
 .التحدي أو التكذيب

ان يكونوا عن طريق ذكـر  ) من قراء، ومستمعني، ومشاهدين(ميكن للمتلقني  -2
املصدر بوضوح رأيهم اخلاص حول مدى صدقية ودقة املصدر نفسه، وبالتايل 

 .لومة اليت نسبت إليهاملع
، وكانت تعد من 1851اليت كانت تأسست يف بريطانيا سنة (وجتد رويترز، 

مليون ونصف  إىلبني أهم املصادر الدولية للمعلومات، إذ وصل بثها يف اليوم الواحد 
، ان اإلسناد إىل مصادر واضحة )املليون كلمة إىل مجيع وسائل اإلعالم املختلفة يف العامل

ددة جيب ان تسبقه عملية اختيار مدروس هلذا املصدر، من حيث كونه قابالً وظاهرة حم
، )اخلطيئة الكـربى (للتصديق وموضوعياً وأميناً من الناحية القانونية، فيما يعده املتلقي 

 . لوسيلة إعالمية ما، هو عدم الدقة يف استقاء املعلومات
وعية األخذ ا مـن  ويف ظاهرة إعالمية ما زال اجلدل قائما بشأن مدى موض

صحف ووكاالت األنباء ما يعـرف  عدمه، اعتمدت بعض وسائل اإلعالم، وخاصة ال
، تسند إليه املعلومات اليت يتم احلصول عليها بطرق خمتلفة، مثل نشرات باملراسل املزعوم

وإذا كانت املعلومة تتعلق بواقعة أو شخصية .. السفارات األجنبية والعالقات الشخصية
ومهي وغري (فتنسب يف حال نشرها إىل مراسل مزعوم  -على سبيل املثال – يف باريس

 .، يف تلك املدينة)موجود على أرض الواقع أصالً
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 مصادر املعلومات اخلفية
قد ال تسند بعض املعلومات واحلقائق املتعلقة باألحداث إىل مصـادر معينـة،   

علمت الصحيفة، أو (الهلا على شكل فتشري الوسيلة اإلعالمية إىل املعلومة املقدمة من خ
يف خالل صياغتها  -متاماً-، أو اا تتجاوز )أو خاص، أو غري ذلك.... أفادت مصادرنا

للرسالة االتصالية، ومن مث عرضها أمام مجهور املتلقني التنويه إىل املصدر، وهنا يكون هذا 
 .املصدر خفياً وجمهوالً وغري معلن بالنسبة للمتلقي

ملؤسسات اإلعالمية صحافييها بإسناد معلومام املستقاة من مصادر وقد توصي ا
 :خفية إىل

وهو أفضل املصادر اخلفية، ومنه وزير الدفاع الذي قد : مصدر خمول أو خمتص -1
 .يكون خموالً وخمتصاً يف شؤون الدفاع، وهو ليس كذلك يف شؤون املالية مثالً

يفته وبصـفته الرمسيـة،   الذي ميتلك املعلومات ضمن نطاق وظ: مصدر رمسي -2
 .ولكنه حمصور يف جمال وظيفته أيضاً

ومنها مصادر دبلوماسية، ومصادر املؤمتر، ومصـادر  : مصادر حمددة أو معينة -3
 .وغريها... استخبارية

إن اإلشارة إىل ضرورات األخذ باملصادر املعلنة للمعلومات، ال تنفي دواعـي  
األحداث الكبرية واملهمة، وغالباً ما يكـون  اعتماد املصادر اخلفية، السيما فيما يتعلق ب

اعتماد هذا النوع األخري من املصادر مرتبطا بأمهية احلدث نفسه، على الرغم مـن ان  
 –يف الغالـب   –جماالت محاية الوسيلة من خماطر التحدي أو التكذيب تكون ضـعيفة  

 .بالقياس مع املصادر املعلنة
ر اخلفية للمعلومات من قبل وسـائل  وميكن لنا ان حندد دواعي اعتماد املصاد

 :اإلعالم يف حماور منها
قد يكون اعتماد املصادر اخلفية ألسباب تتعلق بارتباط املعلومة املقدمة حبقوق  -1

والتزامات، كما هو احلال مع وكاالت األنباء، اليت تبث رسائلها اإلخبارية لقاء 
مالية، وجند ان يف  اتفاق أو اشتراك مسبق مع الوسيلة، تترتب عليه التزامات

 .ذلك خمالفة كبرية ألخالقيات العمل اإلعالمي
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... ميإىل جهة ما، من قبل مصدر حكـو  –عمداً–قد يراد للمعلومة أن مترر  -2
 .وغري ذلك، وهو ما يعرف بالتسريب

قد يطلب املصدر ذاته عدم اإلفصاح عن هويته يف حال ان تقدم مبعلومـات   -3
ومات اليت يثري تناوهلا على املستوى اجلماهريي مهمة، وتظهر هذه احلالة مع املعل

 .جدالً رمبا يعود بأثره على املصدر نفسه
لقد سجلت الساحة اإلعالمية على املستوى الدويل العديـد مـن حـاالت    

 يأتون يف رأس القائمة يف هذا اال، الن ف مصادر املعلومات، ولعل الصحافينياستهدا
ع مصاحل معينة أو يقود إىل كشف جرائم خمتلفة، تداول بعض املعلومات قد يتعارض م

قضـائية   أحكـام يرتبط قسم منها مبسؤولني كبار وسياسيني معروفني، ومنها صـدور  
عاما حبق ستة أشخاص أدينوا بقتل كبري احملررين يف  28 – 23بالسجن تتراوح ما بني 

يكـي،  رألف دوالر أم 588موزنبيق كارلوس كاردوسو، مع دفع تعويض لذويه بلغ 
 ومها كل من يعرف حبوت القروض بتنفيذ عملية االغتيال، وكان بني احملكومني من أمر

، مالك مكتب كبري للصرافة )أيوب عبد الستار(، وشقيقه )مومادي اسيفي عبد الستار(
 .السابق )فيسينيت رامايا(يف يونيكامبوس ومدير مصرف 

فيه أكرب بنك وطين يف  حتقيقاً صحافياً يف تالعب مايل خسر )كاردوسو(ونشر 
مليون دوالر يف عملية حتويل إىل امللكية اخلاصة، وكان الصحايف حمرراً يف  14موزنبيق 

نشأ صحيفة يومية مستقلة ترسل عرب الفاكس امسها وأ AIMوكالة األنباء الرمسية هناك 
متخصصة بالتحري عن الفضائح، إال انه قتل أثناء خروجه من مكتبه أثـر  ) ميتيكال(
 .شفه عملية التالعب املايلك

 
 املصادر اخلفية والصحافة األمريكية

بالرغم من دعوات تبين وسائل اإلعالم املختلفة ملصادر معلنة لألنبـاء، إال ان  
ـ : (دراسة إعالمية أجريت يف جامعة أوهايو األمريكية توصلت إىل انه م كلما كرب حج

يف اتمع االتصايل، زاد اعتمادها  وكثر انتشارها ة ومركزها ومستواهاافياملؤسسة الصح
واشـنطن  وكشفت ان صحيفيت نيويورك تاميز وعلى املصادر اخلفية اليت تتعامل معها، 
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من األخبار املنشورة يف أثناء املدة اليت أجريـت فيهـا   % 54بوست استعانتا بنسبة 
 ).الدراسة

مصادر  ان أربع صحف أمريكية كربى أقل شاناً تعاملت مع: (وتابعت الدراسة
، يف حني استحوذت فيه املصادر اخلفية يف ست صحف يومية أخرى %36خفية بنسبة 

ثلث القصص اإلخبارية اليت : ويف النتائج فان%... 30أقل أمهية من سابقاا على نسبة 
ة إال اـا  يفمعلومة للمؤسسة الصحايتلقاها اجلمهور األمريكي اعتمدت على مصادر 

 ).خفية بالنسبة للجمهور
أجريت يف الواليات املتحدة نفسها دراسة أخرى، أخذت فيهـا  .. ويف املقابل

احد أعداد صحيفة نيويورك تاميز، بينت ان مخس تغطيات من أصل سبع نشرت علـى  
الصفحة األوىل، كانت ملعلومات تتعلق باحلكومة األمريكية، أما التغطيـتني البـاقيتني   

هور حاالت للسل يف أمريكا، وقد اعتمدتا فكانتا عن زلزال وقع يف الشرق األوسط، وظ
هـو ان   إىل حد ما على مصادر حكومية، وان احد االستنتاجات اليت مت التوصل إليها،

 .أيضاً حترص على البحث عن املعلومات اخلاصة باحلكومةالصحافة يف الغرب 
وجند باملقاربة بني استنتاجات الدراستني، فضالً عن التقدم املسلم به مسـتوى  

األمر الذي يستبعد فرضية خشية املؤسسـة  (حلريات الصحافية يف الواليات املتحدة، ا
الصحافية من مطاردة القانون يف حال اإلفصاح عن مصدر عمل على كشف جرمية ما، 
أوقعت أو يف طريقها إىل أن توقع ضرراً عاماً أو خاصاً، علماً ان تشريعاا القانونيـة  

م على كشف مصادرها للمعلومات، إال يف حاليت اخليانة نصت بعدم إجبار وسائل اإلعال
بان من بني أهم دواعي اعتماد كربيـات  ) العظمى، واملعلومات املختصة باألمن القومي

ومات يأيت متاشيا مع ما يعرف املؤسسات الصحافية األمريكية على املصادر اخلفية للمعل
ىل جهات حمددة بعينها، قد ، عن طريق توجيه رسائل اتصالية بشكل عمدي إبالتسريب

 .تكون دوالً، أو منظمات دولية، دف الوصول إىل غايات وأهداف خطط هلا عن قصد
متالك التشريعات القانونية األمريكية ألهو رفض .. ان ما يعزز هذا االستنتاج

أية جهة أو شخصية حكومية لوسيلة إعالمية هناك، يف وقت يعرف فيـه ان كربيـات   
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األمريكية الدولية، هي إحدى أهم أدوات السياسة اخلارجية للواليـات  وسائل اإلعالم 
 .على املستوى احمللي األمريكي املتحدة، ويتجلى هذا أيضاً

 
 املصادر اخلفية والصحافة العراقية

مل يكن اعتماد الصحافة العراقية للمصادر اخلفية للمعلومات بسـبب تلـك   
) التسريب(األمريكية، فإذا كان  ةدها بالصحافالدواعي واملربرات اليت أخذ ا يف اعتما

كانت املصـدر  ) الشائعة(اخلفية يف الغرب، فان املصادر املهمة العتماد  يالدواعأحد 
تشـريعات القـوانني   (اخلفي األكرب الذي اعتمدته بعض الصحافة العراقية، تليها ثانية 

يف يلفت عناية اقيق سبق صح، دف حت)االجناز إىليف طريقها  أووالقرارات غري املنجزة، 
املتلقني، السيما مع تلك اليت تتعلق بتحسني واقعهم املعيشي اليومي بالدرجة األساس، 

 .وهذا ما يتم ملسه من خالل التجربة الصحافية يف امليدان
ان التعامل غري الدقيق، من قبل عدد من املؤسسـات اإلعالميـة العراقيـة    

لومات جعلها مصدر ريب وشك لـدى املتلقـي،   وصحافييها مع املصادر اخلفية للمع
وأثرت يف صدقية وموضوعية هذه املؤسسات أمامهم، خاصة مع الصحف اململوكة من 
قبل األفراد، ولعل هذا كان نتاج تزايد أعداد وسائل اإلعالم املختلفة بشـكل كـبري   

هذه ومتسارع، دون ان يواكبه إعداد مهين وتدريب صحيح لعدد كبري من العاملني يف 
لقسم ) مهنة أكل لقمة العيش(الوسائل، واليت مل متثل للكثريين منهم مهنة املتاعب، وإمنا 

 .كبري منهم
عن باقي املـتلقني يف   -إىل حد ما–ولعل سيكولوجية املتلقي العراقي املختلفة 

اتمعات االتصالية األخرى، قد أسهمت أيضاً يف ضياع أمهية املصادر اخلفية، حـني  
 .موقع الريب وعدم مصداقيةوضعت يف 

ان هذا االختالف السيكولوجي أوجدته الـتغريات االجتماعيـة والنفسـية    
واالقتصادية املتسارعة اليت تعاقبت عليه، وكان من بني نتائجها أن يصنف املتلقي العراقي 

يقرأ الصحيفة اليت تقع )... متلقي صدفة(من قبل عدد من الباحثني اإلعالميني على انه 
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يديه، أو حتمل التغطية اإلخبارية اليت تلتقي واهتماته الفردية أو احتياجاته الشخصية  بني
 .واالقتصادية

ان عدم وجود متلقني متواصلني يف العراق بشكل عام مع وسائل إعالمية حمددة 
بعينها، إال يف حاالت حمدودة، جعل عدد كبري من هذه الوسائل تبحـث عـن املـادة    

ان تستجيب الهتماماته، وأثرت يف موضوعياا، جراء عدم الفهم  اإلخبارية اليت ميكن
يف، والتسرع يف نشره دون النظر االصحيح للمعادلة احلرجة بني احلصول على سبق صح

األمر الذي أسهم يف زعزعة ثقة القراء بالصحف العراقيـة، ومبصـادرها   .. يف صدقيته
من ثقتـه باملؤسسـة    ه املصادر نبعتمريكي ذاخلفية، يف حني جند ان ثقة املتلقي األ

الصحافية نفسها، فكثري ما نشرت الصحف العراقية تغطيات استندت إىل مصادر خفية 
وأثارت اهتمام القراء، وتراجعت عنها يف اليوم التايل بعد ان تبني عدم صدقيتها، عـن  

أمهيـة   طريق نشر تكذيب للجهة اليت تتعلق ا املعلومة املنشورة، من دون النظـر إىل 
مستوى ثقة املتلقي بالوسيلة اإلعالمية، وان كانت ستهتز يف حال تكرار نشر معلومات 

 .خاطئة
ان العتماد املصادر اخلفية يف ووسائل اإلعالم املختلفـة أمهيتـها البالغـة يف    
التغطيات الصحافية اليت حتمل مضامني مهمة، إال ان تلك األمهية مل يتم اإلفادة منها من 

جتاه املعاكس لتكرس تصال يف العراق، بل حولت يف اإلبري من القائمني باالقبل عدد ك
زعزعة ثقة املتلقي العراقي ببعض وسائل اإلعالم، حني جند ان تغطيات عديدة اعتمدت 

 .معلومة مغلوطة أوعلى مصادر خفية تبني اا شائعة 
شكيل جلان وهو ما يدفع إىل ضرورة قيام املؤسسات اإلعالمية العراقية على ت

صحافية داخل كل مطبوع تكون مهمتها فحص صدقية املعلومات الواردة إليها مـن  
مصادر خفية قبل التسرع بنشرها، لبناء جسور الثقة مع املتلقي وخلق قارئ متواصل مع 

فية بتـدريب  االصحيفة، فضال عن الدور الذي ميكن ان تضطلع به املؤسسات الصح
 . لوتأهيل صحافييهم يف هذا اا
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الشكل اجلديد.. املرأةوالعنف املتلفز   
أصبحت القنوات الفضائية مسة من مسات الواقع املعاصر، واحتلـت املكانـة   

ان تعددية هذه القنوات، وانتشارها وختطّيهـا للحـدود   .. املتقدمة بني وسائل اإلعالم
ـ  ا عـززت  اجلغرافية للمجتمعات املختلفة صارت هلا توابع سلبية أيضاً، بالرغم من ا

بشكل كبري من مستوى تقدم احلريات، وحناول يف هذا املوضع التعرض ألبرز جوانب 
تلك التوابع وخماطرها، واليت منها تركيز مضامني الرسائل االتصـالية علـى عنصـر    

 .الصراع، وتغذية ممارسات العنف لدى األفراد
 

 القنوات الفضائية واتمعات املختلفة
عناصر اإلتاحة الفورية  لألحداث املهمـة للنـاس   وفرت القنوات الفضائية 

العاديني يف أحناء العامل، ولعل أبرز البدايات العاملية يف ذلك، كانت حني نقلت شـبكة  
CNN نقالب موسكو مطلع تسعينيات لها من أطالنطا االمريكية وقائع إاليت تبث رسائ

يراقبون أحداث االنقالب  القرن املاضي، مباشرة إىل العامل، وكان املوسكوفيون أنفسهم
يف منازهلم عرب هذه الشبكة، اليت كان لتغطيتها املباشرة ألحداث احلرب على العـراق  

 .الدور الكبري يف انتشارها عاملياً 1991
ومع منتصف العقد التسعيين، بدأت أغلب  احلكومات العربية بإطالق قنواا 

األهداف اليت سعت لتحقيقها يف تأسيسها الفضائية الرمسية، إال اا محلت فيما يبدو تلك 
، مع بدايات حتررها من االستعمار، واليت )1976-1956(للوكاالت الوطنية لألنباء 

مل تأت لظروف موضوعية، من وجهة نظر العديد من الباحثني العرب، وإمنا لدوافع تتعلق 
ياسي، على وفـق  باستكمال هيبة الدولة، جبعلها أداة للتعبئة اجلماهريية والتوظيف الس

 .أجندات األنظمة السياسية احلاكمة
، وما أعقبتها من محـالت  2001لقد نبهت احدث احلادي عشر من أيلول 
هة عن العرب واملسلمني، احلكومات إعالمية غربية مكثفة، هدفت إىل تقدمي صورة مشو

املتعددة، يف  العربية بضرورة تطوير القنوات الفضائية العربية، وتعزيز وظائفها اإلعالمية
حماولة الجتذاب املتلقني العرب، السيما من فئيت املراهقني والشباب، ممن بدأوا بالتعرض 
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 فضالً لكته من عناصر إثارة وجذب وتشويق،ملا امت فضائيات األجنبية الوافدة حينذاك،لل
ت عن توفريها الفرص الكبرية لتعلم اللغات واألمناط األجنبية، والتقاط ألفاظ ومدلوال

ا يف جتمعام، خاصة ان هناك من ينظر إىل اللغة االنكليزية، على اا جديدة  يتداولو
أصبحت تعين أكثر من جمرد اللغة أو األدب، حني بات ينظر إليها بعدها تنشئة أفضل، 

 .وشخصية أكثر جاذبية
أجريت على عينة من اإلعالمـيني  لباحثني عرب أظهرت دراسة .. ويف املقابل

منهم يرون ان العرب واملسلمني أصوليون، و % 85,7ان  :ئمني باالتصال الغربينيقاوال
يروم معادين % 67,3يروم معادين للمرآة، و % 69معادين للغرب، و % 78,6

 .يروم متخلفني% 50,9يروم إرهابيني، و % 66,1حلقوق اإلنسان، و 
ملؤسسات اإلعالمية الغربية ان هذه الصورة املنحازة لدى القائمني باالتصال يف ا

تكون دافعاً لتقدمي صـورة   -ناهيك عن توجهات وسياسات مؤسسام وحكومام–
 .مشوهة لألحداث والوقائع األصلية املتعلقة بالواقع العريب، حبسب تلك الدراسة

 
  تعدد الفضائيات وشروط احلريات

ية للحكومة فقط، بدأت ملكية القنوات الفضائية العربية بالتعدد من ملكية رمس
إىل ملكية خاصة لألحزاب، وملكية خاصة لألفراد، وقد وجدنا من خـالل التجربـة   

اصة باألفراد صارت متثل جـزًء مـن   امليدانية ان ملكية القنوات الفضائية العربية اخل
أنفسهم، الذين هم يف الغالب رجال مـال وأعمـال،    –املالّك–ستكمال هيبة األفراد إ

لتحقيق الوجاهة االجتماعية، واملنافع االقتصادية عن طريق التقرب  لدوافع شخصية، أو
عرب هذه القنوات إىل أصحاب القرار يف دوهلم وجمتمعام، وليس ألسباب موضـوعية  

 .تتسم بأخالقيات اإلعالم
لقد عادت تعددية ملكية القنوات الفضائية العربية بآثار اجيابية، من جانب ان 

ابع الدميقراطية يف األساس، وهي من أهـم بواعـث تقـدم    هذه التعددية هي أحد من
احلريات، إال ان تلك احلريات النامجة من تعددية ملكية القنوات الفضائية جيـب ان ال  

 .تتحول إىل فوضى فضائية عارمة، وينبغي هلا ان تؤطر بقواعد املسؤولية االجتماعية
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اء الفضائيات العربية على حبثت اجلامعة العربية يف ندوة موسعة هلا بالقاهرة أدو
باحلريات املسؤولة الراعية لقيمة املـرآة والطفـل واإلنسـانية يف    (وفق ما أطلق عليه 

، وبالرغم من ان الندوة وجهت النقد )اتمعات العربية وسط انفجار فضائي ال حمدود
ول إىل العديد من الفضائيات، إال اا مل تتمكن من حتديد توصيات لتشريعات موحدة ح

خروج عدد من القنوات الفضائية على القيم االجتماعية يف عملـها، وعـدم األخـذ    
باحلريات املسؤولة، مع التأكيد على ضرورة الال توجه تلك التشريعات بالضد من مبدأ 

 .شيوع احلريات
 

 قيم اإلعالم يف اتمعات العربية
ماً، ان تعتمد قي امعروف ان وسائل اإلعالم، ومنها القنوات الفضائية، ينبغي هل

هي أشبه بقواعد النتقاء الرسائل اإلعالمية املختلفة من قبل القائم باالتصال، ممن كان 
يقوم مبهام ما يعرف حبارس البوابة، والذي يسلم قسم من الباحثني بغياب أمهيـة دوره  

 .نتيجة تعددية هذه الوسائل
ـ  ة والدينيـة والثقافيـة   وتتعلق هذه القيم، أو تفسرياا باجلوانب االجتماعي

والسياسية واالقتصادية، تمعات وسائل اإلعالم ومتلقيها، وتنسـجم مـع عـادام    
النظريـة  : فيما تعاقبت تأرخيياً نظريات خمتلفة يف العمل اإلعالمي، ومنها.. وتقاليدهم

عـن  السلطوية، ونظرية اإلرادة احلرة، والنظرية الليربالية، والنظرية االشتراكية، فضالً 
نظرية املسؤولية االجتماعية، اليت ترى ان من يتمتع باحلرية جيب أن تكون عليه التزامات 

 .معينة إزاء اتمع
حتمل من بني مجلة معانيها يف املدارس اإلعالميـة  ) اإلثارة(فإذا ما كانت قيمة 

فان ما يتعلق بالغرائز والفضائح اجلنسية وقصص العشق واملغامرات العاطفية، : الغربية
هذه القيمة ينبغي أن تشري يف جمتمعنا العريب إىل إثارة االنتباه مثالً، ملا يف املادة اإلعالمية 

 .مبعىن اا إثارة عقلية ال غريزية.. من أمهية
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 خرآشكل .. العنف املتلفز
منذ ظهور اإلنسان األول، إال  -أصالً–برغم ان ظاهرة العنف كانت موجودة 

تلفة أمجعت على ان القنوات الفضائية صارت إحدى الـدوافع  ان دراسات إعالمية خم
املهمة اليت تكرس من السلوك العنيف بني األفراد، السيما ان الكـثري مـن القـائمني    
باالتصال ركزوا على قيمة الصراع املتضمنة مشاهد العنف، يف انتقاء الرسائل اإلعالمية، 

 .لكبالرغم من حدة االنتقادات اليت وجهت إليهم يف ذ
ليس بني األفراد فقط، ... بان احلياة قائمة على صراع: (وعللوا توجههم ذلك

، فيما أسهمت )وإمنا بني الدول واألمم، وان اإلعالم املوضوعي هو ناقل دقيق لألحداث
تلك الرسائل اإلعالمية بشكل تراكمي يف تنامي السلوك العنيف لدى أعداد كبرية من 

 .املتلقني
تغذية السلوك العنيف مع األطفال، وتنمو معه يف مراحـل  ويف وقت تبدأ فيه 

تزال مشاهد العنف التلفزيوين تلقى قبوالً كبرياً بني األطفـال ممـن    عمرية الحقة، ما
يتعرضون هلا عرب الشاشات، ونشري هنا إىل ان األفالم الكرتونية لألطفال الـيت حتمـل   

بيك التذاكر يف صاالت العرض الصراع والعنف، استحوذت على املراكز األوىل يف شبا
رجل العصـابات  (اذ كان فلم اجلرمية .. األمريكية، اليت تشكل بورصة السينما العاملية

مليون دوالر، إذ تدور قصته  24,3سجل قبل عامني أعلى اإليرادات مببلغ ) األمريكي
 ، يتحدث عن)أسود و محالن(حول الصراع مع تاجر خمدرات شرير، وتبعه مبركزين فلم 

 .إصابة جنديني أمريكيني يف احلرب يف أفغانستان، وهو يعتمد على مشاهد العنف كثرياً
 

 آثار خلق صورة مشوهة عن املرأة
نتقدت دراسات أمريكية عدم تساوي الفرص يف التصدي للوظائف احلكومية أ

املهمة بني املرأة والرجل يف أغلب اتمعات، وبينت ان إحصائيات تويل النساء هلـذه  
وان اإلسهامات العديدة اليت ميكن للعديد ... لوظائف ما زالت غري جوهرية أو مهمةا

منهن ان يقدمنها إىل حياة أزواجهن املهنية يف تلك الوظائف هي القيام بدور املضيفات، 
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أو بعدهن تابعات جذّابات، يعملن دعامات على مسرح األحداث، بان يكن حاضرات 
 .، يف مناسبات وظيفية واجتماعية خمتلفةمرئيات دون أن تسمع أصوان

ونقلت صحف خليجية مؤخراً استطالعاً أكدت نتائجه بان جمالسة الرجـال  
لزميالت شقراوات لساعات طويلة من العمل يزيد من النشاط الوظيفي للرجل، ويقل 

 .هذا النشاط تبعا للون بشرة وشعر ومواصفات املرأة اليت تعمل على مقربة منه
النظرة الغريزية للمرأة تشكل عنفاً شديداً حبقها، تزداد حدته تبعـاً  لقد باتت 

شدة هذا العنف، الصورة لتشدد أعراف اتمع الذي تنمي إليه وتقاليده، وقد كرس من 
، السيما ان ويف مقدمتها القنوات الفضائيةها قسم وسائل اإلعالم املختلفة، اليت أوجد

التصـورات واالنطباعـات القدميـة واجلديـدة     هذه الصورة متثل جمموعة األحكام و
املستحدثة، االجيابية منها و السلبية، اليت يأخذها فرد أو جمتمع عن آخر، ويسـتخدمها  

 .وليحدد موقفه وسلوكه إزاءه، منطلقاً وأساساً لتقوميه هلذا الفرد أو اتمع
باقي  ففضال عن تعرض املرأة للعنف، الذي ميكن ان تتعرض إليه.. ويف العراق

النسوة يف اتمعات املختلفة، بدأ عدد من القنوات الفضائية اململوكة لألفراد بتقـدمي  
صورة مشوهة عن املرأة هنا، وما يعزز اخلطورة املستقبلية يف ذلك، النظرة بان اإلعالم 
نفسه هو صورة مصغرة عن اتمع، وعن توزع القوى والسلطة فيه، وهو يعمل يف ظل 

 .ة وسياسية واقتصادية، تتغذى منها وتغذيهاأنظمة اجتماعي
شترط الدستور العراقي تكّفل الدولة حبرية التعبري عن الـرأي، وحريـة   لقد أ

.. النظام العام واآلداببالصحافة والطباعة اإلعالن واإلعالم والنشر، بان ال خيل ذلك 
يقدم عدد منها،  إذبيد ان قنوات فضائية عراقية قدمت املرأة العراقية على غري حقيقتها، 

غري مسبوقة يف اإلعالم التلفزيوين العريب، عروضاً توحي باإلباحـة   نعتقد اا يف ظاهرة
تظهر على شاشاا طلبات للتعارف على ما تطلق عليه بأن  SMSالغريزية عرب رسائل 

، عن طريق أرقام هواتف تظهر يف أسـفل هـذه   )نسوة جريئات لقضاء ساعات الليل(
 .الشاشات

ان خلق صورة مشوهة ومسيئة ذا الشكل عن املرأة يف العراق، ميكن عده من 
أشد أنواع العنف قسوة ميكن ان تتعرض إليه املرأة، ملا ميكن ان يوقعه من إيذاء نفسي يف 
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ذاا، وصراع داخلي فيها، قد يؤثر سلباً يف فاعليتها وقدرا على اإلنتاج، والتعـاطي  
  .اتمعباجيابية مع 

 قد عدوا تشويه قسم من الرجال لسمعة مطلقام، حلرمان من وإذا بباحثني
 فيما انضمن النطاق األسري، تكون  آلثار هذا العنف نفأننا نعتقد باحضانة أطفاهلن، 

شـد  نوات الفضائية هو عنف أكثر حـدة وأ خلق صورة سلبية عن املرأة، عرب هذه الق
 .مخطورة على املستوى االجتماعي بشكل عا

ان تلك الصورة اليت قدمتها هذه القنوات مل تكن بقصد إيقاع العنف ضد املرأة 
العراقية بشكل معد له سلفاً من قبل القائمني باالتصال فيها، وإمنا أتت نتيجة للتخطيط 
اإلعالمي غري الصحيح يف أثناء حتديدهم لألهداف اليت ترمي مؤسسام اإلعالميـة إىل  

وسط هذا اإلعـالم الفضـائي املفتـوح،     ،اإلعالمي للمتلقي حتقيقها لتسويق نتاجهم
 .دون اعتماد أخالقيات اإلعالم البناءغري الدقيقة لرسائلهم االتصالية،  وصياغتهم

مـن   عدد كبريجتذاب مجوع املتلقني بوقت قياسي، وسط ويهدف ذلك إىل إ
لنظر إىل اآلثـار  الفضائيات، عرب توظيف اإلحياءات الغريزية يف أساليب متعددة، دون ا

 .املستقبلية السلبية احملتملة، على املتلقني واملرأة معاً، جراء التعرض ملثل هذه الرسائل
وهنا ميكن ان يؤدي التعرض التراكمي للرسائل االتصالية املتضـمنة قيمـة   

سلعة تبحث عـن  (الصراع، وتقدمي صورة مشوهة عن املرأة والترويج عنها على اا 
فيز السلوك العنيف حنوها من قبل الرجل، يف البيت أو الشـارع أو يف  إىل حت) مستفيد

اعتداء، فضال عن اإلسهام يف خلق النمـوذج  الوظيفة، وميكن ان يعرضها إىل حترش أو 
للمرأة يف ذهنية الرجل، الذي قد ال تنطبق مواصفاته على زوجته، فيتكـرس   التخيلي

ت ملشكالت غري حقيقية، للتعـبري عـن   سلوكه العدواين اجتاه زوجته بالتذرع مبسببا
 .احتجاج غري معلن أو مقبول الدوافع من قبله، ويزيد ذلك من مستوى العنف األسري
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 أخالقيات املهنة.. بون يف امليداناملندو
يعد املندوب الصحايف من أهم مصادر املعلومات بالنسبة للصحف يف العـامل،  

 ةبعض البلدان على إصدار طبعات منفصلوقد زادت أمهيته بعد أن عملت الصحف يف 
للصحيفة اليومية الواحدة، وتزايد شرائح متلقي الصحيفة بفعل توافر إمكانيات التعرض 
حملتواها اإلعالمي يف أماكن العامل املختلفة عن طريق موقعها االلكترونية على الشـبكة  

ملية اإلخبارية بشكل الدولية للمعلومات وبلغ جل دوره أثر عده من العناصر الفاعلة للع
 .عام

ومعلوم  ،News Producersإن املندوبني صاروا يف امليدان منتجي اخلرب 
ن منتجي األخبار هم أؤلئك ممن يقومون بأعمال صياغة املعلومات، اليت يتكون منـها  أ

 News Makersاخلرب عن احلدث وصانعيه، يف وقت يشري مصطلح صانعي األخبار 
ك املنظور ملا ميكننا تسـميته  وقد يؤسس املندوب وفقا لذل.. مإىل فاعلي احلدث أنفسه

، اليت ميثلها وسط مواقع األحداث، ويلتقي مع صانعيها ابة عن صحيفتهضور كامل بالنيحب
بوصفهم مصادر للمعلومات، وتكون عملية إنتاجه لألخبار أول مقـاييس موضـوعية   

لصدق واألمانة الصحافيتني أمـام  الصحيفة اليت ينتسب إليها، ومدى التزامها مبعايري ا
 .مجوع املتلقني

فاعلية املندوبني الصحافيني طريقها حنو التقدم الالفت بعد أن وفّرت  وأخذت
هلم الصحف املتطورة تكنولوجيا تبادل املعلومات من احلاسوب الصغري والفاكس ايب 

 وتحـرك واملـايكر  اهلاتفي واهلاتف الالسلكي وقارئ االسطوانات املندجمة واهلاتف امل
اإلعالمي املتعدد واإلذاعة اهلاتفية والفاكس املتحرك واملسجل واإلذاعة  واحملمول واملايكر

الرقمية، وغري ذلك من تقنيات، وصارت هذه اإلمكانيات متاحة بشكل كبري ملنـدويب  
 .الصحف املتطورة منذ أكثر من عقدين خلت

جمال التغطية الصحافية، فان العنصر  وبالرغم من األمهية املتزايدة للتكنولوجيا يف
بقي احللقة األساسية يف عملية مجع األخبار ونقلـها، ذلـك إن    –املندوب–البشري 

خصائصه الفردية هي اليت حتدد الطريقة اليت يعاجل ا موضوع حدث ما، ويقول حممد 
إن الصحيفة جيب أن تصل كل يوم إىل قرائها بسـبق  : ((حسنني هيكل يف هذا الصدد
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ن على مدار اإلصدار اليومي ال جيـب أ فياً متكرراً ان سبقاً صحإال أننا جند أ ،))جديد 
ظره الصحيفة دون االعتماد على مصادرها اخلاصة، ويف رأسهم املندوب الصحفي، تتن

وكاالت أنباء وإنصات إذاعي أو تلفزيوين : عدم االقتصار على املصادر العامة منف ولذا
انترنت وبيانات صحافية متاحة للجميع وغري ذلك مـن  وترمجات لصحف وجمالت و

 .أوعية للمعلومات
لقد أخذ نظام االتصاالت يصبح أكثر فاعلية مبرور الوقت لتحقيق إمجاع الرأي 
يف اتمعات، وتنسيق األنشطة اجلماهريية، وتعبئة مجوع املـتلقني يف أوقـات اخلطـر    

األهـداف يف اـاالت االجتماعيـة    واألزمات اليت تواجه يوميام، فضالً عن بقية 
واإلعالمية، وهو ما جعل ملصادر املعلومات يف وسائل االتصال اجلماهريي شأناً مهماً وذا 

 .قيمة متزايدة، توازي تزايد االهتمام بنظام االتصاالت برمته
ويكون للمندوب الصحايف الناجح جمموعة من املصادر املعلومة اليت يتعامل مع 

وري، وقسم منها بشكل غري دوري، ومنها ما يتطلب منـه احليطـة   معظمها بشكل د
واحلذر التامني يف أثناء إنتاجه لإلخبار، الحتمال احتواء معلوماا على مضامني مقصود 

 .متريرها عربه إىل اجلمهور دون أن تثري انتباهه
من ان بعض املعلومات اليت تفيد بتشـكيل قصـص    )ميشيل كولون(وتنبه 
، من خالل قيام عدد من ف بالتغذيةأمهية خاصة، قد ترد من خالل ما يعرصحافية ذات 

اجلهات بتغذية الصحف حد التخمة باملعلومات، لكي ال يشعروا حباجة البحث عن املزيد 
منها من مصادر أخرى، وتتصاعد أمهية ذلك مع اشتعال فتيـل األزمـات ونشـوب    

تستخدمه املصادر الرمسية مع النزاعات واحلروب، ناهيك عن أسلوب التسريب الذي 
وسائل اإلعالم يف الغالب، من خالل تعمد تسريب معلومات ما إىل الصحف، كي تتوىل 

 .نشرها بعناية وإبرازها على اا سبق صحايف هلا
هذا األسلوب لتمرير رسائل معينة إىل جهة ما، أو كبالونات اختبار  ويستعمل

إجراء معني، وهو األسلوب الذي ميكن فيـه  لقياس ردود أفعال املتلقني قبل الولوج ب
للجهة اليت سربت املعلومات عن عمد أن تنفي ما ينسب إليها بكل يسري، يف حال حتقيق 
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النشر لردود أفعال عكسية، أو غري مرغوب فيها بالنسبة لتلك اجلهة، وقد يعود نفيها أو 
 .دحضها مبا يسئ ملوضوعية ومصداقية الصحايف ومؤسسته بشكل عام

العامـة،  أقسام العالقات : ومن املصادر الدورية املعلومة للمندوب الصحايف
املؤمترات الصحافية، واألحاديث اإلخبارية، وأجندة الصحايف والتقومي العام اللـذان  و

يضمان مواعيد االجتماعات واجللسات والزيارات املقررة واملواعيد املختصة مبقابلـة  
 .يف ااالت املختلفةيات املهمة بعض املسؤولني والشخص

عن التقومي العام مبا حيوي من أعياد ومناسبات تارخيية وقوميـة ودينيـة    فضالً
واألحداث املتوقعة، واإلشاعات اليت تفيد يف العمل اإلخباري من خالل تويل خمـربي  
وسائل اإلعالم تعقبها والوقوف على مصداقيتها، ومن مثّ إثباا على شكل خرب مدعوم 

 أو نفيها، إذ تؤشر اإلشاعة للمخرب الصحايف العناوين الرئيسـية لألحـداث   باحلقائق
وقد يربز استخدام اإلشاعة يف هذا اال يف الصحف  واالهتمامات اليت توجب تعقبها،

واإلذاعات السرية وبأوقات معينة وبأسلوب إقناعي خاص، لتحقيق أهـداف معينـة،   
 .السيما أثناء األزمات

ومنها األخبار نفسها مبا يوحي قسـم مـن فقراـا أو     وهناك مصادر أخرى
مضموا بأخبار متوقعة أو غري متوقعة، وننوه بإن املصادفة  قد تلعب دوراً يف اسـتقاء  

وكالة األسوشـيتد بـريس   فردت ات عن حدث غري متوقع، ومنه حني أناملخرب ملعلوم
من نيسان  12تيتانك مساء  ألنباء بنشر معلومات عن غرق الباخرة الربيطانيةاألمريكية ل

، بعد أن حصلت على معلومات احلدث باملصادفة حينما كان احد عمـال  1912عام 
الالسلكي حيرك مفتاح الراديو، الذي كان من املخترعات احلديثة وقتها، فالتقط إشارات 
طلب النجدة املوجهة من طاقم الباخرة إىل البحرية األمريكية، فأسرع إىل الوكالة اليت 

 .ثت نبا غرق تيتانك إىل مجيع صحف العاملب
 

 هتمامالسحب إىل دوائر اإل
حيرص املندوبون الصحافيون على إنشاء عالقة مودة مع مصـادر معلومـام   

دد من الصحف الذي عمل بصفة كبري املراسلني يف ع )هربرت سترنز(املهمة، ويشدد 
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صدر معلومات متميز أحياناً، كفاءة الصحايف تتوقف على اختياره مل: (األمريكية على إن
نه معلوماته موضع فالصحايف قد يستفيد عندما تصبح تصرحيات املصدر الذي يستمد م

 ).اهتمام اآلخرين
والن وسائل االتصال اجلماهريي هي الشريان الرئيس لالتصال باجلماهري، فقد 

لتحقيق  الصحافة أو استخدامها )ستغاللأ(كان اهلدف األساس ملصادر املعلومات، هو 
إىل هـذه  عدد من األهداف، وكان األسلوب الذي استخدمته املصـادر للوصـول   

ستغالل العالقـات االجتماعيـة والشخصـية بـاملخربين     هو اإلقناع أو أ: األهداف
 .الصحافيني

إن تلك احلاجة املتبادلة بني مصادر املعلومات واملندوبني الصحافيني، دفعت الباحثني 
ائمة بني الطرفني بعملية جر احلبل، فكل جانب منهما يبحث عـن  إىل تشبيه العالقة الق

 :سبل لسحب اآلخر إىل دائرة اهتمامه، وتكون على وفق ذلك
مصادر املعلومات تسعى إىل توجيه األخبار بالطريقة اليت تربز ما تريده، وختفي  §

 .ما ال تريد له أن يظهر
حلصول على املعلومـات  إىل توجيه املصادر بغية ا -باملقابل –يف يسعى االصح §

 .اليت حتقق لوسيلته االتصالية السبق الصحفي، وخيدم من خالهلا متلقيها
املندوب الصحايف ملصادر املعلومات أمر مهم، إذ أن اال  ومن هنا فان تقومي

اإلخباري من املمكن أن يستخدم برباعة شديدة يف خدمة املصدر، السـيما إن تلـك   
بشكل مستمر، فينشئ معها عالقة مودة قد تنتج عنها مبرور الزمن املصادر اليت يلتقي ا 

تغطية إخبارية غري موضوعية تكاد تغفل كل ما يستحق النقد، فمفتاح التحكم يف وسيلة 
 .اإلعالم هو ببساطة معرفة مصادر املعلومات ملا يبحث عنه الصحايف

املخـرب  وبالرغم من هذه احليطة اليت بدأت تصاحب العمل اإلخبـاري بـني   
الصحايف ومصادر معلوماته، إال أن دراسة إعالمية أجريت يف كاليفورنيا لبحث العالقة 
بني الطرفني أكدت نتائجها على ضرورة بقاء قنوات االتصال مفتوحة بـني املخـربين   

 .ومصادرهم
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وتتباين مستويات العالقة بني املندوبني واملصادر اليت يلتقون ا بشكل دوري، 
صادر اليت يلتقون ا ملرة واحدة، ولتاليف بعض اإلخفاقات اليت قد حتصل يف وبني تلك امل

التعامل اإلخباري بالنسبة للحالة األوىل، فقد تلجا بعض املؤسسات اإلعالمية إىل نقل 
خمربيها إىل مصادر إخبارية جديدة على وفق فترات منتظمة، يف حني يرى آخـرون إن  

، من جماالت عمل املؤسسة اإلعالمية ميكنه مـن  ختصص املخرب الصحايف يف جمال معني
إتقان عمله وتأديته بكفاءة ودقة، وان هذا التخصص يسمح للمخرب بان يوطد عالقاته 
باملسؤولني عن ذلك اال واملعنيني منهم، وتعزز من فرص حصـوله علـى األسـباق    

 .الصحافية، وتعينه يف معرفة كل أبعاد اخلرب وتفاصيله ومالبساته
 :ون بذلك تأثري مصادر املعلومات باملندوبني الصحافيني يف جوانب أمههاويك
إن املخرب مييل إىل أن ينقل ملؤسسته أخباراً ترضي مصادره اليت ستقدم إليه ثناء  §

اجلمهور (فورياً، ميثل بالنسبة إليه جزاًء عاجالً قد يكون أكثر أمهية من موقف 
 .، الذي قد ال يعرفه)الصامت

 الصحايف الدائم يف مكان معني باملكان واألشخاص، وقد تنمو بينه يتأثر املخرب §
وبني مصادره ألفة وتعاطف يصالن إىل حد اخللط بني تفهمه ملشـاكل هـذه   

–املصادر ووالئه للمؤسسة الصحافية واجلمهور، وهذا ما قـد ينـتج عنـه    
 .تغطيات إخبارية غري موضوعية –مستقبالً

 واستعماهلاحاوالت للسيطرة على وسيلة اإلعالم قيام مصادر املعلومات ذاا مب §
لترويج أخبارها، عن طريق السيطرة على املخرب وإقناعه بنقل األخبار االجيابية 

، ولتحقيق ذلك فان مصادر املعلومات تقوم بتوزيع تبالنسبة ملصادر املعلوما
اهلدايا واجلوائز للمخربين، وتوجه الدعوات حلضور االحتفـاالت وحتملـها   

فقاا، وقد جيعل قبول املخربين الصحافيني ملا يفرض عليهم من مصـادرهم  لن
إال إن هذا ال يعين أن تسوء عالقات املخربين باملصادر، .. اإلخبارية تابعني هلا

وإمنا جيب أن تكون العالقة بني الطرفني متوازنة وصوالً إىل تغطيات إخباريـة  
 .أكثر دقة
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ني التقرب من مصادر املعلومات، وتوثيق ان من ضمن مهام املخربين الصحافي
العالقة معهم كلما أمكن ذلك، شرط أن ال ينضم املخربون إىل مشاركة هذه املصـادر  
فيما تفعله، وال بالقيم اليت يؤمن ا األشخاص أو املؤسسات اليت يغطـي املخـربون   

 .أخبارها
املخـربين   ميكن إمجال التصور النظري للعالقة بـني .. على ما سبق وتأسيساً

يف ثالثة اجتاهات اتفق عدد من الباحثني يف  -بشكل عام-الصحافيني ومصادر معلومام 
 :شؤون اإلعالم واالتصال العريب عليها

أن يبقى املخربون مستقلني عن مصادر املعلومات، دون تدخل الطرفني يف أداء  §
مات إىل بعضهما، ويكون تدفق املعلومات هنا أحادي االجتاه من مصدر املعلو

 .املخرب
أن جيد املخربون واملصادر جماالت للتعاون فيما بينهما، من أجل حتقيق مصاحلهم  §

 .املشتركة، ويعتقد انه النمط الشائع للعالقة بني الطرفني
أن تسيطر املصادر على املخربين أو بالعكس، حيث يقوم أحـد العنصـرين    §

 .مبحاولة استيعاب اآلخر واحتوائه
ن وسائل االتصال اجلماهريي أن تغطـي األخبـار بشـكل    ويتوقع اتمع م

موضوعي وان تقيمها بشكل مستقل، وهذا ما يتطلب أن تبقى حرة من أية تـأثريات  
تفرضها املؤسسات االجتماعية األخرى، وان يبقى املندوبون الصحافيون مستقلني عن 

 .الضغوط اليت تأيت من مصادر األخبار ومتحررين منها قدر اإلمكان
ن اتمع يرى إن املربر األساس لوجود اإلعالم هو خدمة اجلمهور، ونرى إن إ

إصدار كربيات الصحف العراقية لكتيبات إرشاد وتوجيه للعمل الصحايف على وفـق  
سياساا اإلعالمية بات ضرورة يف حكم الواجب بااللتزام املهين، إليضاح آليات العمل 

ها العاملني فيها، السيما إن العمل الصحايف العراقي فييااملهنية واحلرفية املطلوبة من صح
بدأ يف خالل السنوات األخرية باستقطاب كفاءات إعالمية جديدة تتفـاوت مبـديات   
حرفيتها، نظرا لعدم متكنها من اجتياز املدد املطلوبة لإلعداد والتـدريب الصـحافيني،   

يات اإلعالم اهلادف البنـاء  وحيتاج العديد منها إىل إيضاح لآلليات العمل وفقا ألخالق
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للمجتمعات، وهو األسلوب الذي تعتمده كربيات وسائل اإلعالم يف العامل، ومنها رويتر 
لصحافييها  Reuters Hand Book – For Journalistsاليت تصدر دليل 

سنوياً، وصار مصدراً إعالمياً علمياً يدرس يف اجلامعات، واحد أهم مناهج التـدريب  
  .العاملاإلعالمي عرب 
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 والشفافية اإلعالم
أو ما أطلقت - ، الشفافيةملكافحة الفسادالعراقية عدت اإلستراتيجية الوطنية 

األداة اليت تتم من خالهلا عملية مساءلة وحماسبة من يسئ للشعب  -عليه حبق االطالع
 .١٧٨ويسلك سلوكاً بعيداً عن األهداف واألعراف والقوانني النافذة

الشفافية عنصر ضروري لسالمة قد ال خنتلف مع أحد يف ان .. من حيث املبدأ
الفعاليات احلكومية والقطاعات األخرى املهمة يف اتمع، وهي كذلك يف حسن اإلدارة 

اا ترتبط باالنفتاح على اجلمهور، فيما يتعلق باهليكل  السيماوالنزاهة بااالت املختلفة، 
ا احلكومة وأهداف السياسات العامة والقرارات الـيت تتخـذها   والوظيفة اليت تقوم 

الدولة، وتنطوي على وصول فوري للمعلومات املوثوق بدقتها، ليتسىن فهمها ومقارنتها 
 .ومتابعتها

ما مقومات تفعيل هذا العنصر يف العـراق،  : إال ان تساؤالً ميكن له ان يطرح
وإذا ما كانت مفاصل عدد .. املدى البعيدوجعله حقيقة قائمة يف مواجهة الفساد، على 

من املؤسسات متهمة سلفاً، من قبل جهات خمتصة، بتورطها جبرائم فساد، فكيف لنا أن 
 .ننهض بالشفافية اليت ننتظرها منهم؟

ان فاعالً ناشطاً ميكن له أن يقوم بوظيفته يف هذا اجلانب ممثالً باإلعالم، السيما 
ما شأن أي جهاز رقايب، حباجة إىل معلومات أكثر مشوالً ان املواطن والرأي العام، شأ

 -باملقابل–عن معايري التصرف لدى رجال الدولة واملسؤولني فيها، وجيب على احلكومة 
إن تعلمهما عما تفعله عن طريق نشر موازناا ومدخوالا من اجلبايـات ومشـاريع   

وهو ما جيعل من الشـفافية مطلبـاً   قوانينها وأنظمتها وسري العمل يف هيئاا وأجهزا، 
 .مجاهريياً، ناهيك عن كونه حاجة رقابية
فعلى الرغم من ان مراجعة ومراقبة تلك املعايري .. وباخلروج على احلالة العراقية

والفعاليات متارس يف الدول الدميقراطية العريقة من قبل السلطات التشريعية، كمجالس 
ية معاصرة، ومنها دراسة للباحثة األمريكية يف شؤون إال ان دراسات غرب.. النواب مثالً

إن إدخال سياسيي املعارضة : تنتقد تلك املراجعات بالقول )روز اكرمان(الفساد واحلكم 
يف عمليات املراقبة، يعين إن املراقبة حبد ذاا ستحمل قالباً سياسياً، فقد تكون املدخالت 
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بعوامل سياسية، األمر الذي يوفر جمـاالً   على شكل وثائق حماسبية، لكن النقاش سيتأثر
 .لتبادل الصفقات، وهو ما يزيد من أمهية اإلعالم يف الشفافية

 
 وقضايا الشعوب اإلعالمثقافة 

يقوم اإلعالم بدور أساس يف بناء الثقافة العامة للمواطنني، وهذا ما يـدعو إىل  
ث، كقيم املساواة والقبـول  تأكيد دوره يف إعادة بناء القيم املساندة للتطوير والتحدي

جنباً إىل جنب مع قيم الدقة واإلتقان وااللتزام وغريها .. باآلخر وكذلك االختالف معه
، مـع األخـذ   ١٧٩والتحديث من القيم االجيابية اليت تساعد اتمع يف حتقيق اإلصالح

شعوب، تعود إن حرية املمارسات اإلعالمية ودرجة قوا يف التعبري عن قضايا الباالعتبار 
قيمة سياسـية  تسود هذه اتمع، ومدى تراكمها باألساس إىل درجة الدميقراطية اليت 

 .١٨٠واجتماعية
األنظمة الدميقراطية أن يعمل اإلعالم متمتعاً باحلريـة مـن رقابـة     وتفترض

فاحلكومات الدميقراطية ال يكون هلا من ميثلها لضـبط حمتـوى اإلعـالم،    .. احلكومة
يني، وال متطلبات أخرى تفرض على اإلعالم اخلضوع لرقابة الدولة، ونشاطات الصحاف

 .أو إجبار الصحافيني على االنضمام إىل احتادات تشرف عليها احلكومة
ن اإلعالم احلر يقوم بتنوير وإعالم اجلمهور، وحياسب القادة، ويوفر منرباً كما ا

لدميقراطيات احلقيقة وجود اإلعالم لذا تعزز ا... املهمة ملناقشة القضايا احمللية والقومية
والقضاء املستقل، واتمع املدين املدعم حبكم القانون، وحرية التعبري، اليت تدعم .. احلر

 .١٨١مجيعها اإلعالم احلر، الذي ينبغي أن حيظى باحلماية القانونية
وقد تعمل اجلهات احلكومية أو العامة على إخفاء نشاطها وأعماهلا، اليت ال تود 

ومن هنا يأيت تعطيل حق الصحايف .. وعها، أو قد يدفع تروجيها الرأي العام بالضد منهاذي
، اليت تنص عليها الكثري من املواثيق واملؤمترات والدساتري ١٨٢يف الوصول إىل املعلومات

والقوانني املختلفة للدولة، إال إا تعتقد بضرورة أن ال تكون املعلومات مجيعها متاحـة  
 :١٨٣هذا ما قد ينتج الصراع بني حقيقتنيللصحافيني، و
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واجب احلكومات املتمثل يف محاية أمنها الوطين، فهي حتتاج أحياناً إىل تقييد  :األوىل -
 .الوصول إىل املعلومات اليت تعدها حساسة جداً، حبيث ال تسمح بتوزيعها

إىل فيني مـن الوصـول   احق الشعوب يف املعرفة، القائم على متكّن الصح :األخرى -
 .املعلومات

وانطالقاً من أن املنظومات اإلعالمية تشكل يف كل جمتمع كياناً، يكون تنوعه 
استجابة لتنوع الواقع املوضوعي للمجتمع، وتنوع احلاجات اإلعالمية فيه واألهـداف  
والوظائف املطلوب حتقيقها يف ااالت املختلفة، ويف األوقات واألمكنة واألسـاليب  

سألة حريات اإلعالم تعد دعامة قوية من دعامات أي نظام دميقراطي، يف املختلفة، فان م
وقت عدت فيه الدميقراطية ذاا وظيفة مكملة لباقي وظائف اإلعـالم، إال إن تلـك   

 :١٨٤احلريات، تشترط االلتزام بعدد من القيم وتراعي عدداً من االلتزامات
 .احترام القيم األولية لإلنسان -
 .رامة اإلنسانيةعدم اإلساءة إىل الك -
 .عدم احلض على التفرقة، فيما يرتبط بالعرق واجلنس والقومية -
 .عدم التحريض على سلوكيات تضر باآلخرين -
 .معتقدات دينية وعقائدية إهانةعدم  -

لقد طورت عدد من الدول العربية منذ بداية عقد التسـعينات الـذي شـهد            
فقـد  .. ونظم الضبط والسيطرة اليت متارسهامتغريات دولية مهمة، تشريعاا اإلعالمية 

، وأدخلت تعديالت عليه 1993لسنة  10صدر يف األردن قانون نشر املطبوعات رقم 
، وصدر يف اجلزائر 1993لسنة  35، ويف تونس صدر القانون األساسي رقم 1998يف 

، 1995، وصدر يف فلسطني قانون املطبوعات والنشر عام 1990عام  7-70القانون 
لتنظيم الصحافة، ويف موريتانيا صـدر   1996لسنة  96 مصر صدر القانون رقم ويف

بشـأن   1990لسنة  25، وصدر يف اليمن القانون رقم 1991قانون الصحافة عام 
الصحافة واملطبوعات، فيما تستمر بقية الدول العمل على وفـق قوانينـها القدميـة    

من القـوانني واألوامـر    صدور عدد 2003للصحافة، عدا العراق الذي شهد بعد 
 ١٨٥والتشريعات الصحافية، وهو بصدد تشريع قانون جديد ينظم عمل الصحافيني



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور األ ..اجلديد إلعالما    
 

)142( 

املباشرة -وتتطلب حريات اإلعالم، رفع آثار وأشكال اهليمنة احلكومية املختلفة 
عن وسائل اإلعالم، وضمان حريات ممارسة اإلعالميني ملهـامهم دون   -و غري املباشرة

يف ذلك من أمهية يف دعم النظام الدميقراطي، والتجسيد الواضح حلرية تدخل السلطة، ملا 
التعبري لديهم، بعدها الدعامة القوية للشفافية، عرب إصالح التشريعات اإلعالمية، اليت 

  .تتوىل تنظيم وممارسة النشاط اإلعالمي، وتضع املعايري اليت حتكم عمله
 

 إدارة إعالمية للشفافية أمنوذجاً
) 2014-2010(اف اليت تبتغي اإلستراتيجية الوطنيـة لألعـوام   ان األهد

الوصول إليها من خالل بناء جمتمع نزيه وفعال، وترسيخ ثقة املـواطنني باملؤسسـات   
الوطنية، عرب تنفيذ سياسات معينة ملواجهة الظواهر السلبية، وكشف مواطنها، وتفعيل 

ة اليوم إىل أداة شاملة تصـل ـذه   الثقافة اتمعية الرافضة للفساد، هي بأمس احلاج
األهداف إىل املقصودين ا، ومن مث تعود برجع صدى مباشر منهم، يعني يف مهمـات  

 .الرصد والتقومي واملتابعة مستقبالً
ناصـر التعدديـة   وهو ما ميكن أن يقوم به اإلعالم الذي صار بفعل ترابط ع

املعلومات بني مصدره ومستقبله، األمر  يسري باجتاهني، وله مقدرة تبادل والتقنية تفاعلياً،
الذي يدعو إىل ضرورة تدارس الس املشترك ملكافحة الفساد، املعين الـرئيس ـذه   
اإلستراتيجية، مقترحنا بتبين إدارة إعالمية عليا للشفافية ومواجهة الفساد، ميكن هلا ان 

عالم املستقلة املختلفة، تضع إستراجتية إعالمية للنهوض بالشفافية بالتعاون مع وسائل اإل
ومتابعة إصدار املؤسسات الرمسية ملطبوعات دورية تعىن مبوضـوع الشـفافية ضـمن    
ختصصاا وطبيعة مهامها، وتوفري قاعدة بيانات واسعة عن نشاطاا ملنظمات اتمـع  

 .املدين والرأي العام ووسائل اإلعالم
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 املصادر واهلوامش
                                                

أديب خضور، اإلعالم العريب على أبواب القرن احلادي والعشرين، دمشق، سلسلة املكتبة اإلعالمية، . د"  ١
 .7، ص2008، 2ط

 .42املصدر نفسه، ص"  ٢
ل طويرش، تاريخ موسى حممد آ. د: قة العربية، ينظرطور املواجهة يف احلرب البادرة باملنطتمزيد عن لل " ٣

، بغداد، دار احلوراء للطباعة والنشر، 1991-1961العالقات الدولية من كندي حىت غورباتشوف، 
 .وما بعدها 72، ص2005

ت املستقبل، دراسات عراقية، مركز خيارا –نصري نوري حممد، الواليات املتحدة األمريكية وإيران . د"  ٤
 .56، ص2008العراق للبحوث والدراسات االستراتيجية، العدد الثامن، 

 .57، صاملصدر نفسه"  ٥
حممد نبيل طلب، الربامج التعليمية والثقافية باإلذاعة والتلفزيون، القاهرة، الدار العربيـة للنشـر   . د"  ٦

 .  108، ص2009والتوزيع، 
 .130، ص2004ون رامبتون وجون ستوبر، أسلحة اخلداع الشامل، بريوت الدار العربية للعلوم، سيلد"  ٧
هشام : نظرة عاملية، ترمحة –السياسات املقارنة يف وقتنا احلاضر بنجهام باويل، . جابريل إيه آملوند و جي"  ٨

 .103، ص1998عبد اهللا، عمان، الدار األهلية للنشر والتوزيع، 
، جملة دورية تصدر عن وزارة اخلارجية Deutschlandوزير خارجية أملانيا، فالتر شتاينمار، فرانك "  ٩

 .46-40، ص2008، )أيلول/آب -العدد الرابع (األملانية، برلني، 
 .35ذ، ص.س.أمحد زكي مياين وآخرون، م"  ١٠
، 2001رة الثقافـة،  قضايا معاصرة يف اإلعالم، عمان، وزا –فاروق أنيس جرار، الرسالة والصورة "  ١١

 .25ص
تطور املؤسسة وجناح اإلدارة، بريوت، دار البحار،  –العالقات العامة فن وإبداع عبد الكرمي راضي، . د"  ١٢

 .39، ص2007
، القاهرة، 2دراسات يف التفاعلية وتصميم املواقع، ط –الصحافة االلكترونية شريف درويش اللبان، . د"  ١٣

 .68، ص2007الدار املصرية اللبنانية، 
هشام املقصود، مقدمة يف مناهج البحث اإلعالمي، القاهرة، الدار العربية للنشر . شريف اللبان و د. د"  ١٤

 .204، ص2008والتوزيع، 
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كاظم املقدادي، هل يغري االنترنت شكل الدميقراطية، جملة تواصل، بغداد، هيئة اإلعالم واالتصاالت، . د"  ١٥

 .ديك موريس، جملة نوفيل ابرزفاتور الفرنسية: ً عن، نقال12، ص)2009، 30العدد (
 .35ذ، ص.س.أمحد زكي مياين وآخرون، م"  ١٦
 .58، ص2002أديب خضور، صورة العرب يف اإلعالم الغريب، دمشق، سلسلة املكتبة اإلعالمية، . د"  ١٧
، 2000الميـة،  أديب خضور، دمشق، املكتبة اإلع: كورتيس ماكدوغال، مبادئ حترير األخبار، ترمجة"  ١٨

 .38ص
 .40، ص1999أديب خضور، اإلعالم واألزمات، دمشق، سلسلة املكتبة اإلعالمية، . د"  ١٩
إرهاصات منوذج تواصلي جديد، جملة املستقبل العـريب،   -الصادق أحلمامي، اال اإلعالمي العريب. د"  ٢٠

 .12، ص2007، )335(بريوت، كانون الثاين، العدد 
دراسات يف التفاعلية وتصميم املواقع، القاهرة، الدار  –للبان، الصحافة االلكترونية شريف درويش ا. د"  ٢١

 .66-65، ص2007، 2املصرية اللبنانية، ط
 .67املصدر نفسه، ص"  ٢٢
 .16ذ، ص.س.الصادق أحلمامي، م. د"  ٢٣
 .1ذ، ص.س.شريهان توفيق وشريين كدواين، م"  ٢٤

١"Pierre levy: la place de la mediologie dans le trivium, in les cahiers 
١٩٩٨ ٢ ١٩٩٨de mediologie, , e semestre  editions gallimard. 

 .19ذ، ص.س.الصادق أحلمامي، م. د: نقالً عن
رؤية مستقبلية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،  –االنترنت والصحافة االلكترونية ماجد سامل تربان، . د"  ٢٦

 .49ص، 2008
بسيوين إبراهيم محادة، دراسات يف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال والرأي العام، القاهرة، عامل الكتب،  .د"  ٢٧

 .62، ص2008
 .146و ص 128ذ، ص.س.ماجد سامل تربان، م. د"  ٢٨
 .21ذ، ص.س.الصادق أحلمامي، م"  ٢٩
 .32ص املصدر نفسه،" ٣٠
، 2007قمياً، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، مروة محد كمال الدين، مستقبل طباعة الصحف العربية ر"  ٣١

 .200ص
االجتاهات احلديثة، القاهرة، الدار املصـرية   –شريف درويش اللبان، تكنولوجيا النشر الصحفي . د"  ٣٢

 .126، ص2007اللبنانية، 
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حبث مقدم املدونات السياسية وحرية التعبري كحق من حقوق املواطنة، شريهان توفيق وشريين كدواين، "  ٣٣

، أسيوط، جامعة أسيوط، كلية اآلداب، قسم اإلعالم، )مؤمتر اإلعالم والبناء الثقايف حلقوق املواطنة(إىل 
 .3-2، ص2008شباط 

 .36، ص1999أديب خضور، اإلعالم واألزمات، دمشق، سلسلة املكتبة اإلعالمية، . د"  ٣٤
املؤسسة وجناح اإلدارة، بريوت، دار البحار، تطور  –عبد الكرمي راضي، العالقات العامة فن وإبداع "  ٣٥

 .130، ص2007
أديب خضور، دمشق، املكتبة اإلعالمية، . د: الزر الندستني، االنطولوجيا املشروطة للتلفزيون، ترمجة"  ٣٦

 .84، ص2000
 .48املصدر نفسه، ص"  ٣٧
ذ، .س.عرفة، دراسات تلفزيونية، ممايكل أو نيل، طبيعة املعرفة اليت يقدمها التلفزيون التشريح اجلديد للم"  ٣٨

 .79ص
 .78املصدر نفسه، ص"  ٣٩
حممد معوض، اخلرب اإلذاعي والتلفزيوين، اخلرب اإلذاعي والتلفزيوين، الكويت، دار الكتب احلديثة، . د"  ٤٠

 .80-79، ص2000، 2ط
 2009أواخر العام  عدت مجعيات تعىن حبريات اإلعالم يف العراق قراراً أصدرته قيادة عمليات بغداد يف"  ٤١

يف شوارع العاصمة بغداد بإصدار ختويل عسكري، عمالً بالضد ) S.N.G(باشتراط حركة انتقال أجهزة 
من أسس حريات اإلعالم والتعبري بشكل عام وطالبت بالغاءه، األمر الذي يؤشر أمهيـة دور اخلدمـة   

 .الفضائي املعاصراإلعالمية اليت ميكن أن تقدمها تلك األجهزة لإلعالم التلفزيوين 
، دمشق، املكتبة اإلعالمية، 2أديب خضور، اإلعالم العريب على أبواب القرن احلادي والعشرين، ط. د"  ٤٢

 .52، ص2008
 .14ذ، ص.س.الصادق أحلمامي، م. د"  ٤٣
 .37-36ذ، ص.س.أديب خضور، دراسات تلفزيونية، م. د"  ٤٤
 .401، ص2008اهرة، الدار املصرية اللبنانية، هبة شاهني، التلفزيون الفضائي العريب، الق. د"  ٤٥
بسيوين إبراهيم محادة، اجتاهات عاملية حديثة يف حبوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، ديب، مطـابع  . د"  ٤٦

 .152، ص2003البيان، 
مقدمة يف مناهج البحث االعالمي، القاهرة، الدار هشام عطية مقصود، . شريف درويش اللبان و د. د"  ٤٧

 .146، 2008عربية للنشر والتوزيع، ال
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 .146املصدر نفسه، ص"  ٤٨
 .74-73ذ، ص.س.حممد نبيل طلب، م. د"  ٤٩
 .146ذ، .س.هشام عطية مقصود، م. شريف درويش اللبان و د. د"  ٥٠
 .108ذ، ص.س.عبد الكرمي راضي، م. د"  ٥١
سيناريوهات املستقبل، القاهرة، حتديات الوضع الراهن و –حمرز حسن غايل، صناعة الصحافة يف العامل . د ٥٢

 .145، ص2009الدار املصرية اللبنانية، 
حسن عماد مكاوي وحممود علم الدين، مقدمة يف الصحافة، القاهرة، الدار العربية للنشر والتوزيع، . د"  ٥٣

 .313-312، ص2009
 .145ذ، ص.س.حمرز حسن غايل، م. د"  ٥٤
عال أمحد، القاهرة، جمموعة النيل العربيـة،  : ات الثقافية، ترمجةكريس باركر، التلفزيون والعوملة واهلوي"  ٥٥

 . 65، ص2006
سبتمرب، القاهرة، دار الكتب العلمية للنشـر   11فاطمة القليين وحممد شومان، الدعاية واإلعالن بعد "  ٥٦

 .196، ص2005والتوزيع، 
 .114ذ، ص.س.حممد نبيل طلب، م. د"  ٥٧
، 2008، )37(العدد  جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسيةعلوم السياسية، ثامر كامل حممد، جملة ال. د"  ٥٨

 .227ص
الدور والتحديات اجلديدة، بريوت، الدار اجلامعيـة،  -االتصال يف عصر العوملةمي العبد اهللا سنو، . د"  ٥٩

 .132ص، 1999
 .134-133املصدر نفسه، ص"  ٦٠
القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، مل العريب يف عصر العوملة، راسم حممد اجلمال، االتصال واإلعالم يف العا"  ٦١

 .178، ص2005
 .229ذ، ص.س.ثامر كامل حممد، م. د"  ٦٢
 .129، ص1996مصطفى امحد، اثر اإلعالم يف احلياة السياسية، دمشق، بال دار نشر، "  ٦٣
 .62املصدر نفسه، ص"  ٦٤
 .48ذ، ص. س. مي العبد اهللا، م. د"  ٦٥
التطور  املفهوم املقومات النماذج، بغداد، دار الشـؤون   -اإلدارة اإلعالميةجاعد الدليمي،  محيد. د"  ٦٦

 .63، ص2008الثقافية العامة، وزارة الثقافة، 
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 .63، صاملصدر نفسه"  ٦٧
 .49-48ذ، ص.س.مي العبد اهللا، م. د"  ٦٨
 .40، ص2008، 2الدين، ط حممد البخاري، اإلعالم وحتليل املضمون اإلعالمي، دمشق، دار عالء. د"  ٦٩
 .164، ص2006القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، سلوى إمام، اإلعالم واتمع، . مىن احلديدي و د. د"  ٧٠
 .49ذ، ص.س.مي العبد اهللا، م. د"  ٧١
 .60املصدر نفسه، ص"  ٧٢
، 1998إلعالمية، الدور التثقيفي للتلفزيون، دمشق، املكتبة ا –أديب خضور، دراسات تلفزيونية . د"  ٧٣

 .9ص
 .64ذ، ص.س.محيد جاعد، م. د"  ٧٤
هشام عبد : نظرة عاملية، ترمجة-السياسة املقارنة يف وقتنا احلاضربنجهام باويل، . جابرييل إيه املوند وجي"  ٧٥

 .67-66، ص1999اهللا، عمان، الدار األهلية للنشر والترمجة، 
 .353، ص1989، بغداد، الدار العربية، حامد ربيع، احلرب النفسية يف الوطن العريب. د"  ٧٦
 .114ذ، ص.س.سلوى إمام، إالعالم واتمع، م. مىن احلديدي و د. د"  ٧٧
 .25ذ، ص.س.حممد البخاري، م. د"  ٧٨
اثر اإلعالم املعاصر يف العقيدة والتربية والسلوك، دمشق، دار النهضة للطباعة والنشر حمي الدين العوير، "  ٧٩

 .85، ص2007والتوزيع، 
املدونات السياسية وحرية التعبري كحق من حقوق املواطنة، مؤمتر اإلعالم شريهان توفيق وشريين كدواين، "  ٨٠

 .1، ص2008والبناء الثقايف حلقوق املواطنة، أسيوط، جامعة أسيوط، كلية اآلداب، قسم اإلعالم، شباط 
 85، صذ.س.م حمي الدين العوير،. د"  ٨١
 .9-8ذ، ص.س.كدواين، م شريهان توفيق وشريين"  ٨٢
العالقة بني البريوقراطية والفساد وأثرها على التنمية االقتصادية، بغداد، جامعة بغداد، حممد املعموري، . د"  ٨٣

 .19ص، 2005كلية اإلدارة واالقتصاد، 
ر فؤاد سروجي، عمان، الدا: األسباب العواقب واإلصالح، ترمجة –سوزان روزاكرمان، الفساد واحلكم "  ٨٤

 .56،  ص2003األهلية للنشر والتوزيع، 
 .294-293املصدر نفسه، ص"  ٨٥
 .118-116ذ، ص.س.بنجهام باويل، م. جابرييل إيه املوند وجي"  ٨٦
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مسري عزت نصار، عمان، دار النسر للنشـر  : ادوارد سي بانفليد، السلوك احلضاري واملواطنة، ترمجة"  ٨٧

 .18، ص1995والتوزيع، 
 .19صاملصدر نفسه، "  ٨٨
مسري عزت نصار، عمان، دار النسر للنشـر  : السلوك احلضاري واملواطنة، ترمجةادوارد سي بانفليد، "  ٨٩

 .16، ص1995والتوزيع، 
 .22ذ، ص.س.حممد البخاري، م. د"  ٩٠
 .325ذ، .س.حممود علم الدين، م. د"  ٩١
 .120ذ، ص.س.سلوى إمام علي، م. مىن سعيد احلديدي و د. د"  ٩٢
٩٣  "john Harding “image” in International Encyclopedia of the Social 

Sciences Vol.٤,New York: Macmillian company and the Free Press 
,١٩٦٨,P.٢٥٩. 

، الطبعـة األوىل،  1989معجم املصطلحات اإلعالميـة، القـاهرة، دار الشـروق،     ،كرم شليب. د "  ٩٤
 .285و576ص

دور وسائل يف تشكيل صورة أمريكا يف أذهان الشباب اجلامعي املصـري،  عزة مصطفى الكحكي، . د"  ٩٥
اإلعالم وصورة العرب واملسلمني وقائع املؤمتر السنوي الثامن لكلية اإلعالم جامعة القاهرة، اجلزء األول، 

 .335، ص2002القاهرة، 
 .رصو: ، مادة1979اإلمام الرازي، بريوت، دار الكتاب العريب،  ،خمتار الصحاح ٩٦"
عزة مصطفى الكحكي، دور وسائل يف تشكيل صورة أمريكا يف أذهان الشباب اجلامعي املصري، يف . د " ٩٧

كتاب اإلعالم وصورة العرب واملسلمني وقائع املؤمتر السنوي الثامن لكلية اإلعالم جامعة القاهرة، اجلزء 
 .332، ص2002األول، القاهرة، 

يات املتحدة األمريكية يف الوعي الشعيب املصري، حبث منشور يف جملة وسام فؤاد عبد ايد، صورة الوال " ٩٨
 .159، ص1998، )134(السياسة الدولية، العدد 

عزة مصطفى الكحكي، دور وسائل يف تشكيل صورة أمريكا يف أذهان الشباب اجلامعي املصـري،  . د"  ٩٩
 .335ذ، ص.س.م
، 1978لنفسي، اجلزء الثاين، القاهرة، مكتبة مدبويل، موسوعة علم النفس والتحليل ا ،عبد املنعم احلفين" ١٠٠

 .343ص
صورة العرب واإلسالم يف املناهج الدراسية الفرنسية، بريوت، مركز دراسات الوحدة  ،مارلني نصر. د " ١٠١

 .20، ص1995العربية، 
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طباعـة  الشخصية العربية بني صورة الذات ومفهوم اآلخر، بريوت، دار التنـوير لل  ،السيد يسني. د " ١٠٢

 .41، ص1981والنشر، 
رسالة ماجستري غـري  ، 1973الصورة النمطية ـ صورة العرب يف جملة التامي   ،إرادة زيدان اجلبوري"  ١٠٣

 .17و16، ص1996منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم اإلعالم، 
توراه غري ، أطروحة دك1958ـ   1945صورة بريطانيا يف الصحافة العراقية  ،صفاء صنكور جبارة"  ١٠٤

 .143ـ  142، ص 2001قدمت إىل جامعة بغداد كلية اآلداب قسم اإلعالم عام  ،منشورة
 .7، ص1983الصورة الذهنية العالقات العامة، القاهرة، عامل الكتب،  ،علي عجوة.د"  ١٠٥
 .148، ص1993علم النفس االجتماعي، القاهرة، دار الشروق، ، المربت. المربت أ " ١٠٦
العريب وصورته يف ظل العوملة والفضائيات واالنترنيت، يف كتاب العوملة واهلويـة،   ،رقةيسري مشا.د "  ١٠٧

 .365، ص1999، عمان، جامعة فيالدلفيا، عصاحل أبو إصبد  :حترير
 .12ص ذ،.س.الصورة الذهنية والعالقات العامة، م ،علي عجوة.د "  ١٠٨
التنميط اجلنساين على مكانة املـرأة يف   ـ دراسة يف هيمنة) آخر(املرأة كـ  ،حلمي خضر ساري.د  " ١٠٩

العريب ناظراً ومنظوراً إليه، حترير الطاهر لبيب، بريوت، مركز  ،صورة اآلخر ،اتمع األردين، يف كتاب
 .765، ص 1999دراسات الوحدة العربية، 

 .150، صذ.س.إرادة زيدان راهي اجلبوري، م"  ١١٠
-166، ص1987النظرية والتطبيق، القاهرة، عامل الكتـب،  حممد علي العويين، اإلعالم الدويل بني "  ١١١

170. 
سـبتمرب،   11صورة العرب يف االت األسبوعية األمريكية بعد أحداث : نوال عبد العزيز الصفيت. د" ١١٢

حبث منشور يف كتاب يف كتاب اإلعالم وصورة العرب واملسلمني وقائع املؤمتر السنوي الثامن لكليـة  
 .435، ص 2002هرة، اجلزء األول، القاهرة، اإلعالم جامعة القا

دار  لطفي عبد البديع، القاهرة،. كشاف اصطالحات الفنون، حتقيق د: حممد علي الفاروقي التهانوي"  ١١٣
 .325ـ  324الكتاب العريب، اجلزء الثاين، ص 

 .231، ص1987توفيق سلوم، بريوت، دار الفارايب، . د  :ابن سينا، ترمجة ،آرثور سعديف"  ١١٤
لطفي عبد البدين، القاهرة، اهليئة . د  :كشاف اصطالحات الفنون، حتقيق ،حممد علي الفاروقي التهاوين"  ١١٥

 .228، اجلزء الرابع، ص1977املصرية العامة للكتاب، 
مرعي مدكور، االجتاهات احلديثة يف حبوث الصورة الذهنية للعامل اإلسالمي عند الغربيني، جملة البحوث  " ١١٦

 .20-13، ص1998، )9(ة، القاهرة، جامعة األزهر، العدد اإلعالمي
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، القاهرة، دار الفكـر العـريب،    2صورة املعلم يف وسائل اإلعالم ، ط: عاطف عديل العبد عبيد. د"  ١١٧

 .20، ص2001
 .62، ص1988مسري حسني، الرأي العام ـ األسس النظرية واجلوانب املنهجية، القاهرة، عامل الكتب،  ١١٨"
 .625، صت.دار الفكر العريب، د  ان أمحد رشيت، األسس العلمية لنظريات اإلعالم، القاهرة،جيه. د ١١٩"
 .231، ص1986حسن احلسن، الدولة احلديثة ـإعالم واستعالم، بريوت، دار العلم للماليني، . د"  ١٢٠
 .460ذ، ص .س.سامي السعيد النجار، م.امحد عثمان  ود. د"  ١٢١
، 1981جلماهري بني اإلعالم والدعاية والتنمية، الكويت، وكالة املطبوعات، االتصال با ،امحد بدر.د  " ١٢٢

 .128ص
 .246، صذ.س.ماالتصال واإلعالم يف اتمعات املعاصرة ،  ،صاحل خليل أبو إصبع.د  " ١٢٣

صورة الواليات املتحدة األمريكية يف الصحافة العراقية، رسالة ماجستري غـري   ،ريا قحطان احلمداين ١٢٤ "
 .52ص ،2001رة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم اإلعالم، منشو

 .56املصدر نفسه، ص"  ١٢٥
 .9، ص1994حممد معوض، اخلرب يف وسائل اإلعالم، القاهرة، دار الفكر العريب،  " ١٢٦
 .43، ص 1991، القاهرة، دار الفكر العريب، 2محدي حسن، الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، ط " ١٢٧
ر ندا، الصورة اإلعالمية والقرارات السياسية التكوين والعالقات املتبادلة، حيث منشور يف أمين منصو"  ١٢٨

 .260، ص2001اين ، أبريل ـ يونيو الة املصرية لبحوث اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد الث
ـ . د"  ١٢٩ دد الثـاين،  حممد مصاحلة، صناعة األخبار يف وسائل اإلعالم، جملة التوثيق اإلعالمي، بغداد، الع

 .2، ص1989
 .21ـ 17عبد الستار جواد، فن كتابة األخبار، ص. د"  ١٣٠
 . 400-399، ص1989د كرم شليب، معجم املصطلحات اإلعالمية، دار الشروق، جدة " ١٣١
اخلـرب الصـحفي، دار    -سناء عبد الرمحن، التحرير الصحفي يف عصر املعلومات. حسين نصر ود. د" ١٣٢

 .75، ص2004مارات، العني، ، اإل2الكتاب اجلامعي، ط 
 .76املصدر نفسه، ص" ١٣٣
امحد عبد العزيز سالمة وعبد السالم الغفار، علم النفس االجتماعي، دار النهضة العربية، القـاهرة،  " ١٣٤

 .67_ 65، ص 1980
، 1987حممود ادهم، فن اخلرب ـ مصادره، عناصره، جماالت احلصول عليه، تطبيقاته العلمية، القاهرة، " ١٣٥

 .542ص
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هاشم حسن جاسم، القيم اإلخبارية يف الصحافة العراقية، دراسة حتليلية للقـيم اإلخباريـة يف   : ينظر" ١٣٦

، 1996، أطروحة دكتوراه غري منشورة،  كلية اآلداب، جامعة بغداد، 1988 -1869الصحافة اليومية 
 .43ص

 .101، ص1999مان، ستيفن ايزالير وآخرون، لعبة وسائط اإلعالم، مركز جوهرة التجاري، ع" ١٣٧
 .70، ص1999جان جربان كرم، اإلعالم العريب إىل القرن الواحد والعشرين، دار اجلليل، بريوت، " ١٣٨
 .77 -76ذ، ص.س.سناء عبد الرمحن، التحرير الصحفي يف عصر املعلومات، م. حسين نصر و د. د" ١٣٩
، دراسة حالة النشرات اإلخبارية، حبث رويدة ملياين، عوامل تشكيل القيم اإلخبارية من تلفزيون أبو ظيب" ١٤٠

-22مقدم اىل مؤمتر ثورة االتصال واتمع اخلليجي، الواقع والطموح، جامعة السلطان قابوس، مسقط 
 . 19 -18، ص2002ابريل،  24

، 2000، دادـبغ والنشر،للطباعة دار الكتب  األخبار،صناعه عبد الستار جواد، صناعة األخبار، .د" ١٤١
 .76ص

حممد محدان مصاحله، صناعة األخبار يف وسائل اإلعالم، جملة التوثيق اإلعالمي، العدد الثاين، بغداد، . د" ١٤٢
 .76، ص1989

القيم اإلخبارية يف الصحافة العراقية، دراسة حتليلية للقيم اإلخبارية يف الصـحافة  هاشم حسن جاسم، " ١٤٣
 .43، ص1996داب، جامعة بغداد، ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية اآل1988-1869اليومية 

نصر الدين العياضي، مبادئ أساسية يف كتابة اخلرب الصحفي، املؤسسة اجلزائرية للطباعـة، اجلزائـر،   " ١٤٤
 .27، ص1994

سعيد حممد السيد، التشابه اإلخباري وأثره يف بناء اإلمجاع االجتماعي، جملة الدراسـات اإلعالميـة،    " ١٤٥
 . 14، ص1985، 52القاهرة، العدد

 .420، ص1986جيهان امحد رشيت، اإلعالم الدويل، دار الفكر العريب، القاهرة، .د" ١٤٦
 .420املصدر نفسه، ص" ١٤٧
 .93، ص1964حممود فهمي، الفن الصحفي يف العامل، القاهرة، دار املعارف، . د"  ١٤٨
القاهرة، املكتبـة   حممود شكري العدوي،: كارولني ديانا لويس، التغطية اإلخبارية للتلفزيون، ترمجة"  ١٤٩

فاروق أبو زيد، فن اخلرب الصحفي ـ دراسة مقارنة : وكذلك ينظر.. 35ـ 33، ص 1993األكادميية، 
 .125، ص1981بني الصحف يف اتمعات املتقدمة والنامية، بريوت، دار الشروق، 

 .249، ص 1992حسن عادل، اإلعالم العريب يف العصر احلديث، عمان، . د"  ١٥٠
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يل، صياغة اخلرب والقصة اخلربية يف الصحافة العربية، الرباط، املغـرب، مركـز التـدريب    طلحة جرب "١٥١

 .60، ص2000اإلعالمي بوزارة الثقافة واإلعالم، 
 .57ذ، ص.س.كارول ريتش، م"  ١٥٢
 .58املصدر نفسه، ص  " ١٥٣
لواحـد  حممد حسنني هيكل، كالم يف السياسة ـ قضايا ورجال ووجهات نظر مع بدايات القـرن ا   " ١٥٤
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)١٦٤ ( Dennis mcquail , towards a sociology of mass communication 
,collier Macmillan .londoin , ١٩٨٠ ,p .٦٤ 
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 .4، ص2008
نبيل حممد طلب، الربامج التعليمية والثقافية باإلذاعة والتلفزيون، القاهرة، الدار العربية للنشـر  . د"  ١٦٦

 .186، ص2009زيع، والتو



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور األ ..اجلديد إلعالما    
 

)153( 
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