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ظريات الصحافة الدولية وعالقتها ن ( : 21، 21، 21، 21، 21، 21)رقم  اتالمحاضر 
 بالسلطة

في تفسير عالقة الصحافة الدولية بالسلطة في المجتمع عبر التاريخ، ظهرت مجموعة من        
النظريات التي تفسر تطور الصحافة الدولية ودورها في المجتمع، وعالقتها بالسلطة الحاكمة، 

 : ومن أبرز هذه النظريات 
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نشأت هذه النظرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر في إنكلتررا وتسرتند إلرل فلسرفة        
. السرررلطة المطلقرررة للحررراكذ، ويظهرررر ذلرررط فررري نظريرررات أفالطرررون، وأرسرررطو، وميكيرررافيلي وهيجررر  

وكرران ضراررها الر يسرري هررو حمايررة وتوطيررد سياسررة الحكومررة القاباررة علررل زمرراذ الحكررذ و دمررة 
اررروذ هرررذه النظريرررة فررران الرررذف ييمررر ، فررري الصرررح  ويصررردرها هرررو مرررن يسرررتطيع وفررري . الدولرررة 

  . الحصو  علل تر يص من الحاكذ 

أو  نظريرة جسردت اليالقرة برين الصرحافة والمجتمرع، بيرد أن ظهررت ة السلطنظرية تمث   
وحيث إن الريبة والشط كان هو أسراس هرذه .  الصحافة كوسيلة إعالمية في المجتميات األوربية

قررررة، حيررررث ان الحكومررررات األوربيررررة والكنيسررررة المسرررريحية وارررريت القيررررود، وعرقلررررت مسرررراعي اليال
الصررحافيين والناشرررين فرري ان يمارسرروا دورهررذ الصررحافي فرري النشررر والحصررو  علررل الميلومررات 



 رال  القررنين السرادس عشرر والسرابع وقرد عاشرت أوروبرا .  التي تقتايها مهنة الصرحافة والنشرر
ات السرلطوية إلرل أن تحرررت مرن هرذا ااسرتبداد بفير  الفكرر التنرويرف تحرت هيمنرة الحكومر عشر

ولكررن الفكررر والممارسررة السررلطوية كانررت .  الررذف تأسسررت عليررا بنرراذات وهياكرر  مةسسررية جديررد 
. األساس الذف اعتمدترا الردو  الناميرة، وبالرذات حديثرة اليهرد بااسرتقال  مرن ااسرتيمار األوربري

األنظمررة السياسررية فرري دو  اليررالذ النررامي، الترري حرصررت علررل أن وتبنررت هررذه النظريررة كثيررر مررن 
وتشرر  الحكومرة فري  .السيطر   والتحكذ في وسا   اإلعالذ من  رال  إمرا فررد أو ن برة سرلطوية

ويحظررر فرري إطررار هررذه النظريررة نقررد . ارروذ هررذه النظريررة علررل الصررح ، وتفررري الرقابررة عليهررا
يرة الصررح  قرد تكررون  اصرة أو عامررة، وتكررون أدا  وملك. الجهراز السياسرري والمروظفين الرسررميين

وترى النظرية أن الصفو ، التي تحكرذ الدولرة، هري التري تملرط . لترويج سياسات الحكومة ودعمها
وأن الشرررر ص الررررذف ييمرررر  . أن توجررررا اليامررررة، الترررري ا تيررررد مةهلررررة ات رررراذ القرررررارات السياسررررية

إيرراه القا ررد، لررذلط فهررو مرردين برراالتزاذ  بالصررحافة، يكررون عملررا هررذا، بمثابررة امتيرراز  رراص، يمنحررا
وحرية وسا   اإلعالذ في ظ  هذه النظريرة تتحردد بالقردر الرذف تسرما برا القيراد  . للقا د وحكومتا

الحيررا  لنظريررة  0202وقررد أعررادت بيرري مراكررز األبحرراث األوربيررة عرراذ . الوطنيررة فرري أف وقررت
( ملررط بروسررية)الملررط فريرردريط الثرراني  ، الترري كرران مررن ابرررز نموذجهررا(الحرراكذ المسررتبد المسررتنير)

للدولرة، ويجر  ( ال رادذ األو )وكان ييد نفسرا  0471إلل سنة  0472الذف داذ حكما من سنة 
عليا تقديذ الحسابات لرعاياه، شياره اليم  الدا  ، وتتاافر في ش صيتا الكادحة إدار  األمور 

امرا النمروذا اليربري . الدولرة ونمراذ قوتهراالدا لية والمالية وال ارجية واليسكرية، لتثبيت ش صرية 
 .الذف جاهر بهذه النظرية فهو المصلا الشيخ محمد عبده للت لص من نير الحكذ اليثماني
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تيود هذه النظرية بشك  أساسي إلل عصر النهاة األوروبية وبالتحديد القرنين الثامن       
عشر والتاسع عشر إذ بلور عدد من المفكرين األوربيين، كثيرًا من المبادئ التي تحدت األفكار 

حيث ارتبطت حرية الصحافة . السلطوية التي سادت حتل بداية عصر النهاة األوروبية 
ومن أشهر . الغربية التي نادت بحرية الفرد، وقمع ااستبداد، وعارات تفرد اآلراذ بالفلسفات

أن ( عن الحرية)الفالسفة الذين كتبوا في هذا المجا  جون ستيورت مي  الذف أواا في كتابا 
 وياي  أن الرأف الذف يتذ  نقا إذا كان صا باً .. ت ريس الرأف هو سطو علل البشرية جمياذ

ذا كان هذا الرأف  اط ا نكون قد  سرنا ميركة وميكانيزمات نكون قد  سرن ا هذا الرأف، وا 
المفكر وهذا ما عناه  ..  الصراع بين ال طأ والصوا ، والتي تولد بالارور  الرأف الصوا 

والتي تيني أن الفكر   الصا بة هي (  التصحيا الذاتي بميكانزمات)جون ميلتون اإلنجليزف 
ف أنا أ، فكرتين  بالتداو  واانتشارلفكر  ال اط ة عندما تتاح الفرصة للالتي تتفوق وتتجاوز ا

في هذه جون ميلتون  ويةكد .كآلية لتدوا  وصراع األفكار  (السوق الحر  لألفكار)يطرح فكر  
إن حرية النشر، بأف واسطة، ومن قب  أف ش ص، مهما كان اتجاها الفكرف، حق من النظرية 

الحقوق الطبييية، لجميع البشر، وا نستطيع أن نقل  من حرية النشر، بأف شك ، وتحت أف 
 . عذر

لذ يتحقق اانتصار األو  للنظرية الليبرالية علل النظرية السلطوية أو نظرية السلطة          
  القرن الثامن عشر، حين أصدر البرلمان البريطاني قرارًا أكد علل حظر أية رقابة إّا  ال

مسبقة علل النشر كما أباح لألفراد إصدار الصح  من دون الحصو  علل تر يص من 
وقد جاذ هذا التياون نتيجة ألفكار المفكر اإلنجليزف بالكستون الذف أكد أن حرية . السلطة 

الدولة الحر ، وذلط يتطل  عدذ وجود رقابة مسبقة، علل النشر ولكن الصحافة ارورية، لوجود 
يمكن أن يتيري الصحفي لليقا  بيد النشر، إذا تامن هذا النشر جريمة وك  إنسان حر أن 

وجاذ دستور الوايات . ينشر ما يشاذ، علل الجمهور ومنع ذلط ييد تدميرًا لحرية الصحافرة 



ام  تد   الدولة في مجا  حرية الصحافة، إذ نص علل أنا المتحد  األمريكية ليحظر بشك  ك
وتقوذ أفكار . يحظر علل الكونجرس أن يصدر أف قانون يقيد حرية التيبير والصحافة 

الليبراليين علل أسس أنا ابد من تقديذ ك  أنواع الميلومات واألفكار للجمهور، وأن النقد الحر 
ماهير مجتمية، أو أضلبيتها تستطيع ات اذ القرارات التي ارور  لتحقيق الرفاهية والتقدذ، وأن الج

تكون دا مًا أقر  إلل الحقيقة، وهذه الثقة بالجماهير تجيلها قادر  علل انت ا  ممثليهذ 
ويحدد المفكر اإلعالمي السويدف دينيس . وتوجيههذ وتغييرهذ عندما يكون ذلط اروريًا 

 : مرا يأتي ماكوي  اليناصر الر يسية لنظرية الحرية، في

 . إن النشر يج  أن يتحرر من أية رقابة مسبقة . أ

إن مجا  النشر والتوزيع يج  أن يكون مفتوحًا، ألف ش ص، أو جماعة من دون .  
 . الحصو  علل ر صة مسبقة من الحكومة 

إن النقد الموجا، إلل أية حكومة، أو حز  سياسي أو مسةو  رسمي، يج  أّا يكون . ا
 . ، حتل بيد النشرمحاًل لليقا 

 . أن ا يكون هناط أف نوع من اإلكراه أو اإللزاذ بالنسبة للصحفي. د

 . عدذ وجود أف نوع من القيود علل جمع الميلومات ونشرها بالوسا   القانونية. هر

 . أن ا يكون هناط أف قيد علل تلقي أو إرسا  الميلومات عبر الحدود القومية. و

 . يج  أن يتمتع الصحفيون بااستقال  المهني دا   مةسساتهذ الصحفية. ز

وقد أسهمت النظرية الليبرالية بشك  كبير في تحرير الصحافة من سيطر  الدولة،          
فأنهت وجود الكثير من القيود التي تفراها السلطة علل الصحافة، واستطاعت دو  الشما  

أن تتمتع،  ال  القرن التاسع عشر وحتل منتص  القرن ( ألمريكيةأوروبا والوايات المتحد  ا)
اليشرين بقدر كبير من التيددية والتنوع في مجا  الصحافة، واستطاعت الصحافة أن تدير في 



هذه المجتميات مناقشة حر  بين كافة ااتجاهات السياسية، وأن تنق  هذه المناقشات إلل 
ولكن أوااع الصحافة في . المجتميات وزياد  حيويتها الجماهير، وهو ما أسهذ في تقدذ هذه

أوروبا، وأمريكا  ال  النص  الثاني من القرن اليشرين ابتيدت بشك  كبيرعن تلط األفكار 
الليبرالية، فتناقصت تيددية الصح  وق  تنوعها، وقلت بالتالي قدرتها علل القياذ بوظا فها، في 

دا وقد . ر  المناقشة الحر ، في المجتمع، ونقلها للجماهيرالوفاذ بحق الجماهير في الميرفة، وا 
لي  تزايد ااتجاه إلل ااحتكار والتركيز في ملكية الصحافة دورًا أساسيًا في تيريي هذه 

وبرزت رةية أ رى حتل من جان  المةمنين بهذه . النظرية للنقد، من كافة ااتجاهات السياسية
ية التيبير، ا يمكن امانها، إّا في حالة ما يكون إن حرية الصحافة وحر : ) النظرية تقو 

إنتاا األفكار وتوزييها، بييدًا عن السيطر  الرأسمالية من ناحية، والسيطر  البيروقراطية 
 ( . السياسية، من ناحية أ رى
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ونظررررا .  يررة والمسرررةوليةإيجررراد تررروازن بررين مفهرررومي الحر  ةتنطلررق هرررذه النظريررة مرررن محاولرر       
لتزايررد النقررد اررد الصررحافة مررع مطلررع القرررن اليشرررين و ررال  اليقررود األولررل منررا نتيجررة اعتمرراده 

اإلنحيررازات السياسررية لهررذه المةسسررات فرري طررق التجررارف، ونتيجررة ااحتكررارات و علررل اإلثررار  والمن
ر ررريس جاميرررة تشرررنز  و هروبررررت ر اسرررة ب  0470الوايرررات المتحرررد ، تكونرررت لجنرررة  اصرررة عررراذ 

وقرررد واررريت هرررذه اللجنرررة نصررر  عينيهرررا مهمرررة التحقيرررق فررري هررر  أ فقرررت أو نجحرررت .  شررريكاضو
الصرررحافة األمريكيرررة فررري أداذ دورهرررا ااجتمررراعي، وتحديرررد أيرررن مواقرررع الحريرررة التررري ينبغررري علرررل 
الصحافة أن تتوق  عندها، وما تأثير الاغوط الحكومية او اإلعالن التجارف علل حريرة اليمر  

 .الصحفي

يررد نهايررة الحررر  اليالميررة الثانيررة تشرركلت لجنررة حريررة الصررحافة مررن اثنرري عشررر أسررتاذًا بو  
واررررمت بررررين أعاررررا ها أبرررررز نقرررراد الصررررحافة . أكاديميررررًا، يرأسررررهذ البروفسررررور روبرررررت هوتشررررنز



وأجرررت اللجنررة دراسررتها علررل الصررحافة األمريكيررة، . األمريكيررة مثرر  ولرريذ ديفرررز وتيررودور بترسررون
ة تررايذ األمريكيررة، ودا ررر  الميررار  البريطانيررة، وقرردمت تقريرهررا، فرري كتررا  أعدتررا بتمويرر  مررن مجلرر

ولقيت دعو  اللجنرة إلرل صرحافة حرر  ( صحافة حر  مسةولة): ، بينوان0474اللجنة كاملة، عاذ 
ومسرررةولة، صررردى دا ررر  الوايرررات المتحرررد  و ارجهرررا، فررري بلررردان أوروبرررا، وعلرررل رأسرررها المملكرررة 

، ودعررت إلررل التررزاذ اليرراملين فرري 0474نررة الملكيررة األولررل للصررحافة، عرراذ المتحررد  فتشرركلت اللج
ونرص تقريرر لجنرة حريرة الصرحافة، . الصحافة بمسةوليتهذ ااجتماعيرة وتشركي  مجلرس للصرحافة

، علررل أن صررناعة اإلعررالذ، فرري الوايررات المتحررد  يجرر  أن تسررتمر فرري يررد القطرراع 0474ليرراذ 
وواررريت اللجنرررة مجموعرررة تصرررورات، حرررو  . ة اليامرررة ال ررراص، واارررية فررري اعتبارهرررا المصرررلح

فمن حيرث . وظا   الصحافة، في المجتمع الحديث، وعدد من التوصيات للحكومة، والمةسسات
وظررررا   وسرررررا   اإلعرررررالذ، فررررري المجتمرررررع المياصرررررر، رأت اللجنرررررة أن الصرررررحافة يجررررر  أن تقررررروذ 

 : بالوظا   اآلتية

 . اليومية تقديذ تقرير صادق وشام  وذكي عن األحداث. أ

 . أن تيم  كمنبر لتباد  التيليق والنقد.  

 . أن تقدذ صور  للجماعات المتنوعة التي يتكون منها المجتمع. ا

 . أن تبرز أهدا  المجتمع وقيما وتواحهما. د

 . أن توفر ميلومات كاملة عما يجرف يومياً . هر

وأوصت لجنة حرية الصحافة الحكومة، بتطبيق الامانات الدستورية، لحرية الصحافة،        
وأن تيم  علل تسهي  ظهور وسا   إعالذ جديد ، واستمرار المنافسة، بين الوسا   القا مة، 
كما طالبت اللجنة بإلغاذ التشريع، الذف يحظر علل األفراد مساند  إجراذ تغييرات ثورية علل 

وأوصت اللجنة . سات القا مة؛ ألن هذا التشريع يهدد المناقشات السياسية وااقتصاديةالمةس



المةسسات اإلعالمية بتقديذ  دمة، تتسذ بالتنوع، والكذ المال ذ احتياجات الجماهير، فااًل 
نشاذ هي ة جديد   عن زياد  مراكز الدراسة األكاديمية، والبحث والنشر، في مجا  اإلعالذ، وا 

كما أوصت اللجنة . ، لتقييذ أداذ الصحافة ليملها، وتقديذ تقرير سنوف حو  هذا األداذمستقلة
الياملين، بمجا  اإلعالذ، بالنقد المتباد ، وأن يقبلوا مسةوليتهذ كناق  عاذ للميلومات 

( مسةولية رفع الميايير)كما قدذ أستاذ أمريكي، هو كيرتس مونتجرف، في كتابا . والمناقشة
إنا إذا قامت الصحافة بإعالذ الناس، والمحافظة علل : للمسةولية تقو   رةية جديد 

 صوصيتهذ ومراعا  قيمهذ فهذه نص  المسةولية، ولكن النص  اآل ر هو بيان مسةولية 
الجماهير، تجاه الماد  المذاعة، التي هي بدورها تجاه أنفسهذ، إذ يج ، علل الجمهور، أّا 

لصحافة والتليفزيون، علل أنا وجبة، كتلط التي يشتريها من يتيام  مع ما يقدذ، من  ال  ا
السوبر ماركت، ب  عليا أن يدرط الوقا ع، وا يتقبلها كما يقرأها أو يسميها، ب  يزن األفكار، 

 . التي تتفق، أو ت تل ، مع ميولا وياع افتراااتا األساسية محاًل للنقاش

بين المسةولية ااجتماعية، وصدق ( الجرا دمسةولية )ويساوف روبرت راف، في كتابا        
األ بار والحيد ، ألنها أساس حق القراذ في الميرفة، ثذ المناقشة الديمقراطية في المجتمع والتي 

ويل ص دينيس ماكوي  المبادئ األساسية، لنظرية المسةولية ااجتماعية، في . تسهذ في تطويره
 : الجوان  اآلتية 

سا   اإلعالذ األ رى، يج  أن تقب  وأن تنفذ التزامات ميينة تجاه إن الصحافة وكذلط و .  أ
 . المجتمع 

يمكن تنفيذ هذه االتزامات من  ال  االتزاذ بالميايير المهنية، لنق  الميلومات مث  .  
 . الحقيقة والدقة والمواوعية والتوازن 

 . لتنفيذ هذه االتزامات يج  أن تنظذ الصحافة نفسها بشك  ذاتي . ا

إن الصحافة يج  أن تتجن  نشر ما يمكن أن يةدف إلل الجريمة، والين  والفوال . د
 . ااجتماعية، أو توجيا أية إهانات إلل األقليات



 . إن الصحافة يج  أن تكون متيدد  وتيكس تنوع اآلراذ وتلتزذ بحق الرد. هر

 . أدا ها لوظا فهاإن للمجتمع حقًا علل الصحافة، في أن تلتزذ بميايير رفيية في . و

 .إن التد   الياذ يمكن أن يكون مبررًا لتحقيق المصلحة اليامة. ز

ويالحظ أن هذه النظرية قد طرحت بيي الحلو  التي تتمث  في تنظيذ مهنة الصحافة          
من  ال  إصدار مواثيق شر  مهنية، لحماية حرية التحرير الصحفي، والممارسة الصحفية، 

صدار قوانين  نشاذ نظاذ لتقديذ إعانات وا  نشاذ مجالس للصحافة، وا  للحد من ااحتكار، وا 
ولكن مجم  األفكار التي طرحتها هذه النظرية لذ تكتم  أمامها فرصة التنفيذ، بشك  . للصح 

تاذ، فقد نظر الصحفيون األمريكيون إلل هذه األفكار علل أنها تمث  اتجاهًا نحو ااشتراكية 
كما قوبلت هذه األفكار بمياراة عنيفة من مجموعات مالط . افة و طرًا علل حرية الصح

ومع ذلط يمكن القو  أن نظرية المسةولية ااجتماعية قد حققت بيي النتا ج . الصح  
اإليجابية، في بيي دو  أوروبا، مث  السويد، التي واجهت حظر سيطر  ااحتكارات علل 

صح ، بهد  المحافظة علل التنوع الصحفي صحافتها بإنشاذ نظاذ لتقديذ إعانات حكومية لل
مما أدى  ال  حقبة الستينات من القرن المااي، إلل المحافظة علل بقاذ كثير من الصح  

ولقيت فكر  تقديذ ميونات للصح  رفاًا شديدًا، في بريطانيا وضيرها، من . الصغير  في السويد
كما صدرت . ي شةون الصحافةدو  أوروبا  وفًا من استغال  الحكومات لها، في التد   ف

قوانين للحد من ااحتكار والتركيز في ملكية الصحافة، في بريطانيا وفرنسا لكنها لذ تستطع أن 
 .توق  تزايد ميد  التركيز وااحتكار أو تحافظ علل بقاذ الصح  الصغير 
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والتي ُييّد كار  . شهد الربع األو  من القرن اليشرين ميالد نظرية الصحافة الشيوعية        
وترتكز هذه . ماركس األ  الروحي لها، النظرية متأثرًا بفلسفة زميلا األلماني، جورا هيج 

النظرية علل أن وظا   وسا   اإلعالذ، في المجتمع الشيوعي، هي نفسها وظا   الجهاز 
، أف دعذ بقاذ وتوسع النظاذ ااشتراكي، وأن هذه الوسا   يج  أن توجد، لنشر السياسة الحاكذ



وفي ظ  هذه النظرية، فإن وسا   اإلعالذ . ااشتراكية، وليس لها أن تبحث عن الحقيقة
الجماهيرية تيد أدوات للحكومة، وجزذًا، ا يتجزأ، من الدولة، والدولة تملط وتقوذ بتشغي  هذه 

مث  )والحز  الشيوعي هو الذف يقوذ بالتوجيا، وتسما النظرية الشيوعية بالنقد الذاتي  الوسا  ،
وتفتري النظرية الشيوعية أن الجماهير (. الحديث عن الفش  في تحقيق األهدا  الشيوعية

ووسا   اإلعالذ يج  أن تيم  . أاي  وأجه  من أن تحاط علمًا بك  ما تقوذ با الحكومة 
ألفا ، واألفا  عاد ، هو ما تقولا القياد  ويتفق، بطبيية الحا ، مع  ط دا مًا من أج  ا

النظرية الماركسية، ومن ثذ فإن ك  ما تفيلا وسا   اإلعالذ كي تدعذ وتساهذ في إنجاح 
 .الشيوعية ييد أ القيًا في حين أن ك  ما تفيلا ليرقلة اإلنجاز الشيوعي ييد ضير أ القي

ي وانهيررار الكتلررة ااشررتراكية فرري أوروبررا، لررذ تيررد هنرراط امتررداد وبيررد تفكررط اإلتحرراد السرروفيت
وتحمر  .  لهذه النظرية سوى في ثالث دو  من دو  اليالذ، هي الصين، وكوريا الشمالية، وكوبرا

نجلررز علررل المسررتوى النظرررف،  هررذه النظريررة أسسرراً  فكريررة مبنيررة علررل كتابررات كرر  مررن مرراركس وا 
إحرردى النظريررات األربررع فرري )وتتأسررس النظريررة الشرريوعية  . ن علررل المسررتوى التطبيقررييوعلررل لينرر

علل فكر  أن تكون الصحافة واإلعرالذ أدا  ( الصحافة وكانت تسمل بالنظرية السوفيتية الشيوعية
ولهذا فان الحز  هو الذف يتحكذ تحكما كامال فري مجريرات . من أدوات الحز  الشيوعي الحاكذ

تيم  وسرا   اإلعرالذ الشريوعية علرل تربيرة الشري  علرل و .  الشأن اإلعالمي في الدو  الشيوعية
المسررار ااشررتراكي، وتقويررة القناعررات الشرريبية بررالفكر الشرريوعي السررا د، ومحاربررة الفكررر المارراد 

 .الذف تمثلا الرأسمالية الغربية

كأسررراس  –ولررريس الفررررد  –وتتفرررق النظريتررران السرررلطوية والشررريوعية فررري محوريرررة المجتمرررع        
فمصررلحة الجماعررة وهيمنررة الدولررة تتجرراوز مصررلحة . يطر  والررتحكذ فرري وسررا   اإلعررالذلتبريررر السرر

الفرررد، لكررن اا ررتال  بينهمررا يررأتي فرري جانرر  ملكيررة وسررا   اإلعررالذ، فالنظريررة السررلطوية  تترريا 



الملكيررة ال اصررة لوسررا   اإلعررالذ، بينمررا ملكيررة وسررا   اإلعررالذ فرري المجتمررع الشرريوعي هرري مررن 
 .يوعي الحاكذا تصاص الحز  الش
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، مشروع دستور دولي للصحافة يمث  نظرية 0497قدذ الدكتور م تار التهامي، عاذ           
جديد  من نظريات اإلعالذ، يطلق عليها اسذ نظرية المسةولية الدولية، والدولية، مايفًا بذلط، 

نظرية السلطة، والنظرية : نظرية  امسة، إلل نظريات اإلعالذ األربع، الميروفة وقتها، وهي
وتقوذ نظرية المسةولية الدولية . لليبرالية، ونظرية المسةولية ااجتماعية، والنظرية ااشتراكيةا

والدولية للصحافة، علل مطل  أساسي، وهو أن ت لع الصحافة رداذ السلبية عنها، وأن تد   
بي، ميدان الميركة الدولية الكبرى، بين أعداذ اإلنسانية، وأصدقا ها، لكي تلي  الدور اإليجا

الذف يحتما عليها اارتباط الوثيق، بين تاريخ الصحافة، وكفاح الشيو ، وتقدمها في مدارا 
وتلقي النظرية علل كواه  األسر  الصحفية الدولية، مسةولية ا مة، . الديمقراطية الحقيقية

وتطالبها، باسذ شر  المهنة الصحفية، وباسذ اإلنسانية، وباسذ الشيو  التي وثقت فيها، 
تمدت عليها، أّا ت ون هذه الشيو ، في هذه المرحلة الحرجة، من تاريخ المجتمع الدولي واع

الحديث، ب  من تاريخ الجنس البشرف، بأجميا، وأن تتقدذ إليها، بالحقيقة كاملة عن األوااع 
والتيارات، التي تسيطر علل مجتمينا الدولي المياصر، وتتحكذ في حيا  الماليين ورفاهيتهذ 

وُأطلق علل هذا المشروع نظرية المسةولية . هذ، دون مجاملة ألحد، أو اغط من أحردوطمأنت
 : الدولية والدولية، وهو ينقسذ إلل أربية أقساذ، هي 

تصريا صحفي عالمي إلل جميع شيو  اليالذ يدعوها إلل ات اذ مواق  إيجابية : أواً 
تصريا يستمد وجوده من دراسة مشتركة ميينة لتأكيد السالذ والرفاهية الدولية، وهذا ال

 . الحقا ق السياسية وااقتصادية والنفسية الدولية المياصر  

ميثاق شر  دولي يرتبط با الصحفيون أنفسهذ ويستقي مواده من هدى التصريا : ثانياً 
 . سال  الذكر، ومن هدى البحث الذف قدما



 . ين حرية الصحافةمشروع اتفاقية دولية ترتبط بها حكومات اليالذ، لتأم: ثالثاً 

 .مجموعة من التوصيات مقدمة إلل األمذ المتحد ، وفروعها: رابياً 
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تمث  نظرية الصحافة التنموية أو اإلعالذ التنموف محاولة جاد  لمواجهة ااندفاع نحو          
متطلبات الصحافة الناش ة ت تل  ااستيمار االكتروني وييتقد الباحثون وفقًا لهذه النظرية أن 

والصحافة التنموية هي المفهوذ الذف يحاو  التيام  مع . عن متطلبات الصحافة النااجة 
ااحتياجات واإلمكانات واآلما  الصحفية التي صاحبت ظهور الدو  النامية ، كما انها تمث  

. تي تايها الحكومة نظرية إعالمية تشجع الصحافة علل االتزاذ باألولويات واألهدا  ال
وتفتري هذه النظرية أن ك  الجهود بما فيها جهود وسا   اإلعالذ المحلية يج  أن تيم  

وا تزا  هذه النظرية عبار  عن مجموعة من اآلراذ .  وتص  في اتجاه دعذ األهدا  الوطنية
هذه النظرية  وتكتس . والتوصيات، المال مة لكافة وسا   اإلعالذ ووظا فها، في الدو  النامية

وجودها المستق  عن نظريات الصحافة األ رى، من اعترافها وقبولها للتنمية، وتأكيدها علل 
وصحافة التنمية كما . هوية األمة، ووحدتها وتماسكها، ورفاها التبيية والسلطوية المتيسفة

، في ييرفها ليونارد سوسمان، هي تركيز الصحفيين المواوعيين، علل أ بار أحدث التطورات
مجاات التنمية الم تلفة، األمر الذف يةدف إلل نجاح التنمية ااقتصادية، وتحقيق الوحد  

". است داذ الحكومة لمنافذ ااتصا ، لتحقيق التنمية ااقتصادية وااجتماعية: "الوطنية، أو هي
 وتتطل  صحافة التنمية من الصح ، كما يقو  ناريندر اجارواا، أن تتفحص بيين ناقد ،
وتقيذ وتكت ، عن مدى ارتباط المشروع التنموف، بالحاجات الم تلفة والقومية، وتتفحص 
اا تالفات بين ال طة وتطبيقها، واا تال ، بين آثارها علل الناس، في تصريحات 

ويالحظ التناقي بين ااست داذ الحكومي للصحافة، في  دمة . المسةولين، وبين آثارها الفيلية
لدور الرقابي للصحافة؛ ففي ظ  السيطر  الحكومية، يتراجع النقد وتتحو  أ بار التنمية، وبين ا

ولي  هذا التناقي هو الذف دعا المفكر . التنمية، إلل دعامة سياسية للحكومة وقيادتها



اإلعالمي اإلنجليزف، أنتوني سميث، إلل التأكيد علل ارور  التفرقة، بين صحافة التنمية 
. مية، إّا أنا يرى أن المفهومين يتدا الن، في إطار السيطر  الحكوميةوااتصا  في  دمة التن

، "الصحافة الموجهة"، و"صحافة التنمية"وهو ما يةكده، كالري  راميا ، مشيرًا إلل تساند مفاهيذ 
ووفق النظرية التنموية، تتل ص مهاذ وسا   اإلعالذ، في عملية . ااتصا  في  دمة التنمية"و

 : نقاط اآلتية التنمية، في ال

 تشكي  اتجاهات الشي ، وتنمية هويتا الوطنية . 

  مساعد  المواطنين، علل إدراط، أن الدولة الجديد  قد قامت بالفي . 

 انتهاا سياسات، تقررها الحكومة، بهد  المساعد ، في تحقيق التنمية الوطنية . 

  تشجيع المواطنين، علل الثقة بالمةسسات، والسياسات الحكومية، مما يافي الشرعية
 . علل السلطة السياسية، ويقوى مركزها

  اإلسهاذ في تحقيق التكام  السياسي وااجتماعي، من  ال  بحث الصراعات السياسية
حباط أصوات التشرذذ والتفرقة، والت في  من التناقاات، في  القيذ وااجتماعية، وا 

 . وااتجاهات، بين الجماعات المتباينة

  المساعد  في ااستقرار، والوحد  الوطنية، وتغلي  المصلحة الوطنية علل المصلحة
 . الذاتيرة

 إبراز اإليجابيات، وتجاه  السلبيات، وتقلي  حجذ النقد إلل أدنل حد . 

إلل  لق أمة جديد  وصحافة التنمية هي النتيجة الطبييية للصحافة الثورية، فهي تسيل 
ويرى بيي الباحثين أن الصحافة الثورية وصحافة التنمية، من الارورات األساسية . وتنميتها

لقياد  ميركة تحرير بلد من البالد، من السيطر  األجنبية، وهما يمثالن مصدر فزع، لمةيدف 
، في بيي الواع الراهن، والمدافيين عنا، وهذان النمطان من أنماط الصحافة قد يتسمان



األحيان، بالحماس الياطفي، واابتياد عن المواوعية، ب  وحتل المي  إلل الجد  اليني ، 
 .واليدوانية

وتتررو ل النظريررة التنمويررة الميالجررة المتأنيررة لأل بررار المثيررر ، وترررى أن نشرررها وبثهررا ربمررا        
يررأتي بنتررا ج سررلبية علررل المجتمررع أو علررل األوارراع السياسررية وااقتصررادية بشررك   رراص، إذ ا 

 badترةمن هرذه النظريرة بمقولرة إن األ برار السري ة هري أ برار جيرد  مرن وجهرة النظرر اإلعرالذ 
news is good news   ألنها تستدعي عناوين كبيرر  ومسراحات وصرفحات كثيرر  مرن التغطيرة

وفرري المقابرر ، تتجررا وسررا   اإلعررالذ التنمويررة إلررل مفهرروذ التغطيررات اإليجابيررة، أو مررا .  اإلعالميررة
نظرررررا لكونهررررا ترررردعذ األوارررراع الدا ليررررة فرررري تلررررط   good newsيسررررمل باإل بررررار الجيررررد   

وقرد تيرارت النظريرة التنمويرة للنقرد مرن .  ر يسرة للثقافرات المحليرة المجتميات، وتيطي أولويرات
أنصار النظريات الليبرالية علل  لفية أن ك  ما تقروذ برا وسرا   اإلعرالذ فري الردو  الناميرة طبقرا 

وهرررذا مرررا حررردا .   ويشرررا علرررل مصرررداقية وسرررا   اإلعرررالذلهرررذه النظريرررة لررريس إا رقابرررة مباشرررر  وتش
يررة ووسررا   اإلعررالذ الدوليررة إلررل إهمررا  األ بررار والتقررارير الترري تررأتي مررن بوكرراات األنبرراذ اليالم

 . وسا   اإلعالذ في الدو  النامية، بحجة أنها مواد دعا ية ا تستحق النشر أو البث 

  نظرية المشاركة الديمقراطية . 1

فتقر، تيد هذه النظرية أحدث إاافة إلل نظريات الصحافة، وأايفها تحديدًا، فهي ت        
حتل اآلن، إلل وجود حقيقي، في الممارسات الم تلفة، للمةسسات اإلعالمية، فااًل عن أن 

 . بيي سياساتها تتامنها نظريات الصحافة األ رى

برررزت هررذه النظريررة مررن واقررع ال بررر  اليمليررة، كاتجرراه إيجررابي، نحررو ارررور  وجررود أشرركا         
كررررذلط، كرررررد فيرررر  مارررراد للطررررابع التجررررارف، جديررررد ، فرررري تنظرررريذ وسررررا   اإلعررررالذ، كمررررا نشررررأت 

وااحتكررررارف لوسررررا   اإلعررررالذ المملوكررررة، ملكيررررة  اصررررة، وتوجررررد هررررذه النظريررررة فرررري المجتميررررات 



الليبراليررة المتقدمررة، علررل الرررضذ مررن ارتباطهررا برربيي اليناصررر، الترري تطرحهررا النظريررة التنمويررة، 
بااتصرررا  األفقررري، بررردًا مرررن  اصرررة مرررا يتيلرررق منهرررا بالتأكيرررد علرررل أسرررس المجتمرررع، وااهتمررراذ 

ااتصا  الرأسي، من أعلل إلل أسف ، والذف ييني سلبية مشاركة المتلقي، في عملية ااتصرا ، 
وهرو اتجراه واارا تمامررًا، فري الردو  األوروبيرة،  اصررة دو  اسركندنافيا، وبيري الردو  األوروبيررة 

بييررد  عررن الوجررا التجررارف وتيطرري هررذه النظريررة أهميررة قصرروى لبرردا   إعالميررة جديررد  . األ رررى
وتةكررد هررذه النظريررة دور المسررتقب  .  وااحتكررارف البحررت الررذف تفرريي بررا وسررا   اإلعررالذ الكبرررى

علررل عكررس مررا تقرروذ بررا وسررا   اإلعررالذ التقليديررة فرري  –اإلعالمرري فرري صررناعة المرراد  اإلعالميررة 
تةسسرا المنظمرات وتسيل النظرية إلل كسر ااحتكار الرذف .   -دور محورف للمرس  اإلعالمي

اإلعالمية الكبرى بإيجاد بدا   من وسا   اإلعالذ المحلية باسرت داذ الكيبر  التلفزيروني ومحطرات 
ولتيزيرررز هرررذا الررردور تيطرررل الجماعرررات المحليرررة والثقافرررات .  إذاعيرررة وتلفزيونيرررة وصرررح  محليرررة

ي، وهررذا الرردور الفرعيررة أدوات إعالميررة ليمارسرروا  دورهررذ فرري تيزيررز ثقررافتهذ وحاررورهذ ااجتمرراع
موجرود فري حراات عديرد  فري الوايرات المتحرد ، ولكنرا ممارسرة ميروفرة بشرك   راص فري الرردو  

      . اإلسكندنافية

وييبر مصطلا المشاركة الديمقراطية عن مينل التحرر، من األحزا  السياسية القا مة،        
ره، وأنا ييوق المشاركة، في والنظاذ البرلماني الديمقراطي، الذف بدا وكأنا انفص  عن جذو 

وتنطوف هذه النظرية علل آراذ ميادية . الحيا  ااجتماعية والسياسية، بدًا من أن يدعمها
لنظرية المجتمع الجماهيرف، الذف يتسذ بالتنظيذ الميقد، والمركزية الشديد ، الذف فش  في أن 

وترى هذه النظرية . تها ومشكالتهايوفر فرصًا حقيقية لألفراد واألقليات، في التيبير عن اهتماما
وترى . أن الصحافة الحر  فاشلة، بسب   اوعها اعتبارات السوق، التي تفرضها من محتواها

وترى أن . أن نظرية المسةولية ااجتماعية ضير مال مة بسب  ارتباطها ببيروقراطية الدولة
مارس سيطرتها من مراكز قو  التنظيذ الذاتي لوسا   اإلعالذ لذ يمنع نمو مةسسات إعالمية، ت

وفشلت وسا   اإلعالذ في مهمتها وهي تلبية ااحتياجات الناش ة من الحيا  . في المجتمع
وهكذا فإن الفكر  األساسية، في نظرية المشاركة الديمقراطية، تكمن في . اليومية للمواطن 



، في است داذ احتياجات ومصالا وآما  جمهور متلق نشط، في مجتمع سياسي، وحق المواطن
وييتقد مةيدوها . وسا   ااتصا ، من أج  التفاع  والمشاركة، علل نطاق صغير في مجتميا

أن وسا   اإلعالذ، التي تنشأ، في ظ  هذه النظرية، سو  ُتيني أكثر بالحيا  ااجتماعية، 
وت اع لسيطر  مباشر ، من جمهورها، وتقدذ فرصًا للمشاركة، علل أسس، يحددها 

 . ا، بدًا من المسيطرين عليهامست دموه

 : وتتل ص المبادئ األساسية لهذه النظرية، في األمور اآلتية       

إن للمواطن الفرد، ولجماعات األقليات، حق الوصو  إلل وسا   اإلعالذ، واست دامها، . 0
 . ولهذ كذلط، الحق في أن ت دمهذ وسا   اإلعالذ، طبقًا لالحتياجات، التي يحددونها هذ

إن تنظيذ وسا   اإلعالذ، ومحتواها، ا ينبغي أن يكون  اايًا لسيطر  بيروقراطية . 0
 . حكومية، أو سياسية مركزيرة

ينبغي أن توجد وسا   اإلعالذ، أصاًل، ل دمة جمهورها، وليس من أج  المنظمات، . 3
 . التي تصدر هذه الوسا  ، أو المهنيين الياملين بها، أو عمال ها، أو جمهورها

 . إن الجماعات والمنظمات والتجميات المحلية، ينبغي أن يكون لها وسا لها اإلعالمية. 7

إن وسا   اإلعالذ، صغير  الحجذ، التي تتسذ بالتفاع  والمشاركة، أفا  من وسا   . 9
 . اإلعالذ المهنية الا مة، التي ينسا  محتواها، في اتجاه واحد

 . ينإن ااتصا  أهذ من أن يترط للمهني. 1

ويتمث  الوجود الفيلي لهذه النظرية، في الصحافة السرية، وما ُأطلق عليا محطات             
راديو القراصنة، والتليفزيون الالسلكي، في التجميات المحلية ووسا   اإلعالذ، في التجميات 

ويتوقع البيي أن تفتا التطورات . الريفية، ومنشورات الشوارع، والملصقات السياسية
لتكنولوجية آفاقًا أرح ، أماذ هذه النظرية، من  ال  إتاحة أجهز  النسخ، بأسيار من فاة، ا



والوصو  إلل مزيد من قنوات ااتصا  اإللكترونية، ويتوقع أن يظ  تأثير هذه القنوات الجديد ، 
 .علل أوااع وسا   اإلعالذ، القا مة اآلن، هامشيًا،  ال  المستقب  المنظور

النظريات السبية اآلنفة الذكر عن ظهور مبادئ أ القيات الصحافة وقد تم ات  
الدولية ومنها مبادئ أ القيات الصحافة في أمريكا، والمبادئ الدولية لأل القيات المهنية 

 0473الصحفية التي حددها ااجتماع الرابع للصحفيين اليالميين واإلقليميين في باريس عاذ 
 :يمكن إيااح تلط المبادئ كما يأتي و . تحت رعاية منظمة اليونسكو 

  :مبادئ أ القيات الصحافة في أمريكا . 0

حددت جميية رةساذ تحرير الصح  األمريكية مبادئ أ القيات المهنة الصحفية في  
 : بيان لها ورد علل شك  ستة مواد هي

 :المسةولية : الماد  األولل 

وتوزييها هو  دمة الرفاهية اليامة، وذلط عن ان الهد  الر يسي من جمع األنباذ واآلراذ 
والصحفيون . طريق إمداد الناس بالميلومات وتمكينهذ من إصدار األحكاذ حو  قاايا اليصر 

والصحفيات الذين يسي ون است داذ هذه السلطة المتاحة لهذ بحكذ مهنتهذ أو يوجهونها لدوافع 
ان . ة الممنوحة لهذ من الرأف الياذ أنانية أو ألضراي ضير جدير  يكونون قد  انوا الثق

الصحافة األمريكية حصلت علل حريتها ا لكي تقدذ الميلومات فقط ، أو لتصبا مجرد منصة 
للحوار، ولكن لكي تقدذ أياًا فحصًا دقيقًا ومستقاًل تيم  لا قوى المجتمع الم تلفة حسابًا بما 

 .في ذلط السلطة الرسمية علل جميع مستويات الحكومة 

 :حرية الصحافة : لماد  الثانية ا

ان حرية الصحافة هي من أج  الشي ، ويج  الدفاع عنها اد أف انتهاط أو اعتداذ      
وعلل الصحفيين ان يكونوا يقظين دا مًا، وان يتأكدوا . من أف جهة سواذ كانت عامة أذ  اصة 



ذرين من أف ش ص أو وعليهذ ان يكونوا ح. من أن ك  ما يهذ الجمهور يج  ان يتذ عالنية 
 .أية جهة تحاو  استغال  الصحافة ألضراي ش صية 

 :استقال  الصحفي : الماد  الثالثة 

علل الصحفيين ان يتجنبوا التصرفات ضير الال قة أو الظهور بمظهر ضير ا ق وعليهذ      
ف أياًا تجن  أف تاار  في المصلحة أو ما يد  علل هذا التاار ، وعليهذ اا يقبلوا أ

 .شيذ، وأا يسيوا وراذ أف نشاط قد يةثر أو يبدو انا يةثر في كراماتهذ وأمانتهذ 

 :الصدق والدقة : الماد  الرابية 

إن الحصو  علل ثقة القارئ هو أساس الصحافة الجيد  ويج  بذ  ك  جهد ممكن       
ن يكون في نطاق لامان أن يكون المحتوى اإل بارف للصحافة دقيقًا و اليًا من أف انحياز، وأ

والمقاات والتيليقات أياًا . المواوع، وأن تغطي القصة جميع الجوان  وأن تنشرها بيدالة 
أما . يج  أن تتمسط بنفس مبادئ الدقة في التيري للحقا ق مثلما تفي  القصة اإل بارية 
ًا وفي األ طاذ الهامة في تقديذ الحقا ق واأل طاذ التي تنجذ عن الحذ  فيج  تصحيحها فور 

 .مكان بارز 

 :عدذ اانحياز الصحفي : الماد  ال امسة 

ليس مينل ان تصبا الصحافة ضير منحاز  أن تسكت عن السةا  أو أن تمتنع عن       
ولكن الممارسة السليمة تتطل  ان يكون هناط فص  وااا . ااعرا  عن رأيها في مقااتها 

إ بارية، وبين الراف فالمقاات التي تحتوف علل بالنسبة للقارئ بين ما تقدذ الصحيفة تقارير 
 .آراذ وتفسيرات ش صية يج  ان يتير  عليها القارئ بواوح في صفحة الرأف 

 كتابة القصة ال برية بإنصا  : الماد  السادسة 



يج  علل الصحفيين أن يحترموا حقوق األش اص الذين لهذ عالقة باأل بار، وأن يراعوا       
ن يكونوا مسةولين أماذ الجمهور عن عدالة تقاريرهذ الميايير المشت ركة لألمانة والشر ، وا 

كما أن األش اص الذين يتذ اتهامهذ علنًا يج  إعطا هذ حق الرد في أقر  . اإل بارية ودقتها 
كما أن اليهود التي يقدمها الصحفي بالحفاظ علل سرية مصادر أ باره ابد من الوفاذ . فرصة 

ولهذا السب  يج  أن ا يقدذ الصحفيون باست فا  ما لذ تكن هناط . ثمن بها مهما كان ال
حاجة وااحة وملحة الل الحفاظ علل ثقة المصادر في الصحفي فان مصادر هذه األ بار 

هذه المبادئ الهد  منها حماية وتقوية رابطة الثقة وااحتراذ بين . يج  الكش  عنها 
ريكي، وهي رابطة تيتبر أساسية لقاذ منحة الحرية التي الصحفيين األمريكيين وبين الشي  األم

 .   ا تمن مةسسو أمريكا الصحافة والشي  علل صيانتها 

  :مبادئ أ القيات الصحافة الدولية لمنظمة اليونسكو . 0

اجتماعًا  0473عقد ااجتماع الرابع للصحفيين اليالميين واإلقليميين في باريس عاذ        
اليونسكو، وحدد المبادئ الدولية لأل القيات المهنية الصحفية علل النحو تحت رعاية منظمة 

 : اآلتي

وذلط من  ال  إعالذ دقيق وحرية التيبير من : مبدأ حق الشي  في الميلومات الصادقة . 0
 . ال  وسا   اإلعالذ 

 حيث أن مهمة الصحافة  دمة الشي  في: مبدأ التزاذ الصحفيين بالحقيقة المواوعية . 0
 .تقديذ ميلومات صادقة وموثوقة 

حيث يتحم  الصحفي مسةولية األنباذ التي ينقلها أماذ : مبدأ مسةولية الصحفي ااجتماعية . 3
 .وسا   اإلعالذ وأماذ الجمهور 



فال يقب  الصحفي تغلي  مصلحتا الش صية علل مبدأ : مبدأ نزاهة الصحفي المهنية . 7
ثوقة مع حقا بيدذ اليم  اد ميتقداتا، وعدذ الكش  عن النزاهة في تقديذ أ بار صحيحة ومو 

 .مصادر الميلومات 

حيث يج  احتراذ مشاركة الشي  في وسا   : مبدأ حق الشي  في الميلومات والمشاركة . 9
 .اإلعالذ واحتراذ الرأف والرأف اآل ر 

رذ حق حيث يتوج  علل الصحفي أن يحت: مبدأ احتراذ ال صوصية والكرامة اإلنسانية . 1
الفرد في ال صوصية تمشيًا مع شروط القانون الدولي والوطني ب صوص حماية الحقوق 

 .وسمية اآل رين 

إذ يتوج  علل الياملين في الصحافة احتراذ مصالا المجتمع : مبدأ احتراذ مصلحة الشي  . 4
 .ومةسساتا وأ القياتا 

تيم  الصحافة علل دعذ القيذ اإلنسانية يج  ان : مبدأ احتراذ القيذ اليالمية وتنوع الثقافات . 7
حال  األمن  مث  السالذ والديمقراطية وحقوق اإلنسان واحتراذ القرارات الدولية ونزع السالح وا 

 .وااستقرار 

عن طريق الحث علل منع : مبدأ القااذ علل الحرو  والشرور التي تواجا اإلنسانية . 4
 .واليرقي والقومي والديني الحرو  وسباق التسلا ورفي التمييز الينصرف

علل أساس احتراذ اليالقات الدولية : مبدأ تطوير نظاذ عالمي جديد لإلعالذ وااتصا  . 02
 .وتنميتها والتيايش باحتراذ بين األمذ والتياون الدولي في مجا  اإلعالذ الدولي 

، الخصائص، المفهوم)الصحافة العربية والدولية : د سعد سلمان المشهداني .م.أ: المصدر 
 .1121، االمارات العربية المتحدة ، دار الكتاب الجامعي ، ( المشاكل، النماذج، االتجاهات



 

 

 

 

 

 


