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 االعالم الدولً مفهوم

ٌعد مفهوم االعالم الدولً من المفاهٌم التً ظهرت مإخراً جراء التطورات 

التكنولوجٌة وحدة النزاع الدولً بٌن االمم والشعوب، وهو نتج من عمق 

والنظام االقتصادي الدولً الجدٌد والنظام مصطلحات النظام العالمً الجدٌد 

وهناك من  ،االعالمً الدولً الجدٌد وهو ماصاحبه فكرة او مصطلح االعالم الدولً

ٌرجع هذا المفهوم الى بداٌات الحرب العالمٌة الثانٌة التً بدءت شرارتها عام 

وانتشار م.. بل هناك من ٌرى ان االعالم الدولً بدء مع ظهور المطبعة 1;91

الصحف وزٌادة اعدادها مع ازدٌاد توجهات االمم والشعوب للتؤثٌر على بعضها 

البعض، بٌنما هناك من ٌرى ان االعالم الدولً هو امتداد لالعالم الوطنً او 

، وهو بهذا المحلً وهو مرحلة اكثر تقدما وتطوراً من االعالم الوطنً او المحلً 

ً والذي ٌهتم بما ٌدور على نطاق الدولة ٌقسم االعالم الى االعالم المحلً او الوطن

الواحدة او االقلٌم الواحد وقد ٌكون سٌاسٌاً او اقتصادٌاً او زراعٌاً او مالٌاً او اسكانٌاً 

او اي قطاع اخر فً حٌن ان االعالم  ٌسمى باالعالم الدولً عندما تقوم بهذا 

ء فً نقل االخبار االعالم جهات دولٌة كبرى منتشرة فً العالم مثل وكاالت االنبا

المالً والعسكري والتحقٌقات الصحفٌة والتلفزٌونٌة او تقوم الدول ذات النفوذ 

باالعالم الى جماهٌر الدول االخرى بقصد نقل االخبار او التمهٌد لحمالت سٌاسٌة 

او عسكرٌة، فان هذا االعالم الى جانب كونه محلٌاً فً تلك الدولة، لكن ٌعد صادراً 

 .وعالمٌة وموجهه الى شعوب العالم عن جهات دولٌة

وعلى هذا ... كانت اغلب وسابل االعالم تقدم مادتها االعالمٌة  وفق منظور  مبنً 

ومن ثم الحرب الباردة  التً على سٌطرة احداث وظروف الحرب العالمٌة الثانٌة 

اعقبت  الحرب العالمٌة الثانٌة إذ كان اغلب االهتمام منصب على اشكال وسٌطرة 

حكومات على وسابل االعالم  وغٌرها من القوى الضاغطة فً حرٌة التعبٌر ال

فضالً عن حرٌة التدفق الحر للمعلومات او المعلومات العابرة للحدود الدولٌة، 

وكانت غالبٌة وسابل االعالم تقدم محتواها االعالمً ضمن معادلة التضاد بٌن 

 الغرب والشرق والشٌوعٌة  مقابل الرأسمالٌة.

وهناك من ٌرى ان عوامل عدة ساهمت فً بلورة مفهوم االعالم الدولً من ابرزها 

 -االتً:

التطور التكنولوجً الهابل سواء فً اجهزة الطباعة او اجهزة االتصاالت  .9

 واالقمار الصناعٌة او فً انطالق شبكة االنترنت.

 توفر المال الكافً  .:

 الخبرة االعالمٌة التً تولدت عبر الزمن. .;
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ختام ٌمكن تعرٌف االعالم الدولً بانه مجموعة وسابل االعالم الدولٌة وفً ال

المإثرة والبارزة فً العالم ومن دونها فانها محلٌة..بمعنى انه عملٌة االتصال 

التً تحدث بٌن الدول المختلفة عبر الحدود الدولٌة والتً تتضمن تدفق االخبار 

 وانتقال الصور وتبادل المعلومات.

ري هذا التدفق االخباري بطرٌقة غٌر متوازنة بٌن الشرق والغرب. وعادةً ما ٌج

هم لالدوات والتقنٌات إذ تكون الغلبة للدول الغربٌة وٌرجع ذلك الى امتالك

 والمعلومات.

 :  الدولً واإلعالم الدولً االتصال مفهوم

 السٌاسة وسابل من وسٌلة إنه: "  بقوله العوٌنً علً دمحم الدكتور ٌعرفه -

 ، السٌاسة هذه أهداف تحقٌق على ٌعمل الوسابل من غٌره مع فإنه الخارجٌة

 األول المقام فً للدولة الوطنٌة المصلحة تحقٌق فً األهداف هذه وتتمثل

 " .  الدولً النظام فً ودورها الدولة وزن باختالف األهداف هذه وتختلف

 فً الجماهٌر تزوٌد"  الدولً اإلعالم أن فٌرى بدر أحمد الدكتور ٌعرفه -

 تلك على التاثٌر بقصد الصادقة واألخبار الصحٌحة بالمعلومات األخرى الدول

 الدول تلك جماهٌر تتبنى وبالتالً ، الدولة قضاٌا بعدالة واقناعها الجماهٌر

 .  الدولة تلك لمواقف األخرى

 ٌقصد مما أكثر الملونة غٌر الصحٌحة المعلومات نقل الدولً باإلعالم ٌقصد -

  االتصال أشكال من آخر شكل أي به

 أو جماعة أو مجتمع به ٌسهم الذي اإلعالم: "  بؤنه دمحم سٌد دمحم الدكتور ٌعرفه

 الشارع رجل لتلقٌه ٌستجٌب بحٌث اإلعالمٌة الساحة فً مإسسة أو هٌبة

 .  العالم فً عامة بصفة القارئ أو المشاهد أو المستمع أي العالمً

 بعض اضطراب و حٌرة ٌعكس الدولً اإلعالم مفهوم تحدٌد فً التعدد هذا

 :  اهمها صعوبات عدة إلى ذلك وٌرجع الباحثٌن

 .  الدولٌة بالدعاٌة اإلعالم وتداخل ارتباط .9

 ، صحف ،  الجماهٌرٌة اإلعالم وسابل بٌن الشدٌدٌن والترابط االندماج .:

 الشدٌد الترابط وهذا ، وغٌرها..  الحدٌثة االتصال ووسابل وتلفزٌون وإذاعة

 فالقابم ، بٌنهما التمٌٌز حتى أو واالتصال اإلعالم بٌن الفصل الصعوبة من جعل

 .  اإلعالم وسابل كل استخدام ٌمكنه الدولً واالتصال اإلعالم فً باالتصال
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 االتصال ووسابل اإلعالم بٌن والترابط الحدٌثة االتصال تكنلوجٌا إن .;

 ، والدولً والمحلً والوطنً القومً اإلعالم بٌن الفروق قلصت والمعلوماتٌة

 .  الدولة لهذه السٌاسٌة الحدود ٌتجاوز أن اإلعالم هذا من نوع ألي ٌمكن حٌث

 الذي األمر مختلفة تخصصات فً باحثٌن اهتمام مجال هو الدولً اإلعالم .>

 .  الدولً  اإلعالم حول مختلفة مفاهٌم منهم كل تقدٌم إلى ٌإدي

 

 :  الدولً واالتصال الدولً اإلعالم بٌن الفرق

 الناس تزوٌد:  ٌعنً الذي اإلعالم بٌن فرقا هناك أن مالحظة من البد -

 على تساعدهم التً الثابتة والحقابق السلٌمة والمعلومات الصحٌحة باألخبار

 موضوعٌا تعبٌرا الرأي هذا ٌعبر بحٌث الوقابع من واقعة فً صابب رأي تكوٌن

 اقناع فن:  تعنً التً الدعاٌة وبٌن ، ومٌولهم واتجاهاتهم الجماهٌر عقلٌة عن

 .  اإلٌحاء طرٌق عن فٌهم والتؤثٌر الشعب من األعظم السواد

 دولة بها تقوم التً والجهود ألنشطة مجموعة"  بؤنه الدولً االتصال ٌعرف -

 األنشطة هذه منها تنطلق التً الدولة خارج بؤهدافها لإلقناع هٌبة أو جماعة أو

 نشر خالل من دٌنٌة أو فكرٌة أو اقتصادٌة أو سٌاسٌة أغراض لتحقٌق وذلك

 وأدواته بالجماهٌر االتصال وسابل وبواسطة واآلراء والمعلومات األفكار

 .  المختلفة

 مصطلح من ودقة واتساعا شموال أكثر الدولً االتصال اصطالح ٌعتبر -

 تحقٌق ألن وذلك لتحقٌقها سٌاسٌة بؤهداف ارتبط وإن حتى الدولً اإلعالم

 كافة على ٌعتمد بل فقط اإلعالم استخدام على ٌقتصر ال السٌاسٌة األهداف

 . واألفالم المسلسالت حتى بل ودعاٌة إعالم من االتصال وفنون وأسالٌب وسابل

 ال الدولً االتصال مفهوم تستخدم  العربٌة غٌر والكتابات األبحاث معظم -

  الدولً اإلعالم

 عبر تحدث التً االتصالٌة العملٌة أنه على الدولً االتصال فورتز ٌعرف -

 .  الحدود عبر العابر االتصال أو ، الدولٌة الحدود

 االتصال أن حٌث الدولً االتصال عن ٌختلف الدولً اإلعالم أن ألٌن ٌرى -

 بٌن والترابط التداخل فإن ذلك ومع الدولً اإلعالم من وشموال اتساعا أكثر
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 بٌن التمٌٌز الصعب من جعل المعلوماتٌة االتصال ووسابل اإلعالم وسابل

 .  الدولً واالتصال الدولً اإلعالم

 والموضوعٌة الدقة ٌعنً اإلعالم ألن الدولً اإلعالم مصطلح نستخدم -

 ال العقول ٌخاطب اإلعالم أن اعتبار وعلى الدولة عن الحقابق نقل ًف والصدق

  الغرابز

 من جزءان هما الدولٌة والدعاٌة الدولً اإلعالم أن على التؤكٌد المهم من -

 .  الدولً االتصال ظاهرة هً واحدة ظاهرة

 اإلعالمٌة لغتنا فً شٌوعا األكثر ألته وذلك الدولً اإلعالم استخدام -

 . المعاصرة

  الدولً اإلعالم وظائف

  المإثرة بالجماعات االتصال. 9

 ، المختلفة السٌاسٌة النظم فً المإثرة بالجماعات االتصال الدولً اإلعالم ٌتولى

 ومختلف البرلمان وأعضاء المصلحٌة والجماعات الضغط وجماعات كاألحزاب

 .  السٌاسً القرار صناعة فً المإثرة المإسسات

 للدولة السٌاسً الموقف درجة االعتبار عٌن فً تإخذ أن ٌنبغً التً األمور من

 على العمل ٌمكن السٌاسً الموقف وبتحدٌد وغٌرها والحٌاد تام تؤٌٌد من

 موقف وٌكون ، المعروضة القضاٌا لصالح الممكنة التؤٌٌد درجة نحو زحزحته

 .  الدولً اإلعالم فٌها ٌتدخل أن ٌمكن التً ةللطرٌق معٌارا الدولة

 صناعة عملٌات على سٌطرتها إلى باإلضافة المإثرة بالجماعات االتصال وٌفٌد

 الجماهٌر على تإثر التً النخبة ٌعدون الجماعات هذه أعضاء أن فً القرارات

 .  النخبة خالل من بالجماهٌر االتصال ٌتحقق وبالتالً

  بالجماهٌر االتصال. :

 المحاضرات خالل من المباشر غٌر أو المباشر باالتصال الجماهٌر إعالم ٌتم

 والمعارض والمسرح والتلفزٌون والرادٌو والمنشورات الصحفٌة والمإتمرات

 .  والسٌاحة

 المستقبلٌن على ٌإثر الذي األمر عام بشكل العام الرأي فً تإثر الوظٌفة وهذه

 .  القرار اتخاذ فً تؤثرهم عن النظر بغض
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 :  لـــ نظرا أطول مدي على بالجماهٌر االتصال تؤثٌر ٌتحدد

 والمصالح التعلٌم درجات فً مختلفة وفبات عرٌضا قطاعا ٌخاطب ألنه . أ

 .  واالتجاهات

 استحوذت وكلما بآخر أو بشكل تهمهم التً بالقضاٌا الجماهٌر اهتمام وٌزداد . ب

 .  غٌرها من أكثر بشكل تابعوها كلما اهتماماتهم على معٌنة قضاٌا

 .  عالٌة ونفقات متعددة ووسابل ٌرةبك امكانٌات ٌتطلب بالجماهٌر االتصال. ج

 المإثرة بالجماعات االتصال على ٌركز من السٌاسة علماء من هناك:  مالحظة

 .  األفضل هو وهذا معا الوسٌلتٌن على ٌركز من وهناك

  تمثٌلٌة وظابف. ;     

 أو إلٌها ٌنتمً التً الدولة بتمثٌل وذلك تمثٌلٌة بوظابف الدولً اإلعالم ٌقوم      

 المتحدة الوالٌات فً العربٌة الدول جامعة مكتب مثل عنها ٌنوب التً المنظمة

 .  تمثٌلٌة بوظٌفة ٌقوم

 

 الدولً االعالم فً ودورها العالمٌة االنباء وكاالت

 االنباء وكاالت مفهوم

 المراسلٌن من شبكة تستخدم التً الوكاالت بؤنها االنباء وكاالت الٌونسكو عرفت

 الربٌسة مراكزها فً موظفٌن وتستخدم البالد، من كبٌر عدد عن االنباء لجمع

 وارسالها المحلٌة االخبار عن فضالً  العالمٌة، االخبارٌة المواد هذه لتحرٌر

 او اذاعٌة محطات او صحف اكانت سواء مشتركٌها الى ٌمكن ما باسرع

 . الخارجٌة مكاتبها الى باالضافة محلٌة وكاالت او تلفزٌونٌة

 األخبار بتجمٌع تعنً حٌث إخبارٌة خدمة تقدم مإسسة: بانها ٌعرفها من وهناك

 اإلخبارٌة خدماتها بتوفٌر وتقوم. والصوت والكلمة بالصورة األحداث وتغطٌة

 والشبكة والصحف والتلفزٌون كاإلذاعة اإلعالمٌة المإسسات مختلف إلى

 . العنكبوتٌة

 تجمع أن وتستطٌع للمراسلٌن، شبكة تمتلك إعالمٌة وسٌلة بؤنها ٌعرفها واخر

 من كبٌر عدد من الساعة مدار على والمتحركة الثابتة والصور الخبرٌة المواد
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 اإلعالم وسابل فً نشرها ٌمكن حتى المواد تلك تحرٌر ٌعٌدون الذٌن المحررٌن

 . األخرى

 مصادرها من االخبار استقاء ٌتولى الذي الجهاز بانها الدٌن علم محمود وٌعرفها

 واالذاعات الصحف على وتوزعها العالم من متفرقة مناطق فً االساسٌة

 . الخاصة باجهزتها والمربٌة المسموعة

 تحتل كانت التً البالد فً القراء جمهور رغبة الى الوكاالت نشؤة سبب وٌعود

ً  مركزاً  فٌها الصحافة  وكاالت ظهرت ولهذا كله، العالم اخبار معرفة فً محترما

 ٌعود كما الدولٌة، االخبار من للصحف المتزاٌدة الحاجات تلبً كً االنباء

 مطلع فً الحكم مقالٌد على اوربا فً البرجوازٌة الطبقة سٌطرت الى السبب

 والتجاري المالً النشاط واتساع تطور فً ساهمت والتً عشر التاسع القرن

 واخبار المستعمرات عن واالخبار المعلومات الى الصحف حاجة وظهور

 .والبورصات والبنوك والتجارة السوق

 رأي حسب لسببٌن ذلك وٌرجع الطوٌل عمرها خالل االنباء وكاالت وتطورت

 – االنباء وكاالت جمٌع ان هو فالتجاري وسٌاسً، تجاري هما الٌونسكو

 اما...توزعها التً االنباء عن اشتراكات تتقاضى -السوفٌتٌة تاس وكالة باستثناء

 بالنسبة حكوماتها تتبعها التً للسٌاسة الدولً المٌدان فً التروٌج هو السٌاسً

 .  المختلفة العالمٌة للمشكالت

 مجال فً الجملة تجارة فً العمل هو االنباء وكاالت عمل ان القول ٌمكن وبهذا

 من باهتماماتهم تحضى التً االخبار مختلف لعمالبها وتقدم المعلومات

 هذه تبٌع. الطابرات حوادث الى وصوالً  القدم كرة لعبة الى القمم اجتماعات

 انه طالما ساعة >: مدار على الفورٌة االخبار ترٌد جهة كل الى المعلومات

 .الخدمة هذه ثمن دفع على قادر

 

 التأسٌس حٌث من الوكاالت اختالف

 باعتبارها تاسست روٌتر فوكالة التؤسٌس حٌث من االنباء وكاالت تختلف

 خارج انشطتها غالبٌة وحققت االعمال لرجال لالخبار الربٌسً المورد

 البرلمانٌة، المواد على خدماتها اقتصرت فقد الفرنسٌة االنباء وكالة اما برٌطانٌا،

 وعدد الداخلً ونظامها القانونً وضعها وكالة لكل فان الملكٌة حٌث من اما

 وكالة فملكٌة وتقنٌة، فنٌة تسهٌالت من تملكه ما ومدى ومراسلٌها عمالبها
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 خاصة، شركة ٌوناٌتدبرس تعد حٌن فً تعاونٌة مإسسة تعتبر االسوشٌتدبرس

ً  وكانت محدودة، مسإولٌة ذات برٌطانٌة شركة فهً روٌترز وكالة اما  ملكا

 عندما >919 عام حتى المتحدة المملكة فً االقلٌمٌة القومٌة الصحافة لمإسسة

 سوق فً اسهمها لتطرح السوق فً عملٌاتها عن بالتخلً ارباحها اغرتها

 الصحابها معقودة االدارة تظل بان االشتراك مع ونٌوٌورك بلندن االموال

 الفرنسٌة الصحافة وكالة توصف بٌنما القابضة، روٌترز اسم تحت االصلٌٌن

ً  فرنسٌة كمنظمة  وكالة فهً السوفٌتٌة تاس وكال ة اما البرلمان، لقرار طبقا

 من وناببه مدٌرها ٌعٌن الذي السوفٌتً الوزراء لمجلس مباشرة تابعة حكومٌة

 االخبار توزٌع حق تحتكر وهً البارزة الصحفٌة او الدبلوماسٌة الشخصٌات بٌن

 .  السوفٌتً التشرٌع ٌسري حٌثما

 مادام الدولٌة العالقات فً ودورها الوكاالت لهذه الخطٌر الدور ٌتضح وبهذا

 وسٌطرت المادي الربح وسٌطرت الكبرى الحكومات سٌطرت تحت تقع انها

 الذي الواسع الفكري االحتكار الوضع هذا خطورة وٌزٌد السٌاسً، الجانب

 ان الدراسات تشٌر إذ البشر، من المالٌٌن لعقول الوكاالت تلك كل تمارسه

 تقدمها والتلفزٌونٌة االذاعٌة والمحطات الصحف اخبار من% =9 الى% 98

ً  تؤثٌراً  تمارس فهً ولهذا االنباء، وكاالت ً  ٌومٌا  النظر وجهات على واسعا

 وهذا والوطنٌة، واالقلٌمٌة الدولٌة المواقف بصدد المجتمع فً االفراد وموقف

ً  متعددة اشكاالً  ٌؤخذ التؤثٌر ً  تعلٌمٌا ً  وثقافٌا ً  وتوجٌهٌا  نقول ان ٌمكن اي. وسٌاسٌا

 القضاٌا ازاء ومواقفهم جماهٌره وفاعلٌة العام الرأي توجٌه فً هامة ادوات انها

 .المختلفة

 

 االنباء وكاالت انواع

 :هً الوكاالت من اقسام خمسة الى االنباء وكاالت تقسم

 العالم أنحاء شتى فً مكاتبها تنتشر وكاالت وهً: الكبرى العالمٌة الوكاالت .9

 وكالة ومنها ٌطلبونها، التً المختلفة الخبرٌة بالمواد فٌها المشتركٌن وتمد

 وٌوناٌتدبرس اسوشٌتدبرس ووكالتً الفرنسٌة الصحافة ووكالة روٌترز

 اجهزة فٌها وتنشط إال منطقة فالتوجد. السوفٌتٌة تاس ووكالة االمركٌتٌن

 والتكنولوجٌا والقوة المعدات من الوكاالت هذه وتملك العالمٌة، الوكاالت

 العربٌة، االنكلٌزٌة،)  مثل عدة بالغات وتوزٌعها االخبار جمع به ماتستطٌع

 فً فً امكانات ولها ،(انٌةواالسب الروسٌة، البرتغالٌة، االلمانٌة، الفرنسٌة،
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 خدماتها توزع تجعلها المراسلٌن من بشرٌة قوة وتستخدم العالم دول معظم

 او القومٌة او المحلٌة الوكاالت آالف الى ساعة >: مدار على االخبارٌة

 .والتلفزٌونٌة االذاعٌة المحطات او الصحف

 األخبار من الحٌاد على تقف أنها العالمٌة األنباء وكاالت تؤكٌد من الرغم وعلى

 أفكار حسب توجهها وال تامة بموضوعٌة تبثها وأنها بها، المشتركٌن تزود التً

 لألخبار الدولً التدفق حركة على كبًٌرا تؤثًٌرا لها فإن معٌنة، سٌاسٌة ورإى

 تحملها التً األنباء حجم أن بمعنى الشرق، إلى الغرب من هو واحدًا اتجاًها ٌؤخذ

 الثالث، العالم دول عن تنقلها التً األنباء كمٌة مرات عدة ٌفوق الوكاالت هذه

 تحمل األنباء نوعٌة فإن نفسه، الوقت وفً الكمً، باالختالل علٌه ٌطلق فٌما

 الثالث، العالم دول على وضوًحا أكثر وتحاماًل  الغرب مصلحة فً واضًحا تحًٌزا

 .الكٌفً باالختالل ٌعرف فٌما

 توزٌع مكاتب تملك التً الوكاالت تلك وهً: الحجم متوسطة الوكاالت .:

 انباء وكالة مثل العالمٌة الوكاالت ضمن تصنٌفها ٌؤتً ولم كبٌرة خارجً

 ،( DPA)  االلمانٌة االنباء ووكالة kyodo الٌابانٌة االنباء ووكالة الصٌن

 الوكاالت مصاف الى ترقى لم والتً الحجم المتوسطة الوكاالت من وغٌرها

 الوكاالت وهذه المحلٌة الوكاالت من اكبر نفسه الوقت فً ولكنها العالمٌة

ً  تشترك  .االخبار خدمة فً العالمٌة الوكاالت مع اٌضا

 التً االنباء وكاالت وهً: االقلٌمٌة الوكاالت او الجنسٌة متعددة الوكاالت .;

 من عدد وتظم معٌنة، جغرافٌة لمناطق االخبارٌة الحاجات ارضاء الى تسعى

 انتماء ٌجمعها التً البلدان من فبة او السٌاسٌة، انظمتها تختلف التً الدول

 لها لٌس التً والوكاالت العالمٌة الوكاالت  بٌن تقع وهً معٌن، سٌاسً

) االنحٌاز عدم دول وكاالت مجمع ذلك على ومثال محددة قومٌة انتماءات

NANAP  )الكارٌبً البحر دول ووكالة (CANA )، األنباء ووكالة 

 من إٌمانًا أنشبت التً السعودٌة العربٌة المملكة فً جدة ومقرها اإلسالمٌة

 اإلسالمٌة، األمة بمصالح تعنى أنباء وكالة وجود بؤهمٌة اإلسالمٌة الدول

 على األخرى الدول وأخبار أخبارها وتنقل فٌها، التنمٌة جوانب وترصد

 .والتحرٌف التشوٌه عن بعٌدة الصحٌحة، اإلسالمٌة والمبادئ القٌم من أسس

 اقترح قد 8=91 عام كراتشً فً عقد الذي اإلسالمً العالم مإتمر وكان

 فً االقتراح هذا على الموافقة وتمت ،«اإلسالمٌة األنباء وكالة» إنشاء فكرة

 عام أًٌضا كراتشً فً عقد الذي اإلسالمٌة الدول خارجٌة وزراء مإتمر

 األنباء وكاالت عن ممثلون عقده اجتماع فً الوكالة دستور أقر ثم، 9198
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 الفعلً عملها الوكالة وبدأت، :919 عام اإلسالمٌة للدول التابعة الوطنٌة

 من الرغم وعلى .السعودٌة جدة مدٌنة فً الحالً مقرها من 9191 عام

 تتبوأها، أن ٌجب التً والمكانة بها المنوط والدور للوكالة الكبٌرة األهمٌة

 إخبارٌة خدمات لتحقٌق وتقدمها تطورها دون تحول جمة عقبات هناك فإن

 -:هً العقبات هذه أهم ومن متمٌزة،

 ان وممكن مستقلة غٌر الوكالة ان على تدل المشكلة وهذه التموٌل، مشكلة - أ

 الى المشكلة هذه تشٌر كما لها، تموٌالً  االكثر الدول اتجاهات فٌها تإثر

 لقاء معها باالشتراك االعالمٌة المإسسات اقناع على الوكالة قدرة ضعف

 االقناع قدرة عدم تصل وربما االقلٌمٌة، االخبار على للحصول مالٌة مبالغ

 .تؤسٌسها من جزء هً التً االسالمٌة الدول على حتى

 على قادرة غٌر انها على ٌإكد ما وهو المإهلة، البشرٌة الفنٌة الكوادر نقص - ب

 قدم الى ٌشٌر انه على فضالً  الوكالة، هذه فً للعاملٌن التدرٌب مراكز توفٌر

 .االسالمٌة الساحة تغطً التً العالمٌة الوكاالت منافسة على قدرتها

 عدم ٌإكد ما وهو فقط، اإلسالمٌة البلدان على اإلعالمٌة التغطٌة اقتصار - ت

ً  او قدرتها  ٌولد ما وهو الخارجً، العالم فً التؤثٌر فً رغبتها عدم اٌضا

 العالمً السلم بناء عن االسالمٌة التصورات نقل على قدرتها ضعف

 .واالجتماعٌة والسٌاسٌة االقتصادٌة بنٌته فً والمشاركة

 ناتج وهذا المتعاونٌن، أو المتفرغٌن المراسلٌن من كبٌرة شبكة امتالكها عدم - ث

ً  ورد والذي التموٌل هما اساسٌٌن عاملٌن من  االخر العامل بٌنما ذكرهُ، سابقا

 من كوادر توفٌر الى الوكالة قٌادة تستطٌع التً الجٌدة االعالمٌة االدارة هو

 غٌر تكون قد انها على فضالً  معها، للعمل المتفرغٌن والمحررٌن المراسلٌن

 الوكاالت فً العاملٌن المتمٌزٌن المراسلٌن وجذب منافسة على قادرة

 .العالمٌة

 تمولها، او تتبعها التً للحكومات مباشر غٌر او مباشر بشكل خضوعها - ج

 تقوم التً هً دولة كل فً المرتبطة االعالمٌة المإسسات ان ذلك عن فضالً 

 االعالمٌة المإسسات اغلب ان علمنا ما واذا دولتها اخبار عن الوكالة بتزوٌد

 وجهة تنقل الوكالة هذه اصبحت وبالتالً حكومٌة هً االسالمٌة الدول فً

 .شعوبها نظر جهات تنقل وال لها تتبع التً الحكومات

 الوكاالت عمل السالٌب الموجهة لالنتقادات نتٌجة الوكاالت هذه ظهرت وقد

 الثالث، العالم دول لجهود السلبٌة الصورة نقل على تعمل انها حٌث من العالمٌة
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 النشاء الثالث العالم دول نظر وجهة الٌونسكو؛ دعم من ِوِلدت الوكاالت وهذه

ً  اعتمادها عن بدابل  الوكاالت تلك تحقق ولم العالمٌة، االنباء وكاالت عن كلٌا

 من تقوم روٌترز مع اتفاق فً دخلت عندما(  CANA) وكالة سوى نجاحات

 اخرى عوامل عن فضالً  روٌترز، الى الكارٌبً البحر دول اخبار بتوفٌر خالله

 -:باالتً اجمالها ٌمكن والتً النجاح على(  CANA)  ساعدت

 .الوكالة دعم على الكارٌبً البحر دول تنافس - أ

 .الكارٌبً منطقة فً االعالم وسابل قوة - ب

 .محددة جغرافٌة منطقة فً تعمل انها - ت

 .الغربٌة المانٌا من كبٌرة مالٌة مساعدات تلقت - ث

 الربٌسٌة ومهمتها الدول، معظم تملكها وكاالت وهً: المحلٌة الوكاالت .>

 الٌونسكو عرفتها وقد العالمٌة، األخبار أهم إلى إضافة المحلٌة، األخبار تغطٌة

 فً بتوزٌعها وتقوم(  االهلٌة) المحلٌة االخبار بجمع تقوم التً الوكاالت بانها

 الكبرى االنباء وكاالت تشكله الذي الخطر من الوكاالت هذه نشؤة وقد بالدها،

 جمٌع فً محلٌة انباء وكاالت ظهور على التشجٌع من البد فكان االخبار على

 وبث جمع على المحدودة بقدراتها معظمها فً تتسم لكنها العالم، دول انحاء

 بسبب وكذلك المحدودة، والتكنولوجٌة والمادٌة البشرٌة لقدراتها نتٌجة االخبار

 االجراءات عن فضالً  مباشر، غٌر او مباشر بشكل لحكوماتها خضوعها

 ومن االعالمً العمل بمتطلبات لالضطالع حركاتها تعرقل التً البٌروقراطٌة

 .العربٌة الدول فً األنباء وكاالت الوكاالت هذه

 االخبار من نوعٌات فً المتخصصة الوكاالت وهً: المتخصصة الوكاالت .=

 الصحف لكبرٌات تابعة تكون الوكاالت هذه ومثل الرٌاضٌة، او االقتصادٌة مثل

 وواشنطن تاٌمز، انجلس لوس تاٌمز، النٌوٌورك)  صحف مثل االمرٌكٌة

 فً منتشرة وهً االعمدة وكاالت اسم الوكاالت هذه بعض على وٌطلق( بوست

ً  ومنها الخصوص وجه على االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات  المادة وكاالت اٌضا

 عام تؤسست التً المصورة العالمٌة االنباء وكالة مثل المصورة االخبارٌة

 .م9191

 

 الكبرى االنباء وكاالت نفوذ مناطق
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 االتفاق تم بٌنهما الشدٌدة المنافسة ووقع االنباء وكاالت نجاحات ازدٌاد مع 

 وكان بٌنها، فٌما نفوذ مناطق الى العالم تقسٌم الى العالمٌة االنباء وكاالت بٌن

 -:االتً النحو على نفوذ مناطق وكالة لكل ٌعطً التقسٌم هذا

 واسبانٌا واٌطالٌا وسوٌسرا فرنسا فً حصتها كانت: الفرنسٌة هافاس وكالة .9

 .مصر فً روٌترز ومع امرٌكا، وجنوب ووسط والبرتغال

 االمبراطورٌة انحاء جمٌع حصتها كانت: البرٌطانٌة روٌترز وكالة .:

 .مصر فً هافاس ومع االقصى الشرق ودول وتركٌا البرٌطانٌة

 .االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مناطق جمٌع فً: االمرٌكٌة اسوسٌتدبرس وكالة .;

 ودول وهولندا والنمسا المانٌا وحصته: االلمانً التلغرافً فولف مكتب .>

 .والبلقان وروسٌا اسكندنافٌا

 من كبٌر جزء على حازت االسد، إذ حصة روٌترز التقسٌم هذا اعطى وبهذا

 غطت التً الفرنسٌة هافاس ثم العظمى، برٌطانٌا نفوذ تحت تقع كانت مناطق

 التلغرافً فولف بٌنما الفرنسً، النفوذ سٌطرة تحت تقع التً المناطق

 .كسابقاتها شاسعة بمناطق لٌس واسوشٌتدبرس

 ظل الصراع ان إال وكالة لكل تابعة النفوذ مناطق وجعل التقسٌم هذا ورغم

 ً ً  النفوذ مناطق فً التداخالت بسبب المذكورة الوكاالت بٌن محتدما  كانت فاحٌانا

 للبقٌة، بالنسبة الحال وهكذا العكس، وعلى لهافاس تابعة مناطق تغطً روٌترز

 الدول ومصالح آنذاك الدولً الصراع ٌعكس كان الوكاالت بٌن الصراع وهذا

 .بالعالم النفوذ مناطق فً

 

 العالمٌة االنباء وكاالت

 ٌقدر بٌنما لالخبار العالمً التدفق من% =9 على تسٌطر وكاالت  اربع هناك

 بسٌطرة تتمتع انها االتفاق على ماٌدل وهو التدفق من% 98 تحتكر انها آخرون

 -:هً الوكاالت وهذه العالم فً والمعلومات االنباء تدفق على احتكارٌة

 (. Reuters)  روٌترز وكالة .9

 AP ( Associated Press .) اسوشٌتدبرس وكالة .:

 UPI ( United Press International .) ٌوناٌتدبرس وكالة .;
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 AFP ( Agency France Press .) الفرنسٌة االنباء وكالة .>

 الدولً، االعالمً النظام على الشمالٌة السٌطرة آلٌات اهم الوكاالت هذه وتعتبر

ً  كلمة ملٌون ;; بـ االربع الوكاالت هذه تنتجها التً الكلمات عدد ٌقدر إذ . ٌومٌا

 .االربع الوكاالت هذه عن مختصرة تفاصٌل وسنعطً

 

 روٌترز وكالة

 ٌهودٌة اصول من المانً مهاجر انذاك اسسها برٌطانٌا فً م9=99 عام تاسست

 جولٌوس بول نفسه وسمى المسٌحٌة اعتنق والذي جوزاخات بن اسرابٌل ٌدعى

 تالقً لم والذي البرٌطانٌة الصحف الى خدماته تقدٌم فً بدء والذي روٌتر

 م9=99 عام ولندن بارٌس بٌن الكابل ظهور بعد انه إال االمر بداٌة فً االهتمام

 الى االمل وعاد بها االهتمام وزاد اسرع بصورة االخبار باستالم الصحف بدأت

 . الصحف اخبار خدمة فً العمل وتضاعف روٌتر جولٌوس

 المورننك صحٌفة تعاقدت عندما 9=99 عام روٌترز فً التحول نقطة وحصلت

 ٌبٌعها كان التً االخبار لنشر(  Morning Advertiser)  ادفرتاٌزر

 المواضٌع ان بهدف وذلك كبٌرة عمولة لقاء العالٌة الرتب ذوي من الشخاص

 هذه واٌدت قرابها دابرة من توسع سوف الجرٌدة صفحات فً ستنشر التً

 واصبحت قرابها تضاعف وفعال االخبار، هذه تنشر واخذت الفكرة الجرٌدة

 اتفاقٌات عقد على تتسابق الصحف بقٌة واخذت غٌرها من تمٌزا اكثر الجرٌدة

 االخبارٌة النشرات فً مشاركة كافة الصحف تقرٌباً  اصبحت حتى روٌترز مع

 .  روٌترز لهم تصدرها التً

 التشرٌعٌة المجالس الى الثالث نابلٌون خطاب نص على روٌتر مكتب حصل كما

 الواسعة الشهرة روٌترز اكسب مما النمسا على الحرب فٌه اعلن الذي الفرنسٌة

. 

 بالمانٌا مكتبه بربط كابل خط انشاء من* =<99 عام بعد روٌترز جولٌوس تمكن

 التؤرٌخ ذلك منذ الوكالة واصبحت االمرٌكٌة القارة شمال ٌربط اخر وكابل

 من كثٌر على برٌطانٌا سٌطرت م9998-8<99 من الفترة وبٌن مساهمة شركة

 الى  وامتدت اعمالها فتوسعت الوكالة على اٌجابً انعكاس لهذا وكان الدول

 فً ابنه خلفه م9911 عام روٌترز جولٌوس وفاة وبعد.  والصناعة البنوك قطاع

 الى روٌترز ملكٌة وآلت االخر هو توفً حٌث م<919 عام حتى الوكالة رباسة
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 رودرٌك الجدٌد العام المدٌر برباسة(  المتحدة روٌترز)  سمٌت اهلٌة مإسسة

 م=:91 عام وفً.  افرٌقٌا جنوب فً لروٌترز مدٌرا ذلك قبل عمل الذي جونز

)  الصحافة جمعٌة هً برٌطانٌة صحفٌة مإسسة روٌترز اسهم نصف اشترت

The Press Association  )ًالبرٌطانٌة، المقاطعات صحف تحتل كانت الت 

 هً برٌطانٌة جمعٌة االسهم من المتبقً النصف شراء تم م9>1/99/91: وفً

 تمثل والتً(  The News Paper Publisher)  الصحف ناشري جمعٌة

.  البرٌطانٌة للصحف بالكامل مملوكة الوكالة اصبحت وبهذا اللندنٌة الصحف

 االسترالٌة الصحافة جمعٌة مع شركة فً روٌترز دخلت م<>91 عام وفً

 ٌنص اتفاقا بٌنها فٌما االربعة االتحادات وعقدت النٌوزلندٌة، الصحافة وجمعٌة

 وكذلك م:<91 عام حتى السهما فً تغٌٌرات اي الجراء السماح عدم على

 الى روٌترز وتعرضت االخبار، خدمة فً واالستقامة االستقالل على االتفاق

 فً قوتها على حافظت لكنها ناسا ووكالة االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات منافسة

 انباء وكالة 99 مع الوكالة وتعاملت المشتركة االوربٌة السوق ودول افرٌقٌا

 عن االخبار بث وتستطٌع بالمالٌٌن تقدر كلمات روٌترز وتبث وخاصة، وطنٌة

 . وقوعها من اقل او دقٌقتٌن بعد االحداث

 Vis)  العالمٌة التلفزٌونٌة االخبار شركة اسهم بعض اشترت 8<91 عام وفً

News  )واعادت كاملة الشركة اشترت إذ م،:<91 عام حتى الشراء وواصلت 

 مصدر اهم االن الشركة هذه وتعد روٌترز تلفزٌون شركة علٌها لتطلق تسمٌتها

 خدماتها وتقدم متلقً ملٌار =,9 الى اخبارها تصل إذ. التلفزٌونٌة لالخبار دولً

 واالرضً، الفضابً االتصال طرٌق عن االعالم وسابل جمهور الى مباشرة

 والمتابعة الحالٌة حٌث من واالهم االقدم روٌترز تلفزٌون خدمات وتعتبر

 خدمة فهو روٌترز لتلفزٌون الوحٌد المنافس اما العالم، فً الجدٌدة واالحداث

 .  م>911 عام بدأت التً اسوشٌتدبرس تلفزٌون اخبار

 للقوة عناصر أربع على رابدة دولٌة أخبار كمإسسة روٌتر وكالة موقف وٌعتمد

 :هً

 وعدم واستقامتها ودقتها بسرعتها تعرف دولٌة ومعلومات أخبار شبكة .9

 .تحٌزها

 .واالتساع بالجودة ٌتمٌز إنتاج وخط باستمرار متطورة اتصال شبكة  .:

 المعلومات ولتوفٌر الراهنة واألحداث األوقات لتغطٌة شامل مالً دعم .;

 .المطلوبة التارٌخٌة
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 .متواصلة تكنولوجٌة وتطبٌقات تطورات جانب إلى بهـا معترف دولٌة سمعة .>

 

 االسوشٌتدبرس وكالة

 فً اجتمع اذ عشر التاسع القرن منتصف الى االخبارٌة الوكالة هذه تارٌخ ٌعود

 مقر فً وبالتحدٌد نٌوٌورك مدٌنة فً صحف ست ٌمثلون مسإولٌن م9>99 عام

 وخاصة االخبار لجمع المرتفعة التكالٌف قضٌة لٌناقشوا صن نٌوٌورك صحٌفة

 نقل من جعل قد جدٌد كؤختراع التلغراف وكان التلغراف بواسطة اوربا من

 الشٌا بعض مرتفعة استخدامه تكالٌف ظلت لكن وسهلة ممكنة عملٌة االخبار

 وطرح منفرد، بشكل الخدمات تلك توفٌر الصحف بعض معها التستطٌع لدرجة

 لمواجهة نٌوٌورك مدٌنة صحف بٌن التعاون فً ٌكمن حالً  ٌومها هال دٌفٌد

 االختالفات من الرغم وعلى االخبار تدفق على التإثر حتى التلغراف شركات

 المطاف نهاٌة فً اتفقت الست نٌوٌورك صحف ان اال حٌنها فً ظهرت التً

 هذه وبدأت اسوشٌتدبرس، وكالة والدة هً وكانت مشتركة تارٌخٌة خطة على

 الٌوم الى  االهتمام بهذا متمسكة وظلت باالخبار مهتمة نشؤتها منذ الوكالة

 الراهن الوقت فً علٌها والسٌطرة الربحٌة غٌر الوكالة هذه ملكٌة فً وتشترك

 .  صحٌفة 88==9 قرابة

 الصحف، ٌمثلون او ٌملكون اشخاص بٌن اتحاد عن عبارة واالسوشٌتدبرس

 الصحف فً االخبار هذه نشر اجل من االخبار وتبادل وتوزٌع جمع وعملها

 على وتوزعها علٌها تحصل التً االخبار وبواسطة ٌمثلونها، او ٌملكونها التً

 التلفزٌون ومشاهدي الصحف وقراء مشتري عدد فً زٌادة تحقق الصحف

 بٌع بطرٌقة ولٌس الطرٌقة وبهذه واسعارها االعالنات حجم فً زٌادة وبالتالً

 تعاقدها طرٌق عن اوربا فً الوكالة نشطت وقد.  ارباحها الوكالة تحقق االخبار

 الوكالة ولقٌت االخبارٌة الخدمة مجال فً وتعاونها وولف وروٌترز هافاس مع

 ترد التً لالخبار كمصدر علٌها اعتمدت التً االوربٌة الصحف جانب من قبوالً 

 جعلها الذي الحد الى الوكالة بدعم التعاون مجال واخذ االمرٌكٌتٌن، من الٌها

 للوكاالت االولى المرتبة فً تقف جعلها وبالتالً نشاطها عوابد من الكثٌر تجنً

 امرٌكا اتحاد فً المعتمدة الربٌسٌة الوكالة تعتبر برس واسوشٌتد.  العالمٌة

 تنافسها كانت إذ مادٌاً، علٌها اثرت هابلة منافسات فً الوكالة ومرت الشمالٌة،

 المنافسة من انسحبت ولكن انترناشٌونال ٌوناٌتدبرس ووكالة روٌترز وكالة

 . روٌترز لها الوحٌد المنافس وظل ٌوناٌتدبرس
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 الوكالة الى التابعة التلفزٌونٌة المإسسة بدأت فقد التلفزٌونٌة الخدمات ناحٌة ومن

 االحد ٌوم صباح من الربعة الساعة فً العالم الى االنباء نشرات اولى بارسال

 زلزال مثل العالم فً هامة احداث وغطت APTV وتسمى م،>99/911/;:

 . الشٌشان وحرب الشرقٌة، تٌمور احداث الفلبٌن،

 

 متلقً ملٌار من اكثر وان العالم، فً انباء وكالة اكبر اسوشٌتدبرس وكالة وتعد

 فً اعالمٌة وسٌلة 88==9 من اكثر الى وتصل ٌوم كل الخبارها ٌتعرضون

 الفقري العمود ٌعتبرها من وهناك لغات، خمس الوكالة هذه وتستخدم دولة :99

 عن فضالً  العالم، عبر وتدفقها االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً االخبار لصناعة

 بسرعة والمالٌة االقتصادٌة المعلومات توفر قوٌة مالٌة خدمات بانشاء قامت انها

 جورنال، سترٌت الوول صحٌفة تملك التً جونز داو مع باالشتراك وذلك كبٌرة

ً  الوكالة واجهت وقد  على االخبارٌة الخدمات تطور فً ٌتمثل خطٌراً  تحدٌا

 االخبار تغطٌة فً التقلٌدٌة مٌزاتها من الخدمة هذه قللت وقد االنترنت،

 االنترنت على االمس ٌوم اخبار عرض وهً لها حلول طرح ورغم وتوزٌعها،

 تحسم لم الزالت انها إال فقط مشتركٌها على الٌومٌة اخبارها تعرض حٌن فً

 . الموضوع هذا

 

 الفرنسٌة االنباء وكالة

 الٌهودي أسسها التً التارٌخٌة الفرنسٌة( هافاس) لوكالة الورٌث الوكالة هذه تعد

 مجموعة تعرضت وقد ،=;99 العام فً بارٌس فً هافاس شارل البرتغالً

 بوصفها الفرنسٌة األنباء وكالة إلى ملكٌتها بعدها آلت حادة مالٌة ألزمات هافاس

 .واإلداري المالً الصعٌد على مستقلة شخصٌة ذات عامة مإسسة

 منافسة، إمبراطورٌة لتصبح التسعٌنات بداٌة فً الفرنسٌة األنباء وكالة تطورت

 .اإلرسال عملٌات فً المتقدمة اإللكترونٌة التكنولوجٌا استخدمت حٌث

ً  تبثه ما بلغ 9119 العام وفً  اإلنكلٌزٌة باللغات كلمة ملٌون نصف نحو ٌومٌا

 الفرنسٌة األصلٌة اللغة إلى باإلضافة واأللمانٌة، والبرتغالٌة والعربٌة واإلسبانٌة

. 

 لعمالبها توفر التً الدولٌة اإلخبارٌة الوكاالت من الفرنسٌة األنباء وكالة وتعتبر

 من العدٌد الفرنسٌة الوكالة اهتمامات تشمل و للمقاالت، كاملة نصوصا
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 و التجارٌة و الثقافٌة و الدبلوماسٌة و واالقتصادٌة السٌاسٌة الموضوعات

 . العالم قارات كل فً مراسلٌها من شبكة بواسطة الدولٌة، الرٌاضٌة

 

 وكاالت االنباء وتحدٌد االجندة

هناك سإال ٌطرح نفسه هو ما دور وكاالت االنباء فً تحدٌد االجندة العالمٌة؟ 

وهذا السإال تجٌب عنه الدراسات واالبحاث الى ان وكاالت االنباء الدولٌة 

فً العالم كله، ذلك ان تكالٌف االربع تحدد االجندة االخبارٌة لوسابل االعالم 

عملٌة جمع االخبار كبٌرة، ولذلك فإن وسابل االعالم تعتمد على هذه الوكاالت 

بشكل مكثف فً الحصول على االخبار، وهذا ٌشٌر الى انه لكً ٌحصل أي 

حدث فً العالم على الفرصة لكً ٌوضع على اجندة وسابل االعالم وان ٌحصل 

بد اوالً ان ٌحصل على اهتمام وكاالت االنباء الدولٌة على اهتمام العالم، فانه ال

االربع، أي بمعنى ان تقرر هذه الوكاالت انه حدث ٌستحق االهتمام، وهذا ٌعنً 

انه اذا لم ٌجذب الحدث اهتمام الوكاالت العالمٌة االربع فانه ال ٌحصل على 

وكاالت  ان Alleneامكانٌة ان ٌوضع على اجندة العالم، وعلى ذلك ٌرى آلٌن 

 -االنباء االربع تقوم بتحدٌد أجندة العالم على النحو اآلتً:

انها تحدد االساس الٌومً لالخبار، الن ما تعتبره هذه الوكاالت أخباراً هو  .9

 الذي ٌطبع فً الصحفن وٌبث فً وسابل االعالم االخرى.

انها تحدد اهمٌة االخبار، إذ ٌتم اعطاء اهمٌة لبعض االحداث والتقلٌل من  .:

 اهمٌة احداث اخرى.

ان هذه الوكاالت تضع القواعد التً ٌقوم على اساسها الصحفٌون بجمع  .;

 االخبار.

وبما ان هذه الوكاالت تعتمد بشكل اساس فً عملٌة جمع االخبار، واتخاذ 

القرارات حول اهمٌتها والمعلومات التً تتضمنها االخبار والزواٌا التً تركز 

ن المصادر الرسمٌة الحكومٌة فً الوالٌات علٌها على المصادر الرسمٌة وال

المتحدة االمرٌكٌة ودول الشمال هً اهم المصادر التً تعتمد علٌها وكاالت 

االنباء فً تغطٌة االحداث فان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ودول الشمال تستخدم 

 هذه المٌزة للمحافظة على سٌطرتها المحكمة على االجندة السٌاسٌة العالمٌة.

 العالمٌة االنباء وكاالت ستقبلم
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 من الكثٌر هناك لكن... االنباء تدفق على تسٌطر االنباء وكاالت الزالت 

 سوف االتصال ثورة وان طوٌالً، ٌستمر لن السٌطرة وضع ان على الشواهد

 الشواهد هذه اهم ومن، االخبار صناعة مجال فً التحوالت من الكثٌر الى تإدي

 -:اآلتً

 هذا واخذ: االنترنت عبر االخبار على ٌحصلون الذٌن الناس عدد تزاٌد .9

 االنترنت، استخدام فً المتزاٌد التنامً بعد الحاضر الوقت فً ٌتزاٌد التهدٌد

 والمجالت الصحف مقدمتها وفً التقلٌدٌة، االعالم وسابل لكل تهدٌد ٌشكل وهو

 . المطبوعة الورقٌة

 اخبارٌة قناة وهً( MSNBC) قناة مثل: جدٌدة اخبارٌة مصادر ظهور .:

 القناة هذه وتتمٌز ،(NBC) و( CNN) مع باالشتراك مٌكروسوفت شركة انشؤتها

 ٌرٌدونها التً االخبار على الحصول من االنترنت مستخدمً تمكٌن على بالقدرة

 فً متاحة الخدمة هذه واصبحت ومعلومات، اخبار من ٌرٌدون ما ٌطلبوا وان

 وهً مشترك، ملٌون( 9;) عن مشتركٌها ٌزٌد اي واسع بشكل المتحدة الوالٌات

 مستمرة تغطٌة تقدم انها فضال ٌومٌاً، صفحة مالٌٌن ثالث من اكثر تعرض

 فً اهمٌتها ظهرت وقد المشترك، طلب وحسب لألحداث، وحالٌة وسرٌعة

 اي تستطٌع ال ما وهو بدقٌقة، دقٌقة النتابج تقدم كانت إذ االمرٌكٌة، االنتخابات

 الجمهور بٌن تفاعل خلق على تعمل انها كما. تقدٌمه اخرى اخبارٌة وسٌلة

 القرار صناع مع والتحاور االتصال لهم وتوفر المٌدان، فً العاملٌن والصحفٌٌن

 االخبار وتكامل اندماج على ظهورها منذ عملة وهً السٌاسٌة، والشخصٌات

 فً مكروسوفت سٌاسة من اساسً ركن تعد وبهذا االنترنت، مع التلفزٌونٌة

 فً كبٌرة تحوالت اجرت بذلك وهً الجمهور، وجذب االخبار على السٌطرة

 بتوزٌع تقوم انها الدراسات احدى اشارت حٌث واستهالكها، االخبار جمع عملٌة

 ملٌون( :,=) ٌعادل ما اي شهرٌاً، االخبار من صفحة ملٌون( 88:) ٌعادل ما

 .ٌومٌة صحٌفة من طبعة

 امرٌكٌة صحفٌة شركات( 9) قامت إذ جدٌدة، اخبارٌة مصادر ظهور واستمر

 باسم عرفت االنترنت، على المحلٌة لالخبار قومٌة شبكة بإنشاء مز=911 عام

 بتوفٌر تقوم الشبكة وهذه( New Century Network) الجدٌد القرن شبكة

 المقاالت الى باالضافة للصحف مستمر بشكل االمرٌكٌة المحلٌة االخبار

 التحول على الصحف بمساعدة تقوم نفسه الوقت وفً الرٌاضٌة، والمعلومات

 تاٌمز نٌوٌورك جرٌدة قامت كذلك. االنترنت على الكترونٌة صحف الى

 The New York times news) باسم عرفت اخبارٌة خدمة بانشاء االمرٌكٌة



ة|  18 ح ف ص ل  المرحلة: الثالثة             : م. م. حبٌب الملحاالعالم الدولً مدرس مادة  ا

 

 

service  )ًكلمة الف 8= ترسل واه  ً ( 8;9) منها صحٌفة 8== الى ٌومٌا

ً  وهناك االمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات خارج صحٌفة  االخبارٌة االخدمة اٌضا

 والخدمة ،( Washington Post News Service) بوست الواشنطن لجرٌدة

 Los Angeles Time News Service)  تاٌمز انجلس لوس لجرٌدة االخبارٌة

ً  كلمة الف( 8<) تنقالت االخٌرتان االخبارٌتان والخدمتان ،( ( 88<) الى ٌومٌا

 .االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات خارج نصفها صحٌفة

 فرضتها التً التطورات اهم من التلفزٌون ٌعد: االخبار وصناعة التلفزٌون .;

 اصبح ان بعد االخبار، صناعة على العصر هذا فً والمعلومات االتصال ثورة

 احد فٌها ٌرى والتً ،(CNN) شبكة ظهر بعد السٌما لالخبار، االول المصدر

 خدمة خدمة توفر اصبحت إذ للتلفزٌون، الثانً العصر بداٌة انها الباحثٌن

 قوة زٌادة الى ادى الذي الربٌس الحدث كان وقد السٌاسٌة، للنخبة حٌة اخبارٌة

(CNN )دوراً  لعبت حٌث. م9119 عام الخلٌج حرب هو  ً  تغطٌة فً مهما

 فً القرار لصناع بل الجمهور البناء فقط لٌس عنها تغطٌة وقدمت احداثها،

 العسكرٌة التطورات من ٌجري لما العاكسة المرىة اضحت انها حتى مكاتبهم،

)  العالم على االمرٌكٌة القوة اٌدلوجٌة ترسم كانت وبالتالً المعركة، ارض فً

 شبكة بها تتمتع التً التغطٌة قوة ان(. قادم موضوع فً تناولها سٌتم والتً

(CNN )ًالى ادت والتً لها الجمهور وجذب التجاري نجاحها الى ادت والت 

 االمرٌكٌة السٌطرة زٌادة الى وادت الدولٌة، االخبار سوق فً كبٌرة تحوالت

 جمعها واسالٌب االخبار صناعة على التؤثٌر الى ادت كما االخبار، سوق على

 من الكثٌر دفعت العالم؛ انحاء كل فً االسالٌب هذه وتسوٌق وصٌاغتها،

 شبكة غرار على برامجها تفصٌل على السٌر الى التلفازٌة الشبكات اصحاب

(CNN )مٌردوك روبرت لصاحبها( كوربورٌشن نٌوز مإسسة) مثل. 

 الحاجة استغالل الى سرٌع بشكل تحولت قد العالمٌة االنباء وكاالت ان ورغم

 التلفزٌونٌة االخبار صناعة مجال فً نفسها وتطرت التلفزٌونٌة، االخبار الى

 ظهور الى النهاٌة فً ستإدي التطورات هذه ان إال روٌترز، وكالة خاصة

 العالمٌة االنباء وكاالت احتكار انخفاض الى ٌإدي بالتالً وهو جدد، العبٌن

 .االخبار لصناعة

 على االحتكارٌة سٌطرتها تناقصت قد العالمٌة االنباء وكاالت ان باحثون وٌإكد

 جدٌدة مجاالت فتحت والمعلومات االتصال ثورة وان السٌما االخبار، صناعة

 لتوفٌر تعمل وشركات متخصصة، إخبارٌة خدمات وظهور االخبار، لصناعة
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ً  سٌإدي ذلك كل االخبار، من معٌنة نوعٌات  وكاالت دور تناقص الى حتما

 .والمعلومات االنباء تدفق فً العالمٌة االنباء

  

 االخبار لصناعة الغربٌة االٌدٌولوجٌة

 االٌدٌولوجٌة مناقشة عند طرحها ٌتوجب التً التساإالت من مجموعة هناك 

 النظام عبر تتدفق التً الرسابل اختٌار ٌتم كٌف: منها االخبار لصناعة الغربٌة

 عن فضالً  تغطٌتها؟ تجري التً االحداث اختٌار ٌتم كٌف ثم الدولً؟ االعالمً

 وباي نشرها؟ او اذاعتها لٌتم التغطٌات هذه بٌن من االخبار انتقاء ٌتم كٌف

 عن االجابة الى بالنهاٌة تإدي التساإالت وهذه المناسبة؟ االعالمٌة الوسابل

 واتخاذ االخبار انتقاء اساسها على ٌتم التً المعاٌٌر هً ما هو ربٌس تساإل

 الى المعاٌٌر هذه تطبٌق ٌإدي هل ثم واالذاعة؟ للنشر صالحٌتها بشؤن القرارات

 للواقع؟ موضوعٌة صورة وتقدٌم بحرٌة االخبار تدفق

 ركزت انها والمعلومات لألنباء الحر التدفق مناقشة عٌوب اهم من ان لدٌنا ظهر

 وكاالت تستخدم وانها االنباء، تدفق على تسٌطر الشمال دول ان اثبات على

 تحاول لم لكنها. التدفق هذا على السٌطرة فً االعالمٌة المإسسات وبقٌة االنباء

 The hidden) الخفٌة االٌدٌولوجٌة عن الكشف وهً مهمة مسؤلة على الكشف

ideology  )ًعلى تسٌطر ال انها حٌث االخبار، صناعة اساسها على ٌتم الت 

 وعلى االخبار، تصنٌع على تسٌطر الغربٌة الدول ان بل االخبار واذاعة نشر

 االنباء من الجمع لهذا عالمٌة معاٌٌر وضع خالل من االخبار هذه جمع كٌفٌة

 وتمثل(  News Values)  الخبرٌة القٌم المعاٌٌر هذه على وٌطلق والمعلومات،

ً  جزءاً  القٌم هذه  اساس على ٌتم انه إذ. الغربٌة االعالمٌة االٌدٌولوجٌة من مهما

 صالحٌتها على الحكم خالل من تنشر التً االنباء اختٌار االخبارٌة القٌم هذه

 تغطٌة سلسلة حركة طول على ٌتواجدون الذٌن البوابات حراس بواسطة للنشر

 لألخبار، النسبٌة االهمٌة تقرٌر القٌم هذه اساس على ٌتم كما االحداث،

 عدم عن نتٌجة المعاٌٌر هذه ان الى ٌشٌر من وهناك تتضمنها، التً والتفاصٌل

 من العالم فً ٌقع ما كل واذاعة نشر على االعالم ووسابل االنباء وكاالت قدرة

 مجتمعة االعالم وسابل تعجز بحٌث جداً  كثٌر هو احداث من ٌقع ما الن احداث،

 على ٌتم معاٌٌر وجود من البد كان هنا ومن للجمهور، واذاعتها نشرها على

 .القرارات اتخاذ اساسها
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 فً النشر عن المسإولون فقط ٌستخدمها ال االخبارٌة القٌم او المعاٌٌر هذه

 كل فً الصحفٌٌن عمل تشكل ولكنها االعالم، ووسابل والصحف االنباء وكاالت

 او مراسل كل ٌقوم انه إذ االحداث، بتغطٌة قراراتهم وتشكل العالم، انحاء

 بناءاً  عدمه من للتغطٌة الحدث صالحٌة مدى على سرٌع حكم بإصدار مندوب

 وحتى ال؟ ام بتغطٌته الصحفً ٌقوم ان الحدث ٌستحق وهل المعاٌٌر، هذه على

 من نشره فً رأٌهم االخرى البوابات لحراس فؤن تغطٌته الصحفً ٌقرر عندما

 اضافة ٌتم وربما أحداثه من ٌقلص ربما بوابات بعدة الخبر ٌمر ولذلك. عدمه

 ولهذا الغربٌة، االٌدلوجٌة تكمن وهنا نشره، ٌتم حتى معه اخرى احداث وربط

 االسالمً العالم ربط على باستمرار تعمل االعالمٌة االحتكارٌة القوى ان نالحظ

 االسالمً، بالعالم البشرٌة ٌإذي حدث اي ربط على جاهده وتحاول باإلرهاب،

 ال ان ٌجب االسالمً العالم ان على غربٌة اٌدٌولوجٌة رسم هو ذلك من الهدف

 .الغربٌة االٌدٌولوجٌة بوجه الوقوف على تساعده التً التطور قوى ٌمتلك

 اوالً  ٌنشر خبر اي وتقرٌر االخبار بٌن ما المفاضلة فً تستخدم القٌم هذه ان كما

 على تعمل القٌم هذه فان وبهذا ٌنشر، ال ان ٌجب خبر واي االخبار، بٌن ما

 فً المختلفة االحداث عن الجمهور الى تصل التً المعرفة فً التحكم او التقرٌر

 .العالم

 واسع بشكل تبرٌرها وتم الغنٌة، الشمال دول فً وضعها تم المعاٌٌر وهذه

 اهداف لعدة تشكٌلها تم قد وبانه االعالم، لوسابل التجارٌة الصٌغة على اعتماداً 

 -:منها

 .العالمٌة باألحداث المعرفة من ٌرٌده ما الجمهور اعطاء .9

 .الصحف توزٌع زٌادة الى تإدي انها .:

 .التلفازٌة للمحطات المشاهدة نسبة زٌادة الى تإدي انها .;

 وقد االعالم، لوسابل التعرض مستوى ارتفاع الى تإدي القٌم هذه ان وبالتالً

 التجارٌة االهداف تحقٌق ان إذ المبررات، هذه فً الحقٌقة من قدر هناك ٌكون

 فً لكن القٌم، هذه تشكٌل الى ادت التً العوامل اهم من كان االعالم لوسابل

 السٌطرة فً الغربٌة االٌدٌولوجٌة تعزٌز على عملت المعاٌٌر هذه الوقت نفس

 ذهنٌة وصورة معٌن، لجمهور نمطٌة صورة رسم على والعمل العالم، على

 فقط تعكس للواقع مشوهة مرآة تمثل القٌم هذه ان ذلك الى ٌضاف. آخر لجمهور

 .واالثرٌاء المشهورٌن من النخبة ترٌده ما وتعكس الغربٌة، الدول ترٌده ما
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 : واالعالمٌٌن الصحفٌٌن قبل من تطبٌقه اصبح الخبرٌة القٌم هذه تطبٌق ان

 .االخباري للعمل الٌومً الروتٌن من جزءاً  ٌشكل .9

 .القرارات هذه وتبرٌد النشر، قرارات عن دفاعٌة اجرابٌة طقوس .:

 ٌقومون محاٌدٌن مراقبٌن انهم اساس على ٌتم المعاٌٌر هذه تطبٌق عند .;

 .هو كما الواقع بتوصٌف

 .المهنٌة من جزءاً  ٌشكل القٌم هذه تطبٌق ان .>

 المندوبون ٌجمعها التً االخبار تشابه الى تإدي الخبرٌة القٌم هذه ان

 محرري على 9118 عالم اجرٌت دراسة اشارت إذ الصحفٌون، والمحررون

 المحررٌن هإالء على خبرٌة قصة >< توزٌع تم حٌث تلفازٌة، محطة :9

ً  بترتٌبها القٌام منهم وطلب  جمٌع ان النتٌجة وكانت االخبارٌة، ألهمٌتها طبقا

 القصص وان متشابه، بشكل القصص هذه بترتٌب قاموا قد المحررٌن هإالء

 .الخبرٌة القٌم من قدر اكبر تتضمن التً تلك هً مهمة مكانة احتلت التً

 

 العالمٌة االخبارٌة المعاٌٌر

 االعالمٌة المإسسات تعتمدها التً الخبرٌة القٌم ابرز من وتعد: التوقٌت .9

  للتغذٌة االساس المصدر تعتبر التً االربع االنباء وكاالت السٌما العالمٌة

 عن البحث الى والمراسلٌن الصحفٌٌن توجٌه ٌتم إذ والمعلومات، باالخبار

 وهً الصحٌفة، صدور توقٌتات على تعتمد الحداثة وهذه الحدٌثة، المعلومات

 التً االخبار الى تحتاج الٌومٌة فالجرٌدة اخرى، الى اعالمٌة وسٌلة من تختلف

 الى تحتاج االسبوعٌة والمجالت الجرابد بٌنما الماضً، الٌوم فً جرت

 ان حٌن فً االسبوع، خالل تجري التً االحداث عن وخلفٌات معلومات

 التً تلك هً لها الحدٌثة االخبار تعتبر(  CNN)  الـ مثل التلفزٌونٌة المحطات

 .قلٌلة ساعات منذ او اآلن تجري

 زادت كلما وآنٌة حدٌثة الخبرٌة القصة كانت كلما انه الصحفٌون ٌعتبر ولذلك

 تكنولوجٌا لعبت وقد حدوثها، على الزمن تقادم كلما اهمٌتها تقل بٌنما اهمٌتها،

 جذب على االعالم وسابل وتنافس السرعة حدة زٌادة فً الحدٌثة االتصال

 الحدٌثة المعلومات عن والبحث لالحداث، الحً النقل طرٌق عن الجمهور

 تناقص الى والمعلومات االحداث وكثافة التسارع هذا وادى العاجلة، واالخبار
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 على فضالً  والمعلومات، االخبار من كثٌر مصداقٌة تدقٌق على الصحفٌٌن قدرة

 وهو الجمهور، لدى مقبول بشكل وصٌاغتها تحرٌرها اعادت على قدرتهم عدم

 المضمون جودة من والتقلٌل االخبار مصداقٌة بمدى شكوك الجمهور لدى ولد ما

 الى ادى وبالتالً المعلومات، نوعٌة وتناقص االعالم، وسابل تقدمه الذي

 السرٌع النقل ان إذ االعالم، وسابل نحو الجمهور اتجاهات فً سلبٌة تغٌرات

 الى ادى الحدٌثة االحداث واختٌار الجدٌدة، المعلومات عن والبحث لالحداث

 على تحصل ال فالجماهٌر المعلومات، وتناقص الجمهور معرفة تناقص

 تفهم ان او منه، موقفها تحدد ان تستطٌع بحٌث حدث اي عن الكافٌة المعلومات

 هو ما بكل الجمهور واغراق لالحداث السرٌع النقل ان كامل، بشكل الحدث هذا

 قدرته عدم وبالتالً منها، موقفهم تحدٌد على االفراد قدرة عدم الى ادى حدٌث

 فً االعالم وظٌفة تحجٌم الى ادى ما وهو المجتمع، شإون فً المشاركة على

 .للجمهور المعرفً التراكم

 اشمل معالجه الى نفسه الوقت فً تجتاج وقوعها حال االحداث مشاهدت ان

ً  واكثر  المبهرة السرٌعة التغطٌة تلك الى الجمهور ٌحتاج وال االحداث، لهذه عمقا

 تجعل لالحداث السرٌعة التغطٌة ان ذلك عن فضالً  الفهم، على قدرته تقلل التً

 باالحداث االهتمام الى ٌإدي وهو مستمر، بشكل القدٌمة االحداث ٌنسون الناس

 ٌفاجؤ ان الى ٌإدي ما وهو المدى، طوٌلة العملٌات وتجاهل المدى، قصٌرة

 والعراق، السوفٌتً، االتحاد انهٌار مثل الكبٌرة، االحداث من بالكثٌر العالم

 ان كما االمرٌكٌة، الشركات فً المحاسبٌة والفضابح والٌمن، ولٌبٌا، ومصر،

 الفلسطٌنٌة، االنتفاضة مثل االحدث من الكثٌر تعتٌم الى ٌإدي بالتوقٌت االهتمام

 قٌام الى ٌإدي ما وهو االحداث، بمتابعة تستمر ال االعالمٌة المإسسات الن

 فً حٌة قضٌتها تبقى حتى العنٌفة باالعمال السٌاسٌة الحركات من الكثٌر

 او سلبٌاتها من ان كما االخبارٌة، االجندة على قضٌتها وضع ولتعٌد االذهان،

 اهمٌتها من بالرغم الخلفٌة بالمعلومات تهتم ال االعالم ووسابل االنباء وكاالت

 إذ الشعوب، قضاٌا من الكثٌر تشوٌه الى ٌإدي ما وهو الجدٌدة، االحداث لفهم

 التً االنسانٌة والكوارث والمجاعات االهلٌة والحروب الصراعات معظم ان

 االستغالل من طوٌلة لعقود نتاج هً الجنوب دول شعوب لها ٌتعرض

 .واالستعمار

 االحٌان من كثٌر فً نسبٌة حالة والمعلومات لالحداث التوقٌت ان من وبالرغم

 معلومات باستدعاء الغربٌة الدول فً لالخبار الصانعة المإسسات تلجؤ حٌث

 استخدام مثل مصالحها ٌخدم الربط هذا كان إذا جدٌدة باحداث لتربطها قدٌمة

 .االوسط الشرق فً دولة اي على التضٌٌق رغبتها عند االنسان حقوق موضوع
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 هذه تقٌٌم الى الجنوب دول من ٌحتاج التوقٌت قٌمة الى الموجه النقد هذا ان

 -:على تعتمد جدٌدة اعالمٌة صناعة عن والبحث السلبٌات

 الجماهٌر اراء ونقل االحداث هذه وتفسر وتحلٌل لالحداث الشاملة التغطٌة - أ

 .حولها الحوار وادارة االنسانٌة الجوانب على والتركٌز

 .التؤرٌخً نسقها فً ووضعها االحداث خلفٌة على التركٌز - ب

 .المعلومات على الحصول فً الجماهٌر بحق ٌوفً بشكل االحداث متابعة - ت

 او دعابٌة الهداف الربط هذا ٌكون ال وان عادل، بشكل االحداث بٌن الربط - ث

 .آٌدٌولوجٌة

 باستطالعات واالهتمام والجمهور االعالمٌة الوسابل بٌن االرتباط تعزٌز - ج

 .الرأي

ً  إعالمنا الدولً االعالمً النظام ٌعد: النخبوٌة .:  اصبحت ان بعد نخبوٌا

 ثالث وهناك... اساسً بشكل النخبة على تركز االعالم ووسابل االنباء وكاالت

 -:هً النخبة اخبار على التركٌز من اشكال

 دول على تركز االخبارٌة التغطٌة ان ٌعنً وهو: النخبة دول على التركٌز - أ

 هذه ٌهم ما كل او الغربٌة، اوربا ودول االمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات مثل النخبة

 ٌقومون الصحفٌون ان بل االنباء، وكاالت عبر بثه احتماالت زادت الدول

 رأس االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فٌه تحتل هرمً اساس على االخبار بترتٌب

 اشارت إذ لالحداث، االمرٌكٌة الرإٌا على التركٌز ٌكون  ان على فضالً  الهرم،

 ٌطبقه امرٌكً قٌمً نظام هناك ان جانز هربرت االجتماع عالم بها قام دراسة

 قراراتهم بصٌاغة ضوبها على وٌقومون االخبار على االمرٌكٌون الصحفٌون

 -:االتً من ٌتكون النظام وهذا اذاعتها او االخبار بنشر

 امرٌكٌة بعٌون االحداث رإٌة اي: االمرٌكٌة العرقٌة المركزٌة (9

ً  الدٌمقراطٌة تطبٌق اي: االمرٌكٌة الدٌمقراطٌة (:  االمرٌكً، للنموذج طبقا

 على دٌمقراطٌتها كانت مهما للحكم اخرى اشكال اي بتغطٌة ٌقومون فهم ولذلك

 .الفساد على تقوم انها

 نظام اي ان على وٌعتبرون االمرٌكً، الرأسمالً النظام تفضٌل: الراسمالٌة (;

 .منحرف نظام هو اخر اقتصادي
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 وسابل ملكٌة على التركٌز ادى: العالمٌة الرأسمالٌة النخبة على التركٌز - ب

 وسابل تتحول ان الى واالوربٌة االمرٌكٌة الشركات سٌطرة وتزاٌد االعالم،

 السٌاسٌة النخبة لصالح االجتماعً للتحكم وكاالت الى الغربٌة االعالم

 تحقق التً االخبار على بالتركٌز تقوم انها إذ. المسٌطرة والثقافٌة واالقتصادٌة

ً  تقف االعالمٌة المإسسات فان لذلك. العالمٌة الرأسمالٌة مصالح  مع دوما

 الحرة والسوق الخصخصة ومع الفقراء، ضد االغنٌاء ومع العمال ضد الشركات

 المتحدة الوالٌات سٌطرة ومع للتنمٌة، تجارب او للسوق اصالحات اي ضد

 فان ولذلك االجتماعً، التغٌٌر تحقٌق تستهدف ثورٌة كاتحر اٌة ضد االمرٌكٌة

 الشركات، ترٌدها التً للقٌم تروج التً المعلومات تلك فقط ٌتلقى الجمهور

 اعمدة لقرارات المروج بدور تقوم االعالم وسابل اخذت ذلك عن فضال

 .الحرة التجارة ومنظمة الدولً النقد وصندوق الدولً بالبنك الممثلة الرأسمالٌة

 وتهتم االشخاص من مجموعة على االعالم وسابل تركز: النخبة االشخاص - ت

. االنسانً للسلوك كنموذج تقدمهم فإنها وبالتالً وتحركاتهم، اخبارهم بمتابعة

 .المقرر المنهج راجع

 بالنسبة جٌدة اخبار هً السلبٌة االخبار ان الصحفٌون ٌرى ما عادة: السلبٌة .;

. االٌجابٌة عن السلبٌة االخبار االعالم وسابل تفضل وبهذا االعالم، لوسابل

 دول اخبار نشر وهً أال غربٌة، آٌدٌولوجٌة االخبار لهذه ان ٌرى من وهناك

 الغطاء ٌوفر ومما واظطرابات انقالبات من فٌها تجري التً واالحداث الجنوب

 حدث كما االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات السٌما فٌها الشمال دول لتدخل المناسب

 الى ٌمهد السلبٌة االخبار نشر ان كما القذافً، الربٌس حكم اسقاط عند لٌبٌا فً

 عن فضال االمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات به تقوم اعتداء الي الغربً الضمٌر تقبل

 دول استقرار على الحفاظ على ٌعمل الجنوب دول عن السلبٌة االحداث نشر ان

 الحداث الجماهٌر تعرض ان ذلك االمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات السٌما الشمال

 من كثٌراً  افضل  واالوربٌة االمرٌكٌة المجتمعات بؤن تشعر ٌجعلها الجنوب دول

 الرأسمالً النظام ان ٌعتقدون ٌجعلهم انه فضالً  االخرى العالم دول بقٌة

 ان كما. وسلمً وعقالنً مستقر مجتمع القامة اساسً شرط هو والدٌمقراطً

 فً تساهم وهً الجنوب البناء مشوهة صورة رسم فً تساهم السلبٌة االخبار

 وبالتالً الذات عن والرضا والسٌادة بالتفوق للشعور الغرب شعوب اشباع

 ان القول ٌمكن وبهذا الغربٌة، للمجتمعات الداخلً االستقرار تحقٌق فً تساهم

 فقط االعالم لوسابل تجارٌة اهداف لتحقٌق الٌؤتً السلبٌة االخبار على التركٌز

 اهداف لتحقٌق تستخدم وانما ذلك، تصوٌر الغربٌة االعالم وسابل تحاول كما

 .اٌدٌولوجٌه



ة|  25 ح ف ص ل  المرحلة: الثالثة             : م. م. حبٌب الملحاالعالم الدولً مدرس مادة  ا

 

 

 بشخصنة االعالم وسابل تقوم وكٌف الشخصانٌة؟ هً ما: الشخصانٌة .>

 الشخصٌة الزواٌا عن بالبحث االعالم وسابل قٌام هً الشخصانٌة... االحداث؟

 الجماعات من غٌرها من اكثر علٌها والتركٌز المشهورة بالشخصٌات المتعلقة

 سورٌا فً وماٌجري العراق فً ماجرى شخصنة ذلك على مثال واالشخاص

 تقوم فانها بذلك؛ االعالم وسابل تقوم كٌف اما. وافغانستان لٌبٌا فً وماٌجري

 الحدث قلب ٌمثلون هم الذٌن لالشخاص الشخصٌة الزواٌا عن البحث خالل من

. العالمٌة االحداث فً مهمة مواقع ٌمثلون انهم االعالم وسابل ترى التً او

 -:هم االشخاص من نوعٌن على االمرٌكٌة االعالم وسابل وتركز

 االمرٌكٌة المحلٌة االخبار من% =9-98 نسبتهم وتصل معروفون اشحاص •

 على قٌادٌة مواقع ٌحتلون الذٌن والموظفون للرباسة والمرشحون الرإساء مثل

 مستوى على قٌادٌة مناصب ٌحتلون الذٌن والموظفون الفدرالً، المستوى

 او عنف اعمال ٌرتكبون الذٌن االشخاص واخٌراً  المحلٌة، والمستوٌات الوالٌات

 .القانون ٌنتهكون او بذلك ٌتهمون

 ذلك تفرض االحداث كانت اذا إال الٌظهرون وهم معروفٌن غٌر اشخاص •

 االضطرابات او الشغب باعمال ٌقومون الذٌن االشخاص المجموعة هذه وتظم

 .النظام على الخروج او العنف باعمال ٌقومون او االضرابات او

 على االمرٌكٌة االعالم وسابل تركز لماذا نفسه ٌطرح الذي السإال لكن

 االخبار تصنع فاالسماء تجارٌة الهداف متؤتً انه ٌرى من هناك االشخاص؟

 ان الى ٌنظر من هناك لكن االخبار، فً الشخصٌة الزواٌا هذه ترٌد والجماهٌر

 ٌعطً االمرٌكٌة الشخصٌات على التركٌز ان مثالً  ؛ اٌدٌولوجٌة اهداف هناك

 هناك ان كما العالمً، النظام على تحافظ التً هً انها على الشخصٌات لهذه قوة

 فً حصل ما وهذا الرأسمالً النظام اخفاقات االشخاص تحمٌل هو اخر جانب

 .كوم ووورلد انرون شركة فضٌحة

 المرشحٌن تسوٌف طرٌقة الى تإدي االنتخابات فً الشخصانٌة استغالل ان كما

 على القدرة االمرٌكً المواطن ماعاد انه الى ادى وهذا االمرٌكٌة للرباسة

 على اما الداخلٌة، او المحلٌة لالحداث بالنسبة هذا واالختٌار، والتفسٌر التحلٌل

 االحداث من الكثٌر اختزال الى ادى قد االحداث شخصنة فؤن الخارجً المستوى

 هذه اهمٌة من التقلٌل الى وادى االشخاص من عدد فً الكبرى والمشكالت

 على الحرب شخصنة ذلك على مثال عنها الناس معرفة وتسطٌح االحداث

 ان كما العراق، وربٌس االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ربٌس بٌن بانها العراق

 التً والشخصنة الدولً، والمجتمع السوري الربٌس مابٌن تجري التً الشخصنة
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 السلطة ربٌس بمحاصرة االسرابٌلٌة القوات قامت عندما :88: عام جرت

 عزل ومحاولة االحداث شخصنة منها الهدف كان عرفات ٌاسر أنذاك الفلسطٌنٌة

 .شعبه عن الربٌس

 وسابل ولذلك البشرٌة وجود مع وجدت انسانٌة غرٌزة الصراع: الصراع .=

 بٌن كانت سواء صراعات فٌها التً االحداث بث من وتكثر علٌها تركز االعالم

 والثورات الحروب ذلك على مثال والمجتمعات االفكار وحتى الدول او االفراد

 تركز هل منها تساإالت هناك لكن واالنتخابات القدم كرة ومبارٌات واالنقالبات

 الغراض ام االنسانٌة؟ الغرٌزة الشباع الصراعات عرض على االعالم وسابل

 االعالم وسابل ان القول ٌمكن هذا عن ولالجابة اخرى؟ الغراض ام تجارٌة؟

 -:التالٌة لالسباب الصراعات على تركز

 .المهمة االنسانٌة بالقضاٌا التفكٌر فً العالم شعوب ابعاد •

 .خارجً عدو ضد الصراع على التركٌز •

 .الداخلٌة الصراعات تؤجٌل الى السعً •

 انتهاء وبعد حقٌقً عدو بوصفها الشٌوعٌة على االعالم وسابل ركزت وبهذا

 وتبقى واالسالم االرهاب هو محتمل عدو على التركٌز بدأ السوفٌتً االتحاد

 فً المتفوقة االمرٌكٌة االنا صورة انتاج االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات تحاول

 .الشرٌر االخر صورة مواجهة

 الجمهور، من ممكن عدد أكبر انتباه تجذب التً االحداث تلك وهً: االثارة .<

 الٌة ماتذهب وهذا المثٌرة الصراعات على بالتركٌز االعالم وسابل اخذت إذ

 عالقات حول تدور االمرٌكً المجتمع ٌتلقاها التً االخبار من% 8; ان دراسة

 الى الفضابح اخبار زادت كا الجرٌمة، حول التلفزٌون اخبار% ;: جنسٌة

 مثل مهمة اخرى اخبار حساب على تكون االخبار هذه ان ٌإكد ما وهو% =9

 الى باحثون وٌذهب االجتماعٌة والرفاهٌة والتعلٌم والسٌاسة الخارجٌة الشإون

 واكثرة اخالقً، افالس من تعانً اصبحت االمرٌكٌة االعالم وسابل ان القول

 م1<91 عام بعد مردوك روبرت اوجده تقلٌد وهو S3 استخدام من الصحف

 البداٌة فً واستخدمها والرٌاضة والجنس الفضابح اخبار نسبة ارتفاع وٌتضمن

 الصحف تبلدة عن فضالً  البرطانٌة، والصن وورلد اوف نٌوز صحٌفتً فً

 .نصفٌة مقاسات على الصحف باخراج الذهاب وهً



ة|  27 ح ف ص ل  المرحلة: الثالثة             : م. م. حبٌب الملحاالعالم الدولً مدرس مادة  ا

 

 

 إذ المسلٌة الى الفرد توجٌه وهً التسلٌة هً االعالم وظابف بٌن من: التسلٌة .9

 قبل من تغطٌتها الٌتم مسلٌة غٌر تكون التً االخبار ان على توجه هناك ان

 تغطٌتها الٌتم المهمة االخبار من كثٌر ان الى ٌإدي ما وهو االعالم، وسابل

 الٌغطون الصحفٌٌن من امرٌكٌة دراسة اوضحت وقد مسلٌة، غٌر تكون كونها

 ذات االخبار فان وبهذا مسلٌة وغٌر كبٌبة كانت إذا اهمٌتها كانت مهما االحداث

 ان وٌبدو الكافً، بالشكل تغطٌتها الٌتم واالقتصادٌة والثقافٌة العلمٌة الطبٌعة

 مابٌن الفاصلة الحدود اختفت انه حتى تسلٌة وسابل اصبحت االعالم وسابل

 مثل تسلٌة مشاهد انها على تقدم اصبحت حتى التلفزٌون فً واالخبار التسلٌة

 تكنولوجٌة لعبة باعتبارها تقدم اصبحت ترافقها التً والصور الحرب احداث

 ما وهو. االخبار مشاهدة عند التفكٌر وقف الى ذلك وراء من وتسعى مبهرة،

 وسابل هل:  االعالم وسابل دور عن التساإل على الباحثٌن من الكثٌر دفع

 ان ٌستطٌعوا لكً للقراء االساسٌة المعلومات بتوفٌر التزاماتها تنفذ االعالم

 ذلك بالنفً ذلك عن ولالجابة  الخارجٌة؟ الشإون على صحٌحة احكاما ٌصدروا

 تركٌز بدقة ٌصف الذي المصطلح هو اصبح قد المعلوماتٌة التسلٌة مصطلح ان

 التسلٌة بٌن الحدود زالت وبهذا. الخفٌفة واالخبار الثرثرة على االعالم وسابل

 الخبار مشابهة الفضابٌة القنوات فً تقدم التً االخبار حتى واصبحت واالخبار

 .التابلوٌد صحف

 نشر الى وتمٌل الصغٌرة االحداث االف تتجاهل االنباء وكاالت: الضخامة  .9

 كثر ناس فً الكبٌرة االحداث اولهما سببٌن الى ذلك وٌعود الكبٌرة االحداث

 سٌهتمون انهم البوابة حراس ٌتصور من عدد زاد كلما انه ٌتابعوها،إذ ان ممكن

 االعالم وسابل تغطٌة ان ذلك عن فضالً  نشره، احتماالت زادت بالحدث

 تلك بمتابعة الجمهور ورغبة الحدث بهذا الناس اهتمام مدى على تتم لالحداث

 لبلدانها المحلٌة بالقضاٌا االعالم وسابل اهتمام الى بالنتٌجة ٌإدي وهذا االحداث

 تلك من هً العالمٌة االعالم وسابل اغلب الن الشمال دول على التركٌز وبالتالً

 اما. الثالث العالم شعوب الى باالضافة نفسها الشعوب من وجمهورها الدول

 ٌشملهم من زاد كلما انه ٌعنً وهذا الحدث ٌشملهم من ضخامة فهو االخر السبب

 تغطٌته ٌتم حدث اي فً القتلى عدد زاد كلما انه بمعنى اي تغطٌته زادت الحدث

 كان مهما المنفرد الطبٌعً الموت ان الى ٌإدي وهذا االعالم، وسابل قبل من

ً  <=<9 من اكثر موت الى اشارت دراسة وفً تغطٌته الٌتم  حودث فً شخصا

 عشرة موت بٌنما منفرد فٌها الموت الن تغطٌتها الٌتم لكن ٌوم كل المرور

ً  ٌكون ان ٌمكن طابرة تفجٌر حادث فً اشخاص  تغطٌته، عملٌة وتجري حدثا

ً  9>:: ٌموت وهناك  لكن ٌوم كل ٌقتلون 989 و ٌوم كل باالنتحار شخصا
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 حادث فً كبٌر القتلى عدد كان اذا اال الحدث بتغطٌة التهتم االعالم وسابل

 العالمٌة الحرب انتهاء منذ انه الدولً االحمر الصلٌب احصابٌات وتقدر واحد،

 شخص ملٌون 8< وجرح صراع مابة فً شخص ملٌون8: من اكثر قتل الثانٌة

 كانت اذا إال بتغطٌتها والتقوم االعالم، وسابل تتجاهلها الصراعات هذه لكن

ً . ذلك تتطلب االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مصلحة  التغطٌة تكون ما وعادتا

 ٌتعلق عندما الحدث على التغطٌة تتم إذ الملونٌن او السود عن للبٌض متحٌزة

 مثلما واحد لشخص كان ولو حتى واالسرابٌلٌٌن واالمرٌكٌٌن االوربٌٌن بالبٌض

 وهو. وسورٌا وافغانستان العراق فً تجري التً الخطف حاالت فً االن ٌحدث

 وكٌف العالمً التجارة مركز هو اخر ومثال. البشر مع العنصري التعامل ٌمثل

 فٌه ٌتواجدون كانوا الذٌن ببراءة التذكٌر منها الهداف تغطٌته تجري الزالت

 تقوم التً االخرى االجرام عملٌات كل وٌتناسون بتفجٌره قام من بربرٌة ومدى

 وسابل ان بل العالم، دول وبقٌة وافغانستان العراق فً االمرٌكٌة القوات بها

 االخبار على التغطٌة لتقٌل مندوبٌها الى تعلٌمات تصدر CNN قناة مثل االعالم

 رد خشٌة افعانستان فً االمرٌكً التواجد جراء كبٌرة اعداد قتل تتضمن التً

 .االمرٌكً الشعبً الفعل

 التً واالحداث الموضوعات تغطٌة تزداد: االنسانٌة واالهتمامات العواطف .1

 والعطف والكراهٌة والخوف الحب مثل االنسانٌة العواطف اثارة تتضمن

 والنساء، باالطفال ماٌتعلق او الجنس مثل الغرابزٌة المثٌرات او والشفقة

 االنسانٌة العواطف تثٌر التً باالخبار الناس اهتمام االعالم وسابل وتستغل

 ناتجة الجمهور من سرٌعة عاطفٌة استجابات على للحصول بالعواطف لتتالعب

 عندما ذلك ونالحظ وتفسٌرها، تحلٌلها على القدرة وعدم لالحداث الفهم عدم من

 صراخ االعالم وسابل غطت كٌف الصهٌونً الكٌان الى صوارٌخ العراق اطلق

 على الٌهود لها تعرض التً والمذابح باالضطهاد ذلك وربطت والنساء االطفال

 ضد الٌهود مع االوربٌٌن تعاطف زٌادة هو ذلك من الهدف وكان هتلر، ٌد

ً  ٌحدث الذي القتل مدى ما الغربٌة االعالم وسابل وتناسب العرب،  الطفال ٌومٌا

 كل فلسطٌن الطفال الصهٌونً والقتل آنذاك االقتصادي الحصار بسبب العراق

 النساء تعاطف جذب وهو مهم لسبب االطفال على االعالم وسابل وتركز ٌوم،

 .حكوماتهم تتخذها التً القرارات مع للتضامن الشمال دول فً

 نتابجها ان ترى التً االخبار اختٌار الى االعالم وسابل تمٌل: التؤثٌر .98

 االحداث اختٌار على تعمل انها كما الجماهٌر، من عدد اكبر على تإثر ان ٌمكن

 االخبار على العالمٌة االعالم وسابل تركز وبالتالً محٌطها فً تقع التً

 وبالتالً للمعلومة المتلقً شعوبها تعنً التً هً نها ال واالوربٌة االمرٌكٌة
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 الوقت وفً الثالث، العالم ودول العالمٌة بالشإون االهتمام عدم الى ذلك ٌإدي

 خطورتها، تعً ان دون االحداث هذه نقل على الجنوب دول وسابل تعمل نفسه

 التً االحداث من للكثٌر الجنوب دول فً االعالم وسابل تجاهل الى ذلك وٌإدي

 اختٌارها تم اخباراً  فٌه تنقل الذي الوقت فً اكبر بشكل جماهٌرها على تإثر

 تعتمد مصالحه ان الجنوبً للمتلقً انطباع ٌعطً ما وهو االوربً، للمستهلك

 .للغرب والسٌاسٌة الفكرٌة التبعٌة تزاٌد وبالتالً الشمال دول على

 المؤلوفة غٌر االحداث تغطٌة الى االعالم وسابل تمٌل: االنحراف .99

 ٌمثل ما وكل الغربٌة، الثقافٌة االنماط ضوء فً الحدث الى تنظر وبالتالً

 ً  عن الحفاظ الى ٌإدي ما وهو تغطٌته، ٌتم الثقافٌة االنماط هذه عن انحرافا

 وبالتالً النظام، هذا من للخروج محاولة اي وٌدٌن الغربً االجتماعً النظام

 القٌمً النظام ٌكسرون كمتطرفٌن ٌعاملون الغربً النظام عن المتمردٌن فان

 .الدٌنٌٌن المتعصبٌن مثل الشرعٌة عنهم وتنزع

ً  االحداث تقٌٌم فان لذلك ً  ٌتم مشروع هو وما منحرف هو لما طبقا  للمنظور طبقا

ً  الغربً  االخبار اختٌار هً القضٌة لٌست إذن. االمرٌكٌة المصالح من وانطالقا

 تمثل باعتبارها الجنوب دول احداث تغطٌة ولكن المنحرفة، او عادٌة الغٌر

 .الدول هذه نحو السلبٌة االتجاهات تزاٌد الى ٌإدي انحرافا

 بعٌون العالم الى ٌنظر الدولً االعالمً النظام ان: السابدة الثقافة .:9

 التً امرٌكٌة االنجلو الرإٌة على بناءاً  العالم هذا وٌعرض أمرٌكٌة، -أنجلو

 .البٌض نظر وجهة من عرضها عن فضال مسٌحٌة، ٌهودٌة رإٌة تعكس

 والحٌاة للكون الغربٌة النظرة بحدود محدودة معرفة ٌتلقى العالم فان لذلك

ً  والشعوب،  وٌتم منحرف، هو وما مشروع هو ما تحدٌد ٌتم النظرة لهذه وطبقا

 .الضعٌفة الشعوب على االوربً االمرٌكً العدوان على الشرعٌة اضفاء

ً  تإثر ولكن لألحداث، الصحفٌٌن نظرة فقط تشكل ال الغربٌة والثقافة  على اٌضا

 للتبعٌة ذلك وٌرجع االحداث، لهذه الجنوب لدول ٌنتمون الذٌن الصحفٌٌن رإٌة

 ٌتلقاها التً المعرفة نوعٌة تشكل الغربٌة الثقافة ان ٌعنً وهذا للغرب، الثقافٌة

 .العالم
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 االخبار لصناعة جدٌدة قٌم منظومة

 لزامنا كان غربٌة اٌدٌولوجٌة تشكل الغربٌة االخبارٌة القٌم منظومة ان مادام

 تحدٌد منها ٌتطلب وهذا تناسبها اخبارٌة قٌم اٌجاد عن البحث الجنوب دول على

 الشمال دول تنافس بحٌث لالحداث سرٌعة تغطٌة ترٌد هل القٌم هذه من الهدف

 ان ٌجب الهدف هذا عن ولالجابة.. لالحداث ومتعمقة شاملة تغطٌة الهدف ام

 تنافس ٌمثل ما وهو الحدث على الحصول سرعة عن التخلً الٌمكن انه نعرف

 تعمل ان ٌجب نفسه فً الوقت لكن الشمال فً االعالمٌة المإسسات مع

 وهو االخر الهدف على المحافظة على الجنوب دول فً االعالمٌة المإسسات

 وسابل تركز ان ٌجب هذا اطار وفً.. لالحداث والمعمقة الشاملة التغطٌة

 -:االتً على الجنوب دول  فً االعالم

 .الشعوب كفاح بمتابعة االهتمام .9

 .االحداث بخلفٌة االهتمام .:

 هذا الٌكون ان على االحداث، تفسٌر على الجماهٌر بمساعدة االهتمام .;

 .الحدث اطراف من طرف اي ضد الرأي من نوع على ٌحتوي التفسٌر

 التجارب وعرض الخبر صٌاغة فً واشراكها الجماهٌر اراء عرض .>

 .االنسانٌة

 .االحداث تناول عند والجغرافً والثقافً الحضاري بالقرب االهتمام .=

 االحداث شخصنة عدم اي لالحداث الشخصٌة غٌر الجوانب على التركٌز .<

 .فٌها النخبوٌة على التركٌز وعدم

 

 القرار وصناعة الدولً االعالم

 الرسمٌة المصادر على االعتماد

 لصناعة الغربٌة االٌدٌولوجٌة اركان احد عن سابقة محاضرات فً تطرقنا

 اما الغربٌة االعالم وسابل تعتمدها التً االخبارٌة القٌم معٌار وهو االخبار

 الذي وهو الرسمٌة المصادر على االعتماد فهو االٌدٌولوجٌة من الثانً الركن

 خطاب ٌكون ان الى وادى الجماهٌر، مواجهة فً السلطة قوة زٌادة الى ادى

 الرسمٌة الرإٌة ٌتحدى خطاب اي ضعف وبهذا المسٌطر الخطاب هو السلطة
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 حدود لها تتٌح التً القوة تمتلك الرسمٌة المصادر ذلك عن فضالً  للسلطة

 .مستقراً  ٌظل ان ٌجب وما تغٌٌره ٌتم ان ماٌمكن حول المناقشة

 المصادر صناعة فً قدراتها من طورت العالم دول كل فً السلطة ولذلك

 العالقات واجهزة والخبراء الرسمٌٌن بالمتحدثٌن تتمثل والتً لالخبار الرسمٌة

 االحداث تفاصٌل لهم تعد الرسمٌة المإسسات ان الصحفٌون ٌجد بحٌث العامة

 معالجات او بسٌطة اضافات سوى علٌها تغٌٌرات اجراء ٌتطلب ال التً

 فً ساعد وهذا االعالمٌة، الوسٌلة عبر مباشرة بثها ٌتم ثم ومن قلٌلة تحرٌرٌة

 ان امرٌكٌة دراسة اثبتت وقد االعالمٌة، المإسسات تواجهها التً التكالٌف تقلٌل

 الحصول ٌتم االعالم؛ وسابل عبر تنشر التً االخبار من% =9 من اكثر هناك

 المإسسات فً العامة والعالقات المتحدثٌن اي الرسمٌة المصادر من علٌها

 العامة العالقات رجال بواسطة تشكٌله ٌتم الواقع ان على ٌدل وهذا. الرسمٌة

 فً االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات قوة زٌادة الى ٌإدي وهذا الرسمٌٌن والمتحدثٌن

 .العالمٌة االجندة تحدٌد وبالتالً االعالم وسابل اجندة تحدٌد

 

 

 االخبار مصادر اختٌار شروط

 ٌعتمد ان ٌمكن الذي المصدر الختٌار شروط ثالث حددت الغربٌة االٌدلوجٌة ان

 -:هً الشروط وهذه المعلومات على الحصول فً الصحفً علٌه

 كمصدر اهمٌته من تزٌد المصدر بها ٌتمتع التً السلطة ان اي: السلطة .9

 .للمعلومات

 تتمتع الرسمٌة المصادر ان العالمٌة االعالم وسابل ترى: المصداقٌة .:

 الجمهور ودفع لتصدٌقها اكثر مٌل الصحفٌٌن لدى اصبح لذلك اعلى بمصداقٌة

 .دقتها عدم ثبت تصرٌحاتهم من كثٌر ان رغم. ذلك لتصدٌق

 الرسمٌة الشخصٌات توفر: المصدر الى الوصول على القدرة او االتاحة .;

 مع الصحفٌٌن لقاءات وترتٌب ادارة فً ناجح واعالمً اداري كادر الغربٌة

 الرسمٌٌن متحدثٌها الٌرغب التً الجنوب دول عكس على الرسمٌة الشخصٌات

 .االعالم وسابل امام والتحدث الخروج من السٌاسٌة والشخصٌاتها
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 االخبار ٌصنع من

 االخبار صناعة فً االبٌض البٌت دور

 تقدر االمرٌكان الرإساء ٌلقٌها التً الخطابات متوسط ان امرٌكٌة دراسة اثبتت

ً  خطابا =: بحدود  تغطٌة لٌكون مصمم الخطابات هذه من خطاب وكل شهرٌا

 ٌشكل االمرٌكً الربٌس فان وبذلك وخارجها، االمرٌكٌة الوالٌات داخل اخبارٌة

 وللسٌاسات له المفضلة الصورة وٌشكل االعالم، لوسابل السٌاسٌة االجندة

 االمرٌكً العام الراي فً تإثر الخطابات هذه االحٌان من كثٌر وفً االمرٌكٌة،

 .كله العالمً العام الراي على وحتى والغربً

 خالل من االعالم وسابل على ٌسٌطر االبٌض البٌت ان اخرى دراسة اكدت كما

 االجتماعات فً ٌجري ما عن والمعلومات باالخبار المراسلٌن تزوٌد

 وٌرجع االبٌض، البٌت قادة ٌطلقها التً الصحفٌة والتصرٌحات والمإتمرات

 طور الذي رٌجان الربٌس فترة الى االخبار صناعة فً االبٌض البٌت دور تزاٌد

 وهً المعلومات، الى الوصول فً التحكم فن فً عرفت الوسابل من مجموعة

 التً واالخبار المعلومات الى الوصول فً الصحفٌٌن مساعدة على تقوم عملٌة

 لها الٌرٌد التً المعلومات وحجب الجماهٌر الى تصل ان االبٌض البٌت ٌرٌد

 فً ٌتواجد مراسل االف عشرة من اكثر نجد ولذلك العام، الرأي الى الوصول

 البٌت فً بارزة شخصٌات مع عالقاتهم تنمٌة الى ٌسعون وكلهم واشنطون

 هو االبٌض البٌت ان وشٌلر وموالنا جربنر مثل باحثون ٌرى ولهذا االبٌض،

 . االعالم لوسابل االخبارٌة االجندة ٌحدد الذي

 االخبار صناعة فً االمرٌكٌة الخارجٌة وزارة دور

 شبكة عبر االعالم لوسابل االخبار بصناعة االمرٌكٌة الخارجٌة وزارة تقوم

 عالقات وخلق للصحفٌٌن المعلومات بتوفٌر وذلك العالم حول المنتشرة سفاراتها

 لوزارة تتبع والتً االمرٌكٌة المعلومات وكالة تقوم ذلك عن فضالً  معهم،

 وزارة تصدرها التً البٌانات وتعد. للصحفٌٌن المعلومات بتوفٌر الخارجٌة

ً  الخارجٌة  والعالقات االعالم خبراء ٌتجمع إذ ذاتها بحد اعالمٌة مإسسة ٌومٌا

ً  لٌصدروا االمرٌكٌة الخارجٌة فً العامة  والنصف عشر الثانٌة الساعة فً بٌانا

ً  التحدٌد وهذا العالم، فٌه ٌحددون  وهو االمرٌكٌة الخارجٌة وزارة لرإٌة طبقا

 المتحدة الوالٌات فً الفضابٌة والمحطات الصحف فً للنشر طرٌقه ٌؤخذ

 .اجمع العالم ودول االمرٌكٌة
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 االخبار صناعة فً البنتاجون دور

 والمعلومات االخبار جمع احتكارات اكبر احد االمرٌكٌة الدفاع وزارة تعد

 حتى والغرب امرٌكا فً العام الرأي على البنتاجون تؤثٌر تزاٌد لذلك. ومعالجتها

 ولٌم اشار انه حتى العالمٌة، االعالمٌة السٌاسة فً واضح تؤثٌر له اصبح

 ماٌنفق ان االمرٌكً الشٌوخ بمجلس الخارجٌة العالقات لجنة ربٌس فولبراٌت

 وكالتً ماتنفقه ٌفوق الدفاع وزارة قبل من ومعالجتها المعلومات جمع على

 صحف وعشر االمرٌكٌة التلفزٌون وشبكات وٌوناٌتدبرس، اسوسٌتدبرس

 .مجتمعة

 تم ما وهذا  الحروب فً وجمعها باالخبار التحكم فً الدفاع وزارة دور وٌتزاٌد

 الدفاع وزارة قامت كما ، للعراق االمرٌكً والغزو الخلٌج حرب اثناء مالحظته

 مواقف تشكٌل الى تهدف معلومات لبث وذلك االعالمً التؤثٌر مكتب بانشاء

 .اتجاهاتهم فً والتحكم الجمهور

 االعالم وسابل صالح فً ٌؤتً الرسمٌة المصادر على االعتماد هل ولكن

 الدراسات من الكثٌر اوضحته ما ذلك على الجواب السواء؟ على والصحفٌٌن

 االعالم وسابل وان االمرٌكٌة االعالم وسابل مصداقٌة تناقص الى اشارة التً

 الجمهور مصداقٌة من قلل وهذا االقوٌاء، اٌدي وفً الحكومات بٌد اداة اصبحت

 انهم على للصحفٌٌن ٌنظر الجمهور اصبح انه حتى وللصحفٌن االعالم لوسابل

 اقتناع الى ادى ما وهو العام، الراي على للسٌطرة تسعى التً الحكومة من جزء

 .فقط االعالم وسابل ترددها اكذوبة للحكومات خصم االعالم وسابل ان الجمهور

 

 

 :اوالا  القصة ٌروي من

 تستخدمه الذي القالب هو االخبار لصناعة الغربٌة االٌدٌولوجٌة من الثالث لركن

 قالب االسوشٌتدبرس وكالة طورت وقد المعلومات، تقدٌم فً االعالم وسابل

 العالم فً الصحفٌون كل اصبح والذي المقلوب الهرم قالب هو الخبرٌة للكتابة

 .االخبار كتابة فً ٌستخدمونه
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 مصادر تعد وهً الخبر بداٌة فً االقتباسات ٌضع انه مٌزاته من القالب وهذا

 الن لها تكون الغلبة فان وغربٌة امرٌكٌة المصادر دامت وما الخبر فً اساسٌة

 دون لالخبار االولى المقدمات على االطالع هو القرابٌة عاداته من الجمهور

 مصادر تكون ما عادة ولذلك ماندر، إال النهاٌة الى قرابتها فً االستمرار

 ما نادراً   ٌتم لم وان حذفه ٌتم وربما القالب هذا فً الخبر نهاٌة فً الجنوب

 .االحداث متابعة عند الجمهور ٌصله

 عن االبتعاد به تحاول جدٌد قالب الكتشاف السعً من الجنوب لدول البد إذا

 .المقلوب الهرم قالب

 

 االعالمٌة االمبراطورٌات

 قادرة تجعلها ضخمة وإمكانٌات بوسابل التارٌخٌة اإلعالمٌة المجموعات تتمتع

 للبعض ٌحلو التً – المجموعات هذه وتستند. االقتصادٌة التحوالت مقاومة على

 وربما واقتصادٌة سٌاسٌة مساندة، قوى إلى - إعالمٌة بامبراطورٌات وصفها

 من ألكثر وبعضها عقود رعب أرست فهً: شعبٌة بجذور تتمتع كما. إٌدٌولوجٌة

 وسابقة حالٌة أجٌال مع ونسجت األخبار، واستهالك القراءة من عادات قرن

 تتحول كادت التً الصحف لبعض وخاصة بالوفاء بعضها اتسم حمٌمة عالقات

 . األحزاب ٌشبه ما إلى

 معظم على شركة 8= تسٌطر كانت الماضً القرن من الثمانٌنات بداٌة وفً

 حٌن فً شركة، 1: هً الثمانٌنات نهاٌة فً اصبحت بٌنما االعالم، وسابل

 عام وفً شركة، >9 العدد اصبح سنتٌن وبعد م،9118 عام شركة ;: اصبحت

 هناك ان ٌعنً االنخفاض هذا ان.  فقط شركات 98 لٌكون العدد هبط 9119

 على الشركات من قلٌل عدد وسٌطرة والتركٌز االحتكار هً تتبلور بدأت ظاهرة

 لتشكل اندمجت قد الشركات وان العالم، فً واالتصال االعالم صناعة

 تعمل اخذت انها إذ. البشرٌة عقول تدٌر اصبحت كبرى اعالمٌة امبراطورٌات

 االعالمٌة الشركات اندماج عملٌة تزاٌد عن فضالً  مختلفة، اعالمٌة انشطة فً

 .ومالٌة وصناعٌة اقتصادٌة انشطة فً تعمل التً الشركات فً

 االعالمٌة االحتكارات اسباب

 الرأسمالً، النظام لتطور نتٌجة كانت وانما حدٌثة، لٌست االحتكارات ظاهرة ان

 بٌن حدث الذي التزاوج خالل من نشؤت انها االعالم وسابل نقاد وٌشٌر
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 وحتى عشر والتاسع عشر الثامن القرنٌن خالل والرأسمالٌة اللٌبرالٌة النظرٌتٌن

 السلطة من حرٌتها انتزاع على الصحافة كفاح تركز حٌث العشرٌن القرن بداٌة

 شإون فً الحكومة تدخل منع تم وبهذا اللٌبرالٌة النظرٌة اصحاب ومساندة بدعم

 فً الدولة تدخل تقٌٌد من الصحافة فٌه نجحت الذي الوقت فً لكن الصحافة،

 تستعد واصحابها الرأسمالٌة النظرٌة كانت اللٌبرالٌة، النظرٌة وفق شإونها

 بٌنها فٌما وتقسٌمه السوق، فً بالتحكم وذلك الصحافة على سٌطرتها لفرض

 صناعة الى الصحافة تحوٌل طرٌق عن السوق هذا الى الدخول حرٌة وتقٌٌد

 الى االعالمٌة المإسسات تحولت وبهذا كبٌرة، اموال رإوس الى تحتاج ضخمة

 . ضخمة تجارٌة مإسسة الى تحولها فً الرأسمالً العالم جوانب تعكس مرآة

 كٌفما العالم تشكل التً اإلعالمٌة لإلمبراطورٌات ضحٌة الٌوم العالم أصبح لقد

 الشخصٌة، مصالحها مع تتوافق والتً الخاصة، بنظرتها األحداث وتصٌغ تشاء

 بشكلها الكعكة تقبل اآلخرٌن وعلى العالمٌة األحداث فً آرابها مع وتتماشى

   .تحفظات أو مالحظات أي إبداء دون النهابً

ً  مرعى اإلعالم مجال أصبح لقد  أصحاب نجد وهكذا المالٌة لالستثمارات خصبا

 المالً التضخم حجم وأصبح المجال، هذا فً لالستثمار الٌوم ٌسارعون المالٌٌن

 فبة أٌدي فً اإلعالمٌة المإسسات معظم وسقطت المإسسات، هذه فً كبٌراً 

 فً اإلعالم سٌاسة فً تتحكم التً وهً الغنٌة العابالت وبعض األثرٌاء من قلٌلة

   .الدول من العدٌد

 ٌمتلك من بمقدور وأصبح األجٌال، أذهان على مسٌطراً  اإلعالم ٌملك من أصبح

    . كذلك والتربوٌة لألبناء النفسٌة الجوانب على السٌطرة اإلعالمٌة المإسسات

 تطور االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات كانت الثانٌة العالمٌة الحرب نهاٌة ومنذ

 االستراتٌجٌات هذه داخل وفً العالمً، االقتصاد على للسٌطرة استراتٌجٌتها

 وكل الجدٌد، االقتصاد بناء فً دورها وتزاٌد االعالمٌة، الشركات اهمٌة تزاٌدت

 وبالتالً الشركات بٌن تكتالت واجراء جدد منافسٌن دخول منع عبر ٌتم ذلك

 عدم الى ٌإدي مما موحد بشكل الشركات لمجموعة التكتالت هذه ارباح اعالن

 . خاسر منها بعض هناك فعالً  كان وان حتى خاسرة شركات ظهور

 المحطات فً عادٌة غٌر زٌادة االتصال فً التكنولوجٌة التطورات واحدثت

 ان حتى والترفٌهٌة، التجارٌة البرامج وبقٌة االعالن دعمت والتً الفضابٌة

 االقتصادٌة القطاعات اهم من اصبح المعلومات وصناعة االتصاالت قطاع

 التسلٌة لصناعة السنوي الدخل ٌقدر إذ االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً السٌما
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 تصدٌر من الدخل هذا من% 8= وٌؤتً دوالر بلٌون 8=9 من اكثر والمعلومات

 فرض على االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ماٌدفع وهو. االمرٌكٌة الثقافٌة المنتجات

 المعلومات انتقال من تحد قوانٌن أي ومنع االعالمٌة الشركات على هٌمنتها

 المناخات توفٌر على االمرٌكٌة السٌاسة وتعمل والقارات، الحدود عبر واالتصال

 فً االتصاالت سوق على وهٌمنتها قوتها وزٌادة الشركات هذه عمل لتوسٌع

 عابرة بانها توصف التً العمالقة الشركات هذه ان باحثون وٌعتقد العالم،

 فً واالقتصادٌة االدارٌة قواعدها تكون والتً الجنسٌة متعددة او للقارات

 بعد العالم على االمرٌكٌة السٌطرة الٌات اهم هً االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

 العمالقة واالتصال االعالم شركات بٌن تحالف هناك كان لذلك الباردة، الحرب

 مثل اخرى مجاالت فً تعمل التً الرأسمالٌة والشركات االمرٌكٌة والحكومة

 تطور الى ادى ما وهو والسٌاحة، والغذاء والدواء السالح صناعة

 المتحدة الوالٌات تجعل على جاهدة تعمل والتً االعالمٌة، االمبراطورٌات

 واالعالم المال على المسٌطر وهً االقتصادي النشاط مركز هً االمرٌكٌة

 شركات ان ٌإكد وهو... والغذاء والدواء واالسلحة والبورصة واالتصال

 فان ولهذا العالم، على االمرٌكٌة للهٌمنة وسابل اال هً ما واالتصال االعالم

 الى ذلك سبب وٌعود الرأسمالً، للتطور طبٌعٌة نتٌجة هً االحتكارات ظاهرة

 اساسٌون العبون هم فٌها وٌتحكمون االعالم وسابل ٌمتلكون الذٌن الرجال ان

 التً االعالم وسابل ٌستخدمون وهم والمحلٌة الدولٌة الرأسمالٌة االقتصادٌات فً

 السٌاسٌة النظم على للمحافظة االقتصادٌات؛ هذه تدعٌم فً علٌها ٌسٌطرون

 انها عن فضالً  االرباح، من ممكن قدر اكبر بتحقٌق لهم تسمح التً واالقتصادٌة

 االمرٌكً وللتوسع للرأسمالٌة اساسٌة ارضٌة توفر قٌم منظومة فرضل تستخدم

 االقتصادي النموذج تبنً على والعمل العالمٌة، االسواق على والسٌطرة

 .االمرٌكً

 المبٌعات ارقام منها اسباب لعدة االعالمٌة االمبراطورٌات هذه قوة وتعود

 معلومات من الجمهور ٌتلقاه فٌما تتحكم انها عن فضالً  تجنٌها التً واالرباح

 إدراك فً وتتحكم السٌاسٌة، االتجاهات تشكٌل فً وتتحكم وثقافة، واخبار

 الحكومات على كبٌر تؤثٌر تمارس فانها وبالتالً العامة، للحٌاة الجمهور

 .وقراراتها

 بـ االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً االعالمٌة االحتكارات على ٌطلق وبات

 فً االعالم وزاراة به تقوم الذي بالعمل تقوم انها ،إذ"الخاصة االعالم وزارة"

 وسابل من% 98 ف تتحكم الشركات فهذه الثالث، العالم ودول الشٌوعٌة الدول
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 التفكٌر عن الجماهٌر الهاء على تعمل الوزارة هذه واصبحت االمرٌكٌة، االعالم

 .التسلٌة باستخدام البشر واستعباد انسانٌتها، وعدم الرأسمالٌة مساوئ عن

 االتصالٌة المملكة"  باسم االعالمٌة االمبراطورٌات على ٌطلق من هناك

 عن االقتصادي التارٌخ فً التحوالت اهم المملكة هذه قادت وقد"  الشمالٌة

 هً ما لكن واستقبالها، ونقلها وتخزٌنها الرسابل انتاج تركٌز زٌادة طرٌق

 على وتسٌطر الدولً، االعالمً النظام على تسٌطر التً العمالقة الشركات

 االمبراطورٌات هذه تشكلت وكٌف والثقافة؟ واالتصال االعالم صناعة

 وتطورت؟

 بعضهم اخذ إذ االمبراطورٌات، هذه ترتٌب حول الباحثٌن بٌن خالف هناك

ً  ترتٌبها بفكرة  وارقام مبٌعاتها رقم فً تتمثل والتً االقتصادٌة، لقوتها طبقا

ً  اخذ االخر والقسم ارباحها،  االعالمٌة الوسابل فً متمثلة االعالمٌة لقوتها طبقا

ً  الجانبٌن من تناولها ٌفضل ولهذا علٌها، تسٌطر التً  االقتصادٌة القوة أي معا

 تمثل شركات 98 هناك ان الدراسات تشٌر حٌث االعالمٌة، والقوة

 لبٌوت مملوكة اما ضخمة امرٌكٌة شركات وهً االعالمٌة، االمبراطورٌات

 تنافس عالمٌة اخرى شركات فٌها،وهناك حصة لها US ان او ، US انتاج

 البرٌطانٌة، BBC وشركة الٌابانٌة، Sony شركة مثل االمرٌكٌة االمبراطورٌة

 تسٌطر االمرٌكٌة الشركات التزال انه اال االلمانٌة، Berlersmann وشركة

 العالمٌة الشركات وهذه العالمً، االعالم سوق فً االجنبٌة المبٌعات اغلبٌة على

 -:باالتً نحددها ان ٌمكن اخرى جنسٌات من او امرٌكٌة كانت سواء

 Time Warner (US. )   شركة  .9

 Disney (US)  شركة .:

 News Corporation (US  ) شركة .;

 Viacom + CBS (US) شركة .>

 GE-NBC Universal (US) شركة .=

 Sony (Japan) شركة .<

 Bertelsmann (Germany) شركة .9

 VNU (The Netherlands) شركة .9
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 Activision Blizzard/Vivendi (France) شركة .1

 Discovery Communications شركة .98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


