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 بعةالساالمحاضرة 

 والسياسة الدوليةاالعالم 

 

 يطلق على اإلعالم الجديد العديد من المسميات والمصطلحات ومنها 
اإلعالم الرقمي، اإلعالم التفاعلي، إعالم المعلومات، إعالم الوسائط المتعددة،  

 اإلعالم السيبراني ، واإلعالم التشعيبي

هو العملية االتصالية الناتجة من اندماج ثالثة  :تعريف اإلعالم الجديد :ثانيا  
 :عناصر

 الكمبيوتر •

 الشبكات  •

المتعددة  الوسائط •  

 :وسائل اإلعالم الجديد
تعددت وسائل اإلعالم الجديد وأدواته، وهي تزداد تنوعا  ونموا  وتداخال  مع مرور 

الوقت، ومن هذه الوسائل:المحطات التلفزيونية التفاعلية، والكابل الرقمي، 
والصحافة اإللكترونية، ومنتديات الحوار، والمدونات، والمواقع الشخصية  

ة والتجارية، ومواقع الشبكات االجتماعية، ومقاطع الفيديو، والمؤسساتي
واإلذاعات الرقمية، وشبكات المجتمع االفتراضية، والمجموعات البريدية، 
وغيرها,باإلضافة إلى الهواتف الجوالة التي تنقل اإلذاعات الرقمية، والبث  

، والمتاجرة التلفزيوني التفاعلي، ومواقع االنترنت، والموسيقى، ومقاطع الفيديو
باألسهم، واألحوال الجوية، وحركة الطيران، والخرائط الرقمية، ومجموعات 

 .الرسائل النصية والوسائط المتعددة



 : االعالم الدولي-
هو كافة أوجه ) االنشطة االتصالية (التي تستهدف تزويد الجمهور الدولي  

بطريقة بالحقائق واألخبار الصحيحة عن القضايا والموضوعات الدولية 
موضوعية وبدون تحريف مما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة 

واإلدراك لدي الجمهور ومما يسهم في تكوين رأي صائب حول المشكالت  العالمية 
المطروحة وهو ايضا  وسيلة من وسائل السياسة الخارجية فإنه مع غيره من  

ثل هذه األهداف في تحقيق الوسائل يعمل على تحقيق أهداف هذه السياسة ، وتتم
المصلحة الوطنية للدولة في المقام األول وتختلف هذه األهداف باختالف وزن 

 . ”الدولة ودورها في النظام الدولي
 : الصحافة الدولية-

هي كل الدوريات التي تصدر بانتظام في دولة ما ويمتد توزيعها إلى العديد من  
واشنطن بوستن (  –تايمز  –لحياة ا –الدول األخرى مثل : ) الشرق األوسط   

 : االتصال الدولي-
أكثر شموال واتساعا ودقة من مصطلح اإلعالم الدولي حتى وإن ارتبط بأهداف 
سياسية لتحقيقها وذلك ألن تحقيق األهداف السياسية ال يقتصر على استخدام  
عاية  اإلعالم فقط بل يعتمد على كافة وسائل وأساليب وفنون االتصال من إعالم ود 

بل حتى المسلسالت واألفالم . كما ان معظم األبحاث والكتابات غير 
 : ويقوم باالتي ., العربية  تستخدم مفهوم االتصال الدولي ال اإلعالم الدولي

نشر المعلومات واألفكار التي تحقق للدولة صورة إيجابية خارج أراضيها ,التعبير 
يا والمشكالت الدولية والعمل على  عن سياسة الدولة وتفسير مواقفها إزاء القضا

اإلقناع بسالمة هذه المواقف وأهميتها وكذلك ,التصدي للدعاية المضادة للدولة  
 خارج أراضيها

 :اإلعالم اإللكتروني
ا يمارس التأثير األكبر على المجتمع و الجماهير. وبالتالي ، فإن معظم   عموم 

وتعتبر فرنسا في عهد ديجول    الدول تحتفظ ببعض التنظيمات على وسائل اإلعالم
الذي اثر وبشدة علي سياستها  اعتمادا  علي االعالم االلكتروني االمر   اكثر النظم
الكتروني اكثر حداثة من اساليب التواصيل البدائية فمثال  فاألعالمالخارجية ، 

فيضّخم    التلفزيون من وجهة نظر الكثيرين هو أكبر كارثة واجهتها الصحافة
ويبدو أن معظم األبحاث حول    لقديمة ويضفي عليها الطابع المؤسسيالبساطات ا



هذا الجانب من الصحافة عن بُعد تؤكد االتي : فشل التلفزيون في توفير إطار عمل 
 تفسيري لفهم معظم األحداث الدولية

 : االعالم كأداة من  ادوات السياسة الخارجية
لمعنوي والفكري علي صانعي القرار النفسي وا  الي التأثير  تهدف االداة االعالمية

علي النحو الذي يحقق مصالح واهداف الدولة     او الرأي العام بها  في دولة ما
وسائل تقنيات االتصال الدولي في التأثير علي   الدولة لمختلف  وتتضمن استخدام

او الرأي العام العالمي وتوجيهه بما يخدم المصلحة    في دولة ما   الرأي العام
سواء من خالل استمالته نحو التعاطف مع قضاياها او بث الفرقة   للدولة   يةالقوم

لجيوش االعداء او زعزعة   في صفوف الدول المعادية او تحطيم الروح المعنوية
االستقرار السياسي داخل هذه الدول من خالل اثارة االقليات داخلها مثال وغيرها 

يجب ان تتسم الرسالة او    دافهافي تحقيق اه  اإلعالميةولكي تنجح االداة 
وكلما كانت   المبتغاةالدعائية بالبساطة في العرض حتي يمكن فهم الرسالة   المادة

الدعاية بسيطة كلما زاد تأثيرها علي الجمهور المستهدف واثارة اهتمامه وكلما  
كانت الدعاية مرتبطة بالواقع الذي تعيشه الجماهير كلما زادت قدرتها علي  

باههم واألثير فيهم , ذلك ان الجماهير دائما  معنية بواقعها , انت  جذب
مشاعرهم وعواطفهم   بأثارةيجب االهتمام   الي االهتمام بواقع الجماهير  باإلضافة

الن تحريك المشاعر والعواطف يساعد علي اثارة االهتمام بالمادة الدعائية , 
نها علي حقائق وان ال المادة االدعائية مبنية ولو في جزء م  ويجب ان يكون

تكون مجرد اكاذيب مفتعلة فتفقد تأثيرها , ذلك ان الكذب المطلق ليس من  
بين الجماهير الن الجماهير حينما تتلقي اي مادة دعائية تحاول    ترويجه  السهل

مقارنتها الي حد ما بالواقع للتأكد من مدي صحتها النسبية كما يجب ان تكون  
تناقضات في مضمونها الن التناقض يؤدي الي التشكيك  وال تحتوي علي   متناغمة

فيها كما يراعي فيها اكبر قدر من الدقة والموضوعية ويترك للجمهمور مهمة 
استنتاج مغزي او داللة الخبر االعالمي وتقديم المعلومات الصحيحة ذو اهمية 
سياسية خاصة لمواطني الدول ذات االعالم الموجه والتي تحجب مواطنيها عن  

 .. الحقائق االعالمية

االعالم كأداة  لخلق حالة من الصراع بين القوي الكبري للسيطرة علي اكبر -
 : قدر  من المعلومات  في فترة الحرب الباردة



لقد ادي التوسع في استخدام االعالم في مجال السياسة الخارجية الي خلق حالة  
من الصراع بين القوي الكبري للتحكم في اكبر قدر من المعلومات وذلك من اجل  

علي الرأي العام العالمي  السيطرة  . 

ان فترة الحرب الباردة  في نطاق استخدام االعالم  كأداة    ويري فتحي االيباري
دوات السياسة الخارجية تدور في الدوائر التاليةمن ا  : 

استخدام االعالم من جانب القوتين االعظم)االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة  •
االمريكية ( في ادارة الصراع السياسي فيما بينهما وكأداة من ادوات  

والتأثير لتحقيق مصالح كال منهما  الضغط  . 

ن ادوات التغيير الثقافي والفكري لدي بعض الدول  تم استخدام االعالم كأداة م -2
الي    اجريت العديد من الدراسات التي تهدف والشعوب ففي فترة الحرب الباردة  

معرفة كيف يمكن التأثير علي عقول البشر وكسب صداقات االمم واتجه االعالم 
ونزع   االمريكي نحو اليابان اجل احداث تغيير  في البنية  الثقافية  اليابانية

لخاصة باالمجاد العسكرية اليابانية , لذلك تشكل وسائل اإلعالم )بكل  االفكار ا
ا للبيئة التي يأخذها صناع القرار في السياسة   جوانبها المختلفة( مكون ا مهم 

الخارجية في االعتبار عند قيامهم بتطوير سياساتهم ،كما انها جزء أساسي من  
ارالسياسة الخارجية وبيئة صنع القر  . 

 : دور وسائل اإلعالم
يُعد االعالم من الوسائل المهمة في تنفيذ السياسة الخارجية للوحدات السياسية  
الدولية في العصر الراهن، سواء من حيث كثافة االستخدام او من حيث تنوع 
 (satalite)     االساليب أذ ان انتشار االقمار الصناعية وصحون الستااليت

تخدام هذه الوسائل ومنحها زخما  غير مسبوق وبوتائر واالنترنت سهل من اس
متصاعدة . فلم يجد صناع القرار او صناع الرأي صعوبة في بث رسائلهم الدعائية  

ت رسائلهم ال تدخل وحدات اتخاذ القرار فحسب بل جبيسر وفي دقائق معدودة وأض
 .تدخل كل بيت ايضا  لتستميل الرأي العام وبدون عناء

حدة السياسية في سنوات سابقة ، تجتهد ايضا  في ايصال قيمها  واذا كانت الو
عات الموجهة او المراكز الثقافية اورؤاها لمواطني الدول االخرى ، من خالل االذ

انها اليوم اضحت تخاطب   المنتشرة في البلدان االخرى او المجالت والصحف , اال 
اسية يوحدات السجمهور وصناع القرار بشكل مباشر . وازاء ذلك فأن عموم ال

الدولية، تستخدم وسائل االعالم في التأثير بنسب متفاوتة ، تبعا  لقدراتها التقنية 



والعلمية ، وبما يتسق مع طموحاتها ونوعية الجمهور المستهدف. فقد اكدت  
العديد من الدراسات والبحوث ان تعرض االنسان لوسائل االعالم يترك اثر واضحا  

تماعيعلى سلوكه الفردي واالج . 

 تأثيراتفالوحدات السياسية الدولية وعبر وسائلها االعالمية ، تعهد الى احداث 
في صناع القرار وصناع الرأي وجمهور الوحدات المستهدفة ، وبما يتوافق مع 

 .اهداف السياسة الخارجية للدولة المرسلة

زدادت  كما ان استخدامات وسائل االعالم في تنفيذ السياسة الخارجية ، توسعت وا
ا مع اطاللة األلفية الثالثة. وال يرجع ذلك في اعتقدنا الى ثورتي االتصال اهميته

والمعلومات حسب، بل ايضا  بسبب أهمية الرأي العام في السياسية الخارجية 
للدول ، وتداخل امم وشعوب القرية الكوكبية. وبالتالي اتساع الشعوب في صنع  

تلفة خجعل انظار صناع القرار في الدول الموتنفيذ السياسة الخارجية. وكل ذلك 
تتجه صوب االفراد في الدول االخرى للتأثير في قيمهم وارائهم واستمالتهم لدعم  

 .اهداف السياسة الخارجية والمساهمة في تنفيذها

ها نوفي هذا الصدد نرى أيضا  ان صناع القرار في الدول المستقبلة )المتلقية(، وم
االجنبي ايضا  كبقية  ألعالمابوبنسب متباينة  يتأثرونبشعوبهم  عالقتهمكانت 

مواطنيهم . وهذا ما يحملهم ايضا  على انتهاج سياسة خارجية تنسجم مع اهداف 
 .الدولة الموجهة

كما ان كثافة ونوع استخدام وسائل االعالم يتباين بين دول الشمال وعموم دول  
وسائل للتأثير في صناع القرار الجنوب . اذ تستخدم الدول العظمى والكبرى هذه ال

والرأي العام في بلدان عالم الجنوب ترويجا  لسياساتها ومخططاتها . وذلك من  
خالل مؤسسات راسخة أُسست ألغراض اعالمية ودعائية، مستخدمة ضخامة  

الجنوب الذي وصل في تسعينات  التدفق االعالمي المتجه من دول الشمال الى دول 
90نسبة القرن الماضي الى  %. 

 


