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على الرغم من اأن علم االت�سال ال�سيا�سي قديٌم في م�سمونه، 
ر اأ�سا�ُسه في ن�ساط االإن�سان وتفاعله مع بيئته ال�سيا�سية  ومتجذِّ
وو�سائله  مناهجه  في  جديد  اأنلله  اإال  وخارجه  مجتمعه  داخللل 
عقد  فــي  اإال  م�شتقل  كعلم  يتبلور  لــم  فهو  تــاأثــيــره.  واأ�شاليب 
الخم�شينيات من القرن الميالدي المن�شرم، اإْذ تزامن االهتمام 
به والتنظير له مع ظهور تكنولوجيا االت�سال الحديثة التي بداأت 
ب�سبكة  ال�سطور -  كتابة هذه  وانتهت - حتى  التلفزيون  بظهور 

المعلومات ال�سريعة »االإنترنت«، وو�سائل االإعالم الجديد.
وقد �ساحب هذا التطور الفني في الو�سيلة االت�سالية تطورًا 
ر�سالة  اإي�سال  اأجل  من  االأمثل  اال�ستخدام  اأ�ساليب  في  اآخللرًا 
الهيئات  ظهور  في  تمثل  التطور  هذا  وموؤثرة.  فاعلة  �سيا�سية 
اال�شت�شارية المتخ�ش�شة التي تقدم خدماتها المتعلقة بالكيفية 
التي يمكن اأن ت�ستخدم بها هذه الو�سائل االإلكترونية من اأجل 

تحقيق ات�سال �سيا�سي هادف وموؤثر.

المقدمة
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اإن اإق�شام العلوم ال�شيا�شية في جامعات  لي�ض هذا فقط، بل 
العالم خ�ش�شت في درا�شاتها الجامعية والعليا برامج علمية 
متخ�س�سة في هذا الفن، واأن�ساأت مراكز للبحوث والدرا�سات 
هذا  ح�سيلة  وكانت  المختلفة.  وق�ساياه  مجاالته  تتناول  التي 
االهتمام المتزايد باالت�شال ال�شيا�شي من قبل االأكاديميين في 
الجامعات ومراكز البحث العلمي والمهنيين العاملين في حقل 
والمنظمات  الهيئات  باإن�ساء  المهتمين  وال�سيا�سين  االإعللالم 
اال�شت�شارية المتخ�ش�شة اأن تبلورت مالمح هذا العلم الجديد 
على  المتخ�ش�شة  العلمية  والدوريات  والدرا�شات  الكتب  في 
الذي  الحقيقي  العمر  هو  عامًا،  خم�سين  من  يقارب  ما  مدى 

ن�ساأ فيه هذا العلم وا�ستدَّ عوده وو�سحت �سورته.
تقذف  اللللذي  والمتدفق  الغزير  العلمي  الللكللم  هللذا  واأملللام 
والهيئات  والمهنية  االأكاديمية  والموؤ�س�سات  الجامعات  به 
وجه  على  الغربية  المجتعات  في  المتخ�ش�شة  اال�شت�شارية 
الخ�شو�ض، واأمام هذا االهتمام المتزايد بهذا الفن االت�شالي 
الجديد نلحظ �سمورًا وغيابًا وا�سحين في عالمنا العربي فيما 
ال�سيا�سي،  االت�سال  في  المتخ�س�ص  النظري  بالنتاج  يتعلق 

�سواء كان ذلك على الم�ستوى العلمي االأكاديمي اأو المهني.
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فالجامعات العربية تدر�ض العلوم ال�شيا�شية وتخ�ش�ض مواد 
اأق�سام  ال�سيا�سي، وكثير من  الدرا�سية لالت�سال  في برامجها 
مواد  الدرا�سية  خططها  تت�سمن  العربي  وطننا  في  االإعللالم 
متعلقة باالت�سال ال�سيا�سي، ومع ذلك كله فاإن الباحث عن نتاج 
نظري في هذا المجال ال يجد مادة علمية في هذا الفن على 

غرار ما هو موجود عند غيرنا.
لم  العلمية  مادتها  وجمع  الدرا�شة  هذه  اإعــداد  فترة  وخالل 
يعثر الباحث على كتاب اأكاديمي في االت�سال ال�سيا�سي يتناول 
العربية،  باللغة  اأكاديمية متخ�س�سة  ق�ساياه من زاوية علمية 
والمقاالت  الدرا�سات  من  قليلة  مجموعة  هو  عليه  عثر  ما  بل 
والمعالجة  المتخ�ش�ض  العر�ض  ينق�شها  التي  ال�شحفية 

االأكاديمية المتعمقة.
الفجوة،  لردم  كمحاولة  الدرا�شة  هذه  ذلك جاءت  اأجل  من 
وتج�سير الثغرة، و�سّد النق�ص في مجال االإنتاج النظري العربي 

في علم االت�شال ال�شيا�شي.
وهي اإذ ت�سرع في ذلك، تطرح ت�ساوؤالت اأ�سا�سية في مفهومه 
ومجاالته، وتعر�ص محاور هامة في بنيته النظرية، نجد اإجابات 
هذه الت�ساوؤالت وتف�سيل تلك المحاور مبثوث في ثناياها. ومن 
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اأهم هذه الت�ساوؤالت:
1- ما مفهوم االت�شال ال�شيا�شي؟

2- ما جذور هذا الفن؟ ومتى ظهر؟ وكيف تطور؟
3- ما ن�ساط البحث العلمي في مجال االت�سال ال�سيا�سي؟

4- ما المداخل النظرية لهذا العلم؟
الممار�سة  طبيعة  فللي  ال�سيا�سية  النظم  تللوؤثللر  كيف   -5

االإعالمية؟
6- ما اأهمية اللغة ال�شيا�شية في الخطاب االإعالمي ال�شيا�شي؟ 

وكيف يوؤثر هذا العامل في الراأي العام؟
ال�سيا�سية  العملية  فللي  ال�سيا�سي  االإعلللالن  يللوؤثللر  كيف   -7

واالنتخابية ب�سكل خا�ص؟
8- كيف ُتوّظف و�سائل االإعالم في الدعاية ال�سيا�سية؟

9- ما اأهمية و�سائل االإعالم في التن�سئة ال�سيا�سية؟ وما اأنواع 
التاأثير الذي تحدثه في هذا المجال؟

10- ما طبيعة اإعالم االأزمات ال�شيا�شية؟ وما مراحل تغطية 
و�شائل االإعالم لها؟

وغير ذلك من الت�ساوؤالت التي تنتظم اإجاباتها اأبواب وف�سول 
هذه الدرا�شة.
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كما ال يفوتني في ختام هذه التوطئة اأن اأُذّكر باأن هذه الدرا�سة 
االت�شال  في  البحث  بعنا�شر  عالقة  له  ما  لكل  �شاملة  لي�شت 
ال�شيا�شي، بل هي محاولة لعر�ض اأبرز المو�شوعات التي تكررت 
في درا�سات الباحثين والمخت�سين في هذا الفن. فهي بذلك 
من  يخلو  ال  وعمٌل  والمالحظة،  والتقويم  النقد  يقبل  اجتهاٌد 
اأن تكون خطوة  الب�شر. وح�شبها  الق�شور الذي هو من طبيعة 
في طريقة البحث العلمي المتخ�ش�ض في االت�شال ال�شيا�شي 
على  المتناثرة  االأكاديمية  وموؤ�س�ساتنا  العلمية  جامعاتنا  في 

امتداد الوطن العربي.

الموؤلف 
د. محمد بن �شعود الب�شر
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تعريف �لت�شال �ل�شيا�شي 

والم�ستقرئ  ال�سيا�سي  االت�سال  ن�ساأة  لمراحل  المتتبع 
وب�سكل محدد  االآن  يتم حتى  لم  اأنه  يلحظ  الراهن  لو�سعه 
والحدود  العلم،  بهذا  المتعلق  الم�سمون  تحديد  ودقيق 
عن  تف�سله  بحيث  الم�سمون  اإليها  ينتهي  التي  المعرفية 
غيره من م�سامين التخ�س�سات العلمية االأخرى، واأ�سباب 

ذلك هي:
ال�شيا�شي  االتــ�ــشــال  اأ�ــشــاتــذة  بين  اإجــمــاع  هناك  لي�ض   1-
من  الللنللوع  هللذا  وحلللدود  م�سمون  على  فيه  والباحثين 
التعريفات  اأن هناك نق�سًا في  االت�سال. وال يعني ذلك 
المقدمة من المتخ�س�سين فيه. فالتعريفات كثيرة ولكنها 
متنوعة، وكل منها ينظر اإلى هذا الفن من زاوية تختلف 
التعريفات  �سرد  بعد  هذا  عن  و�سنتحدث  االأخللرى،  عن 
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المختارة.
-2 اأن نمط االت�سال ال�سيا�سي هو نمط من اأنماط االت�سال 
التي ال تنفك بحال من االأحوال عن العلوم االجتماعية. بل 
هو نوع من اأنواع العلوم االجتماعية، والعالقة بينه وبين 
غيره من هذه االأنواع وثيقة متجذرة ي�سعب معها تحديد 

م�سمون هذا النمط االت�سالي الجديد.
المختارة لالت�سال  التعريفات  االآن جملة من  و�سنعر�ص 
تقديم  ومحاولة  الطرح  في  التنوع  مللدى  لنرى  ال�سيا�سي 

عنا�شر محددة يقوم عليها هذا الفن.
:)Meadow. 1980,p.4( 1- تعريف ميدو

المتبادلة  والر�شائل  هــو:»الــرمــوز  ال�شيا�شي  االت�شال 
المتاأثرة بالنظام ال�سيا�سي اأو الموؤثرة فيه«)1(.

:)Chaffee,1975,p.15( 2- تعريف ت�شافي
االت�سال ال�سيا�سي هو: »اأثر االت�سال ووظيفته في العملية 

)1( انظر: 
Nimmo and Sanders. )1981(. Handbook of Political Communication. 
Beverly Hills, Sage, pp.27 - 28
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ال�شيا�شية«)1(.
 Blake andk Harddsen M( 3- تعريف بليك وهارد�سن

:).1975, p.44

حقيقيًا  تاأثير  الموؤثر  هو:»االت�سال  ال�سيا�سي  االت�سال 
اأو ممكنًا في الحياة ال�سيا�سية، اأو الوجود ال�سيا�سي ب�سفة 

عامة«)2(.
)Schudson, 1989, P.304( :4- تعريف �سكد�سون

يق�سد  لر�سالة  نقل  عملية  هو:»اأية  ال�سيا�سي  االت�سال 
في  لها  الــتــرويــج  اأو  ال�شلطة  ا�شتخدام  التاأثيرعلى  بها 

المجتمع«)3(.
 Denton and( وودوارد  و  دي����ن����ت����ون  ت���ع���ري���ف   -5

:)Woodward,1990

ال�شلطة  حول  العامة  »المناق�شة  هو:  ال�شيا�شي  االت�شال 
)1( مرجع �سابق.

)2( مرجع �سابق.

)3(انظر:
Ahmmad Al-Saeed. Faith and Rhetoric: Friday Speeh as Political 
Communication. A ph.D dissertation submitted to the University of 
Wales, Colledge of Cardiff, U.K, May, 1993,P.38.
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وم�شادر الدخل العام في المجتمع«)1(.
:)Mc Nair,1995, p.4( 6- تعريف ماكنير

االت�سال ال�سيا�سي هو: »ات�سال هادف يتعلق بال�سيا�سة« 
وي�سرح ماكنير هذا التعريف الموجز بقوله اإنه ي�ستمل على:

اأ- كل م�شتويات االت�شال التي ي�شتخدمها ال�شا�شة اأو الم�شتغلون 
واأهلللداف  مللحللددة  غللايللة  اإللللى  الللو�للسللول  بغية  بال�سيا�سة 

مق�شودة.
الم�ستغلين  غير  من  ال�سا�سة  هوؤالء  اإلى  الموجه  االت�سال  ب- 
بال�سيا�سة، كالناخبين وكتاب االأعمدة ال�سحفية وغيرهم.

والم�ستغلين  ال�سا�سة  باأ�سخا�ص  م�سمونه  يتعلق  ات�سال  ج- 
ال�سفة،  هللذه  عليهم  تنطبق  ال  ممن  وغيرهم  بال�سيا�سة 
ويتعلق اأي�سًا بن�ساطاتهم التي تت�سمنها التقارير االإخبارية، 
االإعالم  و�سائل  مناق�سة  و�سائل  من  وغيرها  واالفتتاحيات 

لل�شيا�شة وال�شيا�شيين )2(.
وتعريفات االت�شال ال�شيا�شي التي قدمها المتخ�ش�شون 

)1( Denton, Robert E & Woodward, Gary C, )1990(. Political 
Communication in America. New york: preager ,p.14

)2( Mc Nair Brian. )1995( An Introducton to Political Communication. 
London: Routledge, p.4
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ودرا�ساتهم  كتبهم  بللطللون  فللي  ومتناثرة  كثيرة  فللْنلله  فللي 
واأبحاثهم، ولكننا نكتفي بما اأثبتناه هنا لتو�سيح تنوع الطرح 
التي  االأ�سا�سية  العنا�سر  حللول  النظر  وجهات  واخللتللالف 

يتركب منها تعريف م�شطلح االت�شال ال�شيا�شي.
فبينما يح�شر ميدو تعريف االت�شال ال�شيا�شي في الرموز 
والر�سائل وي�ستبعد عنا�سر اأخرى مثل الو�سائل نجد اأن بليك 
وهارد�شن يق�شران تعريفهما على عن�شر االأثر الذي يحدثه 
دينتون  ياأتي  ثم  ال�سيا�سية،  البيئة  في  ال�سيا�سي  االت�سال 
ال�شيا�شي كل  ووودوارد في�شتبعدان من تعريفهما لالت�شال 
الو�سيلة،  يتركب منها مثل  اأن  ينبغي  التي  المهمة  العنا�سر 

واالأثر، والجمهور.
�شكد�شون  تعريف  هما  ال�شمول  اإلى  التعريفات  اأقرب  ولعل 
العنا�سر  تعريفه  ت�سمين  فللي  االأخلليللر  تفوق  واإن  وماكنير، 
الو�سيلة،  مثل  ال�سيا�سي  االت�سال  منها  يت�سكل  التي  االأ�سا�سية 

والجمهور، والقائم باالت�سال، والهدف واالأثر، والم�سمون.
والحقيقة التي نلحظها تتكرر في كتابات ودرا�سات المهتمين 
ات�سااًل  ت�سمى  ن�ساطات  هناك  اأن  هي:  ال�سيا�سي  باالت�سال 
على  يتفقوا  لم  االت�شال  اأ�شاتذة  ولكن   ،Communication
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مفهوم  تحت  ت�سنف  اأن�سطة  وهناك  االأن�سطة،  هللذه  ماهية 
ال�شيا�شة Politics ، ومرة اأخرى لي�ص هناك اتفاق بين اأ�ساتذة 
االأن�سطة  توؤثر  وعندما  االأن�سطة،  هذه  ماهية  على  االت�سال 
)ال�سيا�سية(  الالآحقة  االأن�سطة  على  )االت�سالية(  ال�سابقة 

يحدث ما يعرف بل )االت�سال ال�سيا�سي(. 

�لتعريف �لمختار:

االت�سال ال�سيا�سي هو: »الن�ساط ال�سيا�سي الموجه الذي 
يقوم به ال�شا�شة اأو االإعالميون اأو عامة اأفراد ال�شعب والذي 
يعك�ص اأهدافًا �سيا�سية محددة تتعلق بق�سايا البيئة ال�سيا�سية 
وتوؤثر في الحكومة اأو الراأي العام اأو الحياة الخا�سة لالأفراد 

وال�شعوب من خالل و�شائل االت�شال المتعددة«.
و�شرح هذا التعريف مايلي:

ال�سيا�سي هو الن�ساط الذي يحدث  اأن م�سمون االت�سال 
الحكومة  باأعمال  متعلقًا  كان  �سواء  ال�سيا�سية  البيئة  في 
واأ�شاليب ممار�شتها لل�شلطة داخل حدود الدولة اأو خارجها، 
و�سائل  من  يتخذون  الذين  ال�سا�سة  ن�ساط  يعك�سه  ما  وهو 
اأو  ال�شعب،  اإلــى  ال�شلطة  �شوت  الإي�شال  منابر  االت�شال 
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القرار  ال�سلطة �سناعة  ي�ساركون  الذين  االإعالميين  ن�ساط 
والم�ساركة في العملية ال�سيا�سية، اأو من خالل وظيفة مراقبة 
هوؤالء  يلجاأ  ما  وغالبًا  رجالها،  ن�ساطات  ومتابعة  الحكومة 
الجماهيرية  االت�سال  و�سائل  اإلى  واالإعالميون(  )ال�سا�سة 

لتحقيق اأهدافهم االت�سالية.
اأما الفئة الثالثة - وهم اأفراد ال�سعب - فاإن و�سيلتهم في 
الجمعي  اأو  ال�سخ�سي  االت�سالين  م�ستوى  على  تكون  ذلك 
ال�سيا�سية  البيئة  ق�سايا  تتناول  التي  المناق�سات  من خالل 
و�سائل  خللالل  مللن  االإعللالملليللون  اأو  ال�سا�سة  يثيرها  التي 
االت�شال الجماهيري. وقد ي�شارك اأفراد ال�شعب في العملية 
ال�سيا�سية من خالل و�سائل االت�سال الجماهيري اأي�سًا، اإذا 

كان االإعالميون يمثلون الو�سيط بين الحكومة وال�سعب.
محدد  اأنلله  اأي  هادفًا  ات�سااًل  ال�سيا�سي  االت�سال  وكللون 
بغايات مر�سومة واأهداف مق�سودة. فال�سيا�سي الذي يتحدث 
اإلى ال�سعب عبر و�سائل االت�سال يهدف اإلى اإي�سال ر�سالة 
محددة، واالإعالمي الذي يراقب اأعمال الحكومة واأ�شاليب 
ممار�ستها لل�سلطة - مثاًل - يهدف اإلى غاية محددة. واأفراد 
خالل  من  ال�شيا�شية  العملية  في  ي�شاركون  الذين  ال�شعب 
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عن  التعبير  اإلللى  يهدفون  اإنما  المختلفة  االت�سال  و�سائل 
راأيهم تجاه الق�سايا المتعلقة ببيئتهم ال�سيا�سية.

يقوم  اأ�سا�سية  عنا�سر  يت�سمن   - اإذن   - التعريف  فهذا 
عليها االت�شال ال�شيا�شي هي:

االت�سالية  العملية  م�سمون  وهللو  ال�سيا�سي:  الن�ساط  1-
ال�شيا�شية.

القائم باالت�شال: وهم ال�شا�شة اأو االإعالميون اأو عامة اأفراد  2-
ال�شعب.

�سواء  الر�سالة،  من  المق�سود  االأثر  يت�سمن  الذي  الهدف:  3-
اأم في عملية  العام  الراأي  التاأثير في  اأكان متعلقًا بوظيفة 

التن�سئة ال�سيا�سية.
الو�سيلة: وهي كل و�سيلة ات�سالية تج�سد الن�ساط ال�سيا�سي  4-

الذي تمار�شه الحكومة اأو االإعالميون اأو اأفراد ال�شعب.

جذور �لن�شاأة:

البحث في مجال العالقة بين االت�شال وال�شيا�شة هو توجه 
جديد بالمفهوم المهني المتخ�س�ص وال�سائد في االأو�ساط 
االأكاديمية. ولكن المتتبع للجهود العلمية المنظمة في هذا 
ال�سدد ي�ستطيع العثور على مثل هذه الجهود عند الفال�سفة 
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ق.م(   384-  322( اأر�سطو  كتابات  في  ممثلة  االإغللريللق، 
 »Politics and Rhetotic والخطابة  »ال�سيا�سة  كتابه  مثل 
اأمثال  القدماء،  لبع�ص  االإقناعية  الخطابية  والتطبيقات 
1527م(   -  1649( ميكافيللي  نيقوال  االإيطالي  الفيل�سوف 
-1616م(   1564( �سك�سبير  وللليللام  االإنجليزي  واالأديلللب 

وغيرهم كثير)1(.
االت�سال  ن�ساأة  مراحل  تتبع  اإمكانية  من  الرغم  وعلى 
 )2( الكثيرين  اأن  اإال  القدم،  في  موغلة  اأزمنة  في  ال�سيا�سي 
يعتقدون اأنه من ال�سهولة بمكان مالحظة االهتمام المتزايد 
بعلم االت�شال ال�شيا�شي كعامل متغير في البحوث ال�شلوكية 
هذا  مللن  الميالدية  الخم�سينيات  عقد  فللي  ظهرت  التي 
القرن. فقد ظهرت محاوالت التنظير لما ي�سمى بل »االت�سال 
ال�شيا�شي« في عام 1956م كاأحد عنا�شر البحث في مو�شوع 
العالقة بين القيادة ال�شيا�شية والجماعات الن�شطة العاملة 

)1( Nimmo and Sanders. )1981(. Hanbook of  Political 
Communication. p017 

وانظر اأي�سًا:
Eulau, Eldersveld, ank Jonowitz. )1956(. Politcal Behavior, P.175

)2( مرجع �سابق.
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بها  تقوم  التي  المحاوالت  بدرا�شة  وذلــك  المجتمع،  في 
القيادات في التاأثير على �شلوك الناخبين.

االت�شال  بحقل  للمهتمين  بالن�شبة  كان عام 1956م  لقد 
ال�سيا�سي عام النبوءة بظهور مالمح نمط جديد من اأنماط 
اأول محاولة  فيه  االإن�ساني. فقد ظهرت  ال�سيا�سي  االت�سال 
للتنظير لهذا النمط الجديد لالت�شال كحقل جدير باالهتمام 
من اأ�شاتذة العلوم ال�شيا�شية واالت�شال على حد �شواء. وكان 
متغير االت�سال ال�سيا�سي اأحد المتغيرات البحثية الرئي�سة 
التي كانت مو�سع اهتمام الباحثين في العلوم ال�سلوكية في 
عام 1956م وما بعدها. كما اأن الروؤية العامة لمدار البحث 
في حقل االت�سال ال�سيا�سي قد تجلت - نوعًا ما - من خالل 
في  رئي�ض  كمتغير  ال�شيا�شي  االت�شال  عامل  على  تركيزها 
وبين  الحاكمة  الر�سمية  الموؤ�س�سات  بين  العالقة  درا�سة 

ال�شلوك ال�شيا�شي للمواطن)1(.
ون�ستطيع اأي�سًا اأن نتتبع مراحل تطور االت�سال ال�سيا�سي 
يد  على  بريطانيا  في  الليبرالية  نظرية  ظهور  خللالل  من 
جون ميلتون John Milton في بداية القرن ال�شاد�ض ع�شر 
)1( Nimmo and Saners. IBid, P.13.
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الراأي والتعبير. هذه النظرية  الميالدي الذي نادى بحرية 
ع�شر  ال�شابع  القرن  في  وجلي  وا�شح  ب�شكل  تبلورت  التي 
العلوم  الأ�شاتذة  الفكرية  االإ�شافات  خــالل  من  الميالدي 
ال�سيا�سية الذين كانوا يحاولون تاأ�سي�ص نظام �سيا�سي اأمثل من 
خالل رفع القيود التي تفر�شها الحكومات على حرية الراأي 
والتعبير. وفل�سفة هوؤالء المنادين برفع الرقابة عن االت�سال 
تتمحور حول الفر�شية التي تقول: اإن حرية االت�شال ت�شجع 
على الحوار والنقا�ض وا�شتعمال العقل من اأجل الو�شول اإلى 
ال�شا�شة  عليها  بنى  التي  الفر�شية  هذه   .»Truth« الحقيقة 
دعوتهم لحرية االت�سال وجدت قبواًل وا�ستح�سانًا من فئات 

اجتماعية متعددة في اأوروبا، منها:)1( 
رجال الدين البروت�ستانت المحافظين الذين كانوا يعادون  1-
فكريًا  نمطًا  عليهم  تملي  كانت  التي  الكاثوليكية  الكني�سة 
كما  الكني�سة،  هذه  ت�سلط  من  بالحرية  فطالبوا  يكرهونه، 
طالبوا الحكومات بتنظيم اجتماعي معين يكفل لهم الحرية 

من �شلطة الكني�شة.

جنوب  جامعة   - االإعالم  كلية  ال�شيا�شي،  االت�شال  في  محا�شرات  ديفز:  ديني�ض   )1(
اإلينوي في كاربونديل، الواليات المتحدة االأمريكية، ربيع عام 1988م.
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اأيدوا فكرة  الذي  ال�شغار  التجار  االأعمال، وبخا�شة  رجال  2-
التي  التجارية  والمناف�شة  الحرة،  وال�شوق  الحر،  االت�شال 
ت�ستخدم و�سائل االت�سال لترويج ال�سلعة، ورف�سوا االحتكار 

الر�شمي بكل اأ�شكاله.
الم�ساركة  مللن  بالمزيد  يطالبون  كللانللوا  الللذيللن  ال�سا�سة  3-

ال�شيا�شية في المجتمع عبر قنوات االت�شال المختلفة.
ال�شحفيون والنا�شرون الذين طالبوا بحرية الراأي والتعبير  4-

ورفع القيود المفرو�شة على ممار�شة العملية االت�شالية.
ولكن التطورات التاريخية في البناء ال�شيا�شي واالجتماعي 
من  قللت  الغربية  المجتمعات  �شهدتها  التي  واالقت�شادي 
اأهمية االأخذ بالفل�سفة الليبرالية، ومن اأ�سباب ذلك انت�سار 
الثامن  القرن  اأواخلللر  في  ال�سفراء«  »ال�سحافة  ظاهرة 
ع�سر الميالدي. حيث كانت ال�سحف والمجالت التي تن�سر 
رواجًا  تلقى  واالقت�ساد  ال�سيا�سة  في  االأخالقية  الف�سائح 
»نظرية  ظهور  يف�سر  ما  وهو  الغربيين،  القراء  بين  كبيرًا 
 Social Responsibility Theory »الم�سوؤولية االجتماعية
التي رف�ست فل�سفة »�سوق االأفكار الحرة« ودعت اإلى ممار�سة 
نوع من الم�سوؤولية االجتماعية في و�سائل االت�سال كنوع من 
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اأنواع االإ�سالح االجتماعي.
في  االت�سالية  الهيئات  بع�ص  عللمللدت  ذلللك  اأجلللل  مللن 
المجتمعات الغربية، ومن بينها الهيئة الم�سوؤولة عن حرية 
 Commission on the المتحدة  الواليات  في  ال�شحافة 
اإحداث  اإلــى  1947م  عام  في   Freedom of the Press

المطالب  لتنا�شب  الليبرالية  النظرية  في  جذرية  تغييرات 
العامة التي كان ينادي بها المجتمع االأمريكي. اأما في دول 
اإلى  االت�سال  بليبرالية  المنادون  راأى  فقد  الثالث«  »العالم 
مع  تتوافق  بحيث  النظرية  هللذه  فل�سفة  في  النظر  اإعللادة 
التطورات الجديدة في تلك الدول، وتعطي الحكومات نوعًا 

من ممار�شة الرقابة على الو�شائل االت�شالية.

�لو�شع �لحالي لالت�شال �ل�شيا�شي:

في  ملحوظة  تللطللورات  ال�سيا�سي  االت�سال  مجال  �سهد 
العلمي  البحث  مجال  في  لي�ض  الما�شية،  �شنة  االأربعين 
فقط، بل امتدت لت�شمل االإ�شدارات العلمية المتخ�ش�شة، 
والتدري�ص في الجامعات والموؤ�س�سات التعليمية، والتخ�س�ص 
المهني، والممار�سة التطبيقية في الموؤ�س�سات المتخ�س�سة، 
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مثل مراكز البحث والدرا�سات ال�سيا�سية واال�ستراتيجية.
ففي مجال البحوث التي بداأت في الخم�شينيات الميالدية 
من هذا القرن كان االهتمام من�سبًا على مو�سوعات ذات 
عالقة وثيقة باالت�سال ال�سيا�سي مثل تاأثير التلفزيون على 
1952م،  عام  المتحدة  الواليات  في  الرئا�سية  االنتخابات 
وتقويم االأثر الم�شاحب ال�شتخدام اأ�شاليب الدعاية، وتحليل 

م�سمون اللغةال�سيا�سية الم�ستخدمة في االنتخابات)1(.
االت�شال  مــجــال  فــي  البحث  مــو�ــشــوعــات  تنوعت  وقــد 
ال�شيا�شي في ال�شنوات التي تلت منت�شف هذا القرن، وبلغت 
وبخا�سة  بها  والمتخ�س�سين  الباحثين  اهتمام  في  الذروة 
1972م  عام  ففي  ال�شيا�شية.  والعلوم  االت�شال  حقلي  في 
اأ�شدر مجموعة من اأ�شاتذة االت�شال في الواليات المتحدة 
الدرا�سات  بع�ص  باأ�سماء  بيلوجرافية  قائمة   )2( االأمريكية 
بلغت  ال�شيا�شي  االت�شال  مجال  في  اأجريت  التي  والبحوث 
اأكثر من األف درا�سة علمية، وبعد ذلك بعامين - اأي في عام 
1974م- قام ثالثة من الباحثين االأمريكيين المتخ�س�سين 
)1( Nimmo and Sanders, Ibid, P.13.

)2( Sanders, Hirsch, and Pace, )1972(. Political Communication: A 
Bibliography. Carbondale: Southern Illinois University.
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التي  والدرا�شات  البحوث  بح�شر  ال�شيا�شي  االت�شال  في 
في  ال�سيا�سية  االنتخابية  الحمالت  في  االت�سال  تناولت 
ما  فكان مجموع  االأخللرى،  الدول  وبع�ص  المتحدة  الواليات 
ا�شتطاعوا ح�شره من البحوث والدرا�شات يزيد عن 1500 

درا�شة متخ�ش�شة)1(.
هذه الدرا�سات وغيرها من الدرا�سات التي تلتها وبخا�سة 
في عقد الثمانينات الميالدية من هذا القرن لم تعد مق�سورة 
على البحث في مو�شوع االت�شال ال�شيا�شي كاأحد المتغيرات 
التي تدر�ض العالقة بين الحكومة والمجتمع فح�شب، بل تو�شعت 
ال�سيا�سية،  اللغة  مثل:  ومتنوعة  متعددة  مو�سوعات  لت�سمل 
ال�شيا�شية،  الدعاية  ال�شيا�شي،  االإعالن  ال�شيا�شية،  الخطابة 
االت�سال  و�سائل  االإعللال،  و�سائل  في  ال�سيا�سية  المناظرات 
والتن�سئة ال�سيا�سية، الحمالت االنتخابية، الراأي العام، ال�سيا�سة 
العامة للدول والحكومات، الحركات ال�شيا�شية، العالقة بين 
الحكومة وو�سائل االت�سال، وغير ذلك من المو�سوعات التي 

تفر�سها الظروف التي تمر بها المجتمعات المعا�سرة.
)1( Kaid, Sanders, Hirsch. )1974(. Political Communication 
Campaign A Guide to the literature. Metuchen,New Jersy: 
Scarecrow Press.



29

 مقدمة في
االتصال السياسي

ن�ساط البحث العلمي في مجال االت�سال ال�سيا�سي

يوؤكد نيمو Nimmo و�ساندرز Sanders )1( على اأن اإحدى 
الدالئل والموؤ�سرات القوية في مجال البحث العلمي في اأي 
االإ�سدارات  ظهور  هي  االجتماعية  العلوم  حقول  من  حقل 
وقد  فيه.  المتخ�س�سين  ونتاج  اهتمام  تعك�ص  التي  العلمية 
اأعدت الباحثة االأمريكية ليندا كيد Lynda Kaid )2(دلياًل 
في  المتخ�س�سة  العلمية  والدرا�سات  البحوث  اإلللى  علميًا 

االت�شال ال�شيا�شي.
جاء في هذا الدليل اأي�سًا ذكر القائمة البيلوجرافية التي 
وهيرت�ض   Sanders و�ساندرز   Kaid كيد  من  كل  اأعدها 
االت�شال  تناولت  التي  والدرا�شات  البحوث  حول   Hirsch

ال�سيا�سي في الحمالت االنتخابية االأمريكية من عام 1950م 
اإلى عام 1972م.

االت�شال  عـــن  بــيــلــوجــرافــيــة  قــائــمــة  هــنــاك  اأن  كــمــا 
 Speech الخطابي  االت�سال  جمعية  ن�سرتها  وال�سيا�سة 

)1( Nimmo and Sanders, Ibid, P.14.

)2( Lynda Kaid. Guide to the Literature. In: Nimmo and Sanders 
Eds . Handbook of Political Communication, 1981, 693 - 702.
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Communication Association االأمريكية عام 1980م.

العلمية  الللدوريللات  بع�ص  هللنللاك  اأن  مللن  الللرغللم  وعلللللى 
المتخ�ش�شة تناولت االت�شال ال�شيا�شي في �شياق الحديث 
االجتماعية  بالعلوم  عالقة  ذات  ومو�سوعات  ق�سايا  عن 
االأخرى غير االإعالم، مثل االجتماع وال�سيا�سة وعلم النف�ص، 
والدرا�شات  البحوث  في  متخ�ش�شة  دوريــات  هناك  اأن  اإال 
ال�شيا�شي.  االت�شال  ببحوث  كبير  ب�شكل  تههتم  االإعالمية 
التي   Public Opinion Quarterly الــدوريــات  هذه  ومن 
ت�شدرها الجمعية االأمريكية لبحوث الراأي العام. ومن هذه 
الدوريات اأي�سًا Journalism Quarterly التي ت�شدر عن 

جمعية تعليم ال�شحافة في الواليات المتحدة.
و�سائل  م�سمون  باأثر  المتخ�س�سة  الدورية  هذه  وتهتم 

االإعالم الجماهيرية على النظام ال�شيا�شي.
بحوث  في  متخ�ش�شة   )1( اأخللرى  دوريللات  اأن هناك  كما 
االت�سال تهتم بق�سايا اإعالمية متنوعة، من بينها الدرا�سات 

)1( تذكر من هذه الدوريات على �سبيل المثال:
Journal of Broadcasting. Communication Monograph. Mass com- 
munication Review. Journal of Communication, The Quarterly 
Journal of Speech, Jounnalism Quarterly.
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و�سائل  اأثللر  مثل  ال�سيا�سي  باالت�سال  الوثيقة  ال�سلة  ذات 
االإعالم على ال�سيا�سة وغيرها من المو�سوعات التي تبحث 

متغير االت�سال في البحوث المتعلقة باالأنظمة ال�سيا�سية.
ومما يجدر ذكره اأن مثل هذه الدوريات كانت - فيما م�سى 
- تركز في بحوثها التي تن�شرها عن االت�شال ال�شيا�شي على 

محورين اثنين:
الأول: م�شدر الر�شالة االت�شالية.
والثاني: الر�شالة االت�شالية ذاتها.

العن�سرين  لهذين  ونقديًا  خطابيًا  تحلياًل  تقدم  وكانت 
من عنا�شر العملية االت�شالية من خالل اأحاديث وخطابات 
اأنف�سهم  والمتحدثين  )الللر�للسللالللة(  ال�سيا�سين  الللقللادة 
هذه  فتحت  فقد  المتاأخرة  االأزمللنللة  في  اأمللا  )الم�سدر(. 
الدوريات اآفاقًا اأخرى للبحث في مجال االت�سال ال�سيا�سي 
الكمية والكيفية ودرا�شة  البحوث  تبنيها لمناهج  من خالل 
اأثر نمطْي االت�سال  التي تبحث في  والمو�سوعات  الق�سايا 

ال�سخ�سي واالت�سال الجماهيري على البيئة ال�سيا�سية)1(.
علمية  دوريللات  ظهرت  الميالدية  ال�سبيعنيات  عقد  وفي 
)1( Kaid. Guide to the Literature, ibid, P.694.
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 political:مثل ال�سيا�سي  االت�سال  مجال  في  متخ�س�سة 
ومجلة  االأمريكية،   Communication and Persusion

the Revue Francaise de Comm الفرن�سية.

والتي  ال�شيا�شية  العلوم  في  المتخ�ش�شة  الــدوريــات  اأمــا 
في  وبخا�شة  كبيرة،  عناية  ال�شيا�شي  االت�شال  مجال  تولي 
 American :المجتمعات الغربية، فاأكثر من اأن تح�سى، ومنها
اأ�شاتذة  وعــي  تعك�ض  التي   Political Science Review

ُبنية النظام  باأثر االت�سال في  ال�سيا�سة واهتمامهم  وخبراء 
 Western Political Quarterly مجلة  ومنها  ال�شيا�شي. 
 American Journal Journal of Politics ومجلة  ومجلة 
في  ت�شدر  متخ�ش�شة  دورية  وهي   of Political Science

الموؤ�س�سات  بدعم  وتحظى  االأمريكية  المتحدة  الللواليللات 
ال�شيا�شية ومراكز البحوث االجتماعية في المجتمع االأمريكي. 
 the Annuals of Academy of Political مجلة  اأن  كما 
الفينة  بين  خا�سًا  عللددًا  ت�سدر   and Social Science

واالأخرى للبحث في مو�سوعات االت�سال ال�سيا�سي وق�ساياه 
المختلفة.

وتبرز اأهمية بحوث درا�شات االت�شال ال�شيا�شي في اأوقات 
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االنتخابات والحمالت ال�سيا�سية في المجتمعات الغربية، حيث 
الت�سابق المحموم بين ال�سا�سة في التاأثير على الراأي العام 
اأ�شوات الناخبين من خالل اال�شتراتيجيات  ومحاولة ك�شب 
ولذلك  االإعالميون.  الم�شت�شارون  يتبناها  التي  االإعالمية 
فاإن طبيعة هذه االأحداث واأهميتها بالن�شبة للمواطن الغربي 
تفر�ض على و�شائل اإعالمه اأن تقوم بتغطية كافية لها، بحيث 
يجد فيها بغيته، وي�شتعين بها في �شناعة قراره تجاه ما يحدث 
في محيطه ال�سيا�سي الذي يعي�ص فيه ويتفاعل معه. وغالبًا ما 
تهتم المجالت الغربية ال�سهيرة مثل: تايم Time ونيوزويك 
 U.S. News اأندورلد ريبورت  نيوز  اإ�ص  ويو   ،Newsweek

 Business Week ويك  وبيزن�ص   ،and World Report

االنتخابية  للحمالت  االإعالمية  اال�ستراتيجيات  بتغطية 
الغربي  للمواطن  وتقدم  وق�ساياها،  واأن�سطتها،  ال�سيا�سية، 
تحلياًل للر�سائل ال�سيا�سية التي تحملها، وهذه التغطية تمثل 
زادًا ومرجعًا للبحوث التي ُتعنى باالت�سال ال�سيا�سي وبخا�سة 

في اأوقات االنتخابات.
 Television Quarterly اأما في المجالت �سبه العملية مثل
فاإنها   Washington Journalism Review ومجلة 
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التغطية  حول  المتخ�س�سين  بين  مناق�سات  تت�سمن  غالبًا 
االإعالمية للبيئة ال�سيا�سية وللنظام ال�سيا�سي.

اأزمنة  في  ت�شدر  التي  الدوريات  هذه  اإلــى  وباالإ�شافة 
ال�شيا�شي  االت�شال  حقل  في  الباحث  فاإن  محددة  واأوقات 
ر�سائل  مثل:  العلمية،  الر�سائل  على  الح�سول  ي�ستطيع 
الجامعات  مــن  الــمــمــنــوحــة  ــوراه  ــت ــدك ال اأو  الماج�شتير 
من  ال�شيا�شي  االت�شال  مجال  في  والكندية  االأمريكية 
التي   Dissertation Abstract دوريــة  في  البحث  خالل 
تقدمها  خدمة  وهي   ،University Microfilm ت�شدرها 
هذه الهيئة المتخ�س�سة التي تهتم بجمع الر�سائل العلمية 
اأجور  مقابل  الباحثين  متناول  في  تكون  حتى  وت�سنيفها 

مالية محددة.
واأما اأهم الم�شادر التي تعين الباحث في مجال االت�شال 
ال�شيا�شي على متابعة ما ي�شدر في هذا النوع من االت�شال 
 Communicaton ي�شمى  مــا  اأو  االتــ�ــشــال،  دليل  فهو: 
عام  من  مار�ض  �شهر  في  ال�شدور  في  بــداأ  الــذي   Index

والدرا�سات  الكتب  بفهر�سة  الدليل  هذا  وُيعنى  1978م، 
ونظرياته  واأنماطه،  بم�ستوياته  االإعالم  في  المتخ�س�سة 
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دورية   100 من  اأكثر  في  المتعددة  وق�ساياه  ومناهجه، 
التي  والموؤلفات  الكتب  اإلللى  اإ�سافة  متخ�س�سة،  علمية 

ت�شدر في هذا المجال.





الباب األول 
المداخل النظرية لالتصال السياسي 
مدخل
الفصل األول: النظريات المتعلقة بالقائم باالتصال

أواًل: نظرية ترتيب ا ألولويات 
ثانيًا: نظرية االتصال الشخصي )انتقال المعلومات على 
مرحلتين(
الفصل الثاني: النظريات المتعلقة بالجمهور
أواًل: نظرية االستخدامات واإلشباعات
ثانيًا: نظرية المعالجة المعلوماتية
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لي�ص لالت�سال ال�سيا�سي نظريات محددة ال ت�سلح اإال له، 
االإعالم  نظريات  من  يختار  المجال  هذا  في  الباحث  لكن 
المختلفة األ�سقها بطبيعة بحثه، واأكثرها تاأثيرًا على محيط 

اهتمامه.
وتجدر االإ�شارة - قبل ال�شروع في قراءة مادة هذا الباب 

- اإلى مْلحَظين هامين:
)ترتيب  االأربع  النظريات  لهذه  اختيارنا  يعني  ال  الأول: 
والمعالجة  ــبــاعــات،  واالإ�ــش واال�ــشــتــخــدامــات  ـــات،  ـــوي االأول
هناك  لي�ست  اأنللله  ال�سخ�سي(  واالتلل�للسللال  المعلوماتية، 
مجال  فللي  بالبحث  �سلة  ذات  اأخلللرى  اإعللالملليللة  نظريات 
في  لتوظيفها  �سالحة  نظريات  هناك  ال�سيا�سي.  االت�سال 
واأبعادها  العام  اإطــارهــا  في  ترقى  ال  لكنها  المجال،  هــذا 
النظرية اإلى الم�ستوى الذي يوؤهلها الأن تكون نظريات اأ�سا�ص 
في االت�شال ال�شيا�شي، ودليل ذلك اأن معظم البحوث التي 

مدخل
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في  تنطلق  كانت  ال�سيا�سي  االت�سال  مجال  فللي  اأجللريللت 
اأدبياتها من النظريات االأربع التي اخترنا الحديث عنها في 

هذا الباب.
مللن هذه  لكلَّ  نتعر�ص  الللبللاب ال  فللي هللذا  اأنللنللا  ال��ث��ان��ي: 
النظريات االأربع بالطرح االأكاديمي الذي يتعمق في اأدبيات 
النظرية، ويغو�ض في بيان مفهومها، ويعر�ض تاريخ تطورها، 
ومناهج  تناولتها،  التي  والدرا�شات  التطور،  هذا  ومراحل 
تطبيقها، واآليات توظيفها، فذلك محله االأطروحات العلمية 
والبحوث المتخ�س�سة في نظريات االإعالم. ما يعنينا هنا 
هذه  من  واحــدة  كل  بمفهوم  التذكير  هو  االأول  المقام  في 

النظريات االأربع وعالقتها باالت�شال ال�شيا�شي.





الفصل األول: النظريات المتعلقة 
بالقائم باالتصال

أواًل: نظرية ترتيب ا ألولويات 

ثانيًا: نظرية االتصال الشخصي )انتقال المعلومات على 

مرحلتين(
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�أوًل نظريات ترتيب �لأولويات

الت�سورات التي تختزلها ذاكرة االإن�سان عن االأحداث اأو 
تبنى  محيطه  في  معها  يعي�ص  التي  الق�سايا  اأو  االأ�سخا�ص 
على المعلومات المتاحة، وو�سائل االإعالم تمثل االآن م�سدرًا 
رئي�سًا لهذا النوع من المعلومات، وال �سك اأن هذه الت�سورات 
ال بد اأن تتاأثر ب�سكل اأو باآخر بهذه المعلومات التي تقدم من 

وجهة نظر القائمين على الو�سيلة االإعالمية.
واإذا انتقلنا اإلى دائرة اأو�سع من دائرة التاأثير المق�سود 
على الفرد فاإن لو�سائل االإعالم الجماهيرية اأثرًا كبيرًا على 
التي  للق�سايا  وروؤيته  نظره  وجهة  ت�سكيل  في  العام  الللراأي 
معينة،  ق�سايا  على  التركيز  خالل  »فمن  المجتمع.  تواجه 
وتجاهل اأخرى تحدد و�سائل االإعالم اأولويات اأفراد المجتمع 
في االهتمام بالق�سايا المتعلقة بقطاعات متعددة ومتنوعة 

في المجتمع«)1(.
الطريقة العلمية التي يتم تحديد اأو ترتيب هذه االأولويات 

)1( انظر:
Sidney Kraus & Dennis Davis. )1976(. The Effects of Mass 
Communication on Political Behavior. The Pennsylvania State 
University Press: University Park, PN, p.213.
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:»نظرية  بل  االإعللالم  في  المتخ�س�سين  عند  ت�سمى  ما  هي 
باتر�شون  �شتيفن  فها  َعرَّ النظرية  هذه  االأولويات«.  ترتيب 
Steven Patterson باأنها:»العلمية التي ُتبرز فيها و�سائل 

االإعالم ق�سايا معينة على اأنها ق�سايا مهمة وت�ستحق ردود 
فعل الحكومة«)1(.

تحديد  في  كبير  بدور  تقوم  االإعــالم  و�شائل  اأن  وحقيقة 
الدرا�سات  تللوؤكللدهللا  المجتمع  اأفلللراد  اأولللويللات  ترتيب  اأو 
 Maxwell النظرية  هللذه  مكت�سف   - اأواًل   - اأجللراهللا  التي 
اأن  درا�ساتهم  نتائج  اأظهرت  الذين  وزمالئه   McCombs

لل�سحيفة ومقدمي البرامج االإذاعية والتلفزيونية دورًا موؤثرًا 
 Social Reality في �سياغة وت�سكيل الحقيقة االجتماعية 
فالجماهير ال تتعرف على الق�سايا المتعلقة باأفراد المجتمع 
من خالل و�سائل االإعالم فقط، بل اإن هذه الجماهير اأي�سًا 
ت�ستطيع اأن تحدد اأي هذه الق�سايا اأهم من غيرها، وذلك 
و�شائل  تقدمها  التي  االإعالمية  التغطية  حجم  خــالل  من 

)1( Steven A. Patterson. )1990(. Political Behavior Patterns in 
Everyday Life. Sage: Newbury Park, California, P.P.231. 
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االإعالم لق�سايا معينة دون اأخرى)1(.
اإن و�سائل االإعالم عندما تعلق على ما يقوله المر�سحون 
بذلك  فاإنها  االنتخابية  ويرددونه في حمالتهم  ال�سيا�سيون 
اأثناء هذا  اأحاديثهم  تحدد الق�سايا المهمة التي وردت في 
النوع من الن�ساط ال�سيا�سي، ومن ثم فاإن و�سائل االإعالم - 

بهذه الطريقة - تحدد اأولويات هذه الحمالت االنتخابية.
التاأثير  على  الــقــدرة   - االإعـــالم  لو�شائل  التاأثير  هــذا 
المعرفي لدى االأفراد - هو ما ي�سمى بوظيفة و�سائل االإعالم 
ومن  الجماهير.  اهتمامات  وتحديد  االأولويات  ترتيب  في 
هذا المنطلق تكت�سب و�سائل االإعالم الحديثة اأهمية كبرى 
الجماهير من خالل »قدرتها على �سياغة  التاأثير على  في 

العالم الذين يعي�شون فيها وت�شكيله«)2(.
ترتيب  فللي  كبيرًا  اإ�للسللهللامللًا  ت�سهم  االإعلللالم  و�سائل  اإن 
اهتمامات الجماهير وتحدد الق�سايا التي ت�ستحق اأن ت�سور 
هموم النا�ص، اأو في موجزهم االأنباء الذي تقدمه الق�سايا 
في ال�سفحات االأولى من ال�سحف، اأو في موجز اأهم االأنباء 
)1( Kraus & Davis, 1976, Ibid

)2( مرجع �سابق.
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الذي تقدمه محطات التلفزيون، اأو في التغطيات ال�شحفية 
ق�سايا  على  تركز  التي  الم�ستمرة  التلفزيونية  االإذاعية  اأو 

دون اأخرى من اأجل اإ�سفاء مزيد من االأهمية عليها.

وظائف �لنظرية:

بعد هذه المقدمة العامة نجد اأننا في حاجة اإلى تحديد 
الوظائف التي توؤديها هذه النظرية فنقول: اإنه يمكن اإجمال 

ذلك في ثالث وظائف)1(:
الجماهير  وعي  من  يزيد  االإعللالم  و�سائل  م�سمون  اأن   1-

بالق�سايا التي يتناولها هذا الم�سمون.
اأن هذه النظرية ت�شاعد الجماهير - ب�شكل عام - على   2-
التي  الق�سايا  بين  من  المهمة  الق�سايا  على  التعرف 

يقدمها ذلك الم�سمون.
اأن هذه النظرية - في مراحلها النهائية - ترتب اأولويات   3-

االهتمام بالق�سايا التي يعر�سها الم�سمون.
والفرق بين هذه الوظيفة والوظيفة الثانية هو:

)1( انظر:
Richard Davis. )1992(. The Press and American Politics: The New 
ediator. Longman: New York, P.248.
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اأن و�سائل االإعالم في الوظيفة الثانية تثير الق�سايا التي 
تعتقد اأنها مهمة بالن�سبة للجماهير وتعّرفهم بها، و»قد« تتيح 
الق�سايا.  هذه  بين  من  مهمًا  يرونه  ما  تحديد  فر�سة  لهم 
فالنظرية بهذا المفهوم هي عامل »م�ساعد« ولي�ست عاماًل 
الثالثة فاإن  اأما في الوظيفة  االأولويات.  »رئي�سًا« في تحديد 
النظرية تجعل من و�سائل االإعالم عاماًل رئي�سًا في تحديد 
اأخرى،  دون  ق�سايا  على  بتركيزها  وذلك  االأولويات،  هذه 
معينًا  ترتيبًا  تفر�ص  بذلك  وهللي  عليها.  ال�سوء  وت�سليط 

للق�سايا ح�سب اأهميتها.
ونحن ب�سدد حديثنا  يفر�ص وجوده هنا  الذي  والت�ساوؤل 
عن وظائف هذه النظرية هو: هل ت�ستطيع و�سائل الإعالم 
وترتيب  الجماهير  اهتمامات  تحدد  اأن  الأح���وال  كل  في 

الأولويات؟

وجو�ب ذلك ما يلي:

اأن البحوث التي اأجريت في مو�سوع هذه النظرية ال توؤيد 
مطلقًا هذا الراأي، ذلك اأن قدرة و�سائل االإعالم في ترتيب 
الجماهير من جهة، وطبيعة  بنوع  تتاأثر  الجماهير  اأولويات 
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في  وبخا�سة   - اأخلللرى  جهة  مللن  تعر�سها  التي  الق�سايا 
فالجمهور  ال�سيا�سية.  واالآراء  الق�سايا  عن  الحديث  مجال 
التاأثير عليه، وي�سح  ي�سهل  الذي  تعليمًا هو الجمهور  االأقل 
�سيا�سية،  والءات  لها  لي�ست  التي  الجماهير  في  اأي�سًا  هذا 
كافية  بدرجة  تهتم  ال  التي  الجماهير  من  ال�شريحة  تلك 
في  �شيا�شية  م�شاركة  لها  ولي�ض  ال�شيا�شية  بالمو�شوعات 

مجتمعاتها.
اأما من ناحية طبيعة الق�سية فاإن و�سائل االإعالم ت�ستطيع 
الذي  الوحيد  الم�سدر  هي  كانت  اإذا  االأولللويللات  تحدد  اأن 
الق�سايا،  هذه  مثل  عن  معلوماتها  الجماهير  منه  ت�ستقي 
مثل الق�سايا المتعلقة بال�سوؤون الخارجية، اأما ما له عالقة 
بق�سايا المجتمع الداخلية فاإن هناك م�سادر اأخرى تناف�ص 

و�سائل االإعالم، مثل: االت�سال ال�سخ�سي ونحوه)1(.
من  حللادًا  نقدًا  االإعالمية  الو�سائل  هللذه  تواجه  قد  بل 
نظرها  وجهة  من  االأولويات  ترتب  اأن  حاولت  اإذا  الجمهور 

)1( انظر تف�سياًل مفيدًا حول هذا المو�سوع عند:
Sidney Karus and Dennis Davis: ًوأنظر أيضا Steven Patterson. )1990(, 
Ibid Steven Ansolabehere, Roy Behr & Shanto Lyengire: )January: 
 .1991( Mass Media and elections: An overview( Ibid )وأنظر أيضاً )1976
American Politics Quarterly, 19,No.1,109 -139.
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وتجاهلت اأهمية ق�سايا معينة اأهملتها وهي ذات اأهمية من 
اأفراد المجتمع. وتنطبق هذه الحال كثيرًا على  وجهة نظر 
ق�سايا  الر�سمية  االإعالم  و�سائل  ُتبرز  حيث  النامية  الدول 
وتهم�ض  المجتمع  اأفراد  اهتمامات  قائمة  ذيل  تكون في  قد 

ق�سايا اأخرى يرى المجتمع اأنها اأكثر اأهمية من غيرها.
بالق�سايا  عالقة  للله  مللا  تجاه  هللذه  النقد  حللدة  وتلللزداد 
تعمد  حيث  المجتمع،  يعي�شها  التي  ال�شيا�شية  واالأحـــداث 
و�شائل االإعالم الر�شمية في المجتمعات النامية اإلى فر�ض 
نمط معين من االهتمامات تخدم النخبة وال تعبر عن اإرادة 
الكل، على الرغم من وعي اأفراد المجتمع بالن�ساط ال�سيا�سي 
الذي يدور حولهم، ومعرفتهم بمجريات االأمور، ولكنهم ال 
التعبير ت�سيق  اإن دائرة حرية  ي�ستطيعون تغيير ذلك حيث 
ويتبنى  النظام  فلك  في  ي�شير  لمن  اإال  تت�شع  تكاد  ال  حتى 
اأطروحاته ال�شيا�شية والفكرية. يحدث هذا في وقت ي�شهد 
ثورة ات�شالية تجاوزت �شيا�شات احتكار المعلومة التي تبنتها 
اإعالمها  و�سائل  عبر  الزمن  من  ردحللًا  االأنظمة  هذه  مثل 

المختلفة.
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عالقة �لنظرية بالت�شال �ل�شيا�شي:

ال�شيا�شة عالقة  وبين  النظرية  اأدبيات هذه  بين  العالقة 
جد وثيقة، بل ال نبالغ اإن قلنا اإن نظرية ترتيب االأولويات ُتعد 
ال�سيا�سي،  باالت�سال  �سلة  الحديثة  االإعالم  نظريات  اأكثر 
الديمقراطية  ال�سيا�سية  االأنظمة  في  العالقة  هذه  وتتاأكد 
الق�سايا  عن  التعبير  في  حرية  االإعللالم  و�سائل  تمنح  التي 
مراآة  االإعللالم  و�سائل  وتجعل  المجتمع،  اأفللراد  ت�سغل  التي 

تعك�ص هذه الق�سايا ليراها ال�سا�سة و�سناع القرار)1(.
واأبعاد العالقة بين هذه النظرية وبين ال�شيا�شة تقوم على 

االفترا�شين التاليين:
الحقيقة  وت�سكيل  �سياغة  في  ت�سهم  االإعللالم  و�سائل  اأن  1-

.Political Reality ال�شيا�شية
اأو  كانوا  �سا�سة  المجتمع  الأفللراد  ال�سيا�سي  ال�سلوك  اأن  2-
الحقيقة  لمفهوم هذه  انعكا�ص  مواطنين هو - غالبه - 

ال�سيا�سية التي �ساغتها و�سكلتها و�سائل االإعالم.
)1( انظر تف�سياًل مفيدًا عن العالقة بين النظرية وبين �سناعة القرار ال�سيا�سي في درا�سة:
Ettema, James S.Prottess, Savid L, Leff , Donna R, Miller, Petter, 
V Doppelt, Jack& Cook, Fay Lomax. )1991( Agenda Setting as 
Politics: A Case Study of The press- public policy Connection. 
Communication, 12, 75 -98.
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فالعالقة بين التاأثير المعرفي Cognitive effect وبين 
�سببّية،  Behavioral effect هي عالقة  ال�شلوكي  التاأثير 
�سالف  وت�سور  �سابقة  معرفة  نتاج  هو  ال�سلوك  اأن  بمعنى 
ال   - مثاًل   - فالناخب  ومجاله.  ال�سلوك  هذا  مو�سوع  عن 
لهذا  ي�شوت  اأن  اأجل  من  االقتراعات  �شندوق  اإلى  يذهب 
المر�سح اأو ذاك من اأجل الت�سويت المح�ص ولكنه يمار�ص 
هذا الن�ساط بناًء على معطيات معرفية �سابقة كونت لديه 
ت�سور معينًا عن اأحقية هذا المر�سح اأو ذاك وجدارته باأن 
الذي  ال�سخ�ص  وكذلك  االنتخابي.  ال�سوت  هذا  له  يمنح 
ي�سترك في نقا�ص �سيا�سي مع االآخرين حول مو�سوع معين 
اأو ق�سية معينة، ي�ستمد وقود م�ساركته من جملة المعارف 
التي ا�شتقاها من و�شائل االإعالم عن ذلك المو�شوع اأو تلك 
الق�سية، فهي م�ساركة )اأو �سلوك( �سيا�سي م�سبوق بتاأثير 

معرفي م�شدره الو�شيلة االإعالمية، وهكذا.

)�نتقال  �ل�شخ�شي  ــال  �لتــ�ــش نــظــريــة  ثــانــيــًا: 
�لمعلومات على مرحلتين(

وزمالوؤه   Lazarfeld فيلد  الزار  اأجللرى  1940م  عام  في 
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والية  في   Elmira اإلميرا  مدينة  في  الناخبين  على  درا�شة 
ال�سخ�سي  االت�سال  متغير  اأن  نتائجها  اأو�سحت  نيويورك 
و�سيطًا  عاماًل  يمثل   Interpersonal Communication

ومهمًا في عملية االت�سال الجماهيري.
المعلومات  »انتقال  بعد  فيما  �سمي  الذي   - المتغير  هذا 
على مرحلتين« - َمثَّل نقلة كبيرة في بحوث تاأثير االت�سال 
الجماهيري ارتكزت معظمها على نتائج هذه الدرا�سة. كما 
اتخذت الفر�سية التي تبناها الزار زفيلد محورًا للدرا�سات 

التي اأعقبتها.
الفر�سية تقول: اإن تدفق المعلومات من و�سائل االت�سال 
الجماهيري ي�شتقبلها قادة الراأي في المجتمع الذين ينقلون 
اللقاءات  خالل  من  الجمهور  اإلى  بدورهم  المعلومات  هذه 
من  كانت  ولذا  بينهم.  تدور  التي  والمناق�سات  ال�سخ�سية 
يتاأثرون  الناخبين  اأن  الزارفيلد  لدرا�شة  الرئي�شة  النتائج 
تاأثرهم  من  اأكثر  االنتخابية  الحمالت  خالل  باأ�سدقائهم 

بو�شائل االإعالم)1(.

)1( Littlejohn Steven W. )1984( Theories of Human 
Communicaion1. )2nd ed(, Wadsworth, Belmont: CA, P. 274.
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الزارفيلد  ج�سدها  نظرية  في  الفر�سية  هذه  تبلورت  ثم 
وكاتز Katz في كتابهما الذين اأ�شدراه عام 1955م بعنوان 
اأن  فيه  اأكــدا   Personal Influence ال�شخ�شي  »التاأثير 
محورر هذه الفر�سية هم قادة الراأي الذين يمثلون الو�سيط 
الجماهير.  اإلى  االت�سال  و�سائل  من  المعلومات  تدفق  في 
اأن هذا  فيه  بّينا  الللراأي«  »قادة  تعريفًا لم�سطلح  كما قدما 
انتقل  في  الو�سيط  دور  يمثلون  الذين  النا�ص  من  ال�سنف 
لهم  لي�شت  الجماهير  اإلى  االت�شال  و�شائل  من  المعلومات 
�سفات �سخ�سية تميزهم عن غيرهم، بل اإنه م�سطلح يطلق 

على كل من له دور في عملية االت�شال ال�شخ�شي.
واإذا كان دور قادة الراأي في الدرا�شات المبكرة عن اأثر 
التي  المعلومات  تقديم  في  ينح�شر  ال�شخ�شي  االت�شال 
اأن  اإال  الو�سيط  دور  هو  الجمهور  اإلى  االإعالم  و�سائل  تبثها 
الدرا�شات التي اأعقبتها اأكدت على اأهمية هذا ال�شنف من 

القائم باالت�شال في:
اأوًل: تقديم �سرح وتف�سيل وتف�سير للمعلومات التي تبثها 
و�شائل االإعالم اإلى الجماهيرية وعدم االقت�شار على عملية 
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النقل فقط)1(.
للمعلومات  مغايرة  اأخرى  اآراء  تقديم  االأهم،  وهو  ثانياً: 

واالآراء التي تبثها و�سائل ا الإعالم المختلفة عنها)2(.
العملية  في  ال�سخ�سي  االت�سال  اأهمية  نللدرك  هنا  ومن 
مهمة  الــراأي  قادة  فيه  يتجاوز  حيث  ال�شيا�شية،  االت�شالية 
اإلى  اإلى الجمهور  تبثها و�سائل االت�سال  التي  الر�سائل  نقل 
اأخرى  نظر  وجهات  تقديم  اإلللى  بل  الر�سائل،  هذه  تف�سير 

مخالفة لهذه الر�شائل ومغايرة لها)3(.
العملية  في  مهمًا  ال�سخ�سي  االت�سال  متغير  كان  واإذا 
ال�شيا�شية فاإن هذه االأهمية تزداد في االأوقات المتاأخرة من 
الحمالت االنتخابية عندما تت�ساءل اأهمية و�سائل االت�سال 
الجماهيري كم�شدر من م�شادر ترتيب اأولويات الناخبين.

�شناعة  وهي  الحمالت  هذه  في  الحا�شمة  المرحلة  وتاأتي 

)1( مرجع �سابق
)2( Defleur, Melvin l & Ball - Rockeach, Sandra. (1989(. Theories of 
Mass Communication. NewYork: Longman. P. 193.

 Wanta, Wayne & Wu Yi Chen )winter, 1992( انظر:   )3(
 Interpersonal comunicaion and the agenda - Setting Process.

.Journalism Quarterly, 69, )4(, P.847
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القرار واتخاذ الراأي ومن ثم الت�شويت)1(.
وهي مرحلة ينتع�ض فيها االت�شال ال�شخ�شي ويزداد تاأثيره 
 Myers على قرار الناخب. وفي هذا ال�سدد اأجرى ما يرز
)1994م( درا�شة بحث فيها العالقة بين متغيري المعرفة 
اأنماط  من  لنمطين  والتعر�ص  الناخبين  لللدى  ال�سيا�سية 
االت�شال، هما: االت�شال الجماهيري واالت�شال ال�شخ�شي 
نيوهامب�سر،  والية  في  االأمريكية  الرئا�سة  انتخابات  اأثناء 

وكان من نتائج هذه الدرا�سة ما يلي)2(: 
البحث  اأجل  من  االإعــالم  لو�شائل  الناخبين  تعر�ض  اأن   1-
عن معلومات �سيا�سية هو نتيجة لباعث �سابق تعزز اأثناء 
االت�ساالت والمناق�سات التي تدور بينهم وبين االآخرين 

على الم�ستوى ال�سخ�سي.
بيئتهم  عن  �سيا�سية  معلومات  يكت�سبون  الناخبين  اأن   2-
مما  اأكثر  ال�سخ�سي  االت�سال  بهم من خالل  المحيطة 

)1( Jack M. Mcleod, Lee B. Becker.. James E. Byrhes. )1974(. 
Another look at the agenda - setting function of the press. 
Communication Research, 1: 131 -166.

)2( Myers, R. Kelly. )1994(. Interprsonal and mass media 
communication: Political Learning in New Hampshir's First -in - the 
nation Pridsential Primary. Sociological Spectrum, 14: 143 -145.
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تقدمه لهم و�شائل االت�شال الجماهيري.
في  ال�سخ�سي  االت�سال  اأثللر  بحثت  التي  الدرا�سات  اإن 
العالقة  وتناولت  ُتح�سى،  اأن  من  اأكثر  ال�سيا�سية  العملية 
بين هذا المتغير االت�سالي وبين العلمية ال�سيا�سية في اأكثر 
Straits )1991م( مناهج  من محور. فقد در�ض �شتريت�ض 
ومداخل االت�شال ال�شخ�شي في التاأثير واكت�شاب المعلومات 
)1982م(   Weatherford ويترفورد  وبحث   ،)1( ال�شيا�شية 

في تاأثير العالقات ال�شخ�شية على ال�شلوك ال�شيا�شي)2(.
وهذين المتغيرين )المتغير المعرفي والمتغير ال�سلوكي( 
�سكاًل محورًا رئي�سًا في التراكمات البحثية التي اأجريت في 
مجال االت�شال ال�شيا�شي، وهاتان الدرا�شتان لي�شتا تواأمين 
ودر�ست  كثيرة  بحثية  تراكمات  هناك  اإن  بل  بابهما،  في 
هذين المتغيرين. واإنما ذكرناهما هنا الأهميتهما ولكثرة ما 

ا�ست�سهدت بهما التراكمات البحثية في هذا المجال.

)1( Straits, Bruce. )1991(. Bringing Strong ties back in: Interpersonal 
gateways to political information and influence . Public Opinion 
Quarterly, 55: 432 -448.

)2( Wetherford, Stephen. )1982(. Aninterpersonal networks and 
political behavior. American Journal of Political Science, 26: 117 
-143.





الفصل الثاني: النظريات المتعلقة 
بالجمهور

أواًل: نظرية االستخداماات واإلشباعات 

ثانيًا: نظرية المعالجة المعلوماتية
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�أوًل: نظرية �ل�شتخد�مات و�لإ�شباعات

الأ�س�س العلمية للنظرية:
نظرية اال�ستخدامات واالإ�سباعات ُتعنى بجمهور الو�سيلة 
ذاتها  الر�شالة  بعن�شر  ولي�ض   the audience االإعالمية 

Message، كما في نظرية ترتيب االأولويات. 

هو  االإعالمية  الو�شيلة  جمهور  اإن  تقول  النظرية  هــذه 
جمهور يتميز بخ�شائ�ض عديدة، اأهمها القدرة على اختيار 
الر�سائل االإعالمية التي تلبي رغباته وت�سبع حاجاته الكامنة 
اأن الجمهور لي�ص �سلبيًا يقبل كل ما  في ذاته. ومعنى ذلك 
 - المعنى  بهذا   - فالجمهور  االإعالم.  و�شائل  عليه  تعر�شه 
اإلى  وي�سعى  االإعللالم،  لو�سائل  تعر�سه  من  غاية محددة  له 
الذي  االختياري(  )التعر�ص  خالل  من  الغاية  هذه  تحقيق 

تمليه عليه حاجاته ورغباته.
هناك  اأن   Littlejohn جون  ليتل  يوؤكد  المعنى  هذا  وفي 
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فر�سيات تنطلق منها هذه النظرية، وهي)1(: 
هدف  تحقيق  اإلى  ي�سعى  االإعللالم  و�سائل  جمهور  اأن   -1
الو�شيلة  تقدمها  التي  للر�شائل  تعر�شه  خــالل  من  معين 

االإعالمية.
2- اأن جمهور الو�سيلة االإعالمية هو جمهور م�سوؤول عن 
حاجاته  تحقق  التي  االإعالم  و�سائل  من  ينا�سبه  ما  اختيار 
ويحاول  والللرغللبللات  الحاجات  هللذه  يعرف  فهو  ورغللبللاتلله، 

اإ�شباعها من خالل تعر�شه لو�شائل اإعالمية مختلفة.
3- االفترا�ص االأخير - وهو متعلق باالفترا�سين ال�سابقين 
- هو اأن و�سائل االإعالم تتناف�ص مع م�سادر االإ�سباع االأخرى، 
اختيارات  االإعالم من  و�سائل  تقدمه  ما  اإلى جانب  اأنه  اأي 
هذه  ــاإن  ف حاجاتها،  اإ�شباع  اأجــل  مــن  للجماهير  متعددة 
الجماهير تبحث اأي�سًا عن م�سادر اأخرى لهذا االإ�سباع مما 

يجعل و�شائل االإعالم تدخل في مناف�شة مع هذه الم�شادر.
اأما دين�ض ماكويل Denis McQuail فقد اأجمل الت�شورات 

التي تقوم عليها هذه النظرية في النقاط التالية)2(:
)1( Stephen W. Littlejohn. )1983(. Theories of  Human 
Communication, ibid, P.288.

)2( انظر:
Denis McQuail )1987(. Mass Communication Theroy: An 
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1- الدوافع النف�سية واالجتماعية التي نتجت عنها حاجات 
الجمهور.

2- الحاجات نف�سها.
3- التوقعات التي ُيكونها الجمهور عن مدى االإ�سباع لهذه 

الحاجات.
م�شدر  هي  التي  االإعالم  بو�شائل  مرتبطة  التوقعات   -4

االإ�شباع.
من  معينة  اأنماط  ممار�سة  اإلى  تللوؤدي  التوقعات  هذه   -5

التعر�ض لو�شائل االإعالم.
6- اأنماط التعر�ص اأو الن�ساط المتعدد للتعر�ص لو�سائل 

االإعالم ينتج عنه اإ�سباع للحاجات والرغبات.
لمفهوم  ال�شابقة  المعطيات  على  بــنــاء  الــقــول  ويمكن 
االإعالم  لو�شائل  االختياري  التعر�ض  اأ�شباب  اأن  النظرية 
اأن  ن�ستطيع  واجتماعية.  نف�سية  ظروف  اأو  دوافع  من  تن�ساأ 
اأنها »م�سكالت«،  دين�ص ماكويل - على  بتعبير  نت�سورها - 
والتعر�ض االختياري لو�شائل االإعالم هو محاولة للبحث عن 

»حل« لهذه الم�سكالت )اإ�سباع الحاجات(.

introduction, Sage: Newbury Park, CA, P.234.
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العالقة بين النظرية والت�سال ال�سيا�سي:
باالت�سال  واالإ�للسللبللاعللات  اال�ستخدامات  نظرية  عالقة 
ال�سيا�سي هي عالقة وثيقة، وال تقل اأهمية عن نظرية ترتيب 
للفرد. ال�سيا�سية  بالبيئة  القوية  االأولويات من حيث �سلتها 

والفرق بينهما هو اأن االأولى تهتم بجمهور الو�شيلة االإعالمية 
وتتحدد عالقة  االإعالمية،  الر�سالة  فتركز على  الثانية  اأما 

نظرية اال�ستخدامات واالإ�سباعات في االأمرين التاليين)1(:
ت�شتخدم  التي  الجماهير  االأكبر من  ال�شريحة  اأن  الأول: 
و�سائل االإعالم الإ�سباع حاجاتها ورغباتها هي ال�سريحة التي 

تهتم بالر�شائل ذات الطابع ال�شيا�شي.
الثاني: اأن هذه النظرية - بناء على ما �سبق ذكره - يمكن 
اأن تكون ذات �سبغة �سيا�سية اإذا كانت متعلقة ببحوث االأثر. 
ومعنى ذلك اأن الباحثين الذين يهتمون بدرا�سة اأثر و�سائل 
االإعالم على الجماهير ي�شتطيعون اال�شتر�شاد باأدبيات هذه 
النظرية في تحليلهم للحوافز التي تدفع الجماهير للتعر�ض 
اإ�شباع  من  الناتج  االأثــر  درا�شة  ثم  ومن  االإعــالم،  لو�شائل 

)1( Jack M. McLeod & Lee Becker. The uses and gratifications 
approcch. In: San S. Nimmo and keith Sanders )Eds(. Handbook of 
Political Communication, Ibid, P.86.
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طابع  ذات  الحوافز  اأو  الدوافع  هذه  ومعظم  الدوافع.  هذه 
االإعالم هو  لو�شائل  ال�شيا�شي  التاأثير  فاإن  ولذلك  �شيا�شي، 
اأكثر اأنواع التاأثير َطْرقًا في بحوث ودرا�سات المتخ�س�سين 

في االإعالم.
الدرا�شات  ت�شنيف  يمكن  الطريقتين  هاتين  �شوء  وفي 
خم�ض  اإلــى  ال�شيا�شي  االتــ�ــشــال  مجال  فــي  اأجــريــت  التي 

مجموعات)1(.
من   - حاولت  التي  الدرا�شات  هي  الأول���ى:  المجموعة 
دوافع  تحدد  اأن   - التطبيقية  للمناهج  ا�شتخدامها  خالل 
الجمهور المتعلقة باال�ستخدامات للم�سامين ال�سيا�سية في 

و�شائل االإعالم.
المجموعة الثانية: هي الدرا�سات التي بحثت في اأ�سباب 

هذه الدوافع.
المجموعة الثالثة: تتمثل في ذلك النوع من الدرا�سات 
و�شائل  لــقــدرات  الجماهير  تقويم  تحلل  اأن  حاولت  التي 

االإعالم المختلفة على اإ�شباع الحاجات.
المجموعة الرابعة: در�شت العالقة الحقيقة بين حاجات 

)1( ذكر هذا الت�سنيف باخت�سار في المرجع ال�سابق، �ص 86.
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الجمهور وا�ستخداماته م�سامين و�سائل االإعالم ذات الطابع 
ال�شيا�شي.

المجموعة الخام�سة: الدرا�شات التي عنيت بالبحث في 
االأثر ال�شيا�شي لو�شائل االإعالم.

مللن حقائق  تنطلق  الللدرا�للسللة  هللذه  اأن  فللي  مللن �سك  ومللا 
وا�سحة وتجارب بينة ُمدركة بالعقل والمنطق. فالنوع االأول 
من هذه المجموعات الذي يبحث في تحديد دوافع الجمهور 
و�سائل  تعر�سها  مختلفة  اإعالمية  م�سامين  ال�ستخدام 
االإعالم نابع من حقيقة اأن الجمهور يحر�ص على متابعة ما 
االإعالم  لو�شائل  ويتعر�ض  ال�شيا�شية  ال�شاحة  على  ي�شتجد 
معينة  �شيا�شية  اأحداث  تجاه  ذاتية  مواقف  تعزيز  اأجل  من 
اأو من اأجل المتعة والترفيه، اأو لال�ستعانة بهذه الو�سائل من 
كاأن  معينة،  �سيا�سية  ق�سية  تجاه  معين  تحديد موقف  اأجل 
ي�شتر�شد الناخب بو�شائل االإعالم لمعرفة االأجدر بالت�شويت 
له من بين المر�سحين لمن�سب �سيا�سي معين. بل اإن كثيرًا 
من النا�ص يتعر�ص لو�سائل االإعالم لمعرفة مالب�سات ق�سية 
معينة اأثارتها هذه الو�سائل فقط من اأجل م�ساركة االآخرين 

في النقا�ض حولها وتبادل الراأي معهم في حوارهم عنها.
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في  تبحث  التي  الثالثة  المجموعة  درا�سات  نماذج  ومن 
على  المختلفة  االإعـــالم  و�شائل  لــقــدرة  الجماهير  تقويم 
واأوكيف  مندل�شون  اأجراها  التي  الدرا�شة  الحاجات  اإ�شباع 
في  الجماهير  تقويم  عن   Mendelsohn & O

,
 keefe

اإ�شباع  على  االإعــــالم  و�ــشــائــل  لــقــدرة  المتحدة  ــات  ــوالي ال
رغباتهم ال�سيا�سية )1(. وعلى الرغم من اأن درا�ستهما كانت 
مق�سورة على اإجراء مقارنة بين التلفزيون وال�سحف اإال اأن 
يميز  اأن  الجمهور  با�ستطاعة  اأن  اأو�سحت  درا�ستهما  نتائج 
بين هاتين الو�سيلتين في مدى قدرة كل منهما على اإ�سباع 
رغباتهم ال�سيا�سية. وخل�ست الدرا�سة اإلى نتيجة رئي�سة وهي 
اأن ال�سحف اأكثر قدرة من التلفزيون على اإ�سباع الحاجات 
 Cognative and informational والمعلوماتية  المعرفية 

المتعلقة بالحمالت االنتخابية.
يتطلع  ال�سيا�سية  المنا�سبات  هذه  مثل  في  اأنلله  �سك  وال 
تجاه  المر�سحين  مواقف  من  الكثير  معرفة  اإلللى  الجمهور 
ق�ساياه الداخلية اأو الخارجية، وقدرة هوؤالء المر�سحين على 
من  ال�شخ�شية  ومواهبهم  ومميزاتهم  خ�شائ�شهم  اإبــراز 

)1( Mendelsohn H& O' Keefe, G.I. )1976(. The People Choose a 
President: Praeger: New York.
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خالل و�سائل االإعالم، والتعرف على نقاط القوة وال�سعف 
الم�شتقبلية  برامجهم  ومعرفة  المر�شحين،  �شخ�شية  في 
تدفع  الحاجات  هذه  كل  االنتخابات،  في  فوزهم  حالة  في 
اأجل  من  المختلفة  االإعالم  لو�شائل  التعر�ض  اإلى  الجمهور 
و�سيلة  بين  التفريق  ي�ستطيعون  فاإنهم  وبالتالي  اإ�سباعها، 

واأخرى في مدى قدرتها على تلبية اأّي من هذه الحاجات.
للتعر�ص  الموؤدية  الللدوافللع  بين  المنطقية  العالقة  اأمللا 
لو�شائل االإعالم وبين ا�شتخدام هذه الو�شائل التي عنيت بها 
درا�شات المجموعة الرابعة في ت�شنيف درا�شات االت�شال 
ال�سيا�سي في �سوء نظرية اال�ستخدامات واالإ�سباعات فتبدو 
اإذ  فيها،  والتف�سيل  اال�ستطراد  عن  وغنية  وجلية  وا�سحة 
الذي  والمثال  والمالحظة.  التجربة  على  مبنية  عالقة  هي 
يوؤكد �سحة ومنطقية هذه العالقة اأن الجمهور في ظل تعدد 
القنوات التلفزيونية وكثرتها وتوفر الكم الهائل من ال�سحف 
عن  يبحث  يفتاأ  ال   - االأخللرى  االإعللالم  وو�سائل  والمجالت 
عند  وبخا�سة  رغباته،  وتلبي  حاجاته  ت�سبع  التي  الو�سيلة 
ي�سعى  وتجعله  ف�سوله  تثير  التي  ال�سيا�سية  االأحللداث  وقوع 
هذه  على  واإطالعه  معرفته  يزيد  ما  كل  عن  للبحث  دائمًا 
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االأحداث.
واأقرب مثال على ذلك هو ا�ستخدامات الجمهور المتعدد 
لو�سائل االإعالم اأثناء الثورات العربية. والأن مثل هذا الحدث 
يعد حدثًا كبيرًا يم�ص حياة كل فرد في المنطقة العربية، وفي 
الثورات فقد راأينا والحظنا ذلك  التي حدثت فيها  البلدان 
و�سائل  العربية على  المجتمعات  اأفراد  الهائل من  االندفاع 
االإعالم المحلية والعربية والتعر�ض الم�شتمر لر�شائلها التي 
وتناف�ست  الحدث،  لمتابعة  ال�ساعة  مدار  على  تبثها  كانت 
محطات التلفزة على تغطية االأحداث لحظة وقوعها. ذلك 
للبواعث  نتيجة  ن�ساأ  االإعللالم  لو�سائل  الم�ستمر  التعر�ص 
كانت  والتي  المجتمع  اأفللراد  نفو�ص  في  الكامنة  والللدوافللع 

بحاجة اإلى البحث عن اإ�شباعها.

ثانيًا: نظرية �لمعالجة �لمعلوماتية:
 Infortmation Processing نظرية المعالجة المعلوماتية
Theory ُتعنى بالكيفية التي يتعامل بها الجمهور مع المعلومات 

بالمعلومات  تهتم  وال  االت�شال،  و�شائل  من  ي�شتقبلها  التي 
ذاتها )محتوى الر�سالة( اإال بالقدر الذي ي�سمح لها في �سرح 
وتف�شير هذه الكيفية - كيفية ا�شتقبالها. فهي - كما يقول ليتل 
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جون Littlejohn )1983م( - نظرية تبحث في الكيفية التي 
ي�ستقبل بها الجمهور المعلومات ويخزنها في ذهنه ومن ثم 

يطوعها وي�ستخدمها بما ين�سجم مع رغبته وتوجهاته)1(.
ونالحظ من تعريف لتل جون لهذه النظرية اأن اهتماماتها 
م�شترك  قا�شم  اإذ هي  ذهنه،  اأو  ال�شخ�ض  عقل  تدور حول 

بين المعرفة واالإدراك والوعي، ومحل ذلك كله العقل.
والفكرة االأ�شا�ض لهذه النظرية تقوم على الفر�شية التي 
ومتر�سبة  نظر منمطة  لديهم وجهات  االأ�سخا�ص  اإن  تقول: 
حول بع�ص االأفكار اأو االأ�سخا�ص اأو االأحداث التي تقع حولهم 
العقل  في  المتر�شبة  الذهنية  ال�شور  وهــذه   »Schema«
ال�شخ�ض  محيط  في  يدور  ما  تف�شير  على  ت�شاعد  والذهن 

وبيئته)2(.
وُيجمع المتخ�س�سون في بحوث االت�سال على اأن جمهور 
و�سائل االإعالم لديهم ت�سورات م�سبقة وانطباعات متر�سبة 
من  تقذفه  اأو  م�سمون  من  تنتجه  ومللا  الو�سائل  هللذه  عن 
الجمهور  اكت�شبها  االأفكار  اأو  الت�شورات  وهذه  معلومات. 
)1( Littlejohn, Steven W. )1983( .Theories of Human Communicaion,Ibid 
P. 123.

)2( Patterson, Steven A. )1990(. Political Behavior Patterns in 
Everday Life. Newbury Park, CA: Sage, P.224.
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من تجربته المبا�شرة اأثناء تعامله مع ال�شحف والتلفزيون. 
ولي�ص المهم اأن نعرف اإن كانت هذه الت�سورات اأو االنطباعات 
المتر�سبة �سحيحة اأم خاطئة، اإنما المهم هو معرفة اأن هذه 
الت�سورات واالنطباعات توؤثر في الجمهور وتجعله يذعن لها 

وينقاد وكاأنها �سحيحة)1(.
ال�سخ�ص  تجعل  المنمطة  االأفكار  هذه  مثل  فللاإن  ولذلك 
تلك  منها  ويختار  معها  يتفق  ال  التي  المعلومات  يتجاهل 

المعلومات التي تعزز وجهات النظر المتر�شبة)2(.
وال يعني هذا اأن مثل هذه االأفكار غير قابلة للتغيير، فقد 
عر�سها  وطريقة  ب�سدة  وتركيزها  المعلومات  تدفق  يللوؤدي 
هذه  في  التغيير  من  نللوع  اإحلللداث  على  واالأحلللداث  للق�سايا 
االأفكار المتر�سبة وت�سحيحها اإن كانت خاطئة، ولكن عملية 
التغيير ال بد اأن تواجه مقاومة �شعبة من االأ�شخا�ض وال تتم 

ب�شهولة)3(.

)1( Kisucju, Gerald M. & McLeod, Jack M. Learning from Political 
news: Effects of media images and information processing start 
egies. In Sidney Kraus )Ed(: Mass Communication and Poliical In 
formation Processing. Hillsdale, New Jarsy: Lawrence Erlbaum As 
sociates, 1990, P. 69.

)2( Paterson, 1990, Ibid.

)3( Ibid.
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نللظللريللة المعالجة  اتللخللذت مللن  الللتللي  الللدرا�للسللات  وملللن 
المعلومات منهجًا لها )1( الدرا�شة التي اأجراها �ش�شون بات�ض 
مدى  لمعرفة   )1990(  Baran ــاران  وب  Schonenbach

تاأثير و�سائل االإعالم على المعرفة ال�سيا�سية لدى االأفراد.
عن  الذهنية  ال�سورة  اأن  اإلللى  درا�ستهما  نتائج  وخل�ست 
ال�شحفيين لها عالقة وثيقة باالأثر الناتج عن قراءة ال�شحيفة، 
فاإذا كان القراء لديهم انطباعًا ح�سنًا عن محرري ال�سحيفة 
فاإن االأثر الذي تحدثه القراءة عليهم كبير وملحوظ، اأما اإذا 
كانت ال�سورة الذهنية عن المحررين �سلبية في راأي القراء 
فاإن اأثر القراءة عليهم �شعيف ومحدود)2(. وال يعني ذلك اأن 
هذه النتيجة �سحيحة فيما يتعلق بال�سحف فقط، بل في التعلم 
 :Davis االإعــالم ب�شكل عام. ولذلك يقول ديفز  من و�شائل 
»اإذا كان ما يتعلمه ال�شخ�ض من و�شائل االإعالم له عالقة باأثر 
الم�سمون وقوته فاإننا ن�ستطيع اأن نقول اإنه تعلم اإيجابي. اأما 
)1( الدرا�سات في هذا ال�سدد كثيرة ولكننا نذكر هذه الدرا�سة على �سبيل المثال من 

اأجل مزيد من البيان والتو�شيح.
)2( Schoenbach, Klaus, & Baran, Stenely J. Mass 
Media effects on political cognition: How reader 
images of Journalists shape newspaper impact. 
In: Kraus, Sidney )Ed( Mass Communication and 
political information processing. Ibid.
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اإذا كان ما يتعلمه ال�سخ�ص من و�سائل االإعالم ُيواجه بعوامل 
اأخرى تمنع قبوله واالقتناع به مثل االأفكار الم�سبقة والمعرفة 
المتر�سبة واالنطباعات المقولبة فاإننا ن�ستطيع اأن نقول عنه 

اإنه تعلٌم �سلبي«)1(.
عالقة �لنظرية بالت�شال �ل�شيا�شي:

ال�سيا�سة تقوم على اللغة، وهي في جملتها ن�ساط خطابي 
يهدف اإلى اإي�سال ر�سالة معينة اإلى العامة اأو الجمهور عبر 
و�سيلة ات�سالية. وهذا الن�ساط يقوم به الم�ستغلون بال�سيا�سة 
معلومات  هو  ال�سيا�سي  االت�سال  وم�سمون  االإعالميون.  اأو 
اأو حدث  اإلى الجمهور في �سكل لغة خطابية  اإي�سالها  ُيراد 

يج�شد المعلومة.
ولذلك فاإن ال�سوؤال الجوهري الذي يمثل العالقة بين هذه 
النظرية وبين االت�شال ال�شيا�شي يمكن اأن ي�شاغ بالطريقة 

التالية:
ويف�شرها  ال�شيا�شية  المعلومات  الجمهور  ي�شتقبل  كيف 

ويتعامل معها؟

)1( Devis, Dennis k. (1989(. Newsflow and 
democratic society in the age of electronic media. 
Public Communication and Behavior, P.71.



71

 مقدمة في
االتصال السياسي

تمثل  كثيرة  ت�ساوؤالت  االأ�سا�ص  الت�ساوؤل  هذا  من  وتتفرغ 
ال�سيا�سي  االت�سال  مجال  في  للباحثين  متعددة  اهتمامات 

منها:
1- ما انطباعات الجمهور عن الو�سيلة االإعالمية وكيف 
بها  ي�ستقبلون  التي  الكيفية  على  االنطباعات  هللذه  توؤثر 

المعلومة؟
لدى  ال�سيا�سية  المعلومات  معالجة  ا�ستراتيجيات  ما   -2

الجمهور.
ا�شتجابة  تمنع  التي  والمعرفية  الذهنية  المعوقات  3- ما 

الجمهور للر�شالة االإعالمية؟
4- ما العالقة بين االنطباعات التي يحملها الجمهور عن 

القائمين باالت�شال وحجم االأثر الذي تحمله ر�شائلهم؟
الجمهور  بها  ُيف�سر  التي  الللطللرق  بين  العالقة  مللا   -5
للبيئة  فهمهم  وبين  ُيقومها  اأو  ي�ستخدمها  اأو  المعلومات 

المحيطة بهم؟
هذه بع�ص اأوجه العالقة بين هذه النظرية وبين اهتمامات 
نلحظ  كما   - وهي  ال�سيا�سي،  االت�سال  في  المتخ�س�سين 
م�ستقبل  ومن  الم�سمون  من  تتخذ  اإذ  وثيقة،  - عالقة جد 
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اأن ننبه هنا  اأ�سا�سين. وينبغي  الر�سالة االإعالمية متغيرْين 
اإلى اأنه ال بد للبحوث التي ُتعنى بكيفية معالجة االأ�سخا�ص 
للمعلومات ال�سيا�سية اأن تركز على االأ�سخا�ص اأنف�سهم، الأن 
هذه المعالجة التي يتبناها االأ�شخا�ض للمعلومات ال�شيا�شية 
تتاأثر   -  Graber جريبر  تقول  كما   - ي�ستقبلونها  التي 

بمتغيرات عديدة، منها:
ال�سفات ال�سخ�سية للفرد، ونمط حياته، ونظرته للبيئة 
اأي�سًا  تتاأثر  فاإنها  اأخللرى  جهة  ومن  حوله.  من  ال�سيا�سية 
بعوامل خارجية مثل الحالة ال�سيا�سية واالقت�سادية وطبيعة 
هذه  كل  الــزمــن.  من  معينة  فترة  في  تقع  التي  االأحـــداث 
المتغيرات ال بد اأن توؤخذ في االعتبار، )1( اإذا كان الباحث 
يريد الح�شول على �شورة �شادقة عن كيفية معالجة االأفراد 

للمعلومات ال�سيا�سية التي ي�ستقبلونها من و�سائل االإعالم.

)1( Gaber, Daris A. )1988( Processing the News: 
How People Tame the information Tide. New York: 
Longman.
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ُنُظم �لإعالم في �لمجتمعات �ل�شمولية
حديثنا  �سياق  في  ال�سمولية«  »المجتمعات  بل  المق�سود 
عن عالقتها بنظم االإعالم يدور حول عالقة حكومات هذه 
المجتمعات بالنظم االإعالمية ال�سائدة فيها. ومنطلق هذه 

العالقة يقوم على المحورين االآتيين:
1- موقف االأنظمة ال�سيا�سية ال�سمولية من حق المواطن 

في اإن�ساء وتملك الو�سيلة االإعالمية.
االإعالمية  الممار�سة  االأنظمة من طبيعة  2- موقف هذه 

والرقابة عليها.
ويوؤثر  متداخالن  المحورين  هذين  اأن  من  الرغم  وعلى 
كالهما في االآخر - من وجهة نظر علمية اأكاديمية �سرفة - 

اإال اأن الموقف ال�سيا�سي يف�سل بينهما ف�ساًل تامًا.
وغالبها  ال�سمولية،  االأنظمة  تحكمها  التي  فالمجتمعات 
مجتمعات ما ي�سمى بل »العالم الثالث«، تتفاوت نظرتها اإلى 
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هذين المحورين ولكنها ال تخرج - في الغالب - عن المواقف 
الثالثة االآتية:

االإعالمية؛  الو�شيلة  بتملك  للمواطنين  ال�شماح  عدم   -1
خا�شعون  الحكومية  االإعــــالم  و�ــشــائــل  فــي  والم�شتغلون 
ل�شيا�شات رقابية �شارمة موجهة لخدمة النظام ال�شيا�شي، 
وال تتيح مجااًل للنقد اأو م�ساحة للم�ساركة ال�سيا�سية، وهذه 
فل�سفة ذلك النوع من االأنظمة ال�سمولية التي ترى اأن و�سائل 
ل�شيطرتها.  وخا�شعة  الدولة  ل�شان  تكون  اأن  يجب  االإعــالم 
فهذا النوع من النظم ال�سمولية يرى »اأن دور و�سائل االإعالم 
الحكومة،  تقترحه  مللا  لكل  كامل  دعللم  تقديم  فللي  يتمثل 
وينظرون لالإعالم باعتباره امتدادًا للحكومة المركزية«)1(.

خط  في  ي�سير  ه  ُمَوجَّ  Mobilization تعبئة  اإعللالم  فهو 
متواٍز مع النظام ال�شيا�شي ويخدمه.

للمواطنين بتملك و�شائل االإعالم المطبوعة  ال�شماح   -2
وهذا  النظام.  �شيطرة  تحت  والتلفزيون  االإذاعــة  بقاء  مع 
اأن  اإال  قبله،  بــالــذي  �شبيه  االإعــالمــيــة  النظم  مــن  الــنــوع 
المعطاة  الحرية  م�شاحة  في  هو   بينهما  الجوهري  الفارق 
)1( ح�شن اإبراهيم مكي، وبركات عبدالعزيز محمد، »المدخل اإلى علم االت�شال« ذات 

ال�سال�سل، الكويت، ط 19951م، �ض 265.
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هذا  في  المطبوعة  االإعــالم  و�شائل  تتمتع  اإذ  لل�شحفيين. 
النوع من النظم بقدر من الحرية في ممار�سة المهنة بعيدًا 
عن الرقابة ال�سارمة التي تمنع الراأي االآخر اأو تحول دون 
من  ال�شيا�شية  العلمية  في  للمواطنين  الحقيقة  الم�شاركة 

خالل و�شائل االإعالم.
وهذا النوع موجود في الدول التي قطعت �سوطًا كبيرًا في 
التنمية واال�ستقرار االأمني، وهي قليلة العدد اإذا ما قورنت 

بدول العالم الثالث االأخرى.
ال�سائدة  الثالثة  االإعالمية  النظم  هذه  بيان  خالل  ومن 
اأن ق�سية الرقابة الحكومية  في المجتمعات ال�سمولية نجد 
على و�شائل االإعالم هي القا�شم الم�شترك بينها، �شواء اأكان 
ممار�شة  طبيعة  في  اأم  االإعالمية  الو�شيلة  م�شاألة  في  ذلك 

مهنة االإعالم.
النظم  بين  يفرق  ما  وو�شائله هي  االإعالم  على  والرقابة 
من  كثير  عت  اأدَّ واإن  حتى  الديمقراطية.  والنظم  ال�سمولية 
�سيئًا  ال�سمولية  ال�سيا�سية  النظم  تحكمها  التي  المجتمعات 
اإلى هذه  الناظر  »فاإن  االإعالمية،  قوانينها  في  الحرية  من 
يوحي  نظري  هو  ما  بين  الكبيرة  الفجوة  يلحظ  القوانين 
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باأن هناك م�ساحة للحرية وبين ما هو مطبق في الواقع«)1(. 
اأن ن�سف عالقة الحكومة بو�سائل  ولذلك فاإننا ال ن�ستطيع 
االإعالم في المجتمعات ال�سمولية من خالل قوانين االإعالم 

والمطبوعات فيها.
المجتمعات  في  االإعللالم  ُنظم  ت�سنيف  فاإن  عليه،  وبناًء 
اآنفًا هو من قراءة الواقع والحقيقة  ال�سمولية الذي ذكرناه 

ولي�ص من خالل ما تت�سمنه قوانين االإعالم فيها.

)1( Rugh, William A. )1979(. The Arab Press: News 
media and Political Process in the Arab World. New 
York: Syracuse University Press.
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نظم �لإعالم في �لمجتمعات �لديمقر�طية
في  االإعلللالم  ُنللُظللم  عليهما  تللقللوم  رئي�سان  م�سطلحان 

المجتمعات الديمقراطية هما:
.Market Society 1- مجتمع ال�شوق
.Participation 2- ومبداأ الم�شاركة

ُت�ستنبط  ومنهما  لبع�سهما،  متممان  م�سطلحان  وهما 
كثير من المفاهيم االإعالمية ال�سائدة في هذه المجتمعات.

حرة  �سوقًا  يمثل  المجتمع  اأن  هو  ال�سوق  مجتمع  ومعنى 
الليبراليون  والفال�شفة   Marketplace of ideas لالأفكار 
اإن  يقولون  مجتمعاتهم  في  الم�شطلح  لهذا  اأ�ش�شوا  الذين 
المجتمع ال بد اأن يكون بمثابة ال�سوق الحرة لالأفكار. وما هو 
رديء ي�ساب بالك�ساد وي�سمحل. وهذا المفهوم ينطلق من 
الفر�سية التي تقول: اإن المواطنين هم اأع�ساء قادرون على 

التمييز بين هذين النوعين:
هم  المواطنين  اأن   Participation الم�شاركة  ومعنى 

اأع�ساء م�ساركون في العملية الديمقراطية.
ومن طرائق م�ساركتهم الفاعلة �سمان حريتهم في التعبير 
عن كل ما له عالقة بحياتهم الخا�سة وكل ما له عالقة ب�سوؤون 
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المجتمع الذي يعي�سون فيه بالو�سائل التي يريدونها.
ونالحظ هنا اأن هذين الم�سطلحين بينهما ت�سابه وتدرج. 
اأن ال�شوق الحرة لالأفكار تعني حرية  فاأما الت�شابه فهو في 
العملية  في  الم�ساركة  من  نوع  هي  الحرية  وهللذه  التعبير، 
الديمقراطية. واأما التدرج فاإن الم�شاركة ال تكون فاعلة اإال 
اإذا ا�شتقت م�شادرها مما يعر�ض في هذه ال�شوق من اأفكار 

واآراء ووجهات نظر مختلفة اأو متفقة.
المفاهيم  من  كثير  اأ�ستقت  الم�سطلحين  هذين  ومللن 
ال�شوق«  »مجتمع  وهــو  االأول  الم�شطلح  فمن  االإعــالمــيــة. 
تبنت ال�سيا�سات الليبرالية ُنظمًا اإعالمية تكفل حرية تدفق 
المعلومات لهذا ال�شوق: »المجتمع«، ومن اأبرزها رفع القيود 
الحكومية عن حرية تملك االأفراد لو�شائل التعبير المختلفة. 
االإعلللالم،  لموؤ�س�سات  ال�سخ�سية  الملكية  هناك  فكانت 
التي منحت  الملكية  اأنواع  والملكية المختلطة، وغيرها من 
عن  الرقابة  ورفللع  الكلمة،  وحرية  التعبير  حق  المواطنين 
التف�سيل  لي�ص هذا مجال  اإال في حدود �سيقة جدًا  الن�سر 

فيها)1(.
)1( راجع في هذا الكتاب »�سوابط الحرية في االإعالم ال�سعودي« للمولف، ط1، 1414هـ، 

�ض 12-11.



82

 مقدمة في االتصال
السياسي

مفاهيم  ظهرت   Participation الم�شاركة  مبداأ  ومــن 
المجتمعات  في  االإعالم  و�سائل  بوظائف  مرتبطة  اإعالمية 
للحكومة  االإعلللالم  و�سائل  مراقبة  مللثللل:  الديمقراطية، 
للمجتمع،  العام  ال�سالح  لتحقيق  ومحا�سبتهم  والم�سوؤولين 
والتن�سئة ال�سيا�سية وهي وظيفة رئي�سة من وظائف االإعالم 
في النظم الديمقراطية، والتن�سئة االجتماعية، وغيرها من 
الوظائف التي توؤديها و�سائل االإعالم كنوع من الم�ساركة في 

العملية ال�شيا�شية.
اأ�ساتذة  تبناها  التي  الحرية  مفاهيم  ن�ستعر�ص  وعندما 
تدور  نجدها  الديمقراطية  المجتمعات  في  االت�سال  علم 
حول هذين الم�شطلحين: مجتمع ال�شوق ومبداأ الم�شاركة. 
وكذلك نجدهم يتحدثون عن »مجموعة من الحقوق تخول 
لمزاولة  االإعالمية  والموؤ�س�سة  باالت�سال(  )القائم  الفرد 
وحرية  ــراأي،  ال حرية  الحقوق:  هذه  من  االإعالمي.  العمل 
الم�شاركة  وحرية  االت�شال،  و�شيلة  ملكية  وحرية  التعبير، 
الن�شر  مهنة  مــزاولــة  وحرية  التجمع،  وحرية  ال�شيا�شية، 
نظامية  رخ�سة  على  للح�سول  م�سبق  اإذن  بدون  والتوزيع 
والحماية  الخ�سو�ص(  وجه  على  المطبوعة  الو�سائل  )في 
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الح�شول  في  االإعالمي  وحرية   .  )1( لالإعالميين  القانونية 
على المعلومات واالت�شال بم�شادرها.)2( 

المجتمعات  فللي  ال�سيا�سية  الد�ساتير  اأن  نجد  ولللذلللك 
الديمقراطية ا�ستملت على بنود كثيرة �سمنت هذه الحقوق 

للمواطن و�ساغت نظمها االإعالمية في �سوئها.

)1( مرجع �سابق، �ص 11.
)2( Meyrowitz, Joshua. )1985(. No Sense of Place. 
New York: Oxford University Press.
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�لنظام �لإعالمي في �لمجتمع �لم�شلم
نقول النظام االإعالمي في المجتمع الم�سلم، ب�سيغة المفرد 
ال ب�سيغة الجمع، الأنه نظام واحد م�ستمد من منهج واحد ال 
ال�سريعة  قواعد  من  ينطلق  المنهج  وهذا  مناهج.  مجموعة 
هذه  تنوعت  مهما  االأ�شا�شية،  م�شادرها  ومن  االإ�شالمية، 

المجتمعات في جن�شها ولغتها، وتباعدت في جغرافيتها.
في  االإعلللالم  اأنظمة  عللن  م�سى  فيما  تحدثنا  كنا  واإن 
المجتمعات ال�سمولية والديمقراطية، وقررنا اأن هذه االأنظمة 
هي اإفرازات وانعكا�سات الأ�س�ص نظرية وفل�سفية قامت عليها، 
اأن يكون النظام االإعالمي في المجتمع الم�سلم  فال غرابة 
�سبة، فال  والنِّ الم�سدر  معروفة  وم�سالح  »بمبادئ  مرتبطًا 

وجه للغرابة اإذا كانت تعاليم االإ�سالم لحمته و�سداه«)1(.
واإذا كان »االإعالم حتى في ن�سرات االأخبار و�ْسوق االأحداث 
يكون،  لما  الخا�ض  وتقديره  ومذهبه  فل�شفته  عن  يك�شف 
وهو في مواده الثقافية والترفيه اأي�سًا ي�سفي لونه الخا�ص، 

االإن�سانية«. بحث مقدم  االإعالم والعالقات  االإ�سالمية في  »النظم  الغزالي.  )1( محمد 
اإلى اللقاء الثالث لمنظة الندوة العالمية لل�سباب االإ�سالمي، طبع �سمن اأبحاث هذا اللقاء 
في ا لكتاب الذي اأ�سدرته الندوة بعنوان: »االإعالم االإ�سالمي والعالقات االإن�سانية«. ط . 

1399هـ - 1979م، �ض 283.
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ويعمل في ذكاء لتذكير من ين�شى وتعليم من يجهل«)1(، فاإن 
تغر�ص  بواجبها  »تنه�ص  حين  وو�سائله  االإ�سالمي  االإعللالم 
في  واحللدًا  �سعارًا  وتعلى  تتبناها  التي  والعبادات  العقائد 

برامجها وو�شائلها كلها«)2(.
ولذلك فاإن النظام االإعالمي االأمثل في المجتمع الم�سلم؛ 
هو الذي ي�ساغ بدقة وعناية، وا�سعًا اأمامه جملة االأهداف 
ال�سريعة،  ومقا�سد  الدين  روح  مع  تن�سجم  التي  الكبرى 
اأو  اأو الحزبية  ومتحررًا من كل االأهواء والم�سالح الفردية 
الممار�شة  على  بدوره  ينعك�ض  ما  وهو  ال�شيا�شية.  االأطماع 
االإعالمية التي ال بد اأن »ت�شدر عن مبادئ اأ�شا�شية تفر�شها 
الُخلق،  العلم،  ال�سحيحة،  العقيدة  هللي:  الحق  طبيعة 
الرحمة، الجمال، المحافظة على م�شلحة الجماعة واأمنها 
وااللتزام  الب�شرية  النف�ض  حالة  ومــراعــاة  وا�شتقرارها، 

بمقا�شد ال�شرع الحنيف واأحكامه«)3(.
»بناء  اإعالم  اأنه  االإعللالم،  النظام  �سمات هذا  اأهم  ومن 

)1( مرجع �سابق.

)2( مرجع �سابق

دار  تيمية«،  ابن  فكر  في  اإعالمية  »درا�شات  ال�شنقيطي،  �شاداتي  محمد  �شيد  د.   )3(
الم�سلم للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ط1، 1416هـ، �ض 181.
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وتح�شين«)1(، اأي بناء االإن�سان وبناء الحياة في كل جوانبها، 
الفكرية  واللوثات  االآفات  من  له  يعر�ص  قد  مما  وتح�سينه 

وال�شلوكية)2(.
اإعالم يجلب المنفعة للم�سلمين ويدفع الم�سرة )3(،  فهو 
االإ�شالمي،  الدين  قواعد  من  اأ�شا�شية  قاعدة  وهي  عنهم 
الذي تتظافر كل اأنظمة المجتمع الم�سلم الدينية وال�سيا�سية 

واالقت�شادية واالإعالمية في تطبيقها والعمل بها.
مكمل  جزء  هو  الم�شلم  المجتمع  في  االإعالمي  والنظام 
من  جهاز  هي  التي  وموؤ�س�ساتها  االإ�سالمية  الدولة  الأنظمة 
تلك  من  وتنطلق  المفهوم  هذا  وفق  تعمل  الدولة؛  اأجهزة 
القاعدة ور�سالة االإعالم - حينئذ - ينبغي اأن تكون »جزءًا 
تتعا�سد  الذي  الح�ساري  التغيير  ا�ستراتيجية  من  مكماًل 
بدءًا  والدولة،  المجتمع  موؤ�س�سات  جميع  اأهدافه  لتحقيق 
بالنظام ال�شيا�شي الذي يمتلك قرار تفعيل االإرادة ال�شعبية 
دار  والخ�شائ�ض«،  المفهوم  االإ�شالمي،  »االإعالم  ال�شنقيطي،  �شاداتي  �شيد محمد   )1(

الم�سلم للن�سر والتوزيع، الريا�ص ط1. 1416هـ، 76.

)2( مرجع �سابق، �ص 79. 80.

)3( راجع في هذا تف�سياًل مفيدًا عن راأي �سيخ االإ�سالم ابن تيمية في االإعالم وتعريفه له 
في كتاب: »درا�شات اإعالمية في فكر ابن تيمية« للدكتور �شيد محمد �شاداتي ال�شنقيطي، 

مرجع �سابق، �ص 158 وما بعدها.
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ببقية  وانللتللهللاًء  والللبللنللاء  للتغيير  المالئم  المناخ  وتوفير 
بالمهمات  ت�سطلع  اأن  ينبغي  التي  االجتماعية  الموؤ�س�سات 
الملقاة على عواتقها، مثل النظام التعليمي، واأجهزة التوجيه 
وال�سيا�سي  الفكري  التثقيف  ودوائللر  واالجتماعي،  الديني 

واالجتماعي«)1(.
ومن لوازم توفير المناخ المالئم للتغيير والبناء: اأن يتجنب 
عليه،  الرقابة  فر�ض  اأو  االإعــالم  احتكار  ال�شيا�شي  النظام 
الح�ساري  البناء  في  للم�ساركة  فر�سة  المواطنين  واإعطاء 
من خالل العمل االإعالمي الحر، بعيدًا عن الرقابة اإذا كانت 
الممار�سة االإعالمية في ُبعديها المادي والمعنوي في نطاق 
المباح الذي ال يت�شادم مع اأ�شل من اأ�شول الدين اأو يخالف 
قاعدة من قواعد ال�شريعة االإ�شالمية، و�شنتحدث عن ذلك 
بالتق�سيل في الف�سل االآتي عندما نبحث في ق�سية ملكية 

و�شائل االإعالم في االإ�شالم.

الريا�ص،  العبيكان،  مكتبة  االإ�سالمي«،  الواقع  وق�سايا  »االإعالم  عبدالقادر طا�ص،   )1(
ط 1، 1416هـ،- 1995م، �ض 102.
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االإعـــالم  و�شائل  ملكية  عــن  م�شتقل  ف�شل  تخ�شي�ض 
�سرورة البد منها، ونحن نتحدث في هذا الباب عن العالقة 
ملكية  وطبيعة  نوع  الأن  والحكومات،  االت�سال  و�سائل  بين 
الو�سيلة االإعالمية - �سواء كانت خا�سة اأو حكومية - يحدد 
الممار�شة  بين  الفا�شلة  للم�شاحة  التقريبي  القيا�ض  لنا 

االإعالمية الم�شتقلة والنظام ال�شيا�شي.
حيث  من  االإعالمية  الو�شيلة  ملكية  اأن  في  �شك  من  وما 
نوعها وطبيعتها يوؤثر على الو�سيلة ذاتها - في بعدها المادي 
وا�ستراتيجيات  توجهات  وعلى   ،- �سلبًا  اأو  اإيجابًا  والتقني 

القائمين باالت�شال، وعلى الر�شالة ذاتها.
واأنواع هذا التاأثير كلها تتفاوت وتختلف باختالف طبيعة 
ملكية الو�سيلة االإعالمية. و�سرح ذلك وبيانه وتف�سيله ياأتي 
في م�سمون هذا الف�سل، الذي يتناول ملكية و�سائل االإعالم 

في النظم ال�شمولية والديمقراطية وفي االإ�شالم.

مدخل
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ملكية و�شائل �لإعالم في �لنظم �ل�شمولية 

تبين من خالل حديثنا ال�سابق عن عالقة و�سائل االإعالم 
االإعالمية  الو�شائل  هذه  اأن  ال�شمولية  النظم  في  بال�شلطة 
من  انطالقًا  �سيطرتها  تحت  وتعمل  الدولة  لرقابة  خا�سعة 
فل�سفتها ال�سيا�سية التي ترى اأن كل ما له عالقة بو�سائل التاأثير 
والتغيير في المجتمع يجب اأن يكون في يد الحكومة وتحت 
�شيطرتها. ومن الطبيعي والحالة هذه اأن تكون ملكية و�شائل 
وتنفذها.  الفل�شفة  هذه  تخدم  حتى  للدولة  تابعة  االإعــالم 
ر في مثل هذه االأنظمة ال�سيا�سية ال�سمولية اأن تكون  ولو ُقدِّ
ملكية خا�سة لو�سائل االإعالم فاإنها تكون تحت رقابة النظام 
تحكم  التي  ال�سارمة  القوانين  �سّن  خالل  »من  ال�سيا�سي 
طبيعة الممار�شة االإعالمية«)1(. فالنقد االإعالمي المبا�شر 
للحكومة ولنهجها وطريقة �شيا�شتها للمجتمع واأفراد ال�شعب 
»يجب  الفل�سفة-  لهذه  طبقًا   - االإعللالم  و�سائل  الأن  محرم 
عليها اأن تدعم ا لحكومة وت�ساندها. واإذا ما اأخل ا لقائمون 
على الو�سية االإعالمية بهذا ال�سرط فاإن ممتلكاتهم �ستكون 

)1( Hiebert, Ungurait, & Bohn,)1985(. to Mass Communication. 
New York. Longman, P.37.
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عر�سة للم�سادرة، اأما المحررون والكتبة فاإنهم قد يودعون 
ال�شجن لمخالفتهم هذه الفل�شفة«)1(.

هذا في حالة ال�شحافة المطبوعة، اأما االإذاعة والتلفزيون 
فاإنهما و�سيلتان تابعتان للحكومات وال ي�سمح للمواطنين بحرية 

تملك اأو اإن�ساء اأو حتى الم�ساهمة في اإن�ساء اأي منهما.
ال�شمولية  ال�شيا�شية  النظم  في  االإعالم  و�شائل  ملكية  اإن 
هذه  عليها  تقوم  التي  بالفل�سفة  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة 
اأن  ترى  الفل�سفة  هذه  من  تنطلق  التي  والحكومات  النظم، 
ما  لكل  كامل  دعم  »تقديم  في  يتمثل  االإعللالم  و�سائل  دور 
امتدادًا  باعتباره  لللالإعللالم  وينظرون  الحكومة،  تقترحه 
للحكومة المركزية، ويبررون هذا الراأي بقولهم اإن اإعالميًا 
اأن  اأميًا غير متعلم في معظمه ال يمكن  و�سعبًا  غير مدرب 
الغربية  االإعالم  و�شائل  واإن  م�شتقرة،  اأمة  لبناء  اأداة  يكون 
التي يباهي البع�ص بحريتها ماهي اإال و�سائل لترويج المادية 

والنزعة اال�شتهالكية«)2(.

)1( مرجع �سابق

اإلى علم االت�شال، ذات  اإبراهيم مكي، وبركات عبدالعزيز محمد، المدخل  )2( ح�شن 
ال�سال�سل، الكويت، ط 1، 1995م ، �ض 265، بت�سرف ي�سير.
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واإذا كانت النظم ال�سمولية �سائدة في معظم دول العالم، 
وبخا�سة دول ما ي�سمى »بالعالم الثالث« فاإن وجودها يتاأكد في 
الدول العربية التي تكون معظم ال�شحف اليومية والمجالت 
االأ�سبوعية - ف�ساًل عن االإذاعة والتلفزيون - مملوكة للدولة 
اأو على االأقل ال�سحف الفاعلة  وتتحدث ر�سميًا ب�سيا�ستها، 
في الوطن العربي تتحدث ر�سميًا با�سم اأنظمتها ال�سيا�سية، 
وعلى هذا اأ�شبحت العالقة بين الحكومة وال�شحف »عالقة 
تعاونية« )1( . والدول العربية التي ت�شمح بالملكية الخا�شة 
الم�سبق  الترخي�ص  ماتها  حكو  ت�سترط  االإعالمية  للو�سيلة 
الإ�شدار ال�شحف والمجالت، وهذا يتيح لل�شلطات الحاكمة 
الترخي�ص  و�سحب  الترخي�ص،  في  المطلق  التحكم  فر�سة 
الحكومات  فاإن معظم  اإلى ذلك؛  اإ�شافة  ت�شاء.  كيف ومتى 
العربية تطبق نظم الرقابة المبا�سرة وغير المبا�سرة والتي 
�سيا�سة  مع  تتعار�ص  اأن  �ساأنها  من  مواد  تقديم  دون  تحول 
فت�سمح  المعلومات  م�سادر  على  ت�سيطر  اأنها  كما  النظام. 

بما تريد وتحجب ما تريد)2(.
)1( مرجع �سابق، �ص 268.

)2( مرجع �سابق، �ص 269.
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النوع من  االإعللالم في هذا  و�سائل  اأن ملكية  وهكذا نجد 
النظم ال�شيا�شية ال تخرج عن اأمرين:

المطبوعة  االإعــالم  و�شائل  جميع  ملكية  تكون  اأن  الأول: 
والم�سموعة والمرئية تابعة للدولة، ماديًا وفكريًا.

لالأفراد  الخا�شة  بالملكية  الحكومات  ت�شمح  اأن  الثاني: 
في مجال الو�شائل االإعالمية المطبوعة بعد الح�شول على 
كانت  واإن  الو�سائل  هذه  لكن  لذلك،  الالآزمة  التراخي�ص 
ماديًا ال تتبع الحكومة ولكنها خا�سعة لقوانين الحكومة في 
طبيعة العمل والممار�شة، وت�شير معها في خطين متوازيين 
لي�ست بينهما م�ساحة للنقد واالختالف في الراأي، الأن هذه 
الو�سائل قبلت ب�سروط اإ�سدار الترخي�ص التي تخدم فل�سفة 

الدول والحكومات.
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ملكية و�شائل �لإعالم في �لنظم �لديمقر�طية 

تملك  بحرية  الديمقراطية  النظم  في  المواطنون  يتمتع 
الو�سائل االإعالمية للقادرين على اإن�سائها واإدارتها وت�سغيلها 
ففي  الحق.  هذا  لهم  �سمنت  التي  الد�ساتير  لبنود  طبقًا 
قيود  هناك  لي�ست   - مثاًل   - االأمريكية  المتحدة  الواليات 
يملكها  والتلفزيون  لالإذاعة  اأو محطات  اإن�ساء �سحف  على 
فرد اأو مجموعة اأفراد، فقد �شمن الد�شتور االأمريكي حرية 

الراأي والتعبير باأية و�شيلة يراها المواطن.
بل اإن حرية التملك واإبداء الراأي والتعبير تجاوزت ق�سية 
جمعيات  اإن�ساء  اإلللى  االإعللالم  لو�سائل  ال�سخ�سية  الملكية 
ومنظمات ن�سطة تدافع عن اأ�سحاب هذه الو�سائل اأو العاملين 
ما  اإذا  العام  الراأي  واأمام  والق�ساء  الكونجر�ص  اأمام  فيها 
االإعالمية،  الموؤ�س�سات  على  الت�سييق  الحكومات  حاولت 
 National Associaion of مثل منظمة االإذاعيين الوطنية
 The المتحركة  ال�شور  منتجي  ومنظمة   Broadcasters

ومنظمة   Motion Pictures Producers Association

 American Newspaper االأمريكية  ال�سحف  نا�سري 
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المنظمات  مللن  وغيرها   ،Puplishers Association

االأخرى التي تكون على م�ستوى المدينة اأو الوالية اأو الدولة، 
الحقل  في  العاملين  عن  الدفاع  عاتقها  على  حملت  والتي 
االإعالمي اأمام اأي تدخل حكومي يحد من حرية الممار�شة 

االإعالمية اأو حرية الراأي)1(.
في  االإعلللالم  و�سائل  ملكية  اأنلللواع  ن�سنف  اأن  ون�ستطيع 
المجتمعات الديمقراطية - وبخا�شة في الواليات المتحدة 

ودول اأوروبا الغربية - اإلى ثالثة اأنواع رئي�سة هي: 

Public Ownership أوًل �لملكية �لعامة�

بمعنى اأن تكون بع�ص و�سائل االإعالم مملوكة للدولة. وهذا 
ملكيتها  تكون  التي  االإعالم  و�سائل  اإن  بل  جدًا،  قليل  النوع 
تابعة للدولة لي�ض لها تاأثير في داخل المجتمع وتكاد تنح�شر 

في و�شائل االإعالم الدعائي الموجه خارج الحدود.
في  اأمريكا  �شوت  اإذاعـــة  تملك  الفيدرالية  فالحكومة 
وا�شنطن، واالإذاعات التي تتبع قواعد الجي�ض االأمريكي في 

اأماكن متفرقة من العالم)2(.
)1( Hiebert, Ungurait, & Bohn,)1985(. Mass Media IV.P.  P.37.

)2( Graber. )1992(. Mass Media And American Politics , P.36.
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ون�ستثني من دول اأوربا الغربية فرن�سا فيما يتعلق بملكية 
الفرن�سية  فالحكومة  فقط.  التلفزيون  لمحطات  حكوماتها 
عام  حتى  فرن�سا  في  التلفزيون  محطات  كل  وت�سغل  تملك 
1986م عندما وافقت على اإن�ساء قناتي تلفزيون تجاريتين. 
المعار�ص  االتللجللاه  في  ت�سيران  المحطتان  هاتان  وكانت 
للحزب اال�ستراكي الذي يتزعمه الرئي�ص الفرن�سي ال�سابق 
القديمة  الثالث  الرئي�سة  المحطات  اأما  ميتران.  فران�سوا 
خ�سارة  من  الرغم  وعلى  اال�ستراكي.  الحزب  توؤيد  فكانت 
الحكومة  اأن  اإال  1987م  عللام  انتخابات  في  اال�ستراكيين 
المحطات  هــذه  اإقــنــاع  في  بالغة  �شعوبة  وجــدت  الجديدة 
التلفزيونية الثالث بتاأييد برامجها وم�سروعاتها ال�سيا�سية، 
المحافظين(  )حكومة  الجديدة  الحكومة  لجاأت  ولذلك 
اإلى اإلغاء تراخي�ص العمل التلفزيوني التي �سبق واأن ح�سل 
اال�ستراكي ومنحها الأع�ساء حزب  للحزب  الموؤيدون  عليها 
المحافظين، كما اأجرى تغييرات جذرية في منا�سب المدراء 
العاملين لهذه المحطات الحكومية الثالث حيث عين مدراء 

تابعين للحكومة الجديدة)1(.
)1( مرجع �سابق.
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Simipublic Ownership ثانياً: الملكية المختلطة

الملكية المختلطة هي مزيج من الملكية الخا�شة والعامة 
)الحكومية( فيما يتعلق بالدعم المالي، والبث البرامجي، 
وت�شغيل محطات االإذاعة والتلفزيون، وهناك ما يقارب من 
النظام  ت�شترك في  االأمريكية  التلفزيون  25٪ من محطات 
االإذاعي العام Public Broadcasting System. وبلغ عدد 
المحطات التلفزيونية غير التجارية التي ا�ستركت في هذا 
محطة   296 و  تلفزيونية  محطة   394 1987م  عام  النظام 
اتحدت  وقد   .FM على  موجاتها  تبث  تجارية،  غير  اإذاعية 
»االإذاعة  عليه  اأطلق  تنظيم  تحت  االإذاعية  المحطات  هذه 
الوطنية العامة Nationl Public Radio )1(. وفي هذا النوع 
التاأثير  في  وا�سحًا  الكبرى  ال�سركات  اأثر  يبدو  الملكية  من 
البرامجي، الأنها تقدم اأ�سعاف الدعم المالي الذي تقدمه 
الحكومة للمحطات االإذاعية والتلفزيونية. بل اإن كثيرًا من 
 Prime - الرئي�شة  البث  فترات  في  تعر�ض  التي  البرامج 
time Programs تمولها بالكامل ال�شركات التجارية، وهو 

))) مرجع �سابق.
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قبل هذه  والتوجيه من  المبا�شر  للتحكم  يجعلها عر�شة  ما 
ال�شركات.

Private Ownership ثالثاً: الملكية الخا�سة

الملكية الخا�شة لو�شائل االإعالم لها اأ�شكال و�شور متعددة 
الديمقراطية،  المجتمعات  اأغلب  في  موجودة  تكون  تكاد 

وبخا�شة في الواليات المتحدة ودول اأوروبا الغربية.
االأمريكية كاأنموذج في  المتحدة  الواليات  اأخذنا  واإذا ما 
هذا ال�سياق؛ نجد اأن �سور الملكية الخا�سة لو�سائل االإعالم 

ال تكاد تخرج عن االأ�شكال التالية:)1( .
 :Individual  Ownership 1- الملكية ال�شخ�شية الم�شتقلة
و�شيلة  امتياز  تملك  �شركة  اأو  �شخ�ض  يكون هناك  اأن  وهي 
اأو  اإذاعية،  اأو محطة  اإعالمية محددة، كاأن تكون �شحيفة، 
محطة تلفزيون، وهذا النوع هو اأقل اأنواع الملكية ال�سخ�سية 

�سيوعًا وانت�سارًا في النظم الديمقراطية الغربية.
2- الملكية الم�شتركة Multiple Ownership: وهي اأكثر 
االأنواع �سيوعًا في المجتمعات الديمقراطية عامة. و�سورتها 

))) مرجع �سابق.
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اأو �شركات خا�شة تملك  اأ�شخا�ض  اأن يكون هناك مجموعة 
تكون  كــاأن  محددة،  اإعالمية  و�شيلة  من  متعددة  مجموعة 
مجموعة �شحف، اأو مجموعة محطات اإذاعية، اأو مجموعة 
محطات تلفزيونية. ومثال ذلك اأن تملك مجموعة االأ�سخا�ص 
اأو ال�شركات 30 اأو 40 �شحيفة من ال�شحف اليومية ال�شادرة 
في الواليات المتحدة، والتي يقارب عددها 2000 �شحيفة اأو 
تملك 50 محطة اإذاعية FM من مجموع اإذاعات هذا النوع 

في الواليات المتحدة والتي يقارب عددها 4000 اإذاعة.
 :Crossmedia Ownership المتنوعة  الملكية   -3
من  اأكللثللر  �للسللركللات  اأو  اأ�للسللخللا�للص  امللتللالك مجموعة  وهللي 
و�شيلة اإعالمية. كاأن يتحدد امتياز االأ�شخا�ض اأو ال�شركات 
لمجموعة �سحف ومحطات تلفزيونية. اأو مجموعة محطات 

تلفزيونية واإذاعية، وهكذا.
وال �سك اأن هذا النوع من ملكية و�سائل االإعالم هو اأكثر 
اأنواع الملكية ال�سخ�سية نفوذًا في التاأثير وبخا�سة اإذا كان 
هذه  على  القائمون  يتولى  اإذ  محدد،  اإقليم  في  مح�سورًا 
االإقليم  هذا  �سكان  في  للتاأثير  م�سمونها  توجيه  الو�سائل 

واإخ�ساعه لتوجهاتهم وم�سالحهم الخا�سة.



101

 مقدمة في
االتصال السياسي

4- الملكية المختلطة Conglomerates: وهي اأن يملك 
اإلى  اإ�شافة  اإعالمية  و�شائل  �شركات  اأو  اأ�شخا�ض  مجموعة 
اأنواع اأخرى من العمل التجاري لي�ست لها �سلة بالممار�سة 
اإليكتريك  �سركة جنرال  في  يت�سح  ذلك  ومثال  االإعالمية. 
General Electric )�سركة اأمريكية متخ�س�سة في اإنتاج 

متعددة،  اإعالمية  و�شائل  تملك  اإذ  الكهربائية(،  االأجهزة 
وم�سانع الإنتاج االأجهزة الكهربائية، ومقاوالت عامة، وغير 

ذلك من اأنواع العمل التجاري البحت. 
ملكية و�شائل �لإعالم في �لإ�شالم )1(

نوع  هو  االإ�سالمي  المجتمع  في  االإعلللالم  و�سائل  ملكية 
المجتمعات  على  طراأ  الذي  االقت�سادي  الن�ساط  اأنواع  من 
حكمها  فــي  يــرد  ولــم  المتاأخرة،  الع�شور  فــي  االإ�شالمية 
الم�سلم منها.  الف�سل في موقف  القول  ن�ص �سريح يحدد 
ولكن هذا النوع من الن�ساط االقت�سادي - كغيره من اأنواع 
الن�ساطات االقت�سادية االأخرى التي ا�ستجّدت وظهرت في 

الدكتور  االأ�ستاذ  ف�سيلة  على  عر�ص  العنوان  هذا  م�سمون  تحرير  من  الفراغ  بعد   )1(
بتاريخ  وتنقيحه  بعد مراجعته  واأجازه  العلماء )االآن(،  المطلق ع�سو هيئة كبار  عبداهلل 

1417/7/15هل الموافق 1996/11/25م.
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مما  هو  ال�شريعة  قواعد  في  اأ�شل  له   - المتاأخرة  االأزمنة 
يقا�ص على ما يماثله من اأنواع الملكية في االإ�سالم، وت�سمله 

قواعد ال�سريعة العامة التي تنظم ن�ساط الك�سب والتجارة.
وفي هذا ال�شياق �شنتحدث عن ملكية و�شائل االإعالم في 
االإ�شالم من خالل محورين رئي�شيين هما: االأ�شل ال�شرعي 

لملكية الو�شيلة االإعالمية، و�شوابط الملكية.
اأوًل: الأ�سل ال�سرعي لملكية الو�سيلة الإعالمية:

ونعني به تتبع حكم مزاولة هذا الن�ساط االقت�سادي في 
والقواعد  ال�شرعية  االأ�شول  ومعرفة  االإ�شالمية  ال�شريعة 
االقت�سادي في  الن�ساط  النوع من  التي تجيز هذا  الفقهية 
المجتمع الم�شلم، ومن خالل هذا التتبع »التاأ�شيلي« لم�شاألة 
ملكية و�سائل االإعالم نجد اأن م�سروعية مزاولة هذا النوع من 

الن�ساط االقت�سادي تنطلق من االأ�سول والقواعد التالية:
1- قاعدة »اأن االأ�شل في االأ�شياء االإباحة«. فالتملك من 
حيث هو عمل ون�ساط اإن�ساني مباح، وقد حث االإ�سالم على 
العمل واالإنتاج والم�ساركة في بناء المجتمع الم�سلم، اأيًا كان 
نوع هذا العمل وذلك االإنتاج ما دام ك�سبًا مباحًا وال يتعار�ص 
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بالمنفعة  والمجتمع  الفرد  على  ويعود  ال�شريعة،  اأحكام  مع 
العامة.

اأن  الم�سلم  مجتمعه  في  الم�سلم  الفرد  حق  من  اأن  وكما 
من  وغيرها  ال�سرافة  طريق  عن  بالمال  التجارة  يللزاول 
االأن�سطة االقت�سادية االأخرى، فاإن له الحق اأي�سًا في تملك 
و�شائل االإعالم وممار�شة العمل االإعالمي في اإطار ال�شرعية 

التي تنظم حياة المجتمع الم�شلم.
وملكية و�سائل االإعالم - حتى واإن كان الهدف منها الربح 
المادي البحت - هي تجارة قد اأباحها القراآن الكريم، اإذا 
َها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم  لم تكن اأكاًل للمال بالباطل: }َيا َأيُّ
نُكْم َواَل َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ  اَرًة َعن َتَراٍض مِّ َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَ

الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما{ )الن�ساء: 29(.
ْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل اللَِّه{ )الجمعة: 10(،  }َفانَتِشُروا ِفي اْلَ
هو  االإعالمية  الو�سيلة  ملكية  من  الهدف  كللان  اإذا  فكيف 
الدعوة اإلى اهلل ون�سر االإ�سالم وتبليغ الر�سالة؟ ال �سك في 

اأن ذلك من باب اأولى.
المق�شود  اكان  اإذا  االإعالم  و�شائل  ملكية  اأن  والخال�شة 
منها التك�شب فذلك اأمر مباح بناء على قاعدة اأن االأ�شل في 
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االأ�سياء االإباحة، واإن كان المق�سود بيعها و�سراوؤها واالإجارة 
وال�سروط  العقود  في  االأ�سل  الأن  اأي�سًا  مباح  ذلك  فاإن  بها 

االإباحة.
وتوؤدي  للنا�ص  نافعة  االإعالم تقوم بوظيفة  اأن و�سائل   -2
عماًل مهمًا في ن�سر المعلومات باأنواعها، والنا�ص يحتاجون 
اإلى ذلك ويبذلون في �سبيله االأوقات واالأموال، وتهيئة هذه 
اأقرته  بما  م�شمول  هو  باأجر  لهم  وتقديمها  للنا�ض  الخدمة 
الن�شو�ض  وردت  وقد  االإجارة،  في عقد  ال�شماوية  ال�شرائع 
ال�شرعية من الكتاب وال�شنة تجيز ذلك كما في ق�شة مو�شى 

عليه ال�شالم مع الرجل ال�شالح)1(.
3- اأن ملكية و�سائل االإعالم في المجتمع الم�سلم نوع من 
اأنواع اال�ستخالف. ومفهوم هذا اال�ستخالف يعني اأن االإن�سان 
في  لي�ستعمله  عليها  ما  له  و�سخر  االأر�ص  في  ا�ستخلفه اهلل 
اِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم  اِلَ طاعته. }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم{ )النور:55(. ِفي اْلَ
ويقول تعالى: }َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اَلْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم 

َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِّيْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم{ )االأنعام: 165(.
)1( عبداهلل المطلق، مقابلة �سخ�سية في المعهد العالي للق�ساء بتاريخ 1417/7/15هـ.
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َبْعِدِهم  ِمن  اَلْرِض  ِفي  َخاَلِئَف  َجَعْلَناُكْم  }ُثمَّ  وجل:  عز  ويقول 
ِلَننُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن{ )يون�ص: 14(.

»يكون  بها  وتاأ�سيًا  االآيلللات  هللذه  مفهوم  مللن  وانللطللالقللًا 
اهلل  �سخرها  التي  االأ�للسلليللاء  تلك  على  واردًا  اال�ستخالف 
ما  بكل  الملك  حق  فيها  يبا�سر  اأن  عليه  ووجللب  لالإن�سان، 
اإليه من ا�ستعمال وا�ستغالل وت�سرف حتى ال يتعطل  يوؤدي 
ال  وحتى  النا�ص  حياة  اإقامة  في  دوره  يللوؤدي  اأن  عن  المال 
وتحقيق م�سالحهم  النا�ص عن تح�سيل منافعهم  يتقاع�ص 

في الحياة«)1(.
وملكية و�سائل االإعالم هي حق وهبة اهلل لالإن�سان و�سخره 
الم�سخر  ال�سيء  وبين هذا  االإن�سان  بين  به عالقة  تثبت  له 
موافقًا  يكون  اأن  يجب  الحق  وهذا  �سرعيًا،  تكليفًا  تقت�سي 
لقواعد ال�سرعية االإ�سالمية واأحكامها، واإذا ما تقرر الحق 
لالإن�سان فاإن عالقته بذلك ال�سيء الم�سخر له اأو المقرر له 
عليه حق يثبت ويقوم اإذا ما يتحول الحق من حالة تقرير اإلى 

)1( د. عبدالحميد البعلي، الملكية و�سوابطها في االإ�سالم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 
الحق.  لهذا  المك�سبة  االأ�سباب  اإلى  اأو  عليه  الح�سول  و�سائل  االإن�سان  ا�ستعمل  1405هل، 

وهنا.
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حالة حركة؛ تثبت بمقت�ساها عالقة �سرعية تخول �ساحبها 
�سلطة اأو تكليفًا �سرعيًا)1(.

والعمل  االإعلللالم  و�سائل  ملكية  طبيعة  اأن  نجد  ولللذلللك 
اال�ستخالف  و�سائل  من  و�سيلة  من  اأكثر  فيها  تتحقق  فيها 

ومنها:)2( 
1- العمل، باعتباره حلقة االت�شال بين الملك وما خلقه 

اهلل و�سخره لالإن�سان.
2- المال، الم�سخر لالإن�سان.

ال�سابقين  العن�سرين  ي�سمل  اأ�سا�ص  وهللي  التقوى،   -3
بنتائجه  اأ�سا�ص معنوي يقا�ص  وفق منهج اال�ستخالف، وهو 
وبين  كاأ�سا�ص عقدي  التقوى  بين  الربط  المادية. وقد جاء 
االإنتاج كمظهر مادي في اآيات كثيرة منها قوله تعالى:} َوَلْو 
َماء َواَلْرِض{  َن السَّ َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ

)االأعراف: 96(.
}َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا{ )طه: 124(.

ا  اَلَة َوَأنَفُقوا ِمَّا َرَزْقَناُهْم ِسّرً }ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوَأَقاُموا الصَّ

)1( المرجع ال�سابق.

)2( المرجع ال�سابق.
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اَرًة لَّن َتُبوَر{ )فاطر: 29(. َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن ِتَ

ثانياً: �سوابط الملكية

النظام االقت�شادي في االإ�شالم ال يقوم على اإلغاء الملكية 
الفردية كما هو الحل في النظام اال�شتراكي االقطاعي الذي 
يقول: اإن الدولة هي التي تملك و�سائل االإنتاج وتتكفل بتلبية 
احتياجات المجتمع. والنظام االقت�شادي االإ�شالمي ال يقوم 
على مبداأ الحرية المطلقة في التملك، وممار�شة العمل في 
و�سائل االإنتاج المادي والفكري - اأيًا كان نوع هذه الو�سائل - 
مهما تعار�ض ذلك مع م�شلحة الفرد ومع الم�شلحة العامة 

الأفراد المجتمع.
اإن النظام االقت�سادي في المجتمع الم�سلم هو نظام و�سط 
االإن�سان  فيه م�سلحة  بما  فالملكية مقيدة  بين هذا وذاك. 
وحماية االأمة، وهي تنطلق من القاعدة ال�سرعية »ال �سرر 
وال �سرار«. واإذا كانت الممار�سة االقت�سادية في الم�سارف 
والن�ساط  التجارة  اأنواع  نوع من  اأي  اأوفي  المالية - مثاًل - 
يلحق بطائفة من  المباح قد ي�سدر منه �سرر  االقت�سادي 
بالقاعدة  االأخللذ  فاإن  باالآخرين  االأذى  ويلحق  االأمللة  اأفللراد 
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كانت  اإذا  اأكبر  ب�سكل  يتعين  وال �سرار«  »ال �سرر  االأ�سولية 
الملكية تتعلق بو�سائل االإعالم، وذلك ل�سببين رئي�سين:

اأواًل:اإن م�سمون و�سائل االإعالم ذو عالقة بالعقل والفكر 
عقيدة  اإلللى  لي�سل  المادة  حللدود  يتخطى  حيث  االإن�ساني 
اأ�سيء  اإذا  الذي قد ي�سدر منها -  وال�سرر  االأمة وفكرها. 

ا�ستخدامها - اأ�سّد خطرًا من ال�سرر المادي.
ثانيًا: اإن و�سائل االإعالم لها قدرة كبيرة على الو�سول اإلى 
االأمللة، حيث  واأفللراد  الم�سلمين  قطاع عري�ص من جماهير 
نف�سه  على  ال�سرر  دائرة  االإعالمية  الو�سيلة  مالك  يتجاوز 
اإلى مجموع االأمة. ومعنى ذلك اأن اأي خلل عقدي اأو فكري 
ي�سدر من هذه الو�سيلة االإعالمية اأو تلك �سيوؤثر حتمًا على 
بقواعد  االإ�شالمية  ال�شريعة  جــاءت  وقد  الجماهير.  هذه 

تنبثق من القاعدة االأ�سل »ال �سرر وال �سرار« مثل:
1- ال�سرر يدفع بقدر االإمكان.

2- ُيتحمل ال�سرر الخا�ص لدفع ال�سرر العام.
3- َدرُء المفا�سد مقدم على جلب الم�سالح.

ولذلك فاإن االإ�شالم َمَنَح الم�شلمين حرية التملك، وحرية 
العمل، وحرية التجارة، وحرية مزاولة الن�ساط االقت�سادي 
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المادي والفكري مادام ذلك كله متم�سيًا وموافقًا لتعاليمه 
ومن�سجمًا مع اآدابه.

اأما اإذا تجاوز ذلك فاإن االإ�شالم اأعطى ولي االأمر اأو من 
ينوب عنه �سالحية التدخل لمنع هذا التجاوز بما تتحقق به 
م�سلحة الم�سلمين. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه اهلل : 
اأن يكون الدين  »اإن جميع الواليات في االإ�شالم مق�شودها 
كله هلل واأن تكون كلمة اهلل هي العليا، فاهلل �سبحانه وتعالى 
الر�سل،  اأر�سل  الكتب، وبه  اأنزل  الخلق لذلك وبه  اإنما خلق 

وعليه جاهد الر�سول والموؤمنون«)1(.
والنهي  بالمعروف  االأمر  ومبداأ  الوالية  لمفهوم  وتحقيقًا 
عن المنكر فاإن من اأهم م�سوؤوليات ولي االأمر في المجتمع 
الم�سلم رفع الظلم واإ�ساعة العدل تحقيقًا للم�سلحة ودفعًا 
ال�سفهاء.  اأمللوال  على  الحجر  ذلللك:  �سواهد  ومن  لل�سرر. 
وبيانه: اأن الرجل اإذا اأ�ساء الت�سرف في ملكه وماله ولحقه 
�سرر، اأو لحق بذريته اأو بطائفة من الم�سلمين فاإن ال�سارع 
اأو ممتلكاته حفاظًا عليها وحماية  اأمواله  اأمر بالحجر على 
لحقه  ممن  غيره  لم�سلحة  وتحقيقًا  عنه  ال�سرر  ودفع  له، 

)1( الح�شبة في االإ�شالم، �ض4.
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�سرر اأو اأذى.
واالأمثال في هذا الباب كثيرة ت�سيق عن الح�سر، وال�ساهد 
منها اأن لولي االأمر اأو من ينيبه حق التدخل في الملكية بال�سروط 
التي جاء بها االإ�سالم، واتفق عليها جمهور الم�سلمين. وملكية 
و�سائل االإعالم هي نوع من اأنواع الملكية الم�سروعة والمقيدة 
بال�سوابط التي تحقق م�سلحة الفرد والمجتمع، ومراقبة هذه 
الملكية وما ينتج عنها ودفع �شررها - اإن ح�شل منها ذلك 
- يتوجب ب�سكل اأكبر، نظرًا الأن االأذى الذي قد ي�سدر منها 
اأ�سد واأعظم من غيرها من و�سائل االإنتاج المادي والفكري 

واأنواع االأن�سطة االقت�سادية االأخرى.



الباب الثالث
االتصال ا لسياسي والمجتمع
الفصل الخامس: اللغة السياسية

الفصل السادس: اإلعالن السيااسي

الفصل السابع: الدعاية السياسية

الفصل الثامن: وسائل االتصال والتنشئة السياسية





الفصل الخامس
اللغة السياسية
مدخل

أهمية اللغة السياسية

أثر اللغة السياسية على الرأي العام



114

 مقدمة في االتصال
السياسي

مدخل

قد تكون اللغة الم�ستخدمة في الن�ساط االت�سالي ال�سيا�سي 
اهتمام  حيث  من  االت�شال  من  النوع  هذا  مو�شوعات  اأقل 
من  التقليل  هللذا  يعني  ال  بها.  والمتخ�س�سين  الباحثين 
�ساأنهما فيما يتعلق بم�ستوى االأثر الذي ينتج عن ا�ستخدامها 
وتوظيفها لتحقيق الغايات المرادة من فعل االت�سال، ولكن 
ال�سبب في ذلك يعود اإلى حقيقة اأن مثل هذه المو�سوعات 
التي تركز على متغير اللغة الم�شتخدمة في بحوث االت�شال 
منا�سبات  في  اإال  اإليها  الباحثين  حاجة  ت�ستد  ال  ال�سيا�سي 
معينة مثل الحمالت االنتخابية اأو المناظرات ال�سيا�سية، اأو 
عند وقوع اأحداث معينة تتطلب من الم�شتغلين في ال�شيا�شة 
ا�ستخدام لغة موؤثرة ومقنعة في تقديم وجهات نظرهم اإلى 
الراأي العام، مثلما يحدث في االأزمات ال�سيا�سية بين الدول، 
تتطلب  التي  ال�سيا�سية  الم�سكالت  وانللدالع  الحروب  في  اأو 
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ردود فعل معينة من القادة اأو من لهم عالقة مبا�شرة بهذه 
الق�سايا.

اأنه  على  يفهم  اأن  يمكن  ككل  االإن�ساني  الن�ساط  والأن 
اآخرين  الإقناع  »المتحدثين«  اأ�سخا�ص  واعية من  »محاوالت 
في  الباحثين  فاإن   ،)1( معينة«  مواقف  لتبني  »الم�شتمعين« 
في  الللروؤيللة  هللذه  من  ينطلقون  ال�سيا�سي  االت�سال  مجال 
درا�شاتهم الأثر اللغة ال�شيا�شية الم�شتخدمة من المتحدثين 
بها على جمهور الم�شتمعين والمتلقين - اأي على الراأي العام، 
اإعدادها  اللغة متميزة في م�ستوى  كانت هذه  اإذا  وبخا�سة 
البالغي من حيث الدقة في اختيار العبارة الموؤثرة، وطريقة 
اإلقاء هذه الجمل والعبارات ذات الم�ستوى االت�سالي الرفيع 

الذي يقدم المعنى المق�شود ب�شكل �شمني اأو �شريح.

�أهمية �للغة �ل�شيا�شية 
قبل اأن ن�سرع في ذكر االأ�سباب التي اأدت اإلى زيادة االهتمام 
بد  الن�ساط االت�سالي؛ ال  الم�ستخدمة في  ال�سيا�سية  باللغة 
االأمريكي  الباحث  قدمه  الــذي  التعريف  اإلــى  االإ�ــشــارة  من 

)1( Richard J.Burke. )October, 1983(. "Politics as Rhetoric". Ethics, 
93: P.45.
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في  التعريف  هــذا  ح�شر  حيث  ال�شيا�شة،  لعلم   Bell بيل 
يقول:»اإن  القوة.  الم�شتخدمة وعامل  ال�شيا�شية  اللغة  عامل 
ال�شيا�شة هي تاأثير اللغة، وتاأثير القوة وال�شلطة، ومن �شاأن 
اأ�سا�ص للباحثين في  اإطار  اإيجاد  اأن ت�ساعد على  اللغة  هذه 
ا�شتخدمت  اإذا  وبخا�شة  واالت�شال،  الخطابة  تحليل  مجال 
في حاالت التهديد اأو التحذير اأو الهيمنة«)1(. هذا التعريف 
عام  مفهوم  تقديم  في  واللغة  القوة  عاملي  بين  مزج  الذي 
الباحثين  من  كثير  اإليه  ذهب  ما  يوؤيد  ال�سيا�سي  للن�ساط 
اأ�شا�ض الفعل  اأن اللغة هي  في حقل االت�شال ال�شيا�شي من 
ال�شيا�شي )2( ، واأن هذه اللغة هي عامل اأ�شا�ض ال ت�شتغني عنه 
البحوث النظرية التي تعنى بمحاولة فهم الحياة ال�شيا�شية 
ومجريات االأمور فيها. وتكمن فاعلية اللغة ال�شيا�شية واأهمية 

تاأثيرها في فهم العوامل التالية:)3( 
1- اأن م�سمون اللغة يهم قطاعًا كبيرًا من اأفراد المجتمع، 

)1( Bell, D.V.J. (1975(. Power, Influence and Authority: An Essay in 
Political Linguistics. New York : Oxford University Press: New York, 
P. ix - x.

)2(Paul E.Corcoran. "Language and Politics". In: David L,Swanson, 
&Dan, Nimmo )Eds.(. New Directions in Political Commnication: A 
Resource Book.Sage, Newbury Park: CA. 1990, P.51.

)3( Doris A. Graber, Poliical Language, in: Nimmo, San S & Sanders 
Keith R. )Eds(. Handbook of Political Communication. ibid, P.197.
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وقد تمثل هذه ال�سريحة الكبيرة من النا�ص اأفراد القرية اأو 
المدينة اأو �شكان الدولة اأو المجتمع الدولي ككل. كاأن يكون 
مو�شوع اللغة ال�شيا�شية الحديث عن ال�شالم، اأو الحرب، اأو 
االأمن االقت�شادي، اأو م�شكالت الحدود، اأو ما �شبه ذلك. وال 
�سك اأن اللغة الم�ستخدمة في الحديث عن مثل هذه الق�سايا 
ال توؤثر على المجتمع ب�سفة عامة، بل اإن لها م�سا�ص مبا�سر 

بحياة كل واحد من اأفراد المجتمع.
اأهمية االأ�شخا�ض  ال�شيا�شية تنبع من  اللغة  اأهمية  اأن   -2
الذين يتحدثونها، فموقعهم الوظيفي في النظام ال�سيا�سي 
للمجتمع يمنحهم �سالحية االنتقال من مرحلة الحديث عن 

الق�سايا المهمة اإلى اتخاذ القرارات المنا�سبة تجاهها.
3- يزيد من اأهمية اللغة ال�سيا�سية اأي�سًا اأنها تنقل عبر 
و�شائل االإعالم اإلى الجماهير، ولذلك فاإن هذه اللغة ت�شل 

اإلى جماهير تقدر بالماليين وهذه الجماهير على نوعين:
الأول: عامة النا�ص الذين ي�ستمعون اإلى ما تت�سمنه هذه 
ونقا�سهم،  حديثهم  مدار  فيكون  ال�سا�سة  يقوله  وما  اللغة، 

وي�سهم في �سياغة الراأي العام.
اأو  ال�شا�شة  يفعله  ما  الجماهير  من  النوع  هذا  يقبل  وقد 
الفعل  اأن  فمعناه  بالرف�ص  ذلللك  قوبل  مللا  واإذا  يرف�سه. 
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ال�شرعية، وبخا�شة  اللغة ي�شبح عديم  يلي  ال�شيا�شي الذي 
في المجتمعات الديمقراطية.

للخطاب  الم�شتقبلة  الجماهير  مــن  ال��ث��ان��ي  ال��ن��وع  اأمــا 
ال�سيا�سي فهو �سريحة النخبة الموؤثرة التي تبني ت�سوراتها 
اآراء تتج�سد في  وردود فعلها وقراراتها على ما ت�سمعه من 
بال�شيا�شة.  الم�شتغلون  ي�شتخدمه  الذي  ال�شيا�شي  الخطاب 
في  ال�شيا�شية  الحياة  في  اأثر  ال�شيا�شية  للغة  فاإن  هنا  ومن 

اأعلى م�شتوياتها.
�أثر �للغة �ل�شيا�شية على �لر�أي � لعام 

يوؤكد عدد من الباحثين )1( اأن ثقافة الفرد ال�شيا�شية واطالعه 
على ما ي�ستجد من اآراء تتعلق بالق�سايا ال�سيا�سية على ال�سعيدين 
المحلي والخارجي هي - في االأعم الغالب - نتاج ما يقع من 
اأحداث في محيط ال�شخ�ض وتحملها اإليه و�شائل االإعالم، ولي�ض 
ب�شبب اأن هذا الفرد ي�شعى - بدافع ذاتي - اإلى محاولة االطالع 

ومعرفة ما ي�شتجد على ال�شاحة ال�شيا�شية.
وفحوى هذه الروؤية يوؤكد اأن الفرد يتابع ما يحدث بعد وقوع 
الفعل ال�شيا�شي عبر و�شائل االإعالم التي تتابع تطورات هذا 
)1( Stephen, C. Craig, &Thomas Hurley. )December, 1984(. "Political 
rhetotic and the structure of political opinion: Some experimental 
findings". The Western Political Review. 37: 632.
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الفعل وتقدمها اإلى الجماهير، وال �شك اأن هذا الفعل ي�شاحب 
بلغة تف�سره وتو�سحه من اأجل اإقناع الراأي العام به، وقد ي�سبق 

هذا الفعل حملة خطابية تحاول تهيئة الراأي العام لقبوله.
على  التاأثير  اإلى  ي�شعون  الذين  ال�شيا�شيون  فالمر�شحون 
الناخبين ي�شتخدمون مهاراتهم اللغوية في تقديم معلومات 
تاأكيدالقناعات  اأجللل  من  الخا�سة  نظرهم  بوجهة  تتعلق 
المتر�شبة في اأذهان الناخبين، اأو تغييرها اأو اإعادة ت�شكيلها 
تحقق  بطريقة  المر�سحين  هللوؤالء  وتطلعات  تتفق  بطريقة 
الغاية من حمالتهم االنتخابية)1(، والمر�سحون بذلك يهيئون 
االنتخابية  ببرامجهم  واالقتناع  اآرائهم  لتقبل  العام  الراأي 
في  واالقتراع  الت�شويت  وهو  ال�شيا�شي  الفعل  مبا�شرة  قبل 

هذه االنتخابات.
وفي الخطابات التي يلقيها المر�شحون ال�شيا�شيون اأثناء 
حمالتهم االنتخابية يتم االإعداد لهذه الخطابات، وُتراجع 
وتعاد �سياغتها مرات عديدة حتى  الم�ست�سارين،  كبار  من 
وتغير  الناخبين،  جمهور  في  منها  المطلوب  االأثــر  تحدث 
اأهداف  يحقق  بما  االآراء  هذه  ت�سكيل  تعيد  اأو  اآرائهم،  من 
الحملة االنتخابية، اأو تعزز قناعات الجماهير تجاه ق�سايا 
)1( Scott C.Paine. )February 1989(. Persuasion manipulation and 
dimenision. Journal of Politics. 51, P.45.
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معينة، حتى اإذا هداأت االنتخابات وانتهى �سباقها المحموم، 
ال�شا�شة،  خطابات  في  ذكرها  تردد  التي  الوعود  وتبخرت 
اأدرك  المر�سحين؛  بين  الكلمات  حرب  �سحابة  وانق�سعت 
تاأييد الناخبين لهم،  اأن هوؤالء كانوا يبحثون عن  الناخبون 
الم�شاهد  هــذه  تتكرر  وهكذا  اإال.  لي�ض  باأ�شواتهم  والفوز 
وموؤثر  فاعل  كمتغير  اللغة  فيها  ت�ستخدم  التي  االت�سالية 
من  ابللتللداًء  االنتخابات،  موا�سم  كل  في  العام  اللللراأي  في 
االنتخابات الرئا�سية )التناف�ص على من�سب رئي�ص الدولة( 
ومرورًا باالنتخابات التي تجرى للفوز بمقاعد في البرلمانات 
يتناف�ص فيها �سغار  التي  بتلك  النيابية، وانتهاًء  والمجال�ص 
ال�شا�شة للفوز بمن�شب عمدة البلدية في المدن ال�شغيرة. 

وكل هذا الن�ساط ال�سيا�سي يبداأ باللغة وينتهي بالفعل.
�سيا�سيًا  لغويًا  ن�ساطًا  ت�سهد  الفعل  ت�سبق  لتي  والمرحلة 
يخاطب الراأي العام وي�سعى اإلى تهيئته من اأجل قبول هذا 

الفعل اأو الم�شاركة في �شنعه.
في  ال�سيا�سية  اللغة  دور  تو�سح  التي  االأمثلة  اأقللرب  ومن 
تهيئة الراأي العام لقبول الفعل ال�سيا�سي، ما حدث اأثناء اأزمة 
الخليج الثانية 1990 -1991م، حيث كان القادة ال�شيا�شيون 
وجه  على   - المتحدة  والواليات  العربي  الخليج  منطقة  في 
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الخ�سو�ص - يهيئون الراأي العام لدخول حكوماتهم في حرب 
تعبئة  اإلى هذه الحرب  الدخول  الكويت، حيث �سبق  تحرير 
نف�سية عامة ل�سعوب هذه الدول من خالل الخطب والكلمات 
ال�شيا�شية التي تناقلتها و�شائل االإعالم المحلية والعالمية)1(. 
وكذلك تهيئة االإدارة االأمريكية للراأي العام الدولي الإ�سقاط 
كبيرة  اأحــداث  من  ذلك  تلى  وما  2003م  عام  بغداد  نظام 
االإرهللاب(، وغير ذلك من االأحداث  بدعوى )الحرب على 

العالمية التي اأثرت على م�شرح ال�شيا�شة الدولية.

)1( Michael D. Wallance, Suedfeld, Peter & Thachuk, Kimberley. 
)March 1993(. Political rhetorc of leaders under stress in the Gulf 
crisis. Journal of Conflict Resolution. 37. no.1, 94 - 107.
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مدخل

ن�ستطيع القول اإن االإعالن ال�سيا�سي قديم قدم االت�سال 
نف�سه. ففي الع�سور القديمة حاولت الحكومات و�سعى القادة 
اأولئك  ذلك  في  ي�ستوى  عنها،  والحديث  منجزاتهم  الإبللراز 
الذين كانوا في ال�سلطة اأو خارجها، ولكن مثل هذا النوع من 
االإعالنات لم ُيحدث اأثره المبا�سر والظاهر على الجماهير 
عام  ب�سكل  االإلكترونية  االإعللالم  و�سائل  ظهور  بداية  مع  اإال 

والتلفزيون على وجه الخ�شو�ض)1(.
ال�سيا�سي  االت�سال  اأنللواع  اأكثر  ال�سيا�سي  االإعللالن  ويعد 
الوقت  هذا  في  وبخا�سة  والمجتمعات  ال�سعوب  على  تاأثيرًا 
من  كثير  وظللف  حيث  كبيرة،  ات�سالية  ثللورة  ي�سهد  الللذي 
االإلكترونية  وبخا�سة   - االت�سال  و�سائط  وال�سا�سة  القادة 
اأجل هذا  ومن  غاياتهم.  وتحقيق  اأهدافهم  لخدمة   - منها 
ُيتهم هذا النوع من االت�سال باأنه ال�سبب المبا�سر والرئي�ص 
مثل؛  ال�سعوب  منها  عانت  التي  الم�سكالت  من  كثير  في 
ظهور النازية في األمانيا بقيادة هتلر الذي نجح في توظيف 

)1( Lynda Kaid. Political Adnertising. In: Nimmo and Sanders Eds . 
Handbook of Political Communication, Ibid, P. 249.
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االإعالن ال�شيا�شي والدعاية ال�شيا�شية في خداع الجماهير، 
ومثل ت�سويق المر�سحين عبر االإعالنات ال�سيا�سية كما ُت�سوق 
اإعطاء  في  والمبالغة  التلفزيونية،  والم�سل�سالت  االأفللالم 
المر�شحين ال�شيا�شيين �شفات ال تمت اإلى الحقيقة ب�شلة، 
عن  واإعاقتها  ال�سيا�سية  االأنظمة  خلخلة  في  والم�ساهمة 
القيام بوظائفها الحقيقة من خالل تركيز هذه االإعالنات 
على ال�شفات ال�شخ�شية للمر�شح ومحاولتها تح�شين �شورته 
النمطية في اأذهان الناخبين على ح�ساب الق�سايا الرئي�سة 
التي يعاني منها المجتمع والتي تحتاج اإلى �سرعة معالجتها 

وو�شع الحلول الالزمة لها.
واأيًا كان االأمر، فاإن االإعالن ال�سيا�سي بات متغيرًا رئي�سًا 
اأو تجاهله في العملية ال�سيا�سية، وبخا�سة  اإغفاله  ال يمكن 
ي�ستد  التي  ال�سيا�سية  المنا�سبات  اأو  االنتخابات  فترات  في 
واتجاهات  تلليللارات  يمثلون  مر�سحين  بين  فيها  التناف�ص 
لل�شراع  حلبة  الجماهير  عقول  مــن  ويتخذون  مختلفة، 
واأهداف  معينة  مقا�سد  تحقيق  اأجللل  من  بينهم  المحموم 
التي  ال�سيا�سي  االإعللالن  بحوث  ظهرت  ولذلك  مر�سومة. 
تنوعت في جوانب َطْرقها لهذا المتغير، واختلفت في طرائق 
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عر�سها لتاأثيره، وتقنياته واأ�ساليبه وفنونه ومدار�سه واأنواعه 
واأ�شباب االهتمام به، بل ومراحل تطوره. وفي هذا الف�شل 
�سنحاول اأن نعر�ص ما له عالقة مهمة باالإعالن ال�سيا�سي، 

وذلك من خالل تعريفه وتبيان اأنواعه ومدار�سه.

تعريف �لإعالن �ل�شيا�شي:

مها الباحثون  من خالل تتبعنا للتعريفات القليلة التي قدَّ
المتخ�س�سون لالإعالن ال�سيا�سي؛ نجد اأن تعريفات هوؤالء 
في  اأ�ساليبهم  اختلفت  واحللد  مفهوم  حول  تللدور  الباحثين 
من  ي�شتخل�ض  اأن  يمكن  الذي  العام  والمعنى  عنه،  التعبير 
كل  هو  ال�شيا�شي:  االإعــالن  اأن  هو:  التعريفات  هذه  جملة 

اإعالن مدفوع الثمن وذو �سبغة �سيا�سية.
معروفة  وهللي   - كيد  ليندا  االأمللريللكلليللة  الباحثة  ولللكللن 
دقة  اأكثر  تعريفًا  قدمت   - ال�سيا�سي  باالت�سال  باهتمامها 
عرفت  اإذا  ال�شاأن،  هذا  في  متاح  هو  ما  جملة  من  وعلمية 
االإعالن ال�سيا�سي باأنه: »العملية االت�سالية التي يدفع فيها 
الم�سدر ثمنًا مقابل ما يتاح له من فر�سة في و�سيلة اإعالمية 
هدف  ذات  �سيا�سية  و�سائل  الجماهير  على  فيها  يعر�ص 
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واأفكارهم  مواقفهم  على  التاأثير  اأجل  من  ومق�شود  محدد 
و�شلوكهم«.

وبيان ذلك على النحو التالي:
اإن م�سدر االإعالن ال�سيا�سي هو جهة م�ستفيدة من المبلغ 
الذي تدفعه للو�سيلة االإعالمية، وهذه الجهة قد تكون حزبًا، 
اأو جماعة، اأو مر�سحًا �سيا�سيًا اأو نحو ذلك تدفع ثمنًا ل�سرائها 
م�ساحة  اأو  التلفزيوني،  اأو  االإذاعللي  البث  من  معينة  فترة 
ال�شيا�شية  ر�شالتها  اإي�شال  اأجل  من  ال�شحيفة  في  محددة 
اإلى الجمهور حتى تحدث االأثر المق�شود من هذه الر�شالة؛ 

وهو اإحداث التغيير في المواقف واالأفكار وال�شلوك.
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�أ�شباب زيادة �لهتمام بالإعالن �ل�شيا�شي

ال ي�شتطع باحث اأن يذكر على �شبيل الح�شر كل االأ�شباب 
التي زادت من اأهمية االإعالن ال�شيا�شي في هذا الوقت، اإذ 
فيها  واالآراء  ومختلفة،  متباينة  ذلك  في  النظر  وجهات  اإن 
جذور  تتبع  في  تعمقه  ومللدى  الباحث  الجتهادات  خا�سعة 
هذه الظاهرة. ولعل من اأهم االأ�شباب التي تكرر ذكرها في 
ومراحل  ال�شيا�شي  باالإعالن  المتعلقة  والدرا�شات  البحوث 

تطور االهتمام به؛ ما يلي:
اأوًل: التطور التقني في و�سائل الإعالم الإلكترونية:

الخطابة،  في  يتج�سد  قديمًا  ال�سيا�سي  االإعالن  كان  لقد 
اأو الر�شائل والمل�شقات. حتى بعد  اأو االت�شال ال�شخ�شي، 
ظهور الطباعة وانت�سار ال�سحف لم ي�سهد االإعالن ال�سيا�سي 
بعد  �سهده  ما  مثل  وال�سا�سة  القادة  من  ملحوظًا  اهتمامًا 
التي  الحقيقية  للمرحلة  يوؤرخ  اأن  ويمكن  التلفزيون.  ظهور 
ظهر فيها االإعالن ال�سيا�سي كمتغير رئي�ص في فهم العملية 
اأثناء  وبخا�شة  الديمقراطية  المجتمعات  في  ال�شيا�شية 
موا�سم االنتخابات الرئا�سية والبرلمانية على اأنها المرحلة 
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التي بداأت بعد ظهور التلفزيون ب�سنوات قليلة، وهي الن�سف 
االأول من عقد الخم�شينات الميالدية من هذا القرن.

لقد كان التلفزيون �ساحة لل�سباق االنتخابي المحموم بين 
ال  وخ�شائ�ض  مميزات  من  له  لما  ال�شيا�شيين  المر�شحين 
تتوفر لغيره من و�شائل االإعالم الجماهيرية، ولذلك اأدرك 
الطائلة في  االأموال  يبذلوا  اأن  اأن عليهم  المر�سحون  هوؤالء 
االإعالن التلفزيوني من اأجل التاأثير في اأفراد الناخبين ومن 

ثم ك�شب اأ�شواتهم.
تعطي  التلفزيون  �سبكات  معظم  اأن  مللن  الللرغللم  وعلى 
ت�سجيع  اأجل  من  االإعالنات  هذه  لمثل  معينًا  ماليًا  خ�سمًا 
اأن المبالغ المالية  اإال  االإقبال عليها في موا�سم االنتخابات 
الهيئات  تنفقها  التي  التلفزيونية  لالإعالنات  المخ�س�سة 
قد  االنتخابية  الحمالت  تدير  التي  ال�سيا�سية  والمنظمات 
اأكدت  زادت وب�شكل كبير في الع�شرين �شنة الما�شية. وقد 
 Advertising Age االإعللالن  ع�سر  مجلة  ن�سرتها  درا�سة 
التي  المبالغ  اإجمالي  اأن   - المثال  �سبيل  على   - االأمريكية 
الع�سوية  انتخابات  في  التلفزيونية  االإعالنات  على  �سرفت 
عام  االأمريكي  الكونجر�ص  في  والللنللواب  ال�سيوخ  لمجل�ص 
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1986م، زادت على 450 مليون دوالر)1(.
ون�ستطيع القول: اإنه في الوقت الذي ت�سعى فيه المحطات 
التلفزيونية اإلى ت�سويق برامجها للم�ساهدين؛ فاإن الحمالت 
هذا  خالل  من  المر�سحين«  »ت�سويق  اإلى  ت�سعى  االنتخابية 
الجهاز اأي�سًا، وذلك بمحاولة التاأثير على المواطنين الذين 
يتعر�سون للر�سائل التي تحملها االإعالنات التلفزيونية عن 

هذا المر�شح اأو ذاك.
االإعالمية  الو�سائل  بين  من  التلفزيون  تميز  يوؤكد  ومما 
االأخرى وزيادة االهتمام به كقناة موؤثرة لالإعالن ال�سيا�سي؛ 
حول  �سوؤال  عن  لالإجابة  اأجريت  التي  الدرا�سات  بع�ص  اأن 
الناخب  منها  ي�شتقي  التي  ال�شيا�شية  المعلومات  م�شدر 
ثقافته عما يجري حوله من اأن�سطة �سيا�سية اأو�سحت نتائجها 
اأن الناخبين ال ي�ستطيعون التمييز بين االأخبار واالإعالنات 
وال  التلفزيون،  يعر�سها  التي  الثمن  المدفوعة  ال�سيا�سية 
يوجد هذا الخلط من الناخب فيما ين�شر في ال�شحف )2(. 

)1( Burnham, Walter Dean. )1986(. Democracy in the Making: 
American Government and Politics. Prentice - Hall, Englewood 
Chiffs, New Jersey:P.233.

)2( Lynda Kaid. Political Adnertising, ibid, P. 257.
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وهذه نتيجة علمية تقترب من الحقيقة، اإذ اإن القارئ المتابع 
ال�سيا�سيين  للمر�سحين  االنتخابي  الن�ساط  اأخبار  من  لكل 
في  تنت�سر  التي  الثمن  المدفوعة  ال�سيا�سية  واالإعللالنللات 
الم�سمون  حيث  من  وجليًا  وا�سحًا  الفرق  يلحظ  ال�سحف 
اأو طريقة اإخراجه. اأما في التلفزيون فاإن الم�شاهد العادي 
)غير المتخ�س�ص( يجد �سعوب في التفريق بين الر�سالة 
ال�سيا�سية في االأخبار واالإعالنات التي تظهر في التلفزيون.

ثانياً: ظهور الهيئات ال�ست�سارية للحمالت النتخابية:

وهذه  ال�شيا�شي،  االت�شال  في  بها  م�شلم  حقيقة  هناك 
الحقيقة تقول: اإن الكثير من االأموال المخ�س�سة للحمالت 
التي  المتلفزة  ال�سيا�سية  االإعالنات  على  تنفق  االنتخابية 
ومما  ال�سيا�سية،  االأمللور  مجريات  على  مبا�سر  ب�سكل  توؤثر 
يزيد من اأهمية هذه االإعالنات اأن الناخبين يعتمدون عليها 
وال�سورة  االنتخابية  البرامج  عن  معلوماتهم  ا�ستقاء  في 

الذهنية للمر�شحين)1(.

)1( Garramone, Gina M, Steel, Michael E, & Pinkleton Bruce. The 
Role of Cognitive Schemata in Determining Candidate Characteristic 
Effects: in Biocca, Frank )ed(. Television and Political Advertising. 
Hillsdale: New Jersy: Lawrence Erlbaum Associate, 1991, P. 311.
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فمن الذي يخ�ش�ض هذه االأموال؟
قد يتبادر اإلى الذهن اأن المر�شحين هم الذين يخ�ش�شون 
وهذا  ال�سيا�سية،  االإعالنات  على  تنفق  التي  االأمللوال  هذه 

�سحيح ولكنه جزء ي�سير من االإجابة عن هذا ال�سوؤال.
»الهيئات  بل:  يعرف  ما  المتاأخرة  ال�سنين  في  ظهر  لقد 
اال�ست�سارية في االنتخابات« ويديرها م�ست�سارون متخ�س�سون 
في االإعالم وال�شيا�شة Political Comsultants وهذه الهيئات 
واأولئك الم�ست�سارون هم الذين ي�سيرون على المر�سح وعلى 
قادة حملته االنتخابية اأن يخ�س�ص من اأمواله مقدارًا جيدًا 
ينفق على االإعالنات ال�سيا�سية التي تن�سرها و�سائل االإعالم. 
القنوات  من  عللددًا  ي�ستخدمون  ال�سيا�سيون  فالمر�سحون 
االإعالنية  ر�سائلهم  ن�سر  اأجللل  من  المختلفة  الجماهيرية 
ال�سيا�سية مثل الراديو، والتلفزيون، وال�سحف، والمجالت، 
وغير  والمل�سقات،  االإعالنات،  ولوحات  المبا�سر،  والبريد 
ذلك من القنوات االأخرى، ويحظى التلفزيون بالحظ االأوفر 
من هذه االأموال للخ�شائ�ض والمميزات التي ينفرد بها عن 

باقي و�سائل االت�سال الجماهيرية االأخرى.
االإعالم  و�سائل  ي�ستخدم  ال�سيا�سيين  الن�سطاء  بع�ص  اإن 
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الناخبين،  وبــيــن  بينهم  ات�شالية  كــقــنــاة  الجماهيرية 
نتائج  فللي  التاأثير  اال�ستخدام  هللذا  خللالل  مللن  ويللحللاولللون 
عليهم  يطلق  الللذيللن  هللم  الن�سطاء  وهلللوؤالء  االنللتللخللابللات، 
»الــمــ�ــشــتــ�ــشــارون الــ�ــشــيــا�ــشــيــون«،)1( وقلللد زاد علللدد هلللوؤالء 
في  ال�شيا�شي  االإعـــالن  في  المتخ�ش�شين  الم�شت�شارين 
الواليات المتحدة، وبخا�شة المتخ�ش�شين منهم في اإعالن 
الحمالت االنتخابية، اإذ يقدر �سباتو Sabato عدد الهيئات 
اإعالن الحمالت  اال�ست�سارية التي ت�سم المتخ�س�سين في 
االنتخابية في الواليات المتحدة باأكثر من 800 هيئة، وذلك 
عام  �سدر  الذي  ال�سيا�سية«  الم�سادر  »دليل  على  اعتمادًا 

1989م.
والت�ساوؤل الذي يلقي بظله على حديثنا الآن هو:

ما طبيعة عمل هوؤلء الم�ست�سارين:

بيرلوف وكينزي )2( يجيبان على هذا الت�ساوؤل ويوؤكدان على 
)1( John, Boiney & Paletz, David, In search of the Model model: 
Political science versus political advertising perspectives on voter 
descision making In: Frank, Biocca, )ed( Ibid, P.3.

)2( Perloff, Richard M& Kinsey, Dennis. )May - June, 1992(. Political 
advertising as seen by consultants. and Journalists. Journal of 
Adverstsing Research, 31, P.53.
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اأن اأولئك الم�ست�سارين طوروا نظرياتهم المتعلقة باالإعالن 
ال�سيا�سي والتي كانت �سائدة في الخم�سينيات الميالدية من 
هذا القرن في بداية ظهور التلفزيون. وكان المنهج ال�سائد 
تكرار  اإن  تقول:  التي  الحقيقة  على  يعتمد  تلك  لنظرياتهم 
بتغيير  والمبا�شرة كفيل  القوية  اللفظية  والر�شالة  المعلومة 
المواقف ال�سيا�سية لالأفراد. وفي ال�ستينيات الميالدية ظهر 
اتجاه اآخر يتبنى مخاطبة م�ساعر ووجدان الناخب واالبتعاد 
ال�سيا�سية.  والق�سايا  الحقائق  على  المبا�سر  التركيز  عن 
ح«  »ُي�َسطِّ اأن  هي  ال�سيا�سي  االإعلللالن  وظيفة  فللاإن  ولذلك 
اإلى  ويوجههم  الناخبين،  اأعماق  في  المتاأ�شلة  الم�شاعر 
على  بالتركيز  م�ساعدتهم  خالل  من  المق�سودة  االأهللداف 
ال�شورة  وتكوين  ال�شائدة،  وال�شيا�شية  االجتماعية  القيم 
الناخبين.  وطموح  اآمللال  عن  والمعبرة  المقبولة  الذهنية 
ركز  فقد  بعدها  وما  الميالدية  الثمانينيات  بداية  في  واأما 
الم�ست�سارون ال�سيا�سيون للحمالت االنتخابية على المناهج 
وال�سعور )وهي  العاطفة  ا�ستثارة  تدور حول  التي  العاطفية 
التي كانت �سائدة في ال�ستينيات الميالدية( والمناهج العقلية 
التي ت�سع الناخب في موقف المقّوم والناقد لكل التيارات 
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ال�شيا�شية التي تتناف�ض على ك�شب اأ�شوات الناخبين.
هذه خال�شة تاريخية للمراحل التي اأثرت في طبيعة عمل 
الم�ست�سارين ال�سيا�سيين، ومنها ن�ست�سف االإجابة عن ال�سوؤال 
المطروح اآنفًا، واالإجابة هي اأن هوؤالء الم�ست�سارين يحاولون 
اإلى  النفاذ  خاللها  من  ي�ستطيعون  التي  االآلية  عن  البحث 
عقول الجماهير ومحاولة اإقناعهم بر�شائلهم ال�شيا�شية ومن 
ثم تغيير اأفكارهم ومواقفهم ومعتقداتهم وك�شب اأ�شواتهم.

اإعالنية  مدار�ص  من  م�سادرها  ت�ستقي  »االآللليللة«  وهللذه 
يعملون  الذين  ال�سيا�سيون  الم�ست�سارون  لها  ر  نظَّ مختلفة، 

ل�سالح الحمالت االنتخابية.
مدار�ض   ،Kern كيرن  االأمريكية  الباحثة  �سنفت  وقللد 
اال�شت�شارة ال�شيا�شية - بعد قيامها باإجراء مقابالت عديدة 

مع هوؤالء الم�ست�سارين ال�سيا�سيين - اإلى ثالث اأنواع:
 Emotional School النوع الأول: المدر�سة العاطفية

يخاطب  ـــذي  ال الــتــجــاري  ال�شيا�شي  بـــاالإعـــالن  وتــهــتــم 
والوجدان في  العاطفة  الناخب، ويركز على جانب  م�ساعر 

�شخ�شيته.
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 informational المعلوماتية  المدر�سة  ال��ث��ان��ي:  ال��ن��وع 
School

 وهي المدر�شة التي تعتمد على تزويد المواطن بالمعلومات 
ال�سيا�سية من خالل اللغة، مثل تو�سيح موقف المر�سح تجاه 
ال�سيا�سية،  ال�ساحة  على  المطروحة  الق�سايا  من  ق�سية 
من  التقليل  اأو  الم�شتقبلية،  وم�شروعاته  برامجه  �شرح  اأو 
والق�سور  ال�سعف  اأوجه  وبيان  الخ�سم  المر�سح  �سخ�سية 

فيها.
 Quick Response النوع الثالث: مدر�سة الإجابة ال�سريعة

 School

وهي المدر�سة التي ُتعنى با�ستطالعات الراأي العام، حيث 
يقول اأتباع هذه المدر�سة اإن نتائج ا�ستطالعات الراأي التي 
االإعالم  وو�شائل  التلفزيون  ومحطات  ال�شحف  تعر�شها 
االأخرى تعطي موؤ�سرًا على نجاح هذا المر�سح اأو ذاك، كما اأن 
هذه النتائج توؤثر اأي�سًا على الجماهير التي تتابعها، وتتطلع 
اإلى معرفة ما ت�سفر عنه هذه النتائج، وكثير من النا�ص يميل 
وهم  اال�شتطالعات،  هذه  في  راجحة  كفته  تكون  من  اإلــى 



137

 مقدمة في
االتصال السياسي

يمثلون الفئة التي ال تكلف نف�سها عناء البحث عن المر�سح 
االأف�سل ومحاولة فهم ما يميزه عن غيره من المر�سحين.

هذه هي اأهم المدار�ض )1( التي يعتمد عليها الم�شت�شارون 
حملتهم  عن  االإعللالنللات  م�سامين  اإعللداد  في  ال�سيا�سيون 
اأجريت  التي  البحوث والدرا�سات  االنتخابية، وهي ح�سيلة 
الناخبين  على  التاأثير  اإلللى  كلها  وتهدف  ال�سدد  هذا  في 

وك�شب اأ�شواتهم.
الإعالن  في  المتخ�س�سة  الإن��ت��اج  موؤ�س�سات  ظهور  ثالثاً 

ال�سيا�سي.

اإلى  مــرده  ال�شيا�شي  االإعـــالن  يحدثه  الــذي  التاأثير  اإن 
عاملين:

واختيار  ال�سيا�سي،  االإعلللالن  بم�سمون  متعلق  الأول: 
�ساأن  من  والللهللدف  الغاية  يج�سد  الللذي  االأمللثللل  الم�سمون 

المتخ�ش�شين والم�شت�شارين ال�شيا�شيين.
الثاني: متعلق بالكيفية التي يعر�ص بها االإعالن والطريقة 
الجماهير، وهذا من اخت�شا�ض  اإلى  بها  التي يقدم  الفنية 

)1( Karn, Montague. )1989(. 30 Second Politics: Political Advertising 
in the Eighties. New York: Praeger.
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الموؤ�س�سات االإعالمية التي تعنى بجانب االإنتاج واالإخراج.
موا�شم  اأثناء  تزداد  ال�شيا�شي  االإعالن  اإلى  الحاجة  والأن 
الغربية موؤ�س�سات  االنتخابات، فقد ظهرت في المجتمعات 
متخ�س�سة في اإنتاج االإعالنات ال�سيا�سية واإخراجها، ويعمل 
في هذه الموؤ�س�سات ثلة من اأبرز خريجي الجامعات واأق�سام 
ال�سيا�سة واالإعالم، حيث يتناف�ص هوؤالء في توظيف اأحدث ما 
قدمته ثورة االت�شاالت، وت�شخير كل النظريات التي اأفرزتها 
نتائج البحوث والدرا�سات لخدمة الهدف من تقديم االإعالن 
ال�سيا�سي اإلى الجماهير، ونتيجة لهذا الت�سابق المحموم في 
اإنتاج االإعالنات ال�سيا�سية فقد اأ�سبحت موا�سم االنتخابات 
موؤ�س�سات  اإليه  تو�سلت  ما  اأحدث  لعر�ص  ميدانًا  ال�سيا�سية 
وال  واإخراجها.  االإعالنات  اإنتاج  وطرائق  فنون  من  االإنتاج 
بدرا�سة  المهتمين  بع�ص  من  ن�سمع  اأن  هذه  والحالة  عجب 
مثل هذه المو�سوعات قولهم اإنه على الرغم من اأن بحوث 
االإعالن ال�سيا�سي ركزت في فترة معينة على ق�سايا محددة 
االأثر  مثل:  الناخب  على  ال�سيا�سي  االإعللالن  اأثر  حول  تدور 
المعرفي، واالأثر ال�سلوكي، واالأثر العاطفي )اأي على م�ستقِبل 
المادة االإعالنية( اإال اأن االتجاهات الجديدة في هذا الحقل 
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مثل  االإعالنية،  المادة  )مر�سل(  على  اأي�سًا  تركز  بللداأت 
مين. المنتجين والم�سمِّ

فيه  يعتمد  ـــذي  ال ــوقــت  ال Nesbit:»فـــــــي  ن�سبت  يللقللول 
ال�شيا�شي  االإعــالن  ا�شتخدام  على  ال�شيا�شيون  المر�شحون 
لتفعيل حمالتهم االنتخابية؛ فاإن االختيارات ال�سمنية التي 
اثنين،  الناخبون ال تكون فقط بين مر�شحين  اإليها  يتو�شل 
ولكنها تكون اأي�سًا بين المنتجين. اإن البحوث التي اأجريت 
على عينات من الناخبين توؤكد اأن عامة النا�ص يعتمدون على 
ت�شاعدهم على �شناعة  التي  ال�شهلة  المعرفية  الديناميكية 

قرارهم ال�شيا�شي.
وفي الوقت الذي تعزز فيه االإعالنات ال�سيا�سية االختيارات 
الموجودة �سلفًا في اأذهان الناخبين، فاإن ال�سباق هنا لي�ص 
بين  مناف�سة  ميدان  اأي�سًا  هو  بل  اثنين،  مر�سحين  بين 

فل�شفات المنتجين لالإعالن ال�شيا�شي«)1(.

�أنو�ع �لإعالن �ل�شيا�شي

من عوامل نجاح اأي مر�سح �سيا�سي في مناف�سته الأقرانه 

)1( Nesbit, Dorthy D. )1988(. Videostyle in Senate Campaigns. 
Knoxville, TN: University of Tennessee Press.
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براعته في ا�ستخدام االإعالن التلفزيوني، اإذ ي�ستطيع المر�سح 
من خالل هذه الو�سيلة االإعالمية الموؤثرة اأن ُيبين اأوجه القوة 
في �سفاته ال�سخ�سية وبرامجه االنتخابية، واأوجه ال�سعف 
يطرحونها  التي  برامجهم  في  والق�سور  اأقرانه  �سفات  في 
لها. من  التي يروجون  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  وم�شاريعهم 
اأجل ذلك يوؤكد اأ�ساتذة العلوم ال�سيا�سية على اأن الم�ساهد 
التلفزيون  يعر�سها  التي  ال�سيا�سي  الطابع  ذات  االإعالنية 
ل�سالح مر�سح معين توؤثر في قرار الناخب ومن ثم اإعطاء 

�سوته االنتخابي لهذا المر�سح اأو ذاك.
التي  الــعــام  الـــراأي  ا�شتطالعات  اأن  ذلــك  �شواهد  ومــن 
.اإ�ص  .بللي  �سي  و�سبكة  تايمز  نلليللويللورك  �سحيفة  اأجللرتللهللا 
الناخبين  من   ٪25 من  اأكثر  اأن  اأكدت  التلفزيونية   C.B.S

الذين �ساركوا في انتخابات الرئا�سة االأمريكية بين المر�سح 
الجمهوري جورج بو�ض االأب والديمقراطي مايكل دوكاك�ض 
�سناعة  في  التلفزيونية  ال�سيا�سية  باالإعالنات  تاأثروا  قد 

قرارهم االنتخابي.
وي�ستطيع المتابع للدرا�سات والبحوث التي ُتعنى باالإعالن 
ال�سيا�سي - وبخا�سة اأثناء الحمالت االنتخابية - والمالحظ 
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للكيفية التي تقدم بها هذه االإعالنات في ال�سبكة التلفزيونية 
اأن ي�سنف اأنواع االإعالن ال�سيا�سي اإلى نوعين رئي�سين:

Image Advertising الأول: اإعالن ال�سورة الذهنية
 Issue Advertising الثاني: اإعالن الق�سية

والفرق بينهما: هو اأن اإعالن ال�شورة الذهنية - اأو اإعالن 
وعواطف  م�ساعر  على  م�سمونه  في  يركز  »ال�سخ�سية«، 
�سخ�سية  تجاه  »الناخب«  االإعالنية  للر�سالة  الم�ستقبل 
�شيا�شية معينة »المر�شح«، من خالل التاأكيد على �شفات هذه 
ال�سخ�سية، كالحنكة االإدارية، والقوة، واالأمانة، والخبرة في 
العمل ال�سيا�سي، والمواهب الخطابية، واالأناقة ال�سخ�سية. 
ويحاول هذا النوع من االإعالنات ال�سيا�سية اأن يجذب هذه 
ال�شخ�شية، اإلى جماهير الناخبين من خالل اإبراز عنا�شر 

الجذب فيها.
اأما اإعالن الق�سية، فاإنه يهتم بتزويد الجماهير بمعلومات 
كافية ووافية عن الق�سايا ذات العالقة المبا�سرة بحياتهم - 
كالنواحي االقت�سادية مثاًل. يقول �سيليز Shyles: »اإعالنات 
والق�سايا  الم�سكالت  عر�ص  طابع  عليها  يغلب  الق�سية 
بالنواحي  منها  يتعلق  ما  وبخا�سة  االأولى  بالدرجة  المحلية 
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االقت�شادية التي تم�ض حياة المواطن«)1(.
اأملللا اأكللثللر هللذيللن الللنللوعلليللن ا�للسللتللخللدامللًا فللي الحمالت 
من  وجلي  وا�سح  وهللذا  الق�سية«  »اإعللالن  فهو  االنتخابية 
تناولت  التي  والدرا�سات  البحوث  من  كثير  ا�ستقراء  خالل 
بالتحليل اأنواع االإعالنات ال�سيا�سية التي يعر�سها التلفزيون 
باتر�سون  يوؤكد  ال�سدد  هذا  وفي  االنتخابات.  فترة  اأثناء 
Patterson وماكلور McClure اأنه بناًء على نتائج البحوث 

االنتخابات  فللي  التلفزيوني  االإعللللالن  اآثلللار  تللنللاولللت  الللتللي 
االأمريكية عام 1972م فاإن اأهم هذه االآثار على االإطالق هو 
المواطن  تزويد  االإعالنات  هذه  حاولت  اإذ  المعرفي.  االأثر 
بالمعلومات المتعلقة بموقف اأو نظرة المر�سح اإلى الق�سايا 
25٪من  ن�سبة  واأن  ال�سيا�سية،  ال�ساحة  على  المطروحة 
المواطنين االأمريكيين اعتمدوا على االإعالن التلفزيوني في 
ت�سغل  التي  المهمة  الق�سايا  من  المر�سحين  موقف  معرفة 
ذهن المواطن االأمريكي، وذلك مقارنة بالم�سادر االأخرى 
للمعلومة مثل االأخبار والبرامج االأخبارية. واأو�سحت نتائج 
)1( Shyles, L.c. (1983(. Defining the issues of a presidential election 
from televised political spot advertisement. Journal of Broadcasting. 
27: 334.
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درا�ستهما اأن ما ن�سبته 42٪ من مجمل االإعالنات التجارية 
اإعطاء  اإلللى  تهدف  كانت  ال�سيا�سية  االنتخابية  للحمالت 
المواطن اأكبر قدر من المعلومات عن الق�سايا المهمة في 
جنوح  اأن  على  وماكلور  باتر�سون  اأكد  كما  ال�سيا�سية،  بيئته 
االإعالنات ال�سيا�سية اإلى التركيز على الق�سايا المهمة كان 
يهدف اأي�سًا اإلى زيادة ثقافة الناخب واإعطاء تفا�سيل اأكثر 
عن مثل هذه الق�سايا المهمة، كاأن يهدف اأي�سًا اإلى زيادة 
ثقافة الناخب واإعطاء تفا�سيل اأكثر عن مثل هذه الق�سايا 
التي ربما ف�شلت البرامج االإخبارية اأو ق�شرت في تقديمها 

اإلى المواطن بالم�ستوى المطلوب)1(.
اأجريا  فقد   ،Hacker and Swan وا�شوان  هايكر  اأمــا 
التجارية  التلفزيونية  لالإعالنات  م�سمون  تحليل  درا�سة 
االأمريكي  التلفزيون  عر�شها  التي  ال�شيا�شي  الطابع  ذات 
اأثناء حملة االنتخابات الرئا�سية االأمريكية عام 1988م بين 
والديمقراطي مايكل  االأب  بو�ض  الجمهوري جورج  المر�شح 
تركيز  مللدى  معرفة  هو  درا�ستهما  هللدف  وكللان  دوكاك�ص. 
)1( Patterson, Thomas E, & McClure Robert D. )1976(. The 
Unseeing Eye: The Mythe of Television Power in National Politics. 
New York: Putnam's.
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على  المطروحة  المهمة  الق�سايا  على  المر�سحين  من  كل 
للناخب،  هّمًا  تمثل  اأنها  ُيعتقد  والتي  ال�سيا�سية،  ال�ساحة 
مقدار  لمعرفة  المر�سحين  بين  المقارنة  اإجللراء  ثم  ومن 
بهذا  االهتمام  في  المر�شحين  من  اأي  حققه  الذي  النجاح 
للمواطن  ال�سيا�سي  القرار  اتخاذ  موؤثر في  المتغير، كعامل 
اأثناء فترة االنتخابات. ومن بين 17 عينة للدرا�شة، مق�شومة 
اأن  درا�ستهما:  نتائج  واأظهرت  المر�سحين.  بين  بالت�ساوي 
ال�سيا�سية  االإعالنات  في  ركزا  قد  ودوكاك�ص  بو�ص  من  كاًل 
التجارية لحملتهما االنتخابية في �سباق الرئا�سة االأمريكية 
االأمريكي،  الناخب  تهم  التي  الداخلية  الق�سايا  اأهم  على 
ال�شيا�شية  ا�شتفاد من خبرته  بو�ض  اأن  بينهما  الفارق  وكان 
واالإدارية وجعلهما محورًا للنجاح وم�سدرًا للتفاوؤل من قبل 
الناخب االأمريكي، بينما ركز دوكاك�ص على روؤيته الم�ستقبلية 

وم�ساريعه التي يعتزم تنفيذها اإذا ُر�ّسح للرئا�سة)1(.
االإعالن  بحوث  في  ال�سائد  االتجاه  اأن  من  الرغم  وعلى 

)1( Hacker, Kenneth L, & Swan, William O. )1992(. Content 
analysis of Bush and Dukakis 1988 presidential election campaign 
Television Commercial Journal of Social Behavior and Personality. 
7: 367 - 374.
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ال�سيا�سي يوؤكد على اأن اأنواع هذا االإعالن ال تخرج عن هذين 
النوعين )اإعالن ال�سخ�سية واإعالن الق�سية( اإال اأن بع�ص 
ويقول  الت�سنيف،  لهذا  مغايرة  نظر  وجهة  يبدي  الباحثين 
اإنه من ال�سعوبة بمكان الف�سل التام بين هذين النوعين. 
م هذا االتجاه المخالف اأولئك الذين ا�ستقراأوا نتائج  وتزعَّ
بحوث االإعالن ال�شيا�شي في ال�شبعينات الميالدية وما بعدها، 
وو�سلوا اإلى النتيجة العامة التي توؤكد على اأنه من ال�سعوبة 
»اإعللالن ق�سية«  اأنه  اأو ذاك على  االإعللالن،  اأن ن�سنف هذا 
ما  اإعالن  يكون  بحيث  ب�شكل خال�ض  �شخ�شية«  »اإعالن  اأو 
مخت�ص فقط في طرح الق�سايا المهمة وتبيان روؤية المر�سح 
حولها، واإعالن اآخر يتناول خ�سائ�ص و�سفات هذا المر�سح 

اأو ذاك.
تلميعًا  يت�سمن في محتواه  الق�سية«  »اإعالن  يكون  بل قد 
يت�سمن  وقد  الذاتية،  ل�سفاته  واإبللرازًا  المر�سح  ل�سخ�سية 
»اإعالن ال�سخ�سية« اأي�سًا عر�ص مواقف المر�سح من بع�ص 

الق�سايا الداخلية اأو الخارجية، وهكذا.
من  المر�سح  موقف  االإعلللالن  يعر�ص  اأن  ذلللك:  ومللثللال 
يج�سد  الموقف  وهللذا  الخارجية  بال�سيا�سة  متعلقة  ق�سية 
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�سدة وحزم المر�سح تجاه هذه الق�سية، وبذلك يحقق هذا 
االإعالن هدفين: االأول، يتمثل في اإبراز موقف المر�سح تجاه 
تلك الق�سية »اإعالن الق�سية« وهو في الوقت نف�سه يت�سمن 
ال�سدة  مثل  للمر�سح  ال�سخ�سية  ال�سفات  لبع�ص  تلميعًا 
فيكون  االأخللرى،  ال�سفات  من  ذلك  وغير  والقوة،  والحزم 

االإعالن - بهذا المفهوم - »اإعالن ال�شخ�شية«.
اإمكانية  عللدم  وهللو   - االأخلليللر  التوجه  هللذا  يدعم  ومما 
الف�سل بين هذين ال�سنفين من االإعالنات ال�سيا�سية - اأن 
هناك نمطًا من هذه االإعالنات يركز على الجوانب ال�سلبية 
االنتخابية  برامجه  فللي  الخ�سم  المر�سح  �سخ�سية  فللي 
في   - غالبًا   - ذلللك  ويللكللون   .  Negative Advertising

�سخ�سية  في  ال�سعف  جوانب  بيان  يت�سمن  واحللد  اإعللالن 
يطرحها،  التي  المحلية  الق�سايا  في  روؤيته  ونقد  الخ�سم، 
للجماهير  يقدمها  التي  االنتخابية  ببرامجه  والتعري�ص 

لك�شب اأ�شواتهم.
ال�سيا�سيين بداأوا يدركون  المر�سحين  اأن  ومن المالحظ 
اأهمية هذا النوع من االإعالنات ال�سيا�سية. ففي االنتخابات 
ال�سلبية  االإعللالنللات  على  التركيز  بللداأ  االأخلليللرة  االأمريكية 
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كطريقة ا�ستراتيجية ناجحة في التاأثير على الناخبين وتغيير 
ويوؤكد  اأوذاك.  المر�سح  المقولبة عن هذا  النمطية  ال�سور 
عدد من الباحثين )1( اأنه في االنتخابات الرئ�سة االأمريكية 
عام 1988م- على �سبيل المثال - بين المر�سح الجمهوري 
دوكاك�ض  مايكل  الديمقراطي  والمر�شح  االأب  بو�ض  جورج 
الديمقراطي  المر�شح  اإخفاق  اإن  االأمريكية  ال�شحف  قالت 
من  ا�شتفاد  الذي  الجمهوري  المر�شح  مناف�شة  في  وف�شله 
هذا النوع من االإعالنات ال�سيا�سية في الهجوم على خ�سمه 
والتعري�ص ببرامجه االنتخابية، ونقد �سخ�سيته والتقليل من 
�سفاته الذاتية وبيان جوانب ال�سعف فيها، كل ذلك كان �سببًا 
مبا�سرًا اأو غير مبا�سر في فوز المر�سح الجمهوري و�سقوط 

خ�سمه الديمقراطي في اآخر مراحل ال�سباق االنتخابي.

)1( Basil, Michael, Schooler, Caroline, & Reeves, Byron. "Positive 
and negative political advertising: Effectiveness of ads and 
perceptions of candidates. "In: Biocca, Frank )ed(. Television and 
Political Advertising, ibid, P. 245.
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تعريف �لدعاية
لمفهوم  تعريفهم  فللي  الباحثين  نظر  وجللهللات  تللعللددت 
محاولة  عن  يخرج  لم  االختالف  هللذا  كللان  واإن  الدعاية، 
التعبير عن عنا�شر رئي�شة ت�شتمل عليها العملية الدعائية. 
اأهم  اأن نذكر  بعد  العنا�سر  نتحدث عن بع�ص هذه  و�سوف 

التعريفات المختارة لمفهوم الدعاية.
ُتعرف ن�سرة معهد تحليل الدعاية باأنها:»التعبير عن اآراء 
اأو اأفعال اأفراد اأو جماعات م�شممة ب�شكل مق�شود للتاأثير 
على اآراء اأو اأفعال اأفراد وجماعات اأخرى وفق غايات معدة 

م�سبقًا«)1(.
فيه:  قال  للدعاية  تعريفًا  قدم  فقد  الزويللل  هارولد  اأمللا 
اأو  الجماعات  اتجاهات  في  التحكم  محاولة  هي  »الدعاية 

)1( عبداالإله م�شطفى الخزرجي، تحليل لغة الدعاية، مكتبة ال�شرق الجديدة، بغداد. 
1984 �ض 12.
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التاأثير عليها با�شتخدام الرموز الهامة« )1(، وقد ف�شر الزويل 
الم�سطلحات التي ا�ستخدمها فقال:»االتجاه يعني مياًل معينًا 
لل�سلوك وفقًا الأنماط معينة من التقييم«، وعرف الرموز باأنها 
والحركات...اإلخ،  ال�سور  مثل  الكلمات  بديل  اأو  »الكلمات 
القيمة  واالجتماعية ذات  ال�سيا�سية  االأفكار  توؤثر على  التي 
بالن�سبة الأفراد معينين بهدف ال�سيطرة على الطريقة التي 

يت�سرف بمقت�ساها اأولئك االأفراد«)2(.
الدعاية  عللرف  فقد  محمد  �سيد  محمد  الللدكللتللور  اأملللا 
عن  النظر  بغ�ص  المق�سودة  االنطباعات  باأنها:»�سنع 
المادة  في  منقو�سة  اأو  غائبة  اأو  موجودة  هي  هل  الحقيقة 

التي يراد اإحداث التاأثير بوا�شطتها«)3(.
)1958م(   Martin مارتن  قدمه  ما  التعريف  هذا  ومثل 
وال�سيطرة  والتحكم  التاأثير  باأنها: فن  الدعاية  الذي عرف 
وتغيير الراأي اأو غر�ص وجهات نظر في وعي الجماهير يمكن 
)1( انظر: د. جيهات ر�ستي. الدعاية وا�ستخدام الراديو في الحرب النف�سية. دار الفكر 

العربي 1985، �ض 32.

)2( مرجع �سابق، �ص 33.

)3( د. محمد �سيد محمد، الم�سوؤولية االإعالمية في االإ�سالم، مكتبة الخانجي بالقاهرة 
ودار الرفاعي بالريا�ض 1403هـ، �ض 163.
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اأن توؤثر على �سلوكها«)1(.
الر�سالة  الهدف من  االأربعة تحدثت عن  التعريفات  هذه 
الدعائية ولم تتحدث عن الو�سيلة التي يتم بها اإي�سال الهدف 
من الدعاية اإلى الجماهير اإال ما ذكره الزويل في اإ�شارته اإلى 
اأنها تتم بوا�سطة الكلمات. لكن هذا لي�ص كافيًا في الت�سريح 
بالو�سيلة التي يتم بها نقل الر�سالة الدعائية. اأما التعريفات 
الحديثة للدعاية فقد ركزت على عن�سري الهدف والو�سيلة 
ذكره  ما  ذلك  ومن  الدعاية.  مفهوم  لتحديد  في محاولتها 
)1986م(   O,Donmell واأودونلليللل   Jowett جوت  من  كل 
الهدف  عن�سري  على  ا�ستمل  الذي  للدعاية  تعريفهما  في 
والو�شيلة اإذ قاال: اإن الدعاية هي »محاولة ات�شالية منظمة 
من القائم بالعملية الدعائية للتاأثير في الوعي والت�شورات 
الكيالني  مو�سى  ويتفق  لتحقيق هدف محدد«)2(.  وال�سلوك 
مع هذا التعريف حيث قال: اإن الدعاية ال�شيا�شية ت�شعى اإلى 

)1( J. Martin. )1958(. Propaganda Techniques in the World War. 
New York.

نقاًل عن د. جيهان ر�ستي، مرجع �سابق، �ص 33.
)2( Jowett, Grath S, & O' Donnell, Victoria. )1986(. Propaganda and 
Persuasion. Beverly Hills, CA: Sage.
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ت�ستهدف  وهي  المعلن عنها،  االأهللداف  نتائج غير  »تحقيق 
التاأثير على �سلوك االآخرين واأفكارهم بوا�سطة اال�ستخدام 
اأكانت  �سواء  ون�سرها،  للرموز  المدرو�ص  االنتقائي  الذكي 
والتركيز  اإدراكية،  اأم  ب�شرية  اأم  �شمعية  اأم  لفظية  الرموز 
على الكلمة - الرمز - مقروءة اأو م�شموعة اأو مرئية اأو كل 

ذلك«)1(.
نالحظ في التعريفات ال�سابقة لمفهوم الدعاية: اأن هناك 

اأربعة عنا�شر تدور حولها هذه التعريفات، وهي:
1-التاأثير لتحقيق هدف مق�سود.

نوع  فيها  بطريقة  والمواقف،  االتجاهات  في  التحكم   -2
من:

3- تزييف الحقائق اأو حجبها بالكلية، بوا�سطة:
4- و�شائل االت�شال الم�شموعة والمرئية والمقروءة.

التعريف  هو  االأربعة  العنا�شر  هذه  الذي جمع  والتعريف 
الذي قدمه كوولتر حيث قال: اإن الدعاية هي »محاولة مدبرة 
من قبل فرد اأو جماعة لتكوين اآراء جماعات اأخرى وتغييرها 

)1( مو�سي زيد الكيالني، االإعالم ال�سيا�سي، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، ط 1، 1405هـ، 
�ض5.
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وال�سيطرة عليها؛ با�ستخدام و�سائل االت�سال بحيث تتوافق 
ردود اأفعالهم مع رغبات رجل الدعاية«)1(.

�لفرق بين �لإعالم و�لدعاية:

الر�سالة  عن�سري  ت�سمل  الدعائية  العملية  كانت  اإذا 
والو�شيلة - وهما من اأهم عنا�شر العملية االإعالمية - فكيف 

نفرق بين االإعالم والدعاية؟
والجواب اأن هناك اتفاقًا واختالفًا بينهما:

الر�سالة  من  كللاًل  اإن  اإذ  الو�سيلة،  جانب  في  هو  فاالتفاق 
االت�شال  و�شائل  ت�شتخدمان  الدعائية  والر�شالة  االإعالمية 
المختلفة من اأجل الو�شول اإلى الجماهير، ولي�ض هناك ما يمنع 
اأن تحمل الو�شيلة االت�شالية ر�شالة اإعالمية اأو ر�شالة دعائية.

واأما االختالف بين هذين الم�سطلحين فهو في م�سمون 
الر�سالة االت�سالية، وهو الذي ن�ستطيع من خالله اأن نميز 
بين مفهوم االإعالم ومفهوم الدعاية، ويمكن تلخي�ص نقاط 
االختالف في م�سمون الر�سالة الدعائية والر�سالة االإعالمية 

في النقطتين التاليتين:

)1( عبداالإله الخزرجي، تحليل لغة الدعاية، مرجع �سابق �ص 12 -13.
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اأوًل: باعتبار معيار ال�سدق والحقيقة:

فاالإعالم هو التعبير عن الحقيقة �شواء بالن�شبة للر�شالة 
اأو المر�سل، اأما الدعاية فتعمد اإلى �سنع التاأثير بغ�ص النظر 
ت�سويهها  اأو  الحقيقة  اإخفاء  تتعمد  اإنها  بل  الحقيقة،  عن 
للو�سول اإلى الهدف الدعائي المن�سود )1(. ولذلك فاإننا عندما 
نحاول اأن ن�سنف الر�سالة المبثوثة عبر الو�سيلة االت�سالية 
على اأنها دعاية فاإن ال�سفات ال�سلبية وغير ال�سادقة تكون 
يقول  الت�شنيف.  اأو  الفرز  عملية  عند  الذهن  في  حا�شرة 
جوت واأوودنيل )1986م(: اإن الكلمات الرديفة للدعاية هي 
والخداع«)2(،  الدماغ،  وغ�سيل  النف�سية،  والحرب  »الكذب، 

ونحو ذلك من المفردات التي تدور حول هذا المعنى.
ثانياً: باعتبار المو�سوعية في الطرح والعر�س.

الر�سالة االإعالمية هي تعبير مو�سوعي وعاقل عن االآراء 
واالأفكار، في حين اأن الدعاية - في اأغلب اأحوالها - �سرب 
من  م�سحونًا  جللوًا  فالدعاية»تخلق  واالإثللللارة،  التهيج  من 

)1( محمد كمال الدين اإمام، النظرة االإ�شالمية لالإعالم: محاولة منهجية، دار البحوث 
العلمية، الكويت 1403هـ، 15.

)2( Jowett, & O' Donnell, Ibid, P.15.
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على  ي�سيطر  ال�سباب  من  بنوع  فاإذا  واالنفعاالت  العواطف 
المنطق الذاتي دون وعي من جانبه يخفي الروؤية الحقيقية 

ويقود اإلى نتائج غير �سحيحة«)1(.
واإ�سافة اإلى العواطف واالنفعاالت - التي ت�سعد غالبًا في 
الحاالت ال�شيا�شية كاالأزمات والحروب - فاإن الدعاية تلجاأ 
والتقليد،  المحاكاة  وعلى  واال�شتهواء،  االإيحاء  اأ�شلوب  اإلى 
من  عدد  اأكبر  بها  ي�شترك  التي  المواقف  ا�شتغالل  وعلى 

النا�ض.
كما يقول الدكتور عبداللطيف حمزة )2(: فاإن عمل الدعاية 
في الواقع هو »ت�سييق منطقة التردد في االأفراد والجماعات 
بقدر الم�شتطاع، ولهذا تعتمد على الكلمات البراقة الماألوفة 

وال�سيغ المحفوظة، والمعلومات ال�سائعة بين الجمهور«.
ي�ستطرد عبداللطيف حمزة في حديثه عن �سمات الر�سالة 
االإعالمية  الر�شالة  وبين  بينها  الفرق  اإلى  لي�شل  الدعائية 

)1( د. نادية ح�سين �سالم. »التحليل العلمي للدعاية«. مجلة العلوم االجتماعية، العدد 2، 
�شيف عام 1984م، �ض 48.

تاريخ،  بدون  العربي،  الفكر  دار  ومذاهبه.  تاريخه  له  االإعالم  عبداللطيف حمزة،   )2(
�ض 261.
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فيقول:»وعلى هذا فلي�شت الدعاية طريقة من طرق االإعالم، 
�سلبية  فيه  ت�ستغل  نف�سي  اإيحاء  مجرد  ولكنها  االإخبار،  اأو 
الفرد وطبيعته التي ولد بها وهي طبيعة التقليد والمحاكاة، 
تعب  التي  الحقائق  على  يعتمد  اإنما  االإعللالم  اأن  حين  على 
رجالها في الح�شول عليها، وربما �شاركهم في ذلك جمهور 

الم�شتقبل لمادة االإعالم في ذاتها«)1(.
فيما  �شواء  الدعائية  الر�شالة  تميز  التي  ال�شمات  هــذه 
يتعلق بالهدف عندما يغيب اأو ُتحجب حقيقته عن الجمهور 
ويغلف بمظاهر التزييف والخداع اأو في االأ�شلوب الذي يلجاأ 
اإلى التهييج واالإثارة واال�ستهواء. هذه ال�سمات تكاد نلحظها 
تحليل  تناولت  التي  الدرا�سات  في  وبّين  جلي  بتكرار  تذكر 
لغة الدعاية ور�شالتها واأ�شاليبها، وبخا�شة عندما تذكر في 

�شياق الحديث عن الفرق بينها وبين االإعالم.

)1( مرجع �سابق
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��شتخد�مات �لدعاية �ل�شيا�شية في و�شائل �لإعالم
الدعاية  ا�ستخدام  �سواهد  نتتبع  اأن  هنا  �ساأننا  من  لي�ص 
اأهمية  على  ندلل  ما  بقدر  االإعللالم  و�سائل  عبر  ال�سيا�سية 
هذا اال�شتخدام في التاأثير ال�شيا�شي على عقلية الجماهير 
تحتل  وقائعها  تفا�سيل  تللزال  وما  الحدوث،  قريبة  باأمثلة 
العربية  المنطقة  �شعوب  على  ي�شعب  الذاكرة  من  م�شاحة 
عن  الحديث  في  �شرعنا  لو  اإذ  تتجاهلها.  اأو  تتنا�شاها  اأن 
�شواهد ا�شتخدامات الدعاية ال�شيا�شية في و�شائل االإعالم 
اأنف�سنا  المقام ووجدنا  بنا  الع�سرين فقط لطال  القرن  في 
اأهمية  على  يدلل  ما  بداًل من ذكر  ال�سيا�سية  للدعاية  نوؤرخ 

االأثر الذي تحدثه، وهذا ما نعنيه هنا بالدرجة االأولى.
لو اأخذنا نموذجًا واحدًا للدعاية ال�سيا�سية وا�ستخداماتها 
في و�سائل االإعالم وهو: حرب الخليج الثانية - الأهمية هذا 
واالإ�شالمية  والعربية  الخليجية  الم�شتويات  على  الحدث 
مالم  وهــو  �شاحبته،  التي  االتــ�ــشــاالت  ولتقنية  والــدولــيــة 
القرن  �سهدها  التي  الكبرى  ال�سيا�سية  االزمات  في  يحدث 
الع�شرين - ك�شاهد على ا�شتخدامات الدعاية ال�شيا�شية في 
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و�شائل االإعالم، لتجلت لنا - وبخا�شة في االأ�شابيع االأولى 
للو�سائل االإعالمية في نقل  من الحدث- االأهمية الق�سوى 
االأطراف  من  �سواء  والمختلفة  المتناق�سة  النظر  وجهات 
التي  وال�سعوب  الللدول  من  اأو  بالق�سية،  مبا�سرة  المعنية 
 CNN ولقد كانت محطة  االأزمللة،  اأحد طرفي  تعاطفت مع 
االأخللرى  التلفزيونية  المحطات  مللن  وغيرها  االأمريكية 
ال�شارع  على  العراقية  الدعاية  تاأثير  للم�شاهدين  تعر�ض 
العربي وخا�سة في االأردن وفل�سطين وبع�ص الدول العربية 
اإذ  والثقافية.  ال�سيا�سية  والنخب  القادة  على  بل  االآخللرى، 
كان الم�ساهد وهو في غرفته يتنقل بين �سوارع بغداد وعمان 
ال�سا�سة  على  ويللرى  الفل�سطينية،  والللقللرى  المدن  وبع�ص 
وهم  المدن  هذه  اأهالي  من  المفرطة  الحما�شة  ال�شغيرة 
يرفعون ال�سعارات الموؤيدة للعراق والمعار�سة »لالإمبريالية 
ن�سف  �سيحرق  الذي  الزعيم  ب�سورة  ويلوحون  االأمريكية« 
المعارك«  »اأم  في  در�سًا  االأكبر«  »ال�سيطان  ويلقن  اإ�سرائيل 
بتاأثير  ال�شحراء، وحدث ذلك كله  �شيدور رحاها في  التي 
االإذاعات  وبخا�شة من خالل  العراقية،  ال�شيا�شية  الدعاية 

الموجهة.
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غزو  بداية  في  العراقية  ال�سيا�سية  الدعاية  ن�سطت  لقد 
الوقت  وفي  فيها.  قواته  وانت�سار  للكويت  العراقي  النظام 
وتر�سلها  قواتها  المتحدة  الواليات  فيه  تح�سد  كانت  الذي 
اإلى منطقة الخليج كانت و�سائل االإعالم العراقية تردد باأن 
الجنود  واأن  االأمريكيين،  للجنود  مقبرة  �شتكون  ال�شحراء 
االأمريكيين  الجنود  �شيقتلون  المعارك«  »اأم  في  العراقيين 
�سقطوا  اإذا  وال�سواري  ال�سباع  لتلتقطهم  ال�سماء  في  وهم 

على االأر�ض.
العبارات  هللذه  تكرر  التي  االإعللالملليللة  الر�سالة  وكللانللت 
ت�ستهدف التاأثير على الراأي العام داخل الواليات المتحدة 
وتنكاأ  فيتنام  االأمريكيين في  الجنود  بماآ�سي  حتى تذكرهم 
جراح هزيمة الجي�ص االأمريكي التي ال يزال �سبحها عالقًا 

ومتر�سبًا في ذاكرة كثير من االأمريكيين.
اأما ال�سارع العربي واالإ�سالمي فقد كانت اإذاعتا »المدينة 
المنورة« ومكة المكرمة« الموجهتان من الموؤ�س�سة الدعائية 
االأخللرى  االإعللالملليللة  الو�سائل  كللل  خلفهما  ومللن  العراقية 
المدعومة وبقوة من النظام ال�سيا�سي العراقي توؤدي دورها 
بفاعلية من اأجل التاأثير على الكتل الجماهيرية التي كانت 
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المتكررة  البعثية  للللللنللداءات  ال�ساعة  مللدار  على  تتعر�ص 
باالن�سمام اإلى كتائب »الجهاد المقد�ص« التي يقود جحافلها 
نيل  اإلللى  والدعوة  الجمهوري،  وحر�سه  الموؤمن«  »عبداهلل 
واالإمبريالية  ال�سهيونية  بين  الحرب  في  الم�ساركة  �سرف 
جهة  من  االأر�ص  في  و»الم�ست�سعفين«  جهة،  من  وعمالئها 

اأخرى.
بداية  في  الدعائية  ل�شعارات  ا  هذه  جذوة  ا�شتعلت  ولقد 
الحطام  وكــان  تحريرها،  حــرب  ثم  ومــن  الكويت  احتالل 
من  زادت  التي  االت�سال  تكنولوجيا  هو  اأوارها  ُي�سعل  الذي 
لهيبها واإدراك القائمين على االإعالم العراقي للكيفية التي 
يديرون بها االآلة الدعاية لخدمة النظام ال�سيا�سي، تغليف 
المطلوب  اأثره  يحدث  حتى  والعروبة  الدين  بلبو�ض  اأهدافه 

في ال�شارعين العربي واالإ�شالمي.
اإن حرب الموجات ال�سوتية وقنوات البث الف�سائية بين 
جهة  من  االأمريكي  واالإعـــالم  جهة،  من  العراقي  النظام 
اأخرى ما تزال عالقة في ذاكرة ال�سعوب، تتذكرها، وتتذكر 
الموقف فيها. وقد عك�ض جيف  االإعالم كان �شيد  اأن  معها 
قال  عندما  الحقيقية  هــذه   Jeff Greenfield جرينفلد 
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االأمريكية   ABC محطة  بثته  الذي  االإخباري  البرنامج  في 
ال�شوتية  الموجات  �شبتمبر عام 1990م:»اإن حرب  في 17 
التحالف  وقوات  جهة  من  العراق  بين  التلفزيونية  وال�سور 
من جهة اأخرى هي حرب دعائية تدور في منطقة ال تعترف 
اأدرك �شدام ح�شين هذه الحقيقة  بالحدود الطبيعية. وقد 

عندما قال: فلن�سعلها حربًا كالمية تلفزيونية«.



الفصل الثامن
وسائل اإلعالم والتنشئة السياسية
مفهوم التنشئة السياسية

أهمية وسائل اإلعالم في التنشئة السياسية

تأثير وسائل اإلعالم في التنشئة السياسية

التأثير المعرفي 

التأثير العاطفي

التأثير السلوكي
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مفهوم �لتن�شئة �ل�شيا�شية

التن�سئة  م�سطلح  تحديد  على  عامًا  اتفاقًا  هناك  لي�ص 
ال�سيا�سية بين الباحثين في العلوم االجتماعية، اإذ اإن هذا 
في  المتخ�س�سين  بين  م�ستركًا  قا�سمًا  يمثل  الم�سطلح 
ال�سيا�سة واالجتماع واالإعالم، وكل من هوؤالء يحاول اأن ي�سع 
تعريفًا يتنا�سب مع اهتماماته ويخدم المجال الذي تخ�س�ص 
فيه. وعلى الرغم من هذا التفاوت في تحديد المعنى الدقيق 
متغيرات  ثمة  هناك  اإن  القول  ن�ستطيع  اأننا  اإال  للم�سطلح 
مثل  المتخ�س�سين  ودرا�للسللات  بحوث  فللي  وردت  رئي�سة 
تمثل  اإذ  االإعللالم،  وو�سائل  واالأقللران،  والمدر�سة،  االأ�سرة، 
هذه العوامل االأربعة الم�سادر الرئي�سة للتن�سئة ال�سيا�سية، 
مقبواًل  تعريفًا  ن�سوغ  اأن  ن�ستطيع  العوامل  هذه  خالل  ومن 
التعريفات  ن�ستعر�ص  اأن  بعد  ال�سيا�سية  التن�سئة  لمفهوم 

العامة التالية:
التن�سئة   )1978(  Gantz وجانتز   Atkin اتكن  ُيعرف 
ال�سيا�سية باأنها: »عملية تطورية يكت�سب من خاللها االأطفال 
ال�سيا�سية  البيئة  من  و�سلوك  ومواقف  معلومات  والنا�سئة 
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المحيطة بهم«)1(.
التن�سئة  اآخرًا لم�سطلح  Rubin فيقدم تعريفًا  اأما روبن 
فيه  يو�سح  اإذ  ال�سابق،  التعريف  من  دقة  اأكثر  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  ويقول:»التن�سئة  ال�سيا�سية  البيئة  من  المق�سود 
متعددة  اجتماعية  و�شائل  خــالل  من  تطورية  عملية  هي 
من  تمكنه  مواقف  بها  ن  ُويَكوِّ معلومات  الفرد  بها  يكت�سب 
البيئة  االأخرى في  واالأ�سياء  والموؤ�س�سات،  االأ�سخا�ص،  فهم 

ال�شيا�شية«)2(.
اأكثر  منحى  بالم�سطلح   Sheinkoof �سينكوف  وينحو 
انتقال  »عملية  باأنها  ال�سيا�سية  التن�سئة  ويعرف  عمومية 

ال�سلوك والتقاليد ال�سيا�سية من جيل اإلى اآخر«)3(.
على  ركزت  اأنها  الثالثة  التعريفات  هذه  في  والمالحظ 
التي  الو�سائل  على  تركز  ولم  ال�سيا�سية  التن�سئة  م�سمون 
�سوؤال  عن  اأجابت  بهذا  وهللي  الم�سمون،  هللذا  بها  يتحقق 
)1( Atkin, Charles & Gantz Water, )Spring, 1978(. "Television news 
and political socialization". Public Opinion Quarterly. 42: P.184.

)2( Rubin, Alan M. )1978( Child And adolescent television use of 
political socialization. Journalism Quarterly 55: P.125.

)3( Sheinkopf, Kenneth G. )1975(, Family communication patterns 
and anticipatory socialization. Journalism Quarterly. 50: P.24.
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»ماذا؟« ولم تجب عن »كيف؟«، وحتى التعريف الذي قدمه 
روبن اأ�شار فيه اإلى هذه الو�شائل في �شياق النكرة، اإذ قال: 

و�شائل اجتماعية متعددة، ولم يحدد ما هي هذه الو�شائل.
وعلى الرغم من اأن عوامل اأو م�سادر التن�سئة ال�سيا�سية 
اأ�شحاب  قدمها  التي  الــدرا�ــشــات  اأدبــيــات  فــي  ــرت  ذك قــد 
في  اإليها  ي�سيروا  لم  اأنهم  اإال  وغيرهم  ال�سابقة  التعريفات 
تحديدهم لهذا الم�سطلح، وقد يكون ال�سبب في ذلك اأنهم 
االجتماع  علم  في  الباحثين  من  التعريفات  هللذه  ا�ستقوا 
المتخ�ش�شون  ثم جاء  المو�شوع،  دعائم هذا  اأر�شوا  الذي 
في االإعالم وال�سيا�سة ووظفوا المتغيرات الرئي�سة في هذا 
متغيرات  اإليها  اأ�شافوا  ثم  تخ�ش�شاتهم  لخدمة  المو�شوع 

اأخرى.
ال�سابقة  التعريفات  في  ورد  الذي  النق�ص  لهذا  وتالفيًا 
لم�سطلح التن�سئة ال�سيا�سية ن�ستطيع اأن ن�سوغ تعريفًا اآخرًا 
يت�شكل  التي  االأ�شا�شية  العنا�شر  فيه  تتوفر  الم�شطلح  لهذا 

منها، ونقول:
»التن�سئة ال�سيا�سية هي عملية تطورية يكت�سب فيها النا�سئة 
ال�سيا�سية من خالل م�سادر  البيئة  ومعارف عن  معلومات 
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االإعالم  وو�سائل  والمدر�سة  االأ�سرة  مثل  متعددة  اجتماعية 
وتوؤثر في  البيئة  ت�ساعدهم على فهم عنا�سر هذه  بطريقة 

وعيه ومواقفه و�شلوكه«.
�أهمية و�شائل �لإعالم في �لتن�شئة �ل�شيا�شية

التن�سئة  تمثل م�سدرًا مهمًا من م�سادر  االإعالم  و�سائل 
ال�سيا�سية للفرد. هذه الحقيقة لم يتنبه اإليها بع�ص اأ�ساتذة 
من  كثير  في  اهتموا  الذين  فيه  والمتخ�س�سين  االجتماع 
درا�ساتهم وبحوثهم التي تناولت مو�سوع التن�سئة ال�سيا�سية 
بدور االأ�سرة والمدر�سة واالأقران كم�سادر للتن�سئة ال�سيا�سية، 
 - الدرا�شات  هذه  االإعــالم.  لو�شائل  الكبير  الدور  واأهملوا 
وفي  ال�ستينات،  عقد  منت�سف  في  ظهرت  التي  وبخا�سة 
ال�شنوات االأولى من عقد ال�شبعينات الميالدية ركزت على 
نتائج درا�سات كالبر Klapper وغيره من الباحثين الذين 
�سلكوا طريقه، والتي كانت تدور حول نتيجة محورية اأ�سا�ص 
هي: اأن لو�سائل االإعالم تاأثيرًا في عملية التن�سئة ال�سيا�سية 
اإذ يكون من خالل عوامل  للفرد، ولكنه تاأثير غير مبا�سر، 
المحيطة  اللل�للسللغلليللرة  الللجللمللاعللات  مللثللل  اأخللللرى،  و�سيطة 
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اأدبيات نظرية  ينطلق من  الللراأي. وكل ذلك  وقادة  بالفرد، 
 Two -step Flow of مرحلتين  على  المعلومات  انتقال 

.Communication

وقد ظهرت درا�سات علمية عار�ست هذا الراأي ونق�ست 
اإن  الفر�شية التي قامت عليها هذه الدرا�شات والتي تقول: 
التن�سئة  عملية  في  مبا�سر  غير  تاأثير  لها  االإعللالم  و�سائل 
�شابقة  مواقف  تعزيز  على  يقت�شر  دورهــا  واإن  ال�شيا�شية، 
النا�سئة من خالل و�سائل غير مبا�سرة  تر�سخت في عقول 

مثل االأ�سرة والمدر�سة واالأقران.
مهمة  حقائق  ثللالث  مللن  انطلق  المعار�ص  اللللراأي  هللذا 

هي:)1( 
االأولى  عمرهم  �سني  في  النا�سئة  اأن  االأوللللى:  الحقيقة 
تت�شكل  التي  العوامل  تلك  تجاه  �شابقة  مواقف  لهم  لي�شت 
منها الحياة ال�سيا�سية في بيئتهم التي يعي�سون فيها)2(.حتى 

)1( Stevens H, Chaffe, Scott Ward, & Leonard Tipton, )1970(, 
"Mass Communication and Political Socialization" Journalism 
Quarterly. 47: 658.

)2( مثل االنتماء اإلى االأحزاب والجماعات والمنظمات ال�سيا�سية، ومواقف الفرد تجاه كل 
ما يتعلق بالممار�سات ال�سيا�سية لحكومة بالده ونحو ذلك من اأنماط ال�سلوك ال�سيا�سي.
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نقول اإن و�سائل االإعالم تعزز من هذه المواقف اأو تغيرها. 
ال�سياق هو:  نف�سه في هذا  الذي يطرح  الجوهري  وال�سوؤال 
كيف تعزز و�شائل االإعالم مواقف �شيا�شية لم تكن موجودة 

اأ�ساًل وابتداًء؟!!
كانت معتمدة  درا�سات كالبر  نتائج  اأن  الثانية:  الحقيقة 
عــلــى درا�ـــشـــات �ــشــابــقــة اهــتــمــت بــقــيــا�ــض وجــهــات النظر 
المدار�ص  اإلللى  النا�سئة  انتماء  ومللدى  معينة،  ق�سايا  تجاه 
ودور  ال�سيا�سية،  بيئتهم  بها  تموج  التي  المتنوعة  ال�سيا�سية 
و�سائل االإعالم في اتخاذ القرارات حيال االنتماء اإلى هذه 
المدار�ض. هذا كله ال يدخل في مجال التاأثير الذي تحدثه 
و�سائل االإعالم، بل هو نتيجة لهذا التاأثير، اإذ اإن تاأثير و�سائل 
االإعالم في عملية التن�سئة ال�سيا�سية هو تاأثير تراكمي يعتمد 
على اكت�ساب الثقافة والمعلومات ال�سيا�سية، وبناء المواقف 

ال�شيا�شية. اأما الراأي فهو تح�شيل حا�شل لي�ض اإال.
المعلومات  انتقال  الموؤيدين لنظرية  اأن  الثالثة:  الحقيقة 
على مرحلتين قد نق�ست اآراءهم نتائج الدرا�سات الالآحقة 
التي اأكدت على اأن لو�سائل االإعالم دورًا مبا�سرًا في عملية 
التن�سئة ال�سيا�سية، واأن تاأثير هذه النظرية يكون في تعزيز 
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التي  المعلومات  بنائها  في  �شاهمت  للفرد  �شابقة  مواقف 
واإذا  عديدة،  �شنوات  خالل  االإعــالم  و�شائل  من  ا�شتقاها 
كانت و�سائل االإعالم تمثل حافزًا للنا�سئة لمناق�سة الق�سايا 
اأع�ساء  مع  اأو  اأقرانهم  مع  لقاءاتهم  في  العامة  ال�سيا�سية 
اأ�سرهم كالوالدين واالإخوة - كما تقول بذلك نظرية انتقال 
اأثرًا  ُيَعّد  الن�ساط  هللذا  فللاإن   - مرحلتين  على  المعلومات 

مبا�سرًا من تاأثير و�سائل االإعالم على النا�سئة.
وخال�سة القول: اإن نتائج الدرا�سات الحديثة التي اأُجريت 
ال�سيا�سية  والتن�سئة  االإعالم  و�سائل  بين  العالقة  في مجال 
الو�سائل  الذي تحدثه هذه  المبا�سر  االأثر  اأهمية  توؤكد على 
مرحلتي  في  وبخا�سة  واجتماعيًا  �سيا�سيًا  الفرد  تكوين  في 
الطفولة وال�شباب. وياأتي التلفزيون في طليعة هذه الو�شائل 
ووارد  ت�سافي  درا�سة  ويوؤكد هذا  التاأثير.  م�ستوى  من حيث 
وتبتون ال�سابقة التي اأثبتت اأن و�سائل االإعالم تمثل م�سدرًا 
التي  الدرا�سات  ال�سخ�سي كما ترى ذلك  مكماًل لالت�سال 
 Hollander اأيدت نتائج كالبر في هذا ال�سدد. اأما هوالندر
)1971م(، فقد اأيد االتجاه الجديد الذي يعزز من التاأثير 
المبا�سر لو�سائل االإعالم، حيث قال: اإن هذه الو�سائل توؤدي 
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االآن دور »الوالدين« التقليدي في عملية التن�سئة ال�سيا�سية 
المعا�شرة )1( اإ�سافة اإلى درا�سات اأخرى مثل درا�سة روبن 
Rubin )1976م()2( ، ودومينك Doninick )1972م()3(.

تاأثير و�شائل �لإعالم في �لتن�شئة �ل�شيا�شية

و�سائل  تاأثير  اأنللواع  ال�سيا�سي  االت�سال  اأ�ساتذة  يق�سم 
اأنللواع:  ثالثة  اإلللى  ال�سيا�سية  التن�سئة  عملية  في  االإعلللالم 
التاأثير المعرفي، والتاأثير العاطفي، والتاأثير ال�شلوكي، وقبل 
اأن نتحدث عن كل واحد من هذه االأنواع الثالثة، يح�سن اأن 

نقدم التعريفات االإجرائية لها.

 :Cognative Effect لتاأثير �لمعرفي�

ويق�شد به معرفة العالقة بين التعر�ض لو�شائل االإعالم 
وزيادة الوعي المعرفي والثقافي بالبيئة ال�سيا�سية.

)1( Neil, Hollander. )1971(, Adolescents and the war: the Source & 
socialization, Journalism Quarterly. 48: 479.

)2( J.R. Dominick, )1972(. Television and Political socialization. 
Educational Broadcasting Reviw. 6: 48 -56.

)3( A.M. Rubin, )1976(, Television in childern's Political socialization. 
Journal of Broadcasting. 20: 51 - 60.
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:Affective Effect لتاأثير �لعاطفي�

ويق�سد به مدى تاأثير و�سائل االإعالم في تحديد المواقف 
الق�سايا  تجاه  النا�سئة  يتبناها  التي  االتجاهات  وت�سكيل 

المتعلقة بالبيئة ال�سيا�سية.

:Behavioral Effect لتاأثير �ل�شلوكي�

ويق�شد به معرفة العالقة بين التعر�ض لو�شائل االإعالم 
والم�ساركات الحقيقية في ن�ساطات البيئة ال�سيا�سية.

ونذكر  االأنلللواع،  هللذه  من  واحللد  كل  عن  االآن  و�سنتحدث 
لمعرفة  المتخ�س�سون  اأجراها  التي  الدرا�سات  من  بع�سًا 

مراحل هذا التاأثير في عملية التن�سئة ال�سيا�سية.

:Cognative Effect لتاأثير �لمعرفي�

توؤكد الدرا�سات التي اأجريت في مجال معرفة العالقة بين 
و�سائل االإعالم وزيادة الوعي المعرفي لدى النا�سئة بق�سايا 
تمثل م�سدرًا مهمًا من  الو�سائل  اأن هذه  ال�سيا�سية:  البيئة 
م�سادر التن�سئة ال�سيا�سية، واأن و�سائل االإعالم ت�ستطيع اأن 
توؤثر على التوجهات المعرفية للفردوتنمي ثقافته ال�سيا�سية 
المتعلقة بالق�سايا والموؤ�س�سات ال�سيا�سية في مجتمعه وعن 
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الدرا�سة  الدرا�سات  هذه  ومن  اأنف�سهم.  ال�سيا�سيه  رجللال 
التي اأجراها كونواي Conway و�شتيفنز Stevens و�شميث 
بتنمية  وعالقتها  االإعــالم  و�شائل  ا�شتخدام  حول   Smith

الوعي المعرفي ال�سيا�سي لدى النا�سئة.
الوعي  تنمية  اإن  تللقللول:  الللتللي  الحقيقة  مللن  وانللطللالقللًا 
المعرفي ال�سيا�سي هو نتيجة لعملية تعليمية يمر بها الفرد؛ 
تاأثير  مدى  على  درا�ساتهم  في  الباحثون  اأولئك  ركز  فقد 
و�سائل االإعالم في تنمية هذا الوعي المعرفي ال�سيا�سي لدى 
لو�سائل االإعالم  اأن  اإلى  نتائج درا�ستهم  النا�سئة. وخل�ست 
تاأثيرًا كبيرًا في هذا ال�سدد، واأكدت على اأن و�سائل االإعالم 
تقدم المعلومات ال�سرورية للنا�سئة، والمتعلقة بالمتغيرات 
االأ�سا�سية للبيئة ال�سيا�سية، مثل النظام ال�سيا�سي واالأعراف 
والقيم ال�شيا�شية ال�شائدة في المجتمع، والكيفية التي تمار�ض 
الموؤ�س�سات  وعن  ذاك،  اأو  النظام  هذا  في  ال�سيا�سية  بها 

ال�شيا�شية الهامة في المجتمع)1(.
من م�سادر  مهمًا  االإعالم م�سدرًا  و�سائل  اأ�سبحت  لقد 
)1( Comway, Margaret M. Stevens, Jay A, and Smith Robert G. 
)1975(. The relation between media use and children's civic 
awareness. Journalism Quarterly, 52: 531- 538.
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الح�سول على المعلومات المتعلقة بق�سايا البيئة ال�سيا�سية 
يقدمه  ما  اأن  في  �شك  من  وما  خارجه.  اأو  المجتمع  داخل 
التلفزيون - مثاًل- ي�ساعد في زيادة الوعي المعرفي الذي 
والتي  االجتماعية  التن�سئة  لعملية  التحتية  البنية  يمثل 
ال�شلوكية.  الن�شاطات  وتتقرر  المواقف  خاللها  من  تتحدد 
وفي هذا يوؤكد لين Lane )1( ، على اأن ما يتيحه التلفزيون 
ال�سيا�سية  البيئة  حول  بمعلومات  التزود  فر�ص  من  للفرد 
التفاعل  الرغبة في  ة  ُيطور حا�سَّ اأن  �ساأنه  به من  المحيطة 
االإعالم  لو�سائل  التعر�ص  اإن  ويقول:  ال�سيا�سية،  البيئة  مع 
حول  ومناق�سات  حلللوارات  فللي  الللفللرد  ا�ستراك  اإلللى  يلللوؤدي 
الفرد في  ا�سترك  وكلما  تعر�سها،  التي  ال�سيا�سية  الق�سايا 
مثل هذه الحوارات والمناق�سات؛ كلما زاد تعر�سه لو�سائل 
في  الو�سائل  لهذه  يحتاج  الأنلله  عك�سية،  وبطريقة  االإعللالم 
بحثه عن معلومات متعلقة بق�سايا ناتجة عن هذه الحوارات 

والمناق�شات)2(.

)1( Lane, Rebort E. )1965( Political Life: The Passing and Traditional 
Society. New York: The Free Press. P.288.

)2( مرجع �سابق



175

 مقدمة في
االتصال السياسي

ومن الدرا�شات التي اأجراها المتخ�ش�شون في االت�شال 
الوعي  متغير  على  االإعــالم  و�شائل  تاأثير  لمعرفة  ال�شيا�شي 
التي   ،Dominick دومينيك  درا�شة  ال�شيا�شية  والمعرفة 
طالب  من  عينة  اختار  حيث   ،)1( 1972م  عام  في  اأجراها 
الوعي  زيللادة  في  التلفزيون  اأثللر  لقيا�ص  الثانوية  المرحلة 
و�سائل  اأن  درا�سته  نتائج  وك�سفت  ال�سيا�سي.  المعرفي 
المتعلقة  للمعلومات  اأ�سا�سيًا  م�سدرًا  تمثل  كانت  االإعللالم 
برئي�ص الدولة )83٪ اأجابوا بل نعم( وبنائب الرئي�ص )٪84( 

وبالكونجر�ص )59٪( وبالمحكمة العليا )٪50(.
)2( فقد  Asp )1985م(  واآ�سب   Miller ميللر  اأما درا�شة 
لتطوير  االإعالم  و�سائل  النا�سئة من  تعلم  ركزت على مدى 
اآفاقهم الذهنية والمعرفية حول البيئة ال�سيا�سية من خالل 

محاولة الدرا�سة االإجابة عن �سوؤالين مهمين:
الواليات  في  المواطنون  بها  ح�شل  التي  الكيفية  ما   -1

)1( J.R. Dominick, )1972(, Ibid.

)2( Miller, Arthur A, & Asp, Kent, Learning about politics from the 
media: A comparative study of Sweeden and the United States: In: 
Krais, Sidney & Perloff, Richard M. )Eds(. Mass Media and Political 
Thought: An Information Processing Approach. Beverly Hills, CA: 
Sage 1985, 241 - 266.
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و�شائل  من  ال�شيا�شية  المعلومات  على  وال�شويد  المتحدة 
االإعالم؟

والمعرفة  الوعي  ــادة  زي في  االإعــالم  و�شائل  دور  ما   -2
ال�سيا�سية لدى النا�سئة؟ وقد انتهت نتائج درا�ستهما اإلى:

1- اأن التعر�ض الم�شتمر لو�شائل االإعالم بعامة والتلفزيون 
ال�شيا�شة  والمعرفة  الوعي  تنمية  اأثر مبا�شر في  له  بخا�شة 

لدى عينة الدرا�سة.
متابعة  اأجل  من  للتلفزيون  الم�شتمر  اال�شتخدام  اأن   -2
المجتمع؛ ي�سهم في زيادة  التي تحدث في  العامة  الق�سايا 
المجتمعين  كال  في  الدرا�سة  عينة  لدى  ال�سيا�سية  الثقافة 

االأمريكي وال�شويدي.
والخال�سة اأن هذه الدرا�سات تقرر حقيقة مهمة وهي اأنه 
في  كبيرًا  وتقدمًا  هائلة  ثورة  ي�سهد  الذي  الوقت  هذا  وفي 
و�شائل  على  للقائمين  ينبغي  ال  واالت�شال،  االإعالم  و�شائل 
االإعالم اأن يتجاهلوا الدور الكبير الذي تلعبه هذه الو�شائل 
في تزويد المواطنين وغيرهم بالمعلومات المتعلقة بق�سايا 
تتقاع�ص  ال  واأن  والخارجية،  الداخلية  ال�سيا�سية  بيئتهم 
لجمهورها  ال�شحيحة  المعلومات  تقديم  عن  الو�شائل  هذه 
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هذه  تتبناها  التي  المواقف  الأن  منهم،  النا�سئة  وبخا�سة 
تحديد  ثم  ومن  االإعالمية،  الو�شيلة  جمهور  من  ال�شريحة 
اأ�سا�سًا على كم وكيف  الم�ساركة الفاعلة من عدمها يعتمد 
االأمريكية  الباحثة  تقدم  ولذلك  لهم.  المقدمة  المعلومات 
المعلومات  توؤثر  كيف  فيه  تو�سح  مثااًل   ،Graber جريبر 
ال�شلوك  على  االإعــــالم  و�ــشــائــل  تقدمها  الــتــي  ال�شيا�شية 
اإنه  وتقول:  والحكومة،  المواطنين  بين  والتفاعل  ال�سيا�سي 
وفي المجتمعات التي تعتمد فيها الحكومات على الم�شاركة 
ال�سعبية وبخا�سة في موا�سم االنتخابات اأو في الحاالت التي 
فاإن على  الحكومة؛  ن�ساطات  رقيبًا على  ال�سعب  فيها  يكون 
الأفراد  و�شحيحة  كافية  معلومات  تقدم  اأن  االإعالم  و�شائل 
ن�ساطاتها  ومع  الحكومة  مع  تفاعلهم  يكون  حتى  المجتمع؛ 
ف�سلت  ما  واإذا  الللدور.  بهذا  للقيام  يوؤهلهم  م�ستوى  على 
�شوء  يعني  ذلك  فاإن  المهمة  هذه  اأداء  في  االإعــالم  و�شائل 
فهم للبيئة ال�سيا�سية يوؤدي اإلى خلط في المفاهيم اأو عدم 

اإمكانية الم�ساركة بالكلية.



178

 مقدمة في االتصال
السياسي

 Affective Effect )1(2- التاأثير العاطفي
و�سائل  تحدثه  الللذي  ال�سيا�سي  التاأثير  من  الثاني  النوع 
االإعالم على النا�سئة هو التاأثير العاطفي اأو ال�سعوري، ومعناه 
اأن مرحلة الوعي الثقافي والمعرفة بالق�سايا ال�سيا�سية يقود 
بهذه  االهتمام  وهي  التاأثير  مراحل  من  اأخرى  مرحلة  اإلى 
اإلى  مرحلة  من  واالنتقال  التغير  وهذا  ومتابعتها،  الق�سايا 

اأخرى يوؤثر ويتاأثر باأنماط التعر�ص لو�سائل االإعالم.
اإن الدرا�شات التي اأجراها المتخ�ش�شون في هذا ال�شدد 
 Interest والتي ركزت على متغير االهتمام بالبيئة ال�سيا�سية
التعر�ص  اأن  توؤكد على   ،in the Political Environment

لو�سائل االإعالم يزيد من اهتمام الفرد بالق�سايا ال�سيا�سية 
التي تحدث في بيئته وتدفعه اإلى البحث عن المعلومات التي 
ت�سبع ف�سوله، وهذا االهتمام بدوره ينعك�ص اأي�سًا على حجم 

التعر�ض لهذه الو�شائل االإعالمية.
الدرا�سات التي خل�ست اإلى مثل هذه النتيجة كان معظمها 
الذين  االأ�شخا�ض  التالية:  العلمية  الفر�شية  على  يركز 

)1( Graber, Doris )1989(. Mass Media And American Politics, ibid, 
P.150.
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اأكثر  �سيكونون  ال�سيا�سية  البيئة  لديهم معلومات كافية عن 
اأكثر في و�سائل  اإلى البحث عن معلومات  مياًل من غيرهم 
االإعالم، الأنهم اأكثر قدرة من االآخرين في فرز ماله عالقة 

باهتماماتهم ال�شخ�شية.
ولذلك فاإن ذلك النوع من الدرا�شات الذي تناول تحليل 
�سبيل  على   - التلفزيون  في  االإخبارية  البرامج  م�سمون 
البرامج  من  النوعية  هذه  تاأثير  في  يبحث  كان   - المثال 
اتكين  درا�شة  الدرا�شات  هــذه  ومــن  الم�شاهدين.)1(  على 
Nyman )1976م(  ونيمان   ،Galloway Atkin، وجالواي 

الناخب  ثقافة  اإن  تقول:  التي  الفر�شية  على  ركــزت  التي 
واهتمامه بالق�سايا ال�سيا�سية توؤثر وتتاأثر باأنماط التعر�ص 
لو�سائل االإعالم، اإذا توقع الباحثون في درا�ستهم اأن هناك 
عالقة �شببية بين هذين المتغيرين، اأي اأن التعر�ض لو�شائل 
االإعالم يزيد من المعرفة ال�شيا�شية التي تعر�شها الو�شائل 
االإعالمية، واأن هذه المعرفة وذلك االهتمام يزيد اأي�سًا من 

حجم التعر�ض لو�شائل االإعالم بطريقة عك�شية.

)1( Atkin, Charles K. "Communication and political socialization". 
In: Nimmo & Sanders )Ed.(, P. 299 -328.
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من  طالبًا   148 �شملت  التي  الدرا�شة  عينة  خــالل  ومــن 
عليهم  وزعـــت  والــتــي  االأمــريــكــيــة،  ــورادو  ــل ك واليـــة  جامعة 
االأمريكية  الرئا�سية  االنتخابات  مو�سوع  تناولت  ا�ستبانات 
هناك  اأن  العينة  هذه  اإجابات  نتائج  ك�سفت  1972م،  عام 
)التلفزيون  االإعللالم  لو�سائل  التعر�ص  بين  اإيجابية  عالقة 
واالهتمام  ال�سيا�سية  الثقافة  ومتغيرْي  خللا�للص(  ب�سكل 
التي  النتائج  الباحثون  ويلخ�ص  ال�سيا�سية،  البيئة  بق�سايا 
التي  المعلومات  بقولهم:»اإن  درا�شتهم  في  اإليها  تو�شلوا 
االأ�سا�سين  المتغيرين  اأن  على  توؤكد  العينة  اأفراد  بها  اأدلى 
في الدرا�سة )المعرفة ال�سيا�سية واالهتمام بمتابعة الق�سايا 
اأهمية في مجال البحث في  اإ�سهامًا ذا  ال�سيا�سية( يمثالن 
دوافع واأنماط التعر�ص لو�سائل االإعالم. كما اأن نتائج هذه 
من  يزيد  االإعالم  لو�سائل  التعر�ص  اأن  على  توؤكد  الدرا�سة 
المعرفة ال�سيا�سية لدى االأفراد ومدى اهتمامهم ومتابعتهم 
من  فرد  كل  مقابلة  خالل  ومن  ال�سيا�سية.  بيئتهم  لق�سايا 
اأفراد العينة تبين اأن االهتمام ال�شخ�شي بال�شيا�شة يدفعهم 
لقراءة االأخبار المتعلقة بالحمالت االنتخابية، اأو م�ساهدة 
هذه االأخبار في التلفزيون. وفي المقابل فاإن هذا التعر�ض 
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يزيد من رغبة ال�سخ�ص واهتمامه بالمتابعة مما يدفعه اإلى 
التعر�ض لو�شائل االإعالم«)1(. 

في   Johnson جون�سون  اأي�سًا  النتيجة  هللذه  اأكللد  وقللد 
درا�شته التي خل�شت اإلى اأن االأ�شخا�ض الذين لهم اهتمام 
بق�سايا البيئة ال�سيا�سية يجدون في و�سائل االإعالم ما يثير 
اأكثر  يكونون  ولذلك  الق�سايا،  بتلك  واهتمامهم  انتباههم 

معرفة وثقافة بهذه الق�سايا من غيرهم)2(.
اأكثر  مرحلة  اإلللى  تقود  المعرفي  الوعي  مرحلة  اأن  وكما 
المعلومات  متابعة  في  والرغبة  االهتمام  وهي  منها  تقدمًا 
المرحلتين  هاتين  فاإن  ال�سيا�سية،  البيئة  بق�سايا  المتعلقة 
الم�ساركة  مرحلة  وهللي  تقدمًا،  اأكثر  مرحلة  اإلللى  ُتللوؤديللان 
هي  الم�ساركة  هذه  ال�سيا�سية،  البيئة  ن�ساطات  في  الفعلية 
ال�سيا�سي  االت�سال  مجال  في  الباحثون  عليها  يطلق  التي 
Political Participation وهي نتيجة لتاأثير و�سائل االإعالم 

الذي  التاأثير  اأنواع  الثالث من  النوع  الذي هو  ال�سلوك  على 
)1( Atkin-Charles, Galloway, John& Nyman, Oguz. )summer, 
1976(."News media exposure, political knowledge, and campaign 
interest". Journalism Quarterly. 53:230- 238.

)2( Johnson, Norris. )1973(. Television and Politcization: A test of 
Competing Models. Journalism Quarterly 51:447 - 455.
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تحدثه و�سائل االإعالم في عملية التن�سئة ال�سيا�سية.
 Behavioral Effect التاأثير ال�شلوكي -

و�شائل  تاأثير  مراحل  اأهــم  تعد  ال�شلوكي  التاأثير  مرحلة 
الترجمة  هي  اإذ  ال�سيا�سية،  التن�سئة  عملية  في  االإعلللالم 
ومعلومات  مللعللارف  مللن  الللفللرد  اكت�سبه  مللا  لكل  الحقيقية 
وتلك  المعارف  هذه  اأفرزته  وما  ال�سيا�سية،  ببيئته  تتعلق 
الم�شاركة  على  ت�شاعد  واتجاهات  مواقف  من  المعلومات 
الفاعلة في العلمية ال�سيا�سية. ويوؤكد هذا ما ذهب اإليه كل 
 Jackson - Beeck وجاك�شون بيك Chaffee من ت�شافي
وبخا�شة في هذا  االإعالم،  و�شائل  اأن  Durall، من  ودورال 
الوقت الذي ي�شهد ثورة ات�شالية كبيرة وبخا�شة في مجال 
التلفزيون الذي اأ�شبح اأدادة من اأدوات اكت�شاب المعلومات 
والمعارف للمواطن الع�سري، ت�سهم اإ�سهامًا كبيرًا في توعية 
المواطن وت�سجيعه على االهتمام ببيئته التي يعي�ص فيها مما 

ينعك�ض على �شلوكه تجاهها ومحاولة م�شاركته فيها)1(.

)1( Chaffee, Stevens H, Jackson - Beeck, Marilyn, Durall, Jeen, & 
Wilson, Donna, "Mass Connunication in political Socialization". In: 
Renshon, Stanly Allen )ed.(. Handbook of Political Socialization. 
New York: The Free Press, New York. P. 323.
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)1( فقد بحث العالقة بين  Lewellen 1976م  لويلن  اأما 
التعر�ض للتلفزيون والم�شاركة ال�شيا�شية في درا�شة م�شحية 
العا�سمة  فللي  الثانوية  المرحلة  طللالب  مللن  عينة  �سملت 
وفي  طالبًا،   1811 اأفللرادهللا  عدد  بلغ  وا�سنطن  االأمريكية 
التي  التلفزيونية  للبرامج  م�ساهدتهم  لهم عن مدى  �سوؤاله 
تعر�ص الق�سايا العامة، وال�سوؤون ال�سيا�سية، ومدى متابعتهم 
اأن�سطة  في  بالم�ساركة  ذلك  وعالقة  التلفزيونية،  لالأخبار 
بين  اإيجابية  اأن هناك عالقة  له  تبين  ال�شيا�شية؛  االأحزاب 
التعر�ص لو�سائل االإعالم )التلفزيون ب�سكل خا�ص( واأنماط 
كلما  اأنه  درا�سته  نتائج  اأو�سحت  كما  ال�سيا�سية،  الم�ساركة 
زاد ت عر�ص اأفراد العينة للبرامج التلفزيونية؛ كلما زادت 
بيئتهم  في  لهم  المتاحة  االأن�سطة  في  م�ساركتهم  اإمكانية 

ال�شيا�شية.
ويذكر كل من ماكلود Mcleod، وبابي Bybee ، ودورال 
و�سائل  بها  تقوم  اأن  يمكن  وظائف  خم�ص  1979م   Durall

االإعــــالم مــن اأجـــل اإيــجــاد مــواطــن على درجـــة جــيــدة من 

)1( Lewllen, James R. )1976(. Mass media and political participation. 
Social Education, 40: 457 - 461.
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الم�شاركة ال�شيا�شية، وهي:)1( 
1- تحفيز باعث الم�شاركة.

2- تثقيف المواطن.
موا�شم  في  وخا�شة  الــقــرار،  �شناعة  عملية  ت�شهيل   -3
االأ�سواء  وت�سليط  الق�سايا،  تو�سيح  خالل  من  االنتخابات 

على ال�سخ�سيات الموؤثرة في العملية ال�سيا�سية.
4- تحفيز الم�شاركة ذاتها.

5- تعزيز الوالء لنظام اأو اتجاه �شيا�شي معين.
لدرا�ستهم  الرئي�سة  المتغيرات  الوظائف  هذه  مثلت  وقد 
تاأثير م�ساهدة المناظرات ال�سيا�سية النتخابات  حول مدى 
الرئا�شة االأمريكية عام 1976م على ال�شلوك ال�شيا�شي لعينة 
من الناخبين، بلغ عددهم 353 ناخبًا، من مدينة مادي�سون 
اأن  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأظهرت  وقد  وي�سكان�سن.  والية  في 
م�ساهدة هذه المناظرات ال�سيا�سية كان لها اأثرًا كبيرًا على 
تحفيزهم  في  تمثل  العينة  اأفراد  لبع�ص  ال�سيا�سي  ال�سلوك 

)1( McLeod, Jack M. Bybee, Carl R, & Durall, Jean A. )October, 
1976(. Equivalence of informed political participation: The 1976 
presidential debates as a source of influence. Communication 
Research.: 463 - 487.
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على الم�ساركة في الحمالت االنتخابية، وم�ساعدة االآخرين 
في �سناعة قرارهم االنتخابي )1(.

 )2(،1982 Reese Miller وريز  اأجرى كل من ميللر  كما 
من  التحقيق  اأجللل  من  ال�سابقة  للدرا�سة  م�سابهة  درا�سة 
الفر�شية التي تقول: اإن هناك عالقة اإيجابية بين ال�شلوك 
ال�سيا�سي والتعر�ص للر�سائل التلفزيونية اإذا كان التلفزيون 
الو�سيلة الرئي�سية ال�ستقاء المعلومات عن ق�سايا االنتخابات. 
وا�ستملت قائمة الن�ساط ال�سيا�سي على ثمانية اأ�سئلة ُوّجهت 
االنتخابي  بالن�ساط  مبا�سرة  عالقة  لها  الدرا�سة  عينة  اإلى 

هي:
1- هل تحدثت عن االنتخابات مع �سخ�ص اآخر؟

2- هل حاولت التاأثير في عملية ت�سويت االآخرين؟
3- هل �شاركت في اأية اجتماعات �شيا�شية؟

4- هل �سبق لك العمل لم�سلحة مر�سح اأو حزب معين؟
انتخابية  لحملة  �للسللعللارًا  ارتللديللت  اأن  لللك  �سبق  هللل   -5

)1( مرجع �سابق.
)2( Miller, M. Mark & Reese, Steven D. )April, 1982(. Media dependency 
as interaction: Effects of exposure and reliance on political activity 
and efficiency. Communication Research. 9: 227 - 248
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معينة؟
على  انللتللخللابلليللة  مل�سقات  و�للسللعللت  واأن  �سبق  هللل   -6

�شيارتك؟
حزب  اأو  مر�سح  اإلللى  بمال  تبرعت  اأن  لك  �سبق  هل   -7

معين؟
8- هل �سبق لك اأن بعثت بر�سائل اإلى الم�سوؤولين الر�سميين 

حول راأي معين؟
مدى  عن  االإجللابللة  الدرا�سة  عينة  من  الباحثان  وطلب 
م�شاهدتهم للبرامج االإخبارية من خالل مقيا�ض يتكون من 
بل  وينتهي  بل »غالبًا«  يبداأ   4-Point Scale اأربعة اختيارات 
واأكدت  الفر�سية،  �سحة  درا�ستهم  نتائج  واأظهرت  »اأبللدًا«. 
االنتخابية  الموا�سم  اأثناء  التلفزيون  على  االعتماد  اأن  على 

يوؤثر ب�سكل مبا�سر على ال�سلوك ال�سيا�سي لعينة الدرا�سة.
والخال�سة: اأن الدرا�سات التي ذكرناها هنا هي غي�ص 
من في�ص من الدرا�سات والبحوث التي اأجريت في الجامعات 
على  االإعــالم  و�شائل  اأثــر  لدرا�شة  العلمي  البحث  ومراكز 
ال�سلوك ال�سيا�سي للمواطنين والنا�سئة ب�سكل خا�ص. وذكر 
اأجل  من  الح�سر  ولي�ص  المثال  �سبيل  على  هو  هنا  بع�سها 
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بين  وثيقة  اأن هناك عالقة جد  على  و�سواهد  اأمثلة  �سرب 
وهي  ال�شيا�شي،  ال�شلوك  وبين  االإعــالم  لو�شائل  التعر�ض 
في  يوؤثر  المتغيرين  هذين  من  كاًل  اإن  اإذ  عك�سية،  عالقة 

االآخر.
كما نوؤكد هنا اأن هذه الدرا�سات واأمثالها ال تمثل ال�ساهد 
يوؤكد  اأي�سًا  الواقع  اإن  الوحيد على حقيقة هذه العالقة، بل 
ال�سيا�سية  االأحللداث  اأثناء  وفي  اأنه  يالحظ  مما  واإن  ذلك. 
الهامة - مثاًل- نجد اأن الجمهور يتجه اإلى و�سائل االإعالم 
كم�شدر من م�شادر الح�شول على المعلومة عن مالب�شات 
�سلوكهم،  على  ينعك�ص  ذلللك  نجد  ثم  ومللن  الللحللدث،  هللذا 
ويت�سكل ذلك في اأنماط �سلوكية متعددة، مثل: مناق�سة اأبعاد 
هذا الحدث مع االآخرين عن طريق االت�سال ال�سخ�سي اأو 
ما  وهو  الحدث،  هذا  مجريات  في  الفعلية  الم�شاركة  حتى 
يمثل قمة الم�ساركة في العملية ال�سيا�سية، والتي هي نوع من 

اأنواع التاأثر بو�سائل االإعالم.
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تولي النخب ال�سيا�سية و�سائل االإعالم اأهمية ق�سوى في 
بلوغ م�سالحها وتحقيق اأهدافها. روؤ�ساء الدول - على �سبيل 
على  الح�سول  اأجللل  من  الر�سائل  هللذه  يوظفون   - المثال 
من  �سبكة  تكوين  خالل  من  وذلللك  اأف�سل  اإعالمية  تغطية 
العالقات مع ال�شحفيين ومرا�شلي االإذاعة والتلفاز لتي�شير 
الر�سمية  الجهات  من  واالأخللبللار  المعلومات  تدفق  عملية 
االإخباري  التدفق  هذا  ي�سب  ما  وغالبًا  العام.  الللراأي  اإلى 
لتكوين �سورة  الروؤ�ساء وحكوماتهم  والمعلوماتي في خدمة 
ويتمثل  المجتمع.  اأفراد  لدى  الحكومة  عن  اإيجابية  ذهنية 
اإلى  تر�سل  التي  الر�سمية  الت�سريحات  في  التدفق  هللذا 
التي  ال�سحفية  الموؤتمرات  وفللي  االإعالمية،  الموؤ�س�سات 
يعقدها الم�سوؤولون في الحكومة لتو�سيح وجهة نظرها اإزاء 
ق�سايا اأفراد المجتمع، وفي الخطابات االإذاعية والتلفزيونية 

للم�سوؤولين في منا�سبات معينة.
النخب  لخدمة  االإعللالملليللة  الللو�للسللائللل  توظيف  ويللتللاأكللد 
طبيعية  غير  بحاالت  المجتمعات  تمر  عندما  ال�سيا�سية 
الع�شكرية  اأو  االجتماعية  اأو  ال�شيا�شية  المتغيرات  تفر�شها 
اإلى  ال�شيا�شية  النخبة  تلجاأ  اإذ  بالمجتمع.  تع�شف  التي 
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التعامل المكثف مع و�سائل االإعالم الإبراز توجهاتها واآرائها 
تجاه هذه المتغيرات من اأجل التاأثير في الراأى العام. وقد 
تكون هذه النخبة ممثلة للحكومة اأو معار�سة لها. وفي كلتا 
الحالتين فاإن الموقف الذي تتخذه و�شائل االإعالم تجاه اأي 
اأفراد  لدى  العام  الللراأي  �سياغة  في  دوره  له  الفريقين  من 
النخبة  اأو  الحكومة  رجــاالت  موقف  يقابل  حيث  المجتمع 

ال�سيا�سية بالقبول اأو الرف�ص.
القادة  االإعالم في �شناعة  لو�شائل  الرئي�ض  الدور  ويبرز 
ال�سيا�سيين في موا�سم االنتخابات الرئا�سية في المجتمعات 
معين  حزب  تجاه  االإعللالم  و�سائل  وانحياز  الديمقراطية، 
تكون  حيث  الواجهة  اإلى  وبقوة  دفعه  يعني  معين  مر�شح  اأو 
ما ح�سل  اأكبر من غيره. وهذا  باالنتخابات  للفوز  فر�سته 
بين مر�شح  1992م،  االأمريكية عام  الرئا�سة  انتخابات  في 
الحزب الجمهوري جورج بو�ض ومر�شح الحزب الديمقراطي 

بيل كلينتون.
وعلى الرغم من تجربة بو�ص الطويلة في الحياة ال�سيا�سية 
التي ُتّوجت بو�سوله اإلى من�سب رئي�ص الدولة خلفًا ل�سابقه 
رونالد ريجان لمدة اأربع �سنوات )1988 - 1992م( حققت 
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فيها ال�سيا�سة الخارجية للواليات المتحدة انت�سارات كبيرة 
ال�سوفيتي  االتحاد  ب�سقوط  الباردة  الحرب  انتهاء  اأهمها 
جديد  ع�شر  وبدء  مواجهة،  بغير  منت�شرة  اأمريكا  وخروج 
على  اليهودية  والدولة  العرب  بين  »ال�شلمية«  العالقات  من 
وقيادة  1991م،  عام  الذي عقد  لل�سالم  مدريد  موؤتمر  اإثر 
الواليات المتحدة لقوات التحالف في حرب تحرير الكويت 
عقدة  من  خفف  الحرب  هــذه  في  كبير  بن�شر  وخروجها 
اأن ذلك كله  اإال  فيتنام التي طالما عانى منها االأمريكيون، 
تاأييد و�شائل االإعالم االأمريكية  لم ي�شفع للرئي�ض بو�ض في 
على  توؤثر  التي  الكبرى  االإعالمية  الموؤ�س�سات  وبخا�سة  له، 
الراأي العام االأمريكي وت�سهم بفاعلية في �سياغته وت�سكيله. 
اأدركه جورج بو�ص في منت�سف حملته االنتخابية  وذلك ما 
ال�سعار  اأن�ساره  »رفللع  ولذلك  ثانية،  رئا�سة  بفترة  للفوز 
وقد  بو�ص)1(.  انتخب  االإعللالم  تزعج  اأن  اأردت  اإذا  التالى: 
كان محقًا في ذلك، فهو قد الحظ االنحياز التام لكبريات 
كلنتون،  الديموقراطي  الحزب  لمر�شح  االأمريكية  ال�شحف 

ال�شاقي،  دار  الخارجية«،  وال�شيا�شة  االإدارة،  الحملة  كلينتون:  »بيل  ب�شارة،  مروان   )1(
لندن، ط1، 1993، �ض 57.
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بهدف  االإعلللالم  و�سائل  مع  التعامل  االأخلليللر  اأح�سن  حيث 
الإي�سال  الو�سائل  توظيف هذه  له من خالل  تاأييدها  ك�سب 
الداخلية  الق�سايا  اإزاء  توجهاته  ل�سرح  المتتابعة  ر�سائله 
وكان  االأمريكي،  المواطن  بحياة  المبا�شرة  العالقة  ذات 
لعالقاته ال�سخ�سية اأثر في دعم م�سيرته االنتخابية، وتناول 
بروؤو�ص  اأنه مت�سل  وال�سحفيون كما  المعلقون  التاأييد  هذا 
معلق  تالبوت  �ستروب  اإن  ال�سحافة.  في  الموظفة  االأمللوال 
القراء،  اإلى ماليين من  التي ت�شل  رئي�ض في مجلة »تايم« 
وتالبوت �سديق لكلنتون منذ اأيام اإك�سفورد، وكذلك لمايكل 

ماندلبوم اأحد اأبرز م�ست�ساريه لل�سوؤون الخارجية.
لقد در�سا معًا في جامعة ييل وهما يكتبان وي�سافران معًا، 
وي�ست�سير اأحدهما االآخر قبل ن�سر مقالة اأو درا�سة له. وقد 
دافع تالبوت عن كلينتون في مو�سوع ح�سا�ص من نوع االمتناع 

عن الخدمة الع�شكرية اأثناء حرب فيتنام.
ومايكل مندلبوم هو مدير ق�سم �سرق - غرب في ف�سلية 
»فورين اأفيرز«، وهو يكتب دوريًا في �سحيفة »نيويورك نيوز 
داي« اأهم ال�سحف في منطقة نيويورك. اأما كاترين غراهام 
�ساحبة يومية »وا�سنطن بو�ست« واأ�سبوعية »نيوز ويك« فمن 



196

 مقدمة في االتصال
السياسي

المتحم�شين لكلينتون، وهي تعلن ذلك وتنظر بعين الر�شا 
اإلى المقاالت التي تدافع عنه في موؤ�س�ساتها.والمعروف اأن 
�سحف  ت�ستعيد  التي  تايمز«  و»نيويورك  بو�ست«  »وا�سنطن 
»وا�شنطن  وفــي  فيها  المن�شورة  التعليقات  عــدة  اأمريكية 
لكلينتون،  الت�شويت  اإلى  تدعوان  افتتاحيتين  كتبتا  بو�شت« 
اأبدى ال�سحافيان وليم �سافير واأم، روزنتال تاأييدهما  وقد 
في  عدة  تعليقات  ون�سرا  الإ�سرائيل،  تاأييده  ب�سبب  لكلينتون 
هذا المو�سوع في »نيويورك تايمز« اإلى ذلك حظي كلينتون 
بدعم وا�سح من مجلتي »يو. اإ�ص. نيوز اأند وورلد ريبورت« 
لمر�سح  االنحياز  �سواهد  بع�ص  وهللذه  ربيبليك«)1(.  و»نيو 
المجالت  كبريات  في  كلينتون  بيل  الديمقراطي  الحزب 
الو�سط  في  المرموقة  المكانة  ذات  االأمريكية  وال�سحف 

االإعالمي االأمريكي.
في  اأبلغ  اإعالمية  كو�سية  التلفزيون  دور  ياأتي  ذلك  بعد 
اإحداث االأثر من الو�سائل االإعالمية االأخرى، ويتعاظم هذا 
الدور في مثل هذه المنا�سبات ال�سيا�سية حيث تبرز اأهميته 
حدث  ما  وهللو  الناخبين،  لللدى  معينة  قناعات  تر�سيخ  في 

)1( مروان ب�سارة، مرجع �سابق، �ص 55- 56.
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التلفزيونية  مناظراته  بعد  كلينتون  بيل  حملة  اأثناء  بالفعل 
مع جورج بو�ص والمر�سح الم�ستقل رو�ص بيرو. وعلى الرغم 
من اأن ا�ستطالعات الراأي التي اأعقبت هذه المناظرة اأيدت 
فوز كلينتون اإال اأن »المراقب المحايد يرجح كفة بو�ض، ولكن 
المهم هنا لي�ض راأي المراقب المحايد بل النتيجة التي ترددها 
الناخبين االأمريكيين.  اأذهان  و�شائل االإعالم وتغر�شها في 
بع�ص  دفع  المناظرات  في  كلينتون  فوز  على  التاأكيد  هذا 
الجمهوريين اإلى انتقاد و�سائل االإعالم النحيازها للمر�سح 

الديمقراطي و�سحبها الإ�سقاط المر�سح الجمهوري.
»وهذا االنتقاد يبدو �سحيحًا اإذ اإن متابعة تغطية و�سائل 
االإعالم للحملة االنتخابية توؤكد انحيازًا لدى بع�ص العاملين 
فيها للمر�شح الديموقراطي، وخا�شة في �شبكات التلفزيون 

الرئي�شة«)1(.
هذا االنحياز في التعليق على المناظرات التلفزيونية بين 
المر�سحين ال�سيا�سيين يوؤثر على قطاع عري�ص من الجماهير 
اإذا علمنا اأن المناظرات التلفزيونية في انتخابات الرئا�سة 

كتاب  ال�سحفية،  اليمامة  موؤ�س�سة  االأمريكية«،  »االنتخابات  الفايز،  عبدالعزيز   )1(
الريا�ض رقم 9، ط 1، 1415هـ، �ض 76 -77.
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االأمريكية عام 1992م حظيت بن�شبة م�شاهدة لم تحدث في 
التاريخ االأمريكي، بما في ذلك االأحداث الريا�سية الكبرى، 
مليون   89 المر�سحين  بين  الثانية  المناظرة  �ساهد  حيث 
وال  مليون،)1(   100 من  يقرب  ما  االأخيرة  و�ساهد  اأمريكيًا، 
االإعالم  و�شائل  بها  تتعامل  التي  الطريقة  اأن هذه  في  �شك 
في تغطيتها الأحداث ما قبل وما بعد المناظرات وفي كيفية 
عليها  والتعليق  فيها،  المر�سحون  قاله  ما  الأهللم  اإبللرازهللا 
ي�سهم كثيرًا في �سياغة الراأي العام في مثل هذه المنا�سبات 
المرتب  بوظيفة  تقوم   - غيرها  في  وغالبًا   - ال�سيا�سية 

الهتمامات النا�ض والمحدد الأولويات الجماهير)2(.
و�سائل االإعالم هي التي تثير ت�ساوؤالت على نحو:

ما هي الق�سايا التي تهم المجتمع؟
ما هي الحلول للم�شكالت التي تواجه المجتمع؟

من القادر على و�شع هذه الحلول مو�شع التنفيذ؟
وكما اأنها تثير مثل هذه الت�ساوؤالت، فاإنها في الوقت نف�سه 

)1( مروان ب�سارة، مرجع �سابق، �ص 52.
)2( Burnham, Walter Dean. )1986(. Democracy in the Making, ibid, 
P.235.
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و�شائل  بها  تتعامل  التي  الكيفية  االإجابات من خالل  تعطي 
االإعالم لالأحداث وتغطيتها لمثل هذه المنا�سبات.

و�شائل  تتمتع  التي  الديمقراطية  النظم  في  يحدث  وهذا 
اإعالمها بحرية ت�شمح لها بالم�شاركة الحقيقية في الحياة 
االإعالم  و�شائل  فــاإن  ال�شمولية  النظم  في  اأمــا  ال�شيا�شية. 
م�سخرة لخدمة القادة وموظفة لت�سمين ر�سائلها كل ما من 
�ساأنه جلب االإطراء والمديح للنخبة ال�سيا�سية الحاكمة، حتى 
حكومات  وجاءت  االنقالبات  اأو  الثورات  رياح  هبت  ما  اإذا 
بو�شلة  وتوجهت  االإعالمية  البور�شة  �شوق  تغيرت  جديدة 
ثم  الجديدة،  القيادة  اإلى  الجماهيري  االت�سال  موؤ�س�سات 
بالمديح  وتنتهي  باالإطراء  تبداأ  اأخرى  اإعالمية  دورة  تبداأ 

والثناء.
والكيفية التي تتعاقب من خاللها الحكومات ويرث بع�سها 
بع�سًا في فر�ص �سيادتها و�سطوتها على و�سائل توجيه الراأي 
طريق  عن  تكون  اأن  بال�سرورة  لي�ص  المجتمع  في  العام 
كما  �سلمية  تكون  قد  بل  الع�سكرية،  االنقالبات  اأو  الثورات 
ح�شل في دولة قطر عام 1415هـ - 1995م، عندما ورث 
لو�سائل االإعالم في  اأباه ونّحاه عن الحكم، ولم يكن  االإبن 
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تلقائيًا  اإنها )بفطرتها( تحولت  اأثر يذكر، بل  اأي  المجتمع 
اإلى ممار�شة دورها الجديد في ت�شليط االأ�شواء على القيادة 

الجديدة.
اأي�سًا في تون�ص حيث ُنحّي الحبيب  ومثل ذلك ما ح�سل 
عن  الحياة(  مللدى  رئي�سًا  اختير  قد  كللان  )الللذي  بورقيبة 
و�شائل  فتخلت عنه  بين ع�شية و�شحاها  الجمهورية  رئا�شة 

االإعالم وتكيفت مع المتغيرات الجديدة.
و�ساهدها:  الح�سر،  ت�سيق عن  المقام  واالأمثلة في هذا 
اأن و�سائل االإعالم في النظم ال�سمولية قا�سرة على تحقيق 
لها  يكون  اأن  عن  ف�ساًل  ال�سيا�سية،  الحياة  في  الم�ساركة 
في  حتى  النخبة،  وت�سويق  الللقللادة  �سناعة  في  يذكر  دور 
االأنظمة ال�سمولية التي تدعي اأن هناك م�ساحة معقولة من 
المتخ�س�سين  لبع�ص  يحلو  والتي  والتعبير،  الللراأي  حرية 
في العلوم ال�سيا�سية اأن ي�سميها - تجاوزًا - االأنظمة »�سبه 
الديموقراطية« ال ترقى هذه الحرية االإعالمية اإلى الم�ستوى 
الذي يوؤهلها للقيام بوظيفتها في توجيه الراأي العام وت�سليط 
ال�سوء على من ي�ستحق من اأفراد النخبة ال�سيا�سية ودفعه 
هذه  بمثل  ت�سمح  لم  ال�سيا�سية  االأنظمة  هذه  الأن  للواجهة، 
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مع  يتفقون  ال  للذين  متنف�سًا  لتكون  اإال  »الن�سبية«  الحرية 
تنتمي  حزبية  �شحف  وجــدت  واإن  حتى  ال�شلطة،  توجهات 
اإلى ما يعرف بالمعار�سة، الأن مثل هذه ال�سحف ال يتجاوز 
دورها اإ�شدار ورقات تتحدث بل�شان وال ت�شتطيع اأن تتجاوز 
الخطوط العري�سة المتفق عليها والمحددة �سلفًا، وبخا�سة 
اأثناء المنا�سبات ال�سيا�سية التي تتطلب ح�سورًا فاعاًل من 
االنتخابات  اأو  الرئا�سية  االنتخابات  مثل  االإعللالم،  و�سائل 
النيابية.  والمجال�ص  البرلمان  اأع�ساء  الختيار  ُتجرى  التي 
99.9 الذي يتردد على  اإلى التذكير بالرقم  وال نحتاج هنا 
م�سامعنا دائمًا في منا�سبات ا النتخابات في الدول العربية، 
الرقم قبل  العام لقبول هذا  للراأي  وما ي�ساحبه من تهيئة 
االإعالمي  وال�سخب  ال�سجيج  االنتخابات عبر  وبعد  واأثناء 

بكل اأ�شكاله.
والخال�سة هي: اإن و�سائل االإعالم في االأنظمة ال�سمولية 
ال ت�ستطيع اأن توؤدي وظيفتها في الم�ساركة ال�سيا�سية ف�ساًل 
ودفعها  النخبة  وتخريج  القادة  ل�شنع  اأداة  تكون  اأن  عن 
للواجهة االجتماعية. ولعل من اأهم العوامل التي اأ�شهمت في 
تكوين هذا الواقع اأن الحكومات في هذا النوع من االأنظمة 
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تنظر اإلى و�سائل االإعالم على اأنها موؤ�س�سات حكومية؛ مثل 
البلديات وال�سحة والموا�سالت ونحوها، حيث تخ�س�ص لها 
ميزانية معينة يقتات منها الموظفون الذين يعملون لتنفيذ 
الطبيعية  االأحــوال  في  وهذا  عليهم.  تملى  التي  ال�شيا�شات 
هذا  فــاإن  واالأزمـــات  الحروب  حــاالت  في  اأمــا  للمجتمعات. 
االإعالم يتحول اإلى اأبواق للدعاية الم�سللة للقادة والزعماء 
على ح�ساب ال�سعوب والمجتمعات، حتى اإذا انق�سعت �سحائب 
التي كان  المزيفة  الحقائق  الجماهير على  اأفاقت  االأزمات 
في  العربية  للمجتمعات  كما حدث  االإعــالم،  هذا  يمار�شها 
المغلوب  العراقي  لل�شعب  وكما حدث  اليهود،  مع   67 حرب 

على اأمره في اأزمة الخليج الثانية.



الفصل العاشر
إعالم األزمات السياسية 
»حرب الخليج الثانية نموذجًا«
تمهيد

مراحل التغطية اإلعالمية لألزمات السياسية

التغطية العشوائية

التعبئة المنظمة

التكيف مع واقع »ما بعد الحدث«

البعد الدعائي في إعالم األزمات
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مدخل

عند وقوع االأحداث ال�سيا�سية التي توؤثر على الراأي العام 
اإلى و�سائل االإعالم  النا�ص  وت�ستثير ف�سوله لمتابعتها يهرع 
هذه  مجريات  حــول  المعلومات  ال�شتقاء  اأ�شا�ض  كم�شدر 
االأحداث وم�ساعفاتها ونتائجها على ال�ساحتين المحلية اأو 

الدولية.
وما من �سك في اأن وقوع مثل هذه االأحداث يعطي و�سائل 
االإعالم المحلية والعالمية فر�شة التناف�ض في تقديم خدمة 
القائمة  الحاجة  وتلبي  الحدث،  م�ستوى  اإلى  ترقى  اأخبارية 
على  للتعرف  االإعللالم  و�سائل  جماهير  نفو�ص  في  والكامنة 
المزيد من المعلومات المتعلقة بالحدث اأو االأزمة. ذلك الأن 
االأقبال الكبير من الجماهير على و�شائل االإعالم يلقي على 
كاهلها م�سوؤولية كبيرة تحتم عليها اأن تتفاعل مع االأحداث. 
ويتفاوت اإقبال الجماهير على و�سيلة دون اأخرى بمقدار ما 
تقدمه هذه الو�سيلة اأو تلك من تغطية ناجحة ت�سبع احتياجات 

الجماهير.
حالة  تمثل  ال�سيا�سية  لللالأحللداث  االإعللالملليللة  والتغطية 
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الو�سيلة  ت�ستنفر  اإذا  االإعللالمللي،  العمل  فللي  ا�ستثنائية 
االإعالمية كل طاقاتها وتح�شد كل جهودها لمتابعة الحدث، 
الحالة  وهذه  وم�شتجداته.  وقائعه  حية عن  تقارير  وتقديم 
اال�ستثنائية التي تعي�سها و�سائل االإعالم في تغطيتها لالأزمات 
ال�سيا�سية التي كانت مجال بحث ودرا�سة من قبل الباحثين 
والمتخ�ش�شين في االإعالم ب�شكل عام واالإعالم ال�شيا�شي 
ب�سكل خا�ص، وا�سُطلح على مو�سوع الدرا�سات التي تتناول 
االإعالمية لالأزمات  التغطية  بها  التي تمر  الحالة  مثل هذه 

واالأحداث ال�شيا�شية بـ»اإعالم االأزمات ال�شيا�شية«.
توؤديها  التي  الوظائف  تتناول  الدرا�سات  هللذه  اأن  ذلللك 
و�سائل االإعالم اأثناء تغطيتها لمثل هذه االأحداث ال�سيا�سية 
االإعالمية  التغطية  ومعوقات   - الــحــروب  في  وبخا�شة   -
واالآثار  المعلومات(،  م�سادر  على  الحكومات  رقابة  )مثل 
ال�شيا�شية واالجتماعية الناتجة عن التغطية االإعالمية لهذه 

االأحداث.
الدرا�شات  من  النوع  هــذا  له  تعر�ض  ما  اأهــم  من  ولعل 
االإعالمية  التغطية  بها  تمر  التي  المراحل  تتبع  االإعالمية 
في  المتخ�س�سون  ويوؤكد  ال�سيا�سية.  واالأزمللات  لالأحداث 
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االإعالم ال�شيا�شي )1( اأن هناك ثالث مراحل تمر بها التغطية 
االإعالمية لمثل هذه االأحداث ال�سيا�سية.

ظل  في  المراحل  هللذه  عن  الف�سل  هللذا  في  �سنتحدث 
نموذج مختار وهو التغطية االإعالمية لحرب الخلية الثانية. 
ثم نختم الف�سل بالحديث عن البعد الدعائي ال�سيا�سي في 
التغطية االإعالمية لهذا الحدث، وهو مو�شوع مهم وجدير 
باأن يفرد له عنوان م�شتقل في هذا الف�شل الأ�شباب �شناأتي 

على ذكرها في حينه.

مر�حل �لتغطية �لإعالمية لالأزمات �ل�شيا�شية

تكون  ما  اأ�شبه  ال�شيا�شية  لالأزمات  االإعالمية  التغطية 
الع�شوائية  التغطية  ثــالث:  بمراحل  يمر  درامــي  ب�شيناريو 
االإعالمية  الو�سيلة  قبل  من  المنظمة  التعبئة  ثم  لالأزمة، 
التكيف  مرحلة  تاأتي  واأخلليللرًا  االأزملللة،  اأو  الحدث  لتغطية 
عن  االآن  و�سنتحدث  الحدث«.  بعد  »ما  واقع  مع  االإعالمي 
)1( Graber, Doris. )1989(. Mass Media And American Politics, ibid, 
P.30- 315.
Dan Nimmo & James E Combs. )1985(. Nightly Horrors: Crisis 
Coverage in Televison Network News. Knoxvill,  Tenn, Univ. of Tenn 
Press.
Joseph Scanlon. )Spring, 1978(. Media Coverage of Crisis. 
Journalism Quarterly. 5: 68 - 72.
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كل واحدة من هذه المراحل في ظل النموذج المختار وهو 
التغطية االإعالمية لحرب الخليج الثانية 1990 -1991م.

اأوًل: مرحلة التغطية الع�سوائية:

المبذولة  الجهود  اأن  هو  الع�شوائية  بالتغطية  المق�شود 
اأي  لوقوعه.  االأولـــى  والــبــدايــات  تتنا�شب  الــحــدث  لتغطية 
التن�سيق  م�ستوى  اإلى  بعد  ت�سل  لم  االإعالمية  الو�سيلة  اأن 
موقع  في  يكون  كــاأن  لتغطيته،  المنظم  والعمل  المتكامل 
على  عنه  الكاملة  المعلومات  بتقديم  مكلف  طاقم  الحدث 
مدار ال�شاعة. وال�شبب في ذلك هو اأن الحدث اأو االأزمة ما 
تزال في مراحلها االأولية ولما يبلغ �سيناريو ت�سل�سل االأحداث 
ذروته التي ت�شتقطب كل اهتمام الو�شيلة االإعالمية. بل اإن 
الحدث  هذا  على  مق�سمًا  يكون  االإعالمية  الو�سيلة  اهتمام 
اأماكن اأخرى من العالم.  وغيره من االأحداث التي تقع في 
ولذلك فاإن الت�سل�سل الدرامي للحدث وت�سدره الأهم االأنباء 
اأنباء  من  ي�ستجد  ما  بح�سب  يتفاوت  االأخبارية  الن�سرة  في 

ت�ستحق ال�سدارة في برامج االأخبار.
اإن حرب الخليج الثانية مرت بهذه المرحلة وبخا�سة في 
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�سهري يونيو ويوليو من عام 1990م. فو�سائل االإعالم كانت 
بين  الخالف  االإخبارية مالب�سات  برامجها  في �سدر  تبرز 
العراق وكل من دولتي الكويت واالإمــارات العربية المتحدة 
حول كمية ت�شدير النفط، وما تلبث هذه االأخبار اأن تختفي 
اأو تت�ساءل في ظل اأحداث عالمية اأخرى بعيدة عن منطقة 
الخليج، ثم تعود اأخبار االأزمة مرة اأخرى اإلى الواجهة عند 
في  العراقي  بالرئي�ض  الكويت  في  االأمريكية  ال�شفيرة  لقاء 
البياني  الخط  كللان  وهكذا  اأخلللرى،  مللرة  تخبو  ثم  بللغللداد، 
ويهبط  تارة  يعلو  المنطقة  في  ال�شيا�شية  االأحداث  لت�شل�شل 
وتلفزيونيون  �سحفيون  مرا�سلون  هناك  كان  نعم  اأخللرى، 
موجودون في مواقع الحدث، ولكنهم كانوا يمار�سون وظيفة 
اأبعد من مجرد موافاة ال�شحف ومحطات  مهنية ال تذهب 
التلفزيون بالمعلومات التي ت�شتجد عن الحدث كما هو الحال 
عند وقوع اأحداث اأخرى في مناطق اأخرى بعيدة عن منطقة 
الخليج. ولذلك نقول: اإن هذه التغطية هي »تغطية ع�سوائية« 
اإلى التن�سيق المتكامل والجهد المنظم، وال�سبب هو  تفتقر 
التي تفر�ص على و�سائل  الذروة  يبلغ مرحلة  اأن الحدث لم 
اأو ذلك التن�سيق. وهي - على كل  االإعالم مثل هذا الجهد 
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حال - تغطية تتنا�شب والمرحلة التي يمر بها الحدث.
ثانياً: مرحلة التعبئة المنظمة

كانت ليلة 16 يناير من عام 1991م ليلة غير عادية، من 
روما اإلى الريا�ص، ومن لندن اإلى لو�ص انجلي�ص، ومن بكين 
الوزراء  وروؤ�ساء  والروؤ�ساء  الملوك  كان  اآري�ص  بيون�ص  اإلى 
ووزراء الخارجية ومعهم العالم كله ي�ساهدون ما تبثه محطة 

CNN االإخبارية.

لقد كانت هذه المحطة هي الم�سدر الرئي�ص لالأخبار من 
�سناع االأحداث اآنذاك اأمثال جورج بو�ص االأب، والملك فهد، 
ح�سين،  و�سدام  يلت�سن،  وبوري�ص  جوربات�سوف،  وميخائيل 

ومارجريت تات�شر.
ال�شور التي تنقلها محطة CNN عن اأحداث حرب الخليج 
على  الكمبيوتر  عبر  تر�سل  التي  الر�سائل  من  اأ�سرع  كانت 
مدار االأربع والع�سرين �ساعة. لقد كانت المحطة - بحق - 
تمثل االأر�سية التي تنطلق منها كل المناق�سات التي تناولت 

م�شتجدات االأزمة في الخليج)1(.
)1( Henry, William History as it happens. 16 January 
, 1992(, P.4..
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تمر  التي  المرحلة  خــطــورة  المحطة  هــذه  اأدركـــت  لقد 
تغطية  لتقدم  كل طاقاتها  فجندت  الخليج،  في  االأزمــة  بها 
اإعالمية ناجحة لمرحلة الذروة التي مرت بها االأحداث في 
فيها  ت�ستنفر  التي  المنظمة«  »التعبئة  هي  وهذه  المنطقة، 
الو�شيلة االإعالمية كل الطاقات وتبذل كل الجهود، وت�شخر 
وت�سل  والتكنولوجية،  والب�سرية  المادية  االإمللكللانللات  كل 
التغطية االإعالمية فيها اإلى اأعلى درجات التن�سيق المنظم 

والعمل المتكامل الذي يرقى اإلى م�ستوى الحدث.
هذا النجاح الذي حققته محطة CNN وذلك التطور في 
الخدمة االإعالمية التي كانت تقدمها لكل �سعوب االأر�ص جعل 
منها النافذة التي يطل منها النا�ص ليروا االأحداث كاأنها من 
مكان قريب، ولي�ص ذلك على م�ستوى ال�سعوب وعامة النا�ص، 
اأي�سًا.  بل كان على م�ستوى القادة و�سناع القرار ال�سيا�سي 
اإن ذلك النجاح االإعالمي لمحطة CNN هو الذي جعل من 
وزير خارجية بريطانية االأ�سبق دوجال�ص هيرد ال ي�سكن في 
اأي فندق ما لم يقدم خدمات محطة CNN لنزالئه، ومثله 
اأي�سًا وزير خارجية العراق ال�سابق طارق عزيز، وهو اأي�سًا 
بور�شة  في  المالية  االأ�شهم  �شما�شرة  جعل  الــذي  ال�شبب 
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اأ�سدرته  الذي  القرار  على  احتجاجًا  يتظاهرون  �سنغافورة 
الم�ستوى  على  الف�سائية  االأطباق  ا�ستخدام  بمنع  الحكومة 
ال�شخ�شي بحجة اأن متابعة اأحداث حرب الخليج من خالل 
�شوق  في  التحوالت  معرفة  على  ت�شاعدهم   CNN محطة 

االأ�شهم المالية)1(.
لقد كانت حرب الخليج الثانية اأكبر عمل ع�سكري يحظى 
جعل  مما   ،  )2( الع�شرين  القرن  في  اإعالمية  تغطية  باأكبر 
و�شائل االإعالم العالمية تتفاعل مع هذه المنا�شبة وتتناف�ض في 
تقديم اأف�سل خدمة اإخبارية للراأي العام المحلي والعالمي. 
كاأهم  برزت  حيث   CNN لمحطة  كان  ال�سبق  ق�سب  ولكن 
الخليج،  منطقة  في  االأحــداث  �شير  عن  للمعلومات  م�شدر 
ال�شيا�شية  وللمخابرات  بل  فح�شب،  الجماهير  لعامة  لي�ض 
الواليات  بالحرب، وخا�شة في  المعنية  الدول  في حكومات 
المتحدة، ويكفي اأن نوؤكد هنا اأن رئي�ص وكالة اال�ستخبارات 
المركزية نف�سه وليام وب�ستر William Webster اإذا و�شلته 

)1( مرجع �سابق.

)2( قال ذلك المذيع التليفزيوني االآمريكي الري كنج في برنامجه ال�سهير »الري كنج على 
الهواء« الذي بثته محطة CNN في 28 نوفمبر عام 1990
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اأثناء  العراقية  �شكود  �شواريخ  اأحــد  اإطــالق  عن  معلومة 
لالأمن  الرئي�ض  م�شت�شار  يطلب من  فاإن  الخلية  في  الحرب 
اأن   Brent Scowcroft �سكوكروفت  برنت  اآنللذاك  القومي 
ي�شاهد محطة CNN حتى يتعرف على المكان الذي �سقط 
فيه ذلك ال�ساروخ)1(. بل اإن وزير الدفاع االأمريكي اآنذاك 
المبا�شرة  الع�شكرية  العمليات  �شير  يتابع  كان  ت�شيني  ديك 
االإعالم  لو�سائل  مرة  غير  بذلك  �سرح  وقد   CNN لمحطة 

االأمريكية التي كانت ت�ست�سيفه بين حين واأخر.
اإن التغطية االإعالمية الأكبر حدث �شيا�شي وع�شكري في 
في  كبيرًا  تحواًل  تمثل  الع�سرين  القرن  من  االأخير  الن�سف 
محط  االإعــالم  و�شائل  من  جعل  ال�شيا�شي  االإعــالم  تاريخ 
حد  على  ال�شيا�شي  القرار  و�شناع  ال�شعوب  وعناية  اهتمام 
CNN كنموذج اأمثل لما ينبغي اأن  �سواء. واإن نجاح محطة 
تكون عليه التغطية االإعالمية في اأوقات الحروب واالأزمات 
جعل منها م�سدرًا ال غنى عنه في ا�ستقاء المعلومة والخبر 
الرئي�ض  دعا  ما  وهو  وال�شا�شة،  القادة  لكبار  بالن�شبة  حتى 
االأمريكي ال�سابق جورج بو�ص االأب الأن يقول لعدد من زعماء 
)1( Henry, William History as it happens, ibid.
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العالم اأنه يتعرف على ما يجري في العالم من خالل محطة 
اأكثر من وكالة المخابرات المركزية)1(، ومثله وزير   CNN

وهو  ت�شيني،  ديــك  دفاعه  ــر  ووزي بيكر،  جيم�ض  خارجيته 
اأي�سًا ال�سبب الذي جعل الملك ح�سين عاهل االأردن الراحل 
لي�ستكي  بالمحطة  باالت�سال  ق�سره  في  الم�سوؤولين  ياأمر 
»االأردن« كدولة  االإخبارية ال�شم  برامجها  اأحد  لهم تجاهل 
�شاركت في محادثات ال�شالم بين العرب واإ�شرائيل عندما 
ظهرت اأ�سماء الدول الم�ساركة في الموؤتمر في جواب ل�سوؤال 
اإلى جمهور المحطة، وقد الحظ الملك ذلك عندما  موجه 

كان ي�شاهد البرامج االأخبارية في ق�شره.
اإن ما �سبق لي�ص ا�ستطرادًا في الحديث عن اإنجازات محطة 
CNN بقدر ما هو تاأكيد على اأن النجاح الذي حققته المحطة 

نابعًا من  اإنما كان  في تغطيتها االإعالمية للحرب في الخليج 
اإدراكها وتفهمها لمتطلبات المرحلة التي كانت تمر بها االأحداث 
في المنطقة وما نتج عن هذا االدراك وذلك الفهم من »تعبئة 
منظمة« وناجحة اأك�سبتها هذه الثقة وتلك الم�سداقية وكانت 

اأنموذجًا لما ينبغي اأن يكون عليه »اإعالم االأزمات«.
)1( المرجع ال�سابق.
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ثالثاً: مرحلة التكيف مع »واقع ما بعد الحدث«:

اأعلنت قيادة قوات  في يوم 26 فبراير من عام 1991م، 
�شاعة،   100 ا�ستمرت  التي  البرية  الحرب  نهاية  التحالف 
بتحرير الكويت واإعادة االأو�شاع ال�شيا�شية في منطقة الخليج 

اإلى ما كانت عليه قبل يوم 2 اأغ�سط�ص من عام 1990م.
االأحداث  �سيناريو  انتقل  ال�سيا�سي  الع�سكري  النباأ  وبهذا 
في المنطقة اإلى المرحلة االأخيرة، وهي مرحلة التكيف مع 

االأو�شاع الجديدة التي اأفرزتها مالب�شات االأزمة.
اأي�سًا مع  اأن تتكيف هي  وكان لزامًا علي و�سائل االإعالم 
جديدة  ا�شتراتيجية  تتبنى  واأن  الجديدة،  المتغيرات  هذه 
اأن  الخليج. فبعد  االأمور  في منطقة  اإليه  اآلت  تتنا�سب وما 
كانت الوظيفة االأ�سا�ص لو�سائل االإعالم هي متابعة االإيقاع 
ال�سريع لالأحداث في اأوج ذروتها وغليانها، ومعاي�ستها �ساعة 
نجد  للجماهير  وفورية  حية  �سورة  تقديم  اأجل  من  ب�ساعة 
اإلى  االأحللداث  »و�سف«  مجرد  من  انتقلت  الوظيفة  هذه  اأن 
اأحداث  اأفرزته  الذي  الجديد  الواقع  �سياغة  في  الم�ساركة 
الحدث« وهو تكيف  تتكيف مع »واقع ما بعد  واأن  المنطقة، 
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يتجاوز الو�سف اإلى الم�ساركة في تهيئة الراأي العام لتقّبل 
الو�شع الجديد.

هذه  في  االإعالمية  للممار�شة  الجديدة  واال�شتراتيجية 
من  اأكثر  والمتخ�س�سين  الم�سوؤولين  على  تعتمد  المرحلة 
اعتمادها على المرا�سلين الذين كانوا يتنقلون من موقع اإلى 
اآخر لو�سف الحدث في مرحلة الذروة. ولذلك تلجاأ و�سائل 
االإعالم اإلى ا�ست�سافة القادة المعنيين بالحدث للتعليق على 
عن  والحديث  االأزمللة،  اأفرزتها  التي  المو�سوعات  الق�سايا 
القرارات الع�شكرية وال�شيا�شية التي �شتحكم الو�شع الجديد، 
كما تعمد و�سائل االإعالم اأي�سًا اإلى ا�ست�سافة المتخ�س�سين 
في االأمن وال�سيا�سة واالإعالم واالجتماع للتعليق على واقع ما 
بعد الحدث، والم�شاركة في بلورة المفاهيم الجديدة لهذا 

الواقع وتقريبها للراأي العام وم�شاعدته على تقبلها)1(.
 

)1( مرجع �سابق.
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�لبعد �لدعائي في �إعالم �لأزمات

تدعونا  اأ�سبابًا  هناك  اأن  الف�سل  هذا  بداية  في  ذكرنا 
االأزمات،  اإعالم  في  ال�شيا�شي  الدعائي  البعد  للحديث عن 
التغطية  مو�شوعية  حــول  جملتها  فــي  ــدور  ت اأ�شباب  وهــي 
االإعالمية للحدث اأو االأزمة. ولعلنا نركز هنا على ق�سيتين 

هامتين في �سياق حديثنا عن االأ�سباب:
تللزداد رقابة  واالأزمللات  الحروب  اأوقللات  اأنه في  اأوالهما: 
االأخبار  م�شادر  على  العالقة  ذات  الجهات  اأو  الحكومات 
والمعلومات، ولذلك فاإن اإ�شكالية الو�شول اإلى هذه الم�شادر 
تثير ق�سية جدلية بين ال�سا�سة وبين القائمين على الو�سيلة 
تبقى  اأن  �للسللرورة  االأول  الطرف  يللرى  فبينما  االإعللالملليللة. 
هذه الم�سادر تحت الرقابة، ويرى االإعالميون اأن من حق 
الراأي العام اأن يتعرف على حقيقة ما يجري. وبغ�ص النظر 
هذه  فاإن  بدعواه  التم�شك  في  الطرفين  من  كل  اأحقية  عن 

اال�شكالية موجودة وواقعة.
واإذا ما حاولنا تطبيق هذه االإ�سكالية في وقائع حرب الخليج 
المتعلقة  واالأخبار  المعلومات  م�سادر  اأن  وجدنا  الثانية، 
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كانت تحت  التحالف  لقوات  والع�سكري  ال�سيا�سي  بالن�ساط 
االأمريكي  ال�سحفي  يقول  وتوجيهاته.  االأبي�ص  البيت  رقابة 
Scott Armstrong في لقاءه مع برنامج Crossfire الذي 

اأذاعته محطة CNN في 28 دي�شمبر 1990م، وهو يتحدث عن 
اأزمة م�سادر المعلومات في حرب الخليج الثانية: اإن البيت 
االأبي�ص هو الذي يرتب االهتمامات ويحدد االأولويات ويقرر 
االأمريكية   ABC تلفزيون  �شبكة  خ�ش�شت  وقد  ين�شر.  ما 
يوم 10  في   ABC Nightline ال�سهير  االأخباري  برنامجها 
اكتوبر 1990م، للحديث عن الخالف بين الهيئة المخت�سة 
باالإعالم في قوات التحالف في الخليج وبين مرا�شلي و�شائل 
االإعالم االأمريكية والعالمية. فبينما يحاول مندوبو ال�شحف 
اإلى  الو�سول  االأخرى  االإعالم  وو�سائل  التلفزيون  ومرا�سلو 
م�شادر المعلومات بطريقتهم الخا�شة ويطالبون بقدر اأكبر 
الخليج  في  المرابطة  القوات  بين  التحرك  في  الحرية  من 
من اأجل الح�سول على المادة االإعالمية؛ ي�سر الم�سوؤولون 
الع�سكريون على �سرورة اأن يكون هذا التحرك تحت اإ�سراف 
على  الجهة  هذه  ت�سرف  واأن  المخت�سة،  االإعالمية  الجهة 
ولذلك  المنطقة.  في  الع�سكري  بالن�ساط  عالقة  له  ما  كل 
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االأخبارية  البرامج  مقدم   Chris Bury بوري  كري�ض  يقول 
من  وا�ستيائه  غ�سبه  عن  معبرًا   ABC تلفزيون  �شبكة  على 
الكيفية التي تدار بها �سوؤون االإعالم في قوات التحالف اإنها 
بين  كبير  فرق  وهناك  »اإعللالمللًا«  ولي�ست  عامة«  »عالقات 

هذين الم�شطلحين.
الحقيقية  ال�شورة  ا�شتجالء  ي�شتطيعون  ال  فال�شحفيون 
وما  الخليج،  فللي  وتحركاتها  الع�سكرية  الللقللوات  لن�ساط 
يح�سلون عليه من اأخبار ومعلومات اإنما تتم تحت اإ�سراف 
دقيق ومراقبة الم�سوؤولين الع�سكريين، وعملية فرز االأخبار 
ي�شب  ي�شلح  ال  وما  للن�شر  ي�شلح  ما  وتقرير  والمعلومات 
في خدمة االأهداف اال�ستراتيجية للقوات حتى واإن لم تكن 

اأخبارًا ومعلومات �سحيحة.
اأما الق�سية الثانية فهي: اأنه وفي خ�سم الت�سابق المحموم 
التلفزيون من  واالإذاعــات ومحطات  ال�شحف  من مرا�شلي 
اأجل تقديم تغطية اإعالمية فورية ومتابعة للحدث اأو االأزمة 
في مرحلة الذروة؛ نجد اأن هوؤالء المرا�سلين يقعون من حيث 
الأحد  ال�شيا�شية  الدعاية  �شرك  في  ي�شعرون  ال  اأو  ي�شعرون 
لمهامهم  تاأديتهم  اأثناء  اأنهم  ذلك  المتنازعة.  االأطللراف 
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يجدون اأنف�سهم م�ستخدمين كو�سيلة دعائية. واإذا ما اأخذنا 
هذه  لتو�سيح  ن�سوقه  كمثال  االأمريكي  التلفزيون  مرا�سلي 
الق�سية، فاإننا نلحظه في تناف�ص وت�سابق اأباطرة التلفزيون 
االأمريكي من اأجل الظفر بلقاءات تلفزيونية مع الم�سوؤولين 
العراقيين في االأ�سابيع االأولى من اأزمة الخليج الثانية. لقد 
Ted Koppel من  كان الوجه التلفزيوني ال�سهير تيد كابل 
محطة تلفزيون ABC، اأول اإعالمي غربي ي�سمح له بدخول 
اآنللذاك طارق  العراق  وزير خارجية  مع  لقاء  ليجري  بغداد 
 Dan Rather دان راذر CBS عزيز، كما اأجرى مذيع �سبكة
لقاًء مع الرهائن االأمريكيين المحتجزين في بغداد. ولكن 
جي�سي  الق�ص  ن�سيب  مللن  كللان  الكبير  االإعللالمللي  ال�سبق 
جاك�شون Jesse Jackson ، الذي اأجرى حوارًا مع الرئي�ص 
العراقي �سدام ح�سين، وهو اأول حوار من نوعه منذ احتالل 

العراق للكويت في 20 اأغ�سط�ص عام 1990م.
مع  بلقاءات  للظفر  المحموم  الت�سابق  هللذا  خ�سم  في 
اأن  وهي:  غائبة  حقيقة  هناك  كانت  العراقيين  الم�سوؤولين 
االأمر - م�ستخدمين  كانوا - في حقيقة  االإعالميين  هوؤالء 
االإعالمية  للدعاية  وو�سائل  كللاأدوات  مبا�سرة  غير  بطريقة 
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العراقية. الأن الم�سوؤولين عن دائرة االإعالم في العراق كانوا 
ال ي�شمحون ببث هذه اللقاءات في �شبكات التلفزيون الغربية 
مع  يتعار�ص  ما  منها  ويحذف  �ص  وُتمحَّ ُتراقب  اأن  بعد  اإال 
ال�شيا�شة العراقية، ومع ا�شتراتيجيتها في التعامل مع و�شائل 
االإعالم الدولية في تلك الفترة الحرجة التي كانت تمر بها 
القيادة ال�سيا�سية في العراق. بل اإن الم�سوؤولين االإعالميين 
ال�سحفيين  هلللوؤالء  يللغللذون  كللانللوا  العراقية  الحكومة  فللي 
»فيديو  باأ�سرطة  ويزودنهم  مكتوبة  بتقارير  واالإذاعلليلليللن 
كا�شيت« م�شجلة من اأجل اأن تاأخذ طريقها للن�شر في و�شائل 
االإعالم الغربية. وال �سك اأن ما تحمله من م�سامين يخدم 
كيف  عرفت  التي  العراقية  االإعالمية  ال�شيا�شة  النهاية  في 

تتعامل مع لغة االإعالم وو�شائله.
والية  حــاكــم   Trent Lott الــ�ــشــنــاتــور  يــقــول  هـــذا  وفـــي 
 ABC Nightline الم�سي�سيبي االأمريكية في لقاء مع برنامج
ال�شور  1990م:»اإن  عام  من  اأغ�سط�ص   28 في  اأذيــع  الذي 
التلفزيونية التي تنقل على الهواء مبا�سرة اأو تذيع ت�سجياًل 
كاماًل للقاء الرئي�ص العراقي مع الرهائين الغربيين بدون اأن 
تكون هناك معالجة مو�شوعية لهذه الم�شاهدة الدعائية هو 
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نوع من توظيف و�سائل االإعالم لخدمة �سيا�سات معينة«.
والخال�سة هي: اأنه في ظل تعذر ح�سول و�سائل االإعالم 
على االأخبار ال�شحفية والمعلومات ال�شادقة من م�شادرها 
الجهات  مــن  ال�شارمة  الــرقــابــة  فــر�ــض  ب�شبب  االأ�شلية 
الموؤ�س�سات  مرا�سلي  فللاإن  الم�سادر  هذه  على  المخت�سة 
ا�شتراتيجيات  تنفذ  دعائية  و�شيلة  ي�شبحون  االإعالمية 
اأو  االأزمللة  في  المتنازعة  االأطللراف  اأحللد  لم�سلحة  �سيا�سة 
 Jeff Greenfield الحدث ال�شيا�شي. يقول جيف جرينفيلد
الذي   ABC Nightline ال�سهير  االأخللبللاري  البرنامج  في 
اأذيع في 17 �شبتمبر من عام 1990م، »اإن حرب الموجات 
وقوات  جهة  من  العراق  بين  التلفزيونية  وال�سور  ال�سوتية 
الحالف من جهة اأخرى هي حرب دعائية تدور في منطقة 
ال تعترف بالحدود الجغرافية اأو الطبيعية وقد اأدرك �سدام 
كالمية  حربًا  »فلن�سعلها  قال  عندما  الحقيقة  هذه  ح�سين 
تلفزيونية«، وذلك قبل يوم 17 يناير من عام 1991م، وهو 
اليوم الذي بداأت فيه قوات التحالف غاراتها الجوية لتحرير 

الكويت.
وقد اأجمل فرانك �سي�سنو Frank Sesno مرا�شل محطة 
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ا�ست�سافه  عندما  الحقيقة  هذه  االأبي�ص  البيت  في   CNN

دي�شمبر   28 في  المحطة  اأذاعته  الذي   Crossfire برنامج 
اأثناء  االإعــالمــيــة  الر�شائل  »اإن  بقوله:  1990م  عــام  مــن 
الحروب واالأزمات ال تخلو من الكذب والت�سليل والمعلومات 
الخاطئة ب�سبب فر�ص ال�سلطات رقابة �سديدة على م�سادر 

المعلومات«.
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