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في القرنيف التاسع عشر والعشريف ىيمنت نظـ سياسية عالمية عمى جميع جوانب الحياة،   
فتطّبعت كؿ جوانب الحياة بطابع تمؾ الّنظـ، عمى اختالؼ أنواعيا، وتعّدد اّتجاىاتيا، وأصبحت 
 وسائؿ اإلعالـ وأنواعو وضوابطو وأساليب الرقابة فيو تابعة لمنظاـ السياسي السائد في كؿ دولة.
وتبيف مع مرور الزمف أف خير ما يمّثؿ المجتمعات ىي وسائؿ اإلعالـ، فيي األلسف الناطقة 
لألنظمة التي تحكميا وتتحكـ فييا، ولذلؾ ال يمكف بأي حاٍؿ مف األحواؿ الفصؿ بيف خصائص 
اإلعالـ ووظائفو في مجتمع ما، وبيف النظاـ السياسي العاـ المطّبؽ في ىذا المجتمع. محتويات 

مقالة إخفاء الفيرس نشأة النظريات اإلعالمية النظريات اإلعالمية األربع نظرية اإلعالـ ال
اإلسالمي نشأة النظريات اإلعالمية: في أواخر الستينيات ظيرت نظريات مختمفة في اإلعالـ، 
 تمّثؿ نوعًا مف تنظيـ العالقة بيف وسائؿ اإلعالـ والمجتمع الذي توجد فيو. وأىـ الدراسات التي
كاف ليا دور في بحث أسس ىذه النظريات الدراسة التي أجراىا اإلعالميوف األمريكيوف )سبيرت( 

ـ، وقد نالت ىذه الدراسة اىتمامًا كبيرًا مف الباحثيف، وتصّدرت 6956و)شراـ( و)بترسوف( عاـ 
اؿ الساحة في مجاؿ النظريات اإلعالمية فترة مف الزمف، وتركت آثارىا الكبيرة عمى كؿ األعم

(. واألصؿ في النظريات اإلعالمية نظريتاف اثنتاف ىما: نظرية السمطة، 6التنظيرية التي تمتيا )
ونظرية الحرية. ثـ توّلد عنيما نظريتاف أخرياف، ىما: نظرية المسؤولية االجتماعية، والنظرية 

رية إعالـ التنمية، السوفيتية الشمولية. أما الدوؿ النامية )دوؿ العالـ الثالث( فقد حاولت تبّني نظ
لتكوف المعّبر عنيا، لكف المشكمة التي اعترضت تمؾ الدوؿ ىي: أّي أساليب التنمية يجب أف 
تتّبع؟ فرأى بعضيـ أف تسير عمى المنيج االشتراكي، بينما رأى آخروف أف تواكب الرأسمالية، 

واقع، أف الدوؿ وقاؿ قسـ آخر: باتباع منيج وسط بيف النظاميف. إال أف ما حدث عمى أرض ال
النامية التي تتبع المنيج االشتراكي ذىبت إلى اعتبار اإلعالـ أداة جوىرية لعممية التنمية 
السياسية واالجتماعية، بالتالي ال بّد أف يخضع لسيطرة الدولة، وتخطيطيا، وتوجيييا. أما الدوؿ 

صغار، ومحو أمية الكبار، النامية التي تسير في فمؾ الرأسمالية فقد أعطت أىمية كبرى لتعميـ ال
فالنخبة الحاكمة في ىذه الدوؿ ال تفّكر في التأثيرات اليّدامة لإلعالـ وبالتالي لـ تعطي أىمية 
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ليكـ إطاللة سريعة عمى النظريات اإلعالمية المعيارية األربع، مف  مماثمة لوسائؿ اإلعالـ. وا 
 حيث خصائصيا، وما يتعّمؽ بمبادئيا، وتاريخيا. 

 

 ظرية السمطة في اإلعالـأواًل: ن -

تاريخ نظرية السمطة: تعّد نظرية السمطة أولى النظريات اإلعالمية، فقد نشأت في            
إنكمترا في القرنيف السادس عشر والسابع عشر، واستمّرت في الدوؿ التي ُمورس فييا حكـ 

نصؿ إلى نظرية سمطوي. ولمفمسفة السياسية لفكرة السمطة تاريخ طويؿ، يمكف تتّبعو حتى 
أفالطوف الذي يعّد أكبر مناصر لمقانوف والنظاـ، والمدافع عف حكـ األرستقراطية الفاضمة، وكاف 
يرى أنو عندما تقسـ السمطة بالتساوي في الدولة، فإف بذور انييار وتفّكؾ الدولة تكوف قد بدأت، 

ف الجماىير غير قادرة تعميميًا ونفسيًا وعقميًا عمى اتخاذ قرارا ت تتعّمؽ بأمورىـ وحياتيـ، ويعّمؿ وا 
أفالطوف ذلؾ بالقوؿ: )ما داـ اإلنساف يحب أف يحكـ غرائزه وشيواتو عف طريؽ التحكـ العقمي، 
فإف عمى حّكاـ الدولة بالمثؿ أف يمنعوا المصالح المادية والعواطؼ األنانية لمجماىير مف أف 

مف خالؿ نظرتو إلى المجتمع قدسية  تسيطر عمى المجتمع(. ويتبّيف أف أفالطوف يعطي الحكاـ
عميا، ويدًا مطمقة في التحكـ بأمور الشعب وأحوالو، ويخّوليـ حّؽ الّتصرؼ في مقدراتو وحريتو 
مكاناتو، بحجة أنو غير قادر عمى التفكير السميـ والمنطقي، فيما يخّص شؤوف األمة  وا 

أفالطوف حتى عصر الطباعة، وسياساتيا. وقد استمّرت نظرية السمطة عمى النيج الذي رسمو 
ولكف بأشكاؿ مختمفة، عمى يد فالسفة أخريف، مف أمثاؿ )ميكيافيمي( الذي دعا إلى إخضاع كؿ 
شيء ألمف الدولة، كما رأى أف الرقابة الصارمة عمى الحوار والمناقشة وعمى نشر المعمومات في 

كتّاب كثيروف، منيـ )توماس  المجتمع ليا ما يسوِّغيا، ما دامت تخدـ مصالح الدولة. وقد أسيـ
ىوبز، وىيغؿ، ونيتشو( في تطوير مفيوـ نظرية السمطة، وصواًل إلى تطبيقيا في كثير مف الدوؿ 
سبانيا في عيد فرانكو. وعمى الرغـ مف انحسار  السمطوية، والديكتاتوريات، مثؿ ألمانيا النازية، وا 

التسّمطي، فإنيا تبقى صالحة ومعّبرة  تطبيؽ ىذه النظرية حاليًا بسبب غياب الحكـ الدكتاتوري
مكانياتو   عف كؿ حاكـ ُيمارس سمطة دكتاتورية مييمنة عمى مقّدرات شعب ما وحريتو وا 

 مبادئ نظرية السمطة: -
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ترتكز نظرية السمطة عمى أّف الحاكـ المطمؽ أو الحكومة المطمقة، ىما وحدىما            
و تصريؼ أمور العامة، وأف اإلنساف شخصية غير صاحبا الحؽ في الييمنة عمى أمور األمة، أ

مستقمة، أو غير قادرة عمى بموغ المستويات الرفيعة، إال تحت رعاية الدولة. ومعنى ذلؾ أف 
سعادة أّي شعب واستقراره، يكمناف في التسميـ المطمؽ لمحكاـ والحكومة، واالنقياد بالوالء 

اكـ والحكومة، التي تعتبر نفسيا صاحبة الحؽ والطاعة، ومف ثـ يكوف الفرد أداًة في خدمة الح
األوؿ في تقرير الحقائؽ أو المعمومات التي تصؿ إلى أذىاف الناس. وثّمة ثالث ركائز استندت 

 إلييا ىذه النظرية، ىي:

الذي اعتمد عميو المموؾ في الحكـ وتوارثو النبالء، واحتفظ ىؤالء         مذىب الحؽ اإلليي: -6
 ومراكزىـ السياسية. عف طريقو بأوضاعيـ 

وقد كاف ليا في القروف الوسطى سمطات واسعة وىيمنة كبيرة شممت    الكنيسة الرومانية:  -2
المموؾ، حتى إنيا عزلت بعضيـ وحرمت آخريف مف الجنة، حسب أوىاميـ التي 
ابتدعوىا، وسبب ىذه الييمنة ىو ادعاء رجاؿ الكنيسة السمطة اإلليية انطالقًا مف فكرة 

 . الالىوت
والتي يمكف رّدىا إلى أفالطوف. إف     التاريخ الطويؿ لمفمسفة السياسية لفكرة التسمطية:  -3

الفرد في ىذه النظرية مسموب الحرية والتفكير، مغّيب الحقوؽ واإلرادة، يتصّرؼ في أموره 
وشؤونو حاكـ مطمؽ، أو قياديوف متسمطوف وفؽ ما يرونو مصمحة لو وحفاظًا عميو وحماية 

وحرصًا عمى بقائيا. وعمى الرغـ مف ىذه األفكار والمبادئ التي تنادي بيا نظرية  لألمة،
السمطة، فإف ىناؾ أنصارًا ليذه النظرية، يؤمنوف بوجود فروؽ بيف أفراد الشعب، مف حيث 
قدراتيـ الجسمية أو العقمية، ويبنوف عمى ىذه الفروؽ حكمًا مفاده أف ذوي المعرفة مف 

وي التجربة أو االطالع، ىـ وحدىـ أصحاب الحؽ في السيطرة العمماء والحكماء وذ
  الحقيقية عمى غيرىـ مف أفراد المجتمع في ظؿ الحاكـ ووفؽ مشيئتو ورضاه. 

 

 الخصائص اإلعالمية لنظرية السمطة:  -
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تستند الفمسفة اإلعالمية لنظرية السمطة إلى قياـ الحكومة بإصدار تراخيص وسائؿ       
يقافو، لممحافظة عمى النظاـ الحاكـ. كما  اإلعالـ والرقابة عمييا، وذلؾ بيدؼ الحّد مف النقد، وا 
لياء الجماىير،  ترى أف واجب وسائؿ اإلعالـ يتمّثؿ في المحافظة عمى قداسة النظاـ القائـ وا 

 تفاؽ حوؿ آراء السمطة واتجاىاتيا. ومف أبرز خصائصيا:واال

ػ تقييد التراخيص: سيطرت األنظمة السمطوية في القرف السادس عشر عمى وسيمة  -6
اإلعالـ الحديثة، وىي الطباعة عف طريؽ إصدار التراخيص لمطابعيف والناشريف، 

تطمئف إلى  وتحكمت في ممارسي ىذه المينة، وكانت ىذه األنظمة تمنح الرخص لمف
خالصيـ ليا.  والئيـ ليا، وتمنعيا عف الذيف تشؾ في ثقتيـ وا 

ػ تشديد الرقابة: ظيرت الرقابة إلى جانب التراخيص في القرف السادس عشر في إنكمترا 2  -
حيث عّينت الحكومة الرقيب الذي يراجع ما تكتبو الصحؼ في أمر السياسة والديف مراجعة 

ازدادت المطبوعات زيادًة كبيرة والتي جعمت الرقابة عمييا دقيقة، وفي القرف السابع عشر 
شبو مستحيمة، ثـ جّدت عوامؿ أخرى أّدت إلى فشؿ نظاـ الرقابة حينذاؾ، ومف أىميا 

 ظيور األحزاب السياسية، وممارستيا العمؿ اإلعالمي المتمّثؿ في الصحؼ والنشرات. 
ػ فرض العقوبات: بعد أف وجدت األنظمة التسمطية أف الرقابة عمى المطبوعات صارت 3 - -

أمرًا صعب التطبيؽ، فرضت عقوبات رادعة عمى المطبوعات المخالفة لتوجياتيا ومبادئيا، 
والتي تتضمف عمى سبيؿ المثاؿ: ىجومًا عمى السمطة، أو انحرافًا عف السياسة الرسمية، أو 

 ألخالقي. انتياكًا لمسموؾ ا
ػ شراء األقالـ: عمدت األنظمة التسمطية إلى منح األمواؿ الّسرية ألصحاب الصحؼ 4 - -

ية، بداًل مف أف  لشراء ذمميـ وضمائرىـ، وضمنت بذلؾ شراء صحؼ مشيورة، وأقالـ موجَّ
 ُتصدر صحفًا رسمية بأقالـ رسمية.

رائب عمى الصحؼ ػ فرض الضرائب: سّنت األنظمة التسمطية تشريعًا يقضي بفرض ض5  -
 والنشرات، بيدؼ إرىاقيا ماليًا، أو تخفيؼ نقدىا ليا. 

ػ مركزية المعمومات: جعمت ىذه األنظمة مف نفسيا المصدر الوحيد لمحقائؽ والمعمومات، 6 -
و ال يحؽ لوسائؿ اإلعالـ أف تنشر شيئًا ال يكوف مصدره النظاـ وأجيزتو الرسمية، أو دوف 

 موافقتيا عمى النشر. 
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 :ًا: نظرية الحرية في اإلعالـ ثاني -

بعد أف عاشت أوربا في القروف الوسطى عصورًا مظممة ساد فييا الجيؿ والتخّمؼ،              
وانتشر االضطراب والفوضى، وسيطرت الكنيسة عمى األفكار والمعتقدات، وجثـ الحكاـ 

ة تنيض شيئًا فشيئًا، الدكتاتوريوف عمى صدور شعوبيـ، وكبتوا حرياتيـ، أخذت دوؿ ىذه القار 
وبدأ بصيص نور الحضارة األوربية ينمو ويتسع في أواخر القرف السادس عشر، مستمدًا ضياءه 
مف اإلنجازات العممية التي كانت تتقدـ باستمرار، وتقدـ كؿ يوـ شيئًا جديدًا، إضافة لالكتشافات 

حممتيا الثورة الفرنسية. وفي  الجغرافية التي كانت تتسع رقعتيا باطراد، واألفكار الجديدة التي
ىذه البيئة الناىضة التي كانت تريد أف تتخمص مف عقاؿ الماضي، وتنطمؽ صوب تحقيؽ 
خراج الطاقات الكامنة، والتحّرر مف أسر المعتقدات والمبادئ المنبوذة،  األىداؼ المكبوتة، وا 

فكار السياسية والمؤسسات ولدت نظرية الحرية، مستمدة قوتيا مف الثورات الكبيرة التي شممت األ
السياسية لغرب أوروبا. وكاف لمسياسة التي مارستيا الكنيسة، كغمؽ باب التفكير واالجتياد، 
وحصره في رجاليا أثر كبير في ظيور حركاٍت إصالحية ثارت عمى ىذه السياسة، ودعت إلى 

القرنيف السابع  إطالؽ حرية الفكر والحوار، وأعمنت رفضيا التحّجر واالنغالؽ، وانطمقت في
عشر والثامف عشر ثورة فكرية، تدور حوؿ اعتقاد اإلنساف أنو سّيد نفسو، وأنو يمكف عف طريؽ 
العمـ والفيـ أف يحقؽ أسباب القوة وأف يفيـ، وأف يسود العالـ بطريقة أفضؿ. وشكؿ ذلؾ نقطة 

سع عشر، وخاصة انعطاٍؼ ميّمة في تاريخ نظرية الحرية في أوروبا في القرنيف الثامف والتا
ـ، وأعمنت حقوؽ اإلنساف، وكاف ليا مفيوـ اقتصادي 6789الثورة الفرنسية التي انطمقت عاـ 

مفاده: "ترؾ الفرد حّرًا في مزاولة نشاطو االقتصادي، ونشاطو الفكري، دوف أّي تدّخؿ مف جانب 
ة واتساع رقعتيا الدولة في ىذا النشاط، بأي شكٍؿ مف األشكاؿ". ومع انتشار مبادئ ىذه النظري

أخذت دوؿ أوربا الغربية تنتيجيا سياسة عامة ليا، ثـ حذت دوؿ أخرى حذوىا، كالواليات 
 المتحدة والياباف وعدد مف دوؿ أوربة الشرقية بعد تفكؾ االتحاد السوفياتي في بداية التسعينيات 

 مبادئ نظرية الحرية:  -

ا فمسفتيا وأفكارىا، وتأّثرت بآراء عدد مف استندت نظرية الحرية لمبادئ عدة بنت عميي         
كبار الفالسفة الغربييف في السياسة واالقتصاد والتربية، منيـ: آدـ سميث، وجوف لوؾ، وجوف 
ممتوف، وديكارت، والمارؾ، ونيوتف. وممخص ىذه النظرية: أف اإلنساف مخموؽ يسّيره العقؿ ال 
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ىذا يؤدي إلى معرفة قوانيف الطبيعة، فالحقيقة العاطفة، والعقؿ مف طبيعتو البحث عف الحقيقة، و 
تستمد مف عقؿ اإلنساف ال مف السمطة الحاكمة، واإلنساف أيضًا كائف أخالقي، واألخالؽ ىي 
التي تحّدد التزاماتو نحو اآلخريف. وبالتالي، ليس مف واجب الحكومات أف تفرض أي سمطة 

في ذلؾ أف التحرر الخاّلؽ أفضؿ مف عمى حرية الكممة، وال عمى الصحافة الحرة، وحّجتيـ 
النظاـ المؤّدي إلى الخمود. ورّكز منّظرو ىذه الفمسفة عمى الجانب االقتصادي في حياة 
المجتمع، وأْولوه عناية كبيرة واىتمامًا بالغًا، فمقد دعا آدـ سميث إلى انتياج قوانيف االقتصاد 

وؽ نظرًا ألنو سينّظـ نفسو، وأوضح أف الكالسيكية، التي تدعو إلى عدـ تدّخؿ الحكومة في الس
الحكومة المثمى ىي التي تحكـ بدرجة أقؿ. وىكذا، فالطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة تكوف بترؾ 
اآلراء تتصارع وتتنافس بحرية في ميداف أو سوؽ حرة، مما ُيتيح لألفراد الفرصة لمقارنة اآلراء 

النياية، بعد تداوؿ المشاورات، وتبادؿ وجيات  المختمفة، واختيار الرأي األصيؿ الذي يسود في
النظر. واستطاعت المجتمعات بذلؾ تحقيؽ انتصارات ميمة، منيا: التوّسع في التعميـ، ومنح 
حقوؽ االنتخاب لمكثير مف المواطنيف، وحؽ الفرد في ممارسة نشاطو االجتماعي، والتنافس في 

تاج بالجممة. كؿ ذلؾ أدى الحقًا إلى ظيور الحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف الربح وزيادة اإلن
الديمقراطيات الرأسمالية، وظيور االحتكارات بأوسع معانييا. وفي الجانب الواقعي العممي فإف 
تطبيؽ مبدأ حرية الصحافة ال يزاؿ بعيدًا عف كونو تطبيقًا صريحًا، حيث لـ تتـ حتى اآلف 

ّد ذاتيا، أو وسيمة لتحقيؽ غاية، أو حقًا تسوية قضية ما إذا كانت حرية الصحافة ىدفًا في ح
 مطمقًا.

 خصائص نظرية الحرية: -

تستند الفمسفة اإلعالمية لنظرية الحرية إلى إبعاد كؿ أنواع سيطرة الحكومة وتحّكميا في وسائؿ  
اإلعالـ ػ فيما عدا بعض التدّخالت فيما يخّص قوانيف القذؼ والخالعة، وذلؾ بيدؼ إنشاء 

تاحة الفرصة لما يسمى بعممية التصحيح الذاتي لممجتمع، والتفكير مف سوؽ حّرة لألفكار ، وا 
خالؿ الحوار، وتبادؿ األفكار. ومف أىـ خصائصيا: التحّرر مف الضوابط الرقابية. حرية 
التراخيص. التركيز عمى الجانب المادي. استخداـ المعايير المينية. استخداـ المواد اإلعالمية. 

الحكومات لمصحؼ. حماية مالكي وسائؿ اإلعالـ. االنعتاؽ مف قيود وضع قيود عمى تمّمؾ 
 النشر  
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 ثالثًا: نظرية المسؤولية االجتماعية  -

في اإلعالـ نتيجة ازدياد الشكاوى مف الحرية المطمقة لمصحافة، والتي نجـ عنيا فساد         
ؿ اإلعالـ بالنسبة لنمو األخالؽ، وانحطاط القيـ، ونتيجة النقد المرير الموّجو لمصحافة ووسائ

حجميا، وزيادة احتكاراتيا، وأىميتيا، مما جعميا عامؿ ضغط حتى عمى الحكومة نفسيا، والتي 
ربما قد تؤدي إلى عرقمة إجراءاتيا. ونتيجة التطّورات الصناعية والتعاونية اليائمة المتسارعة 

ونتيجة ارتفاع األصوات التي تتيـ باّطراد، والتي أّثرت في نمط الحياة السائد في الدوؿ الغربية. 
سوؽ األفكار الحرة باإلخفاؽ في الوفاء بما وعدت بو مف حرية الصحافة، وتحقيؽ الفوائد 
المتوقعة. كؿ ذلؾ، وغيره أدى إلى نشوء مف ُيطالب بالحرية الموجية نحو خدمة المجتمع، 

ة االجتماعية: تعتبر نظرية لتيسير المسؤولية مع الحرية جنبًا إلى جنب. مبادئ نظرية المسؤولي
المسؤولية االجتماعية تطويرًا لمبادئ ومنطمقات نظرية الحرية، وبالتالي فيذه النظرية ال تنكر 
عقالنية اإلنساف وحريتو، ولكنيا تنكر ما تذىب إليو نظرية الحرية مف أف اإلنساف يسعى بطريقة 

ي فيذه النظرية تدعو إلى تدخؿ الدولة فطرية وغريزية لمبحث عف الحقيقة واالقتداء بيا، وبالتال
لتحقيؽ مجموعة مف التشريعات التي تستيدؼ تقديـ بعض التنازالت لصالح الطبقات العاممة 
والفقراء، كقوانيف التأميف ضد البطالة، والتأميف ضد العجز، والتأميف الصحي، والتأميف عمى 

رية تعقد صمحًا بيف ثالثة مبادئ، الحياة. خصائص نظرية المسؤولية االجتماعية: إف ىذه النظ
ىي: مبدأ الحرية الفردية واالختيار، ومبدأ حرية الصحافة، ومبدأ التزاـ الصحافة تجاه المجتمع. 
إف وسائؿ اإلعالـ ليست ذاتية بقدر ما ىي موضوعية. حيادية وموضوعية وسائؿ اإلعالـ تجاه 

وسائؿ اإلعالـ بحيث تعكس تنوّع الحكومات والقضايا الخالفية عمى مستوى المجتمع. تعدد 
اآلراء واألفكار في المجتمع. التنديد باألعماؿ الصحفية المنحرفة، والتي تحارب األخالؽ والقيـ. 
ـّ التوازف بيف حرية األفراد ومصالح المجتمع. تجّنب  االلتزاـ بمجموعة مف المواثيؽ األخالقية، ليت

لعنؼ وسيادة لغة البطش. الحفاظ عمى النظاـ كؿ ما مف شأنو أف يساعد عمى حدوث الجرائـ وا
السياسي القائـ. يجب أف يكوف اإلعالميوف مسؤوليف أماـ المجتمع. خدمة النشاط االقتصادي 

 وزيادة مساىمتو في الناتج الوطني اإلجمالي. تقديـ برامج وألواف التسمية والترويح.

 رابعًا: النظرية السوفيتية الشمولية في اإلعالـ -
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( أوؿ مف نادى بمبادئ النظرية االشتراكية، حيث قاؿ: ُيَعّد الفيمسوؼ األلماني )ىيغؿ         
)الفرد يحمؿ قدرًا كافيًا مف الروح يجعمو يرغب في أف يّتحد بالدولة اتحادًا كميًا(، و)الدولة أكمؿ 
وأعمف وأعمى صورة تجّسـ لمروح يمكف الوصوؿ إلييا(، وبالتالي )فاتحاد الفرد بالدولة نوع مف 

آليًا وعفويًا فيما تمكنو عميو الدولة وىو إرادتو الحقيقية، وعمى ذلؾ  الجياد الواعي، وليس أمراً 
فإف أوامر الدولة تمنح اإلنساف فرصتو ليكوف حّرًا حقيقيًا(. ثـ جاء )ماركس( فتبّنى آراء )ىيغؿ( 
وزاد عمييا، لذلؾ ُيعتبر )ماركس( منّظر وفيمسوؼ ىذه النظرية، حيث جادؿ كثيرًا في الجدلية 

ـ، تبّنى )لينيف( 6967لتاريخية، ولما قامت الثورة الحمراء في االتحاد السوفياتي عاـ المادية ا
آراء )ماركس( وراح يطّبقيا عمى أرض الواقع. مبادئ النظرية السوفيتية الشمولية: اىـ مبادئيا 
ما نادى بو )ماركس( مف المادية الجدلية، والجدلية المادية التاريخية، حيث وضع عدة مبادئ 

يا تفسيره الجديد لمتاريخ، وخالصة الربط بيف النظـ السياسية واالجتماعية، وىي ما يسمييا من
)البناء القومي( وقوى اإلنتاج وعالقاتو الموجودة في وضع وزمف معيف، وىي ما يسمييا )البناء 

زية التحتي(. ورأى أف ىذا التاريخ أخذ يدخؿ مرحمتو النيائية المتمثمة بالنضاؿ )بيف البورجوا
والبروليتاريا(، وأف مراحؿ التطور االقتصادي ىي مراحؿ التطور االجتماعي مقرونة بالتدّرج 
التاريخي، وأف ىذيف األخيريف يحدثاف بسبب التغيرات التي تصيب القوى اإلنتاجية عمى مّر 
السنيف. وممخص فمسفة ماركس حسب تعبير طارؽ حي ىي: الديف أو الثقافة، أو العرؽ، أو 

ليد، أو العادات، أو القوانيف، أو النظـ السياسية واالجتماعية السائدة في عيد معيف ىي التقا
مجرد انعكاس ونتيجة لمبناء االقتصادي في المجتمع برافديو: قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج. 

 إضافًة إلى المبدأ األىـ وىو سيادة الطبقة العاممة )البروليتاريا(. 

 ة الشمولية:خصائص النظرية السوفيتي -

تعتمد عمى تحّكـ الحكومة في وسائؿ اإلعالـ، واستخداميا لغرض الوصوؿ إلى            
التغير االجتماعي المنشود )المرحمة الشيوعية في المجتمع( ومف أىميا: أػ الممكية: فيي عامة 

الحزب،  وتامة لمدولة، وبالتالي ُيسمح فقط لمحزب الشيوعي، والحكومة التي يسيطر عمييا ىذا
والمنظمات العامة الموجية بوساطة الحزب كالنقابات، امتالؾ وسائؿ اإلعالـ وتشغيميا. بػ 
الرقابة: وىي رقابة كمية مف قبؿ الحزب الحاكـ، حتى الصحؼ والمجالت والمراسميف ووكاالت 

، وُيسمح األنباء األجنبية، فتمارس عمييا رقابة شديدة. جػ ػ النقد: ُيمنع نقد الحكومة أو الحزب
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بنقد البرامج التنفيذية فحسب. د ػ اإلعالميوف: حسب تعبير )خروتشوؼ وىو زعيـ شيوعي 
(: "يستحيؿ عمينا أف نترؾ 6964إلى  6953ورجؿ دولة سوفييتي، حكـ االتحاد السوفييتي مف 

ػ ػ الصحافة في أيٍد غير أمينة، فيي ال بّد أف توضع في أكثر األيدي أمانة، وأجدرىا بالثقة". ى
التوجيو والترويج: أي أف يكوف الدور األىـ لوسائؿ اإلعالـ ترويج أفكار الدولة ومبادئيا التي 
تستند عمييا وترتكز إلييا. و ػ الحرية: يرى أنصار ىذه النظرية أف وسائؿ اإلعالـ تتمتع بالحرية 

تمتع بامتيازات الكاممة وتمارس نظامًا حّرًا ومسؤواًل في الوقت ذاتو، ألف الطبقة العاممة ت
استخداميا في التعبير عف الخط الحقيقي، لموصوؿ بنجاٍح إلى األىداؼ التي ترسميا الدولة 

 لصالح الطبقة العاممة. 


