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 مفهوم الصحافة الدولية ( :1)رقم  المحاضرة

وفي الوقت نفسه  فنهن . البد لنا في البداية ان نعترف بصعوبة تعريف الصحافة الدولية         
ولنههي نههدر  . السههلولة ان نفنههد ادتههايات ن يههر نههن الصههحف التههي تههدتي لنفسههلا صههفة الدوليههة 

نههههدص الصههههعوبة فههههي ايمههههاد تعريههههف مههههان  لنفلههههور الصههههحافة الدوليههههة ينفههههي ان نعههههرف  ن تههههدد 
آالف صههحيفة وكلهه  ًبإلههاء احصههاي االتحههاد  014العههالر يصههى الهه  الصههحف التههي تصههدر فههي 

الدولي للصحافة الدورية، وان تدد الصحف اليونيهة يصهى اله   نانيهة آالف مريهدغ يبلهع تو يعلها 
 .نليون نسخة في اليور  044

للنصههههههًلل االنمليهههههه    ترمنههههههة ،وتعههههههد تبههههههارغ الصههههههحافة الدوليههههههة فههههههي النفلههههههور الل ههههههو  
(international press )  صهحافةالعديهد نهن البهاح ين تله  ال يًلإله ، وهو النعن  نفس  الهك 
تسههههههنيتلا بنهههههه   مههههههايتو ( international editions) دوليههههههةلفظههههههة الًبعههههههات الب دوليههههههةال

 .ت نيةالنصًلحين النكنورين في العديد نن النؤلفات اا

الصههحف التههي تومهه  الهه   :بانلهها  دوليههةال صههحافةفتعههرف ال انهها فههي النفلههور االصههً حي      
، ونههن  ههر تراتههي دولههة التههي تصههدر فيلهها الصههحيفةص خههارح حههدود ال خههر  دولههةمنههاهير الإلههراي فههي 

، سههواي يتلههايميههد قرا ل ههة، فتصههدر بئ الههك  تتومهه  اليهه  خههارح الحههدودات ول ههة هههكا الإلههار اهتنانهه
نيةال ت نانت ل   .ص خر  ل ةاو  ًو



  صهههههههحافةتهههههههن ال دوليهههههههةال صهههههههحافةينيههههههه  ال  ههههههههر نهههههههاوتلههههههه  وفهههههههف ههههههههكا التعريهههههههف فهههههههان  
 ، ويراتههههي نهههههنونلاالتههههي تصههههدر فيلهههها دولههههةخههههارح حههههدود ال ةتو يهههه  الصههههحيف ان هههههو النحليههههة
نهها يههدور فههي العههالر نلهه  نههن  اهتناناتهه  فههي نعرفههةات الإلههارئ الههك  تتومهه  اليهه  ، فت ههب  اهتنانهه

التهي  الإلههايا النحليهةدولية النبهرص، ولهي  قهايا ون ن ت ، ونإلصد بلا الإلهايا والن ن ت ال
نهههنون الصههحيفة يراتههي الل ههة التههي ، فههه ء تههن  ن  ال يعنهه  بلهها سههوص الإلههارئ النحلههي وحههد 

  .تصدر بلا الصحيفة، والتي ال بد وان يميد المنلور النستلدف قرايتلا

 ، نظهههراء تههه ر الهههدولينهههن وسههها ى اا نلنهههة وسهههيلة : نلهههاأب دوليهههةال صهههحافةننههها تعهههرف ال 
ناليههة، فههه ء تههن العههدد ر   ب ههريةر   االننانههات فنيههة نانههت تلهه  سههواي ي تنلنلهها، ل ننانههات التهه

التهي  دوليهةالًبعهات ال نهن يعهد   و نهة.  نن النسخ التي تصدرها وتو تلا تل  نًاف دولي النبير
نية  و نها تسهن  و ال  مريدغ النحليةو ال  نملةتصدرها ال نها  دوليهة صهحافة، (بالصهحيفة االر)ًو

نلههاإصههدار دار اللههدف نههن  تلهه  : نلهها أب دوليههةال صههحافةف العههر  وت .ها هههو التو يهه  خههارح حههدود ًو
نلههالتههو خ خههارح ال ردصههالصههحف التههي ت تلهها ي، وتههتر قرادولههة نفسههلا، بنعنهه  انلهها تعبههر حههدود ًو

الههك   هنهها  نههن يعتنههد ًبيعههة النهههنونو  . خههارح الحههدود فههي بهه د ديههر الههب د التههي تصههدر فيلهها
اوللهها ، نإلياسهاء وحيههداء فههي والإلهههايا التهي تتن حهدا ونهدص ترني ههها تله  دوليههة اأ له  الصههحيفةتحن

تله   :نلها أب نإليها تله  وفهف ههكا ال دوليهةال صهحافةتعهرف ال إك، دوليهة للصهحيفةال تحديد الصهفة
دولية وال تإلتصر تل  الإلههايا ، وتلتر بالإلهايا الاهتنانات الإلارئ الدوليالتي تخاًب  صحفال

 . هيإلةال ن تةكات ال النحلية

، يننهن ان يههاف اله  مديهداء  تًور لي هنى بعهداء دولية الك  ال صحافةنفلور ال وقد اتس         
دوليههة تبههر  ههبنة النعلونههات ال نإلدنههةالالصههحف االلنترونيههة ، اال وهههو دوليههةال صههحافةنفلههور ال

، يحإلههف للهها االنت ههار الههدوليبههر وسههً ، وتدوليههةنههن نونلهها تصههدر بل ههات  اء إنً قهه، (االنترنههت)
وبلههههكا النعنهههه  ينههههون  . والإلهههههايا وال ههههؤون كات الًههههاب  الههههدولي االحههههدا ننلهههها ب دوليههههةوتلههههتر ال

ال تعههههههد الصههههههحف  إك، لنترونيههههههةالصههههههحف اال( دوليههههههة)هههههههو النعيههههههار الههههههك  يحههههههدد ( النهههههههنون)
نيهةاو ال ليهةنسهبة ال البهة نهن الصهحف النح، ال سهينا وان الدوليهة بنمنللها صهحفاء  لنترونيةاال  ًو



 نانلهة النترونيهة ، واصهدرت نسهخة(االنترنهت)تبر  بنة النعلونات الدولية  قد اومدت للا نوقعاء 
نيههههة الًههههاب نن م  يههههةاو  ، لنونلهههها تلههههتر بالإلهههههايا لهههها، اال ان هههههك  الصههههحف تبإلهههه  نحليههههة  و ًو
ني النحهههدودوال هههؤون كات الًهههاب  النحلهههي  حهههدا واأ  صهههحفاء ، تلههه  الهههردر نهههن نونلههها  و الهههًو

ص  خهر و نهة نعهايير . دوليهةيتحإلف للا االنت هار الهدولي الواسه  تبهر  هبنة النعلونهات ال النترونية
نيهةاو ال دوليهة تهن ديرهها نهن الصهحف النحليهةيهعلا الباح ون لتنيي  نفلور الصهحف ال او  ًو

 :هي قلينيةاا

لين الننت ههههرين فههههي نههههن النراسههههلين النإلينههههين والمههههوا هههههخناء  ملهههها اء  دوليههههةال صههههحافةتنتلهههه  ال. 1
نيههةاو ال صههحافة النحليههة، بيننهها تنتلهه  النختلههف انحههاي العههالر نههن النراسههلين النإلينههين  ملهها اء  ًو

 .والموالين في بعض نن دوى العالر 

، بيننهها تههولي دوليههةال سياسههيةنههن االختصاصههيين فههي ال نبيههراء  ملهها اء  دوليههةال صههحافةفر للايتههو . 2
نيةوال صحافة النحليةال و  ينهدر ان تخصهم نحهررين  دوليهة، ونهن  هرقهى لل هؤون ال  اء اهتنانه ًو

ترني ههها ينصههب تلهه  الإلهههايا النحليههة ههههه ، كلهه  ان دوليههةيتخصصههون بالإلهههايا وال ههؤون ال نتابههاء 
نيةال  . ًو

بنوههوخ الخبهر تله  الصهعيد الهدولي وتوههيل نههنون  ، بيننها تلهتر  دوليهةال صحافةتلتر ال. 3
نية النحليةال صحافةال نيبنوهوخ الخبر تل  الصعيد النحلي  ًو  .هههه الًو

ويصهههًف فهههي قا نهههة الصهههحف الدوليهههة ًهههابور ًويهههى نتعهههدد اال هههناى وااللهههوان واالننهههاً  
فلنا  الصهحف كات الصهب ة السياسهية واالخباريهة والتهي تهو خ باسهلوب تمهار  ويتخًه  بعههلا 

نيههة ليصههى الهه  قههراي فههي العديههد نههن الههدوى ن ههى  ر  تههاين  ووا ههنًن بوسههت نيويههو : حههدود  الًو
اأنرينيهههههة والفاينان هههههياى تهههههاين  والصهههههندا  تهههههاين  واالوب يرفهههههر البريًانيهههههة واللوننهههههد ولوفيمهههههارو 

ونههن النمهه ت تنههدرح تحههت هههكا اللههون نههن الصههحف نملههة تههاير ونيو ويهه  اأنرينيههة . الفرنسههية 
لًههاب  ال إلههافي ن ههى واينونونيسههت البريًانيههة وهنهها  لههون آخههر نههن الههدوريات التههي ي لههب تليلهها ا

نليهههون نسهههخة، وههههي تصهههدر  هههلرياء بالل هههة  22نملهههة ريهههدر  دايمسهههت التهههي يإلهههرب تو يعلههها نهههن 



وتومد  يهاء الدوريات النتخصصة والتهي تومه  اله  قًاتهات نعينهة نهن الإلهراي تله  . االننلي ية 
، بهههوردا  VOGUEنسهههتوص العهههالر نلههه  ن هههى صهههحف اأ يهههاي والصهههحف النسههها ية العالنيهههة فهههو  

Burda هاو   ند ناردنHouse & Garden   . نيهة، كات  وهنها لهون آخهر نهن الصهحف الًو
قههوغ نههؤ رغ فههي اتماهههات السياسههية الدوليههة، باتتبارههها لسههان حههاى بعههض الههدوى النبههرص ردههر تههدر 

نيههة ن ههى مريههدغ  وتهههر الإلا نههة  يهههاء لونههاء . الصههينية( ال ههعب)ومههود قههراي للهها خههارح حههدودها الًو
نية ولنن في دوى  منبية وكل  بلدف نخاًبة  بناي ل ته  الإلونيهة  نن الصحف يصدر بل ت  الًو

التي يصهدرها صهحفيون  الننت رين في انحاي نتفرقة نن العالر، ون اى كل  مريدغ ال رف اأوسً
 إلههه  بااههههافةننهههان تومهههد بههه  تمنعهههات نهههن الإلهههراي العهههرب    سهههعوديون نهههن لنهههدن وتهههو خ فهههي 

لنههدن، وهههي مريههدغ  تو يعلهها فههي العههالر العربههي نفسهه ، وقريههب ننلهها مريههدغ الحيههاغ التههي تصههدر نههن
 ،نسههت نرين سههعوديين إلهه لنههدن  ههر بيعههت  إلهه لبنانيههة صههدرت فههي البدايههة فههي بيههروت،  ههر انتإللههت 

النصهههرية  لألههههراروهنههها  الًبعهههات الدوليهههة التهههي تصهههدرها بعهههض الصهههحف ن هههى الًبعهههة الدوليهههة 
 . والًبعة الدولية للإلب  النويتية

ر الهههههدولي وههههههو نافهههههة  ومههههه  الن هههههاً يهههههرتبً نفلهههههور الصهههههحافة الدوليهههههة بنفلهههههور ااتههههه و   
االتصهههالية التهههي تسهههتلدف ت ويهههد المنلهههور الهههدولي بالحإلههها ف واأخبهههار الصهههحيحة تهههن الإلههههايا 
والنوههوتات الدوليههة بًريإلههة نوههوتية وبههدون تحريههف ننها يههؤد  إلهه  خلهف  نبههر درمههة ننننههة 

الن هن ت الدوليهة وننا يسلر في تنوين ر   صها ب حهوى ( المنلور)نن النعرفة واادرا  لدي  
حيههه  تصهههى نسهههبة  وتلههه  الهههردر نهههن ارتفهههاخ نسهههبة تو يههه  مريههدغ البرافهههدا فهههي روسهههيا .النًروحههة 

نليههون نسههخة ومريههدغ   فسههتيا التههي تههو خ تسههعة ن يههين نسههخة وتلهه   11تو يعلهها اليههوني حههوالي 
سهتيا لسهان الردر نن ان البرافدا هي لسهان حهاى اللمنهة  النرن يهة للحه ب ال هيوتي السهوفيتي وا ف

حهههاى الحنونههههة السهههوفيتية فأنلنهههها ال تعتبهههران بحههههاى نههههن اأحهههواى صههههحفاء دوليهههة وكلهههه  القتصههههار 
 .   تو يعلا تل  نواًني االتحاد السوفيتي بسبب تدر انت ار الل ة الروسية تل  نستوص تالني

ي م ي نلر وُتعد  الصحافة الدولية  حد  وم  العنلية االتصالية بأدواتلا المناهيرية، وه      
ولعى اللدف الك  يتفف تلي  نعظر النختصين نن دراسة ( االتصاى الدولي)نن تنلية 



الصحافة الدولية هو النساتدغ في تنوين الر   العار الدولي والعنى تل  تإلليى االحتنا  
والصحافة الدولية هي  حد اأرنان اأساسية لإلت ر الدولي الك  يعرف   . والصراخ بين الدوى

ت ويد المناهير في الدوى اأخرص : )بعض  ساتكغ وخبراي اات ر والر   العار تل   ن 
قناتلا بعدالة  بالنعلونات الصحيحة واأخبار الصادقة بإلصد التأ ير تل  تل  المناهير وا 
قهايا الدولة التي يوم  إليلا  اات ر الدولي وبالتالي تتبن  مناهير الدوى اأخرص لنواقف 

 .  (ولةتل  الد

انتإلاى اا ارات الصوتية والنر ية تبر : ر الدولي ننلا ان وهنا  تعريفات  خرص لإلت      
الحدود الم رافية للدولة ،فعندنا تتخً  اا ارات ال سلنية الصوتية  و الهو ية الحدود 

ولي الإلونية للدولة لتصى إل  دوى  خرص ننون بكل  قد انتإللنا نن إت ر نحلي إل  إت ر د
يخترف الحدود الدولية ليصى إل  المنلور الخارمي في ننًإل  م رافي  نستلدف   وهو بكل 

لتحإليف احد  نرين  وللنا تعريف ال عوب بالواق  ال إلافي والحهار  والفنر  للدولة و انيلنا 
 .  و إلافية إخباريةتإلدير خدن  

تل  ال نى الدولي ننا تإلدر نن التعريفات السابإلة نستًي  ان نؤند ان التعرف  
 ، ن الصحافة الدولية تخترف الحدود الم رافية للبلدان: للصحافة يإلور تل   نرين ر يسين هنا 

واآلخر انلا تإلدر خدنة إخبارية وتفسير لوملات النظر السياسية حوى الإلهايا الدولية وااقلينية 
ف التي تخترف الحدود تل  الصح :وتلي  يننننا ان نعرف الصحافة الدولية بأنلا. والنحلية

سع  لت ويد الر   العار الدولي وااقليني باأخبار تالدولية وتإلدر خدنة إخبارية و إلافية و 
هي بلكا النعن  نى الدوريات و . والنعلونات التي تتعلف بإلهايا نحددغ تلر الن اً اانساني

نيويور  : ) خرص ن ىالتي تصدر بانتظار في دولة نا وينتد تو يعلا إل  العديد نن الدوى اأ
تاين  ، النارديان ، اللونوند، ال رف اأوسً، الحياغ، التاين ، وا نًن بوست، االهرار، الخليج، 



نكل  فان نفلور الصحف ...( . االتحاد، اخبار الخليج، الرياض، الر  ، الإلب ، ال رف 
دوى العالر الدولية ينتد لي نى الصحف التي تصدر  ن ر نن ًبعة في  نانن نختلفة نن 

نلا االصلي، ون اى كل  نملة  ب   )وبل ات  خرص دير ل تلا االصلية التي تصدر في نًو
بعتلا العسنرية (بو  ، إك  نلا باالهافة ال  ًبعاتلا االقلينية في الواليات النتحدغ االنرينية ًو

يًالي: لنا وراي البحار، تإلور باصدار ًبعات بل ات  منبية ال  نى نن  ا، و لنانيا، فرنسا، وا 
واليابان، والننسي ، والبرا يى لنن يومد اخت ف في النواد الصحفية الداخلية في بعض هك  

( هونين)و( ناباليرو)الًبعات، نكل  يومد للك  النملة تناوين نختلفة، إك تسن  في الننسي  
وهي  لرية  لنانية تعن  بمناى ور اقة النر غ،  BURDAنكل  نملة بوردا نود .  في البرا يى

نليون نسخة، وللا ًبعات بل ات نتعددغ، ننلا الل ة العربية،  1،1و  يا لا، وتو خ  لرياء 
النسا ية الفرنسية، إصدار ًبعة بالل ة ( موي )ننا قررت نملة . وآخرها ًبعة بالل ة الروسية 

 VOGUE( فوح)ابانية وااللنانية وتناف  نملة االسبانية وهي تصدر حالياء بالفرنسية والي
.  النسا ية االلنانية ال ليرغ، التي تبي  نصف إصدارتلا في الواليات النتحدغ االنرينية واليابان

ونن اهر الصحف الدولية في تالننا اليور نمد صحيفة النيويور  تاين  والوا نًن بوست 
ى التي صدرت نن باري  باال ترا  بين صحيفتي االنرينيتان وصحيفة هيرالد تريبيون انترنا نا

فرنسا، : النيويور  تاين  والوا نًن بوست وللا  رب  ًبعات خارح الواليات النتحدغ وهي 
وبريًانيا، وسويسرا، وهونج نونج، ونكل  نملة نيو وي  التي تًب  في ستة و   ين نًبعة 

وتو خ الليرالد تريبيون . النترنت نو تة تل  دوى العالر، بًريإلة نإلى الصفحات تن ًريف ا
الف نسخة هههه تدا اال ترانات هههههه  نا النيو وي  فيبلع تو يعلا داخى  131التي تًب  في باري ، 

النسناغ )الواليات النتحدغ    ة ن يين نسخة اسبوتياء، بيننا يبلع تو يعلا في ًبعاتلا الدولية 
 .  لف نسخة 175نحو ( باالًلسي، واللاد ، و نرينا ال تينية



وتعنى النؤسسات الصحفية تل  ن ر النبادئ واأفنار والنواقف واأخبار ب رض  
ااقناخ والتأ ير تل  اأفراد والمناتات داخى النمتن  وتندنا تخرح هك  النؤسسات تن نًاف 

النبادئ واأفنار النحلية وتمتا  وسا للا اات نية الحدود الم رافية والسياسية للدولة لنإلى تل  
والنواقف واأخبار لنواًني الدوى اأخرص تأخك هك  النؤسسات الصحفية صفة الصحافة 
الدولية التي هي م ي ال يتم   نن السياسة الخارمية للدولة ووسيلة فاتلة نن الوسا ى التي 

حظ ويننننا  ن ن  .تحإلف بعض  هداف السياسة الخارمية لنى دولة داخى النمتن  الدولي 
 : اليور تل  الصعيد الدولي  ن  نبر خن  نمنوتات إت نية دولية في العالر هي

 : Time Warnerتاير ورنر . 1

نليار دوالر،  ل لا نن  نرينا  21وهي  نبر نؤسسة إت نية في العالر إك تفوف نبيعاتلا      
 . وتنل  العديد نن اأن ًة اات نية النتنوتة. والباقي نن دوى العالر 

 : Bertelsamannنمنوتة برتل نان . 2

 11وهي  نبر نمنوتة في  وربا و ال   نبر نمنوتة في العالر دخللا السنو  يتماو         
نليار دوالر وتتني  بان للا تحالفات وتعاوناء ن  العديد نن النمنوتات اات نية الدولية في 

 . وربا واليابان 

 : Viacomنمنوتة فيانر  . 3

ربع  نن خارح ( نليار دوالر 13)وهي نمنوتة إت نية قوية في  نرينا دخللا السنو          
 نرينا وللا ن اً للتوس  الدولي ، حي   نفإلت في السنوات اأخيرغ نليار دوالر للتوس  في 

 . وربا وللا تحالفات ن  العديد نن النمنوتات اات نية 

 : Disneyدي ني  . 0

نليار دوالر وللا   20ر نتحِد لنمنوتة تاير ورنر وللا دخى سنو  يفوف وهي  نب       
 .حهور قو  في نماى اأًفاى بى تعد   نبر ننتج للسل  ال إلافية الخاصة باأًفاى في العالر 



 : News Corporationنيو  نوربوري ن  . 1

لننلا  نبر ( نليار دوالر 14)وهي خان   نبر نمنوتة إت نية نن حي  الدخى        
التب دولي في نماى اات ر حوى العالر حي   سسلا روبرت نردوخ وينل  حالياء  ل لا، وللا 

 .ومود في مني   نحاي العالر نن خ ى  ن ًتلا اات نية 

وترتبً البدايات اأول  لنفلور الصحافة الدولية بالنفلور اأوس  الك  ي نللا وهو        
ي سياف تاريخي وامتناتي وسياسي نحدد تن ى بال ورغ الصناتية ونا فنفلور اات ر الدولي 

رافإللا نن ت نى ر سنالي فنانت االختراتات والتننولوميا بن ابة قف ات نحو تالنية اات ر بد ء 
نن ونالة اأنباي النرافإلة الختراخ التل راف إل  ااكاتة النرافإلة الختراخ ال سلني وصناتت  

وبالردر نساهنة وناالت . الفها ي النرافف لألقنار الصناتية والنونبيوتروصوالء إل  الب  
اأنباي في النصف ال اني نن الإلرن التاس  ت ر في اختراف حدود الدولة فان  لر يصبل تالنياء 
إال بعد  ورغ االتصاالت ال سلنية التي نانت بداياتلا اأول  انت اف االتصاالت ال سلنية 

 .  (1204)والتلف يون ( 1224)ااكاتة  ر ظلور ( 1521)

وت ير الوقا   اليونية في    بلد نن العالر إل  ومود نر ها ى ونتدفف نن الب  ااكاتي      
والتلف يوني فه ء تن الصحف والنم ت والنتب، والتي تنإلى إل  النا   خبار العالر بأسر  

( سي ان ان)نحًات ن ى  تبر وسا ى نحلية وتبر الوسا ى الدولية إل  درمة  صبحت في 
 .  نعروفة في  ن ر البلدان ننحًاتلا النحلية  البريًانية( بي بي سي)و ةاأنيرني

لإلد ننت الصحافة الدولية ب نى ن ير ونفامئ و نلت نصدراء إخبارياء نلناء ونت ايداء،  
وننا حصى في السابف ن  التلف يون فإلد دًت النساهنات الفردية للصحافة دالبية اأحدا  

في  1213ولإلد خدنت  حدا  التتويج النلني لعار .   حدو لا ااخبارية في النحًات لحظة
، 1213ونصرخ الر ي  نند  في تار  1214بريًانيا واالنتخابات الر اسية اأنرينية في تار 



التلف يون وساتدت تل  إن اي  1212و وى إنسان ن   تل  سًل الإلنر نيى  رنسترونج تار 
نسبة للصحافة الدولية ب نللا االلنتروني فان  نا بال . وتنوين وسيً إخبار   ابت ورصين

تل  ال بنة قد لفت انتبا  النا   1221إت ن نتا ج االنتخابات الر اسية اأنرينية في تار 
إل  قوغ هيننة هكا الوسيً المديد، وي ير العديد نن داتني  بنة االنترنت إل   نلا توفر فرصاء 

ولإلد بد ت العديد نن  . فيد ننلا قراي هك  ال بنةمديدغ ونلنة ارساى وب  اأنباي التي يست
الصحف في ب  نعلونات النترونية تبر هك  الخدنة قبى ان يظلر الوسيً اآللي واالنترنت، 

ل اية قيانلر بن ر نسخلر االلنترونية تل  ال بنة  اال ان حهور هك  الصحف نان نحدوداء 
 . االلنترونية

وتبر   هنية الصحافة الدولية تل  النًاف الدولي نونلا نظلراء نن نظاهر التإلدر  
والتًور الحهار ، ووسيلة موهرية نن وسا ى دتر ون ر الس ر وتان ء قوياء ودتانة نتينة 

ال   إيصاى النعلونات  الدوليةوتلدف الصحافة . ورني غ نلنة في تحإليف تنى خًً التننية
ني في نختلف الإلهايا ااقلينية والدولية ال  دوى العالر ، سواي  نانت هك  للرا  العار العال

 .  النعلونات سياسية  و امتناتية  ر اقتصادية  ر نمرد نعلونات تانة

وتعههد  الصههحافة الدوليههة مهه ياء هانههاء ور يسههياء نههن وسهها ى ااتهه ر النختلفههة فههاات ر ظههاهرغ  
نههن ااننانههات اللا لههة التههي هههاتفت نههن قينتلهها ومعلههت  فنيههة  حههد تلا الحهههارغ الحدي ههة بًا فههة

وللصهههحافة  هنيهههة نبيهههرغ فهههي النمهههاى ننلههها قهههوغ نبيهههرغ ال تسهههت ني تنلههها ال هههعوب وال الحنونهههات 
الههدولي نههن خهه ى انلهها نعبههرغ حإليإليههة تههن ااتهه ر الههدولي بأنواتهه  ونسههتويات ، والدتايههة بألوانلهها 

سية التي تستلدف فهي نهى ننلها تحإليهف  ههداف نعينهة إال و نواتلا والع قات العانة، والحرب النف
 ن النت يههر الهههك  يربًلههها منيعههها ههههو نونلههها تنليهههات اتصهههالية تسهههتخدر فنهههون االتصههههاى ووسههها ل  

والصههحافة فههي النمههاى الههدولي هههي تنليههة تفههاهر تإلههور تلهه  تنظههير . وتإلنياتهه  فههي تحإليههف  هههدافلا 
ارئ ال ربهههي وبهههالعن ، وههههي فهههي الوقهههت الحاههههر التفاتهههى بهههين ااتههه ر النحلهههي وااقلينهههي والإلههه



ظاهرغ ًورتلا  ورغ االتصاالت الحدي ة ومعلتلا خًيرغ ودتنتلا بإننانهات تظينهة ، حولتلها اله  
 . تنلا اات ر الدولي يقوغ ال يست ن

وهنهههها  سياسههههة خاصههههة للتعانههههى نهههه  الصههههحافة حيهههه  تننهههه  هههههك  السياسههههة   بالسياسههههة   
نمنوتة النبهادئ والنعهايير التهي تحنهر ن هاً الدولهة تمها  تنليهات : اات نية التي تعرف بأنلا 

دارغ ورقابة وتإليير ونواينة نظر وا  ناى االتصاى النختلفة، في إًهار اأننهوكح السياسهي  تنظير وا 
الك  تأخك به  الدولهة، وههي ننارسهات واتيهة وندروسهة للسهلونيات االتصهالية تلهدف واالمتناتي 

الهههه  تلبيههههة االحتيامههههات االتصههههالية الفعليههههة نههههن خهههه ى االسههههتخدار اأن ههههى  لإلننانيههههات  و  حههههد 
وننههها تإلهههدر نسهههتًي  الإلهههوى ان السياسهههة الداخليهههة .  النصهههادر الب هههرية والًبيعيهههة فهههي النمتنههه 

غ انههت   الصههحافة لرؤيههة سياسههية لتحإليههف اأهههداف التههي يحههددها الإلههرار والخارميههة تؤنههد هههرور 
يههاف اله  كله  .  السياسهي، وبالتهالي فهإن هويهة الرسهالة تعتنهد تله  النوقهف السياسهي وتعنسه 

قدرغ إدارغ النؤسسات الصحفية تل  التوظيف وتل  تنلية الن ر كاتلها، وتله  اتخهاك الإلهرار ننها 
ويرص الدنتور صالل  بو إصب   ن تًبيإلهات السياسهة اات نيهة للدولهة  .تؤ ر بالرسالة اات نية

ن  تل  النؤسسات الصحفية تأتي بإ ناى نختلفة للسيًرغ تليلا، وبحسب تل  السياسة فهي الهًو
تهن ومهود نهوابل سياسهية  و  العربي ن   هنها  قيهود قانونيهة نفروههة تله  النؤسسهات ، فهه ء 

ههه ً داخليههة تههرتبً بًبيعههة النؤسسههة نفسههلا نههن حيهه  بي تلهها اقتصههادية  و امتناتيههة وتوانههى 
 : التنظينية ون ناتلا التي تتلخم بنا يأتي

 ن  و ارات ااتهه ر  فنهه  ء . حههف الدولههة فههي نههنل التههرخيم وسههحب  واأ ههراف النبا ههر تليهه  .1
ن العربههههي تنتلهههه  الحههههف فههههي نههههنل التههههرخيم وسههههحب  نههههن النؤسسههههات اات نيههههة  فههههي الههههًو

صهههحفية ونؤسسهههات الًباتهههة والن هههر ، بيننههها ال تومهههد فهههي الن يهههر نهههن الهههدوى نالنؤسسهههات ال
، ننها تإلهور ههك  الهو ارات  و الملهات النتخصصهة  اأوربية واأنرينية و ارات لإلته ر  صه ء 

بالرقابة بنتابعة النؤسسات الصحفية ورصد نا تن ر  ونا يننهن تهد  نخالفهة للسياسهة العانهة 



رات سههههحب التههههرخيم بنههههاي تلهههه  درمههههة نخالفههههات النؤسسههههة ، ننهههها فههههي االردن وتنههههون قههههرا
 .اات نية 

السيًرغ االقتصادية نن خ ى تحنر نال  وسا ى ااته ر ، سهواي  نهان الناله  ههو الدولهة  ر  .2
 فهههراد ونهههكل  نهههن خههه ى تهههأ ير النعلهههن فهههي االدارغ ، وفيههه  يإلهههرر نالههه  النؤسسهههة اات نيهههة 

 . سياستلا و هدافلا ويإلور بتوميللا 
 .الإلوانين واللوا ل الننظنة لإلت ر وفيلا يحف للدولة ننل الترخيم وسحب   .3

وتعاني الصحافة الدولية العربية اليور نن السهيًرغ الحنونيهة  يها نهان نوتلها اله   موانهب 
حياغ  و ن اً  فراد النمتن  نافة ، فالنواًن يخه  لسهيًرغ ونفهوك حنهوني نت هعب يتنهاوى نهى 

  بوصف  تهواء امتناتياء ، حي  يصبل الفرد نن قبى نولد  ال  نها بعهد نن ينارس  وينظر حيات
وفات  واقعاء تحت سيًرغ الحنونة، فلي تنظر الع قات ال خصهية واله واح وينصهرف تهدخللا اله  

ويصهى النفهوك الهك  تتحله  . نوخ ونستوص الرتاية الًبيهة والصهحية التهي تتلإلاهها النواًنهة الحانهى
ولعهى ههكا الن هاً الحنهوني . نوخ التعلير والتخصم الك  يتاح للنواًن  ب  الحنونة ال  تحديد

نهههن  ههههر نههها يحهههدد نسهههتإلبى الفهههرد والنمتنههه  ن لنههها تتهههدخى فهههي تحديهههد  نهههواخ الن هههاً االقتصهههاد ، 
واالسههت نار النههالي التههي يننههن للفههرد  ن يإلههور بلهها ،  يههن ونيههف يننههن ننارسههتلا، وال ههرًو التههي 

مهههرايات  سهههلوب دفنههه  ال تخهههرح تهههن سهههلًة تليههه  نراتاتلههها فهههي ههههكا الصههه دد وحتههه  وفهههاغ الفهههرد وا 
ان التههدخى الحنهوني فههي سههلًة ااته ر فههي العهالر ال الهه  معلهه  كا رؤيهة سياسههية لعههى . الحنونهة

   :   هر ن نحلا تتسر بنا يأتي

 . ارتباً اات ر بالسياسة ارتباًاء و يإلاء  .1
 .   اأخر للسياسة تولي الحنونات  هنية نبيرغ لإلت ر بعد  الوم .2
 . تستند السياسة اات نية خصوصيتلا نن العإليدغ السياسية للدولة  .3
تنبههه  السياسههههة اات نيهههة نههههن ًبيعههههة الحإلههها ف االمتناتيههههة واالقتصهههادية وال إلافيههههة والسياسههههة  .0

 . الخاصة بلا 



ونههن هههكا الننًلههف فالسياسههة اات نيههة للدولههة تخههه  نهههنون الرسههالة اات نيههة الهه  
حمههب تههداوى اآلراي واأفنههار التههي تتنههاقض والنفههاهير العانههة لنمتنهه  : قابههة التههي تعههرف بأنلهها الر 

نههن النمتنعههات ، إهههافة الهه  قيههار النمتنهه  برقابههة  تنههاى الدولههة نههي ال تتعسههف فههي اسههتعناى 
 : السلًة وهي تنإلسر ال   نواخ تدغ

لسياسههههههية، واالقتصههههههادية، وهههههههي الرقابههههههة النفروهههههههة  يههههههار اأ نههههههات ا: الرقابههههههة االسههههههت نا ية  .1
 . واالمتناتية  و في  وقات الحرب 

وهههي الرقابههة النفروهههة تلهه  النههواد اات نيههة قبههى ن ههرها،  و ًبعلهها،  و : الرقابههة الردتيههة  .2
 . ب لا في اأنظنة اادارية نالنًبوتات 

وهي الرقابة ال حإلة لن ر النادغ اات نية التي يحنر فيلا الإلههاي، حنايهة : الرقابة الوقا ية  .3
 . للنمتن  ن لنا يحنر في مرا ر الن ر 

 . الرقابة الدا نية وخنف الحريات بتحنيى النصوم  ن ر ننا تًيف  و تتحنى  .0
ية في ننارسة العنهى اات نهي تعني هك  الرقابة تنت  اات ني بنانى الحر : الرقابة الكاتية  .1

ن والدولة  . هنن حدود نسؤوليت  الكاتية تما  النمتن  والًو
تنههار  الرقابههة المناهيريههة نههن قبههى االفههراد والننظنههات المناهيريههة فههي : الرقابههة المناهيريههة  .1

اأنظنهههههة اال هههههترانية، ونعظهههههر البلهههههدان النانيهههههة وههههههك  الرقابهههههة تأخهههههك  هههههنى النإلهههههد السياسهههههي، 
 .د ، واالمتناتي، وال إلافي النوم  ال   مل غ الدولةواالقتصا
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