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  المستخمص
 الَعاـ الَعالمي الَرأؼ َتشِكيل ِفي اإلعالـ ِبَسَبب الَتَقُدـ اَلتكُنولوِجي َتصاعدت أَىِمية  

ه يذُ نفِ ـ تَ تُ رب يَ الحَ ِفي  الِسمـ وأخر يفِ  ا  ور دَ  َصَبح ِلألعالـأالَدوِلية َحتى  الِسَياَسات وَرسـ
شر قوؿ البَ ي: عُ انِ وػ الثَ ستَ كة، والمُ عرَ أرض المَ  ِفياؿ قتَ بية الِ وػ جَ ستَ يف: مُ وِيستَ مى مُ عَ 
َحَصل َتغِيير ِفي ِميَزاف الُقوػ  ِلَذِلؾَ  َنِتيَجة سية.فِ رب النَ اية والحَ عَ الدَ َطرِيق  فعَ ـ يِ وبِ مُ وقُ 

الَدوِلي الَذؼ َرَجَح  ِلَصالح الُقوَػ الَدوِلية التي َتمَتِمؾ أكبر الُمَؤَسسات االِعالمِية 
الَعالمِية. كما أف ُمقومات الُقوة الَصِمبة ِفي ِمَقياس الُقدرة الشاممة لمَدولة َتراَجعت أَماـ 

قق أىداؼ االستراتيجية الشاممة بأقل التكاليف الُقوة الَناِعمة التي اسَتطاعت أف ُتح
 وأفضل النتائج.

 .الَدِولية الِبِيَئة الَدوِلِيوف، الَفاِعُموف  الَمعموَماِتية، اإلِعالـ، الَحرب،: الَمَفَتاِحَية الَكِمَمات
Abstract 

  Because of technological advances the importance of media has 

escalated in shaping the world public opinion and drawing 

international policies so that media has got a role in peace and 

another in war. Its role is being implemented at two levels: the 

level of front fighting in the battlefield, and the second level: 
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human minds and hearts through propaganda and psychological 

warfare. As a result, a change occurred in the international balance 

of power that favored the international powers that owned the 

largest global media institutions. The solid elements of power in 

the scale of the comprehensive capacity of the state retreated in 

front of the soft power that was able to achieve the goals of the 

comprehensive strategy at the lowest costs and the best results. 

Key words: war, media, informatics, international actors, 

international environment. 

 ةالُمَقِدمَ 
أصبح اإلعالـ ِسمة الَعصر المميزة والقاسـ المشترؾ ألغمب الخطط  واالستراتيجيات    

التػػي تنتيجيػػا الػػدوؿ السػػيما الػػدوؿ العظمػػى وفقػػا  لمنظريػػات والضػػوابط التػػي تحكػػـ عمػػل 
وسائمو ومفاصمو المختمفة، وبات اإلعالـ وسيمة  لغزو العقوؿ والقمػوب والقػوة المػؤثرة فػي 

الت البيئػػػة الدوليػػػة، كونػػػو العنصػػػر الَفعػػػاؿ فػػػي تطبيػػػق وتنفيػػػذ المنيجيػػػات الفكريػػػة تفػػػاع
والثقافية والسياسية والعسكرية في الدولة، إذ أف الدوؿ ذات الحضػور والنشػاا اإلعالمػي 
المتطور باتت تشكل قػوة حقيقيػة وتسػتطين أف تنفػذ أرادتيػا واسػتراتيجياتيا، وىػذه الحقيقػة 

ر( بػػالقوؿ إ إف المعرفػػة مصػػدر قػػوة صػػاحب المعرفػػة ومػػف يصػػوغ )الفػػف تػػوفمأشػػار ليػػا 
 الخبر اآلف َيحصل عمى ُقوة ُمَؤثرة أكثر مف امتالكو الِسالحإ . 

لػػذا فػػلف السػػبق فػػي كسػػب وامػػتالؾ المعمومػػات فػػي الوقػػت المناسػػب ُيعػػزز عناصػػر     
بعيػػدا  عػػف القػػوة والسػػيطرة فػػي عػػالـ ُمتغيػػر يعتمػػد عمػػى العمػػـ والتكنولوجيػػا فػػي كػػل شػػ  

فقد أدػ التطور التكنولوجي دورا  شديد التأثير في وسػائل اإلعػالـ  ة.العشوائية واالرتجالي
التي أصػبحت تمتمػؾ فاعميػة قويػة بفضػل قػدرتيا عمػى التػأثير والتغييػر وسػرعة االختػراؽ 
ألسوار الدوؿ وضرب ُبنيانيا االجتماعي، ودالئل ذلؾ تتضح  في ثورات الشػباب أو مػا 

)ثورات الربين العربي( التي انطمقت ِبَفضل وسػائل التواصػل االجتمػاعي والتمفػاز يعرؼ بػ
 وغيرىا مف الوسائل االعالمية االخرػ. 

إف التطػػور فػػي عػػالـ االتصػػاالت والتواصػػل االجتمػػاعي أعطػػى اإلعػػالـ : أىميةةة الث ةةث
التطػػور  دورا  ميمػػا  وكبيػػرا  وأدخمػػو فػػي صػػمب الحيػػاة اليوميػػة وفػػي جميػػن األصػػعدة  إذ إف
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التكنولوجي ساىـ بوالدة اإلعالـ المتخصص الذؼ يقػـو ببرمجػة الخطػط واالسػتراتيجيات 
يصاليا إلى المتمقي بوسائل مالئمة لػزرع األفكػار ووسػائل مالئمػة لعقنػاع عمػا يحػدث  وا 

نتائج لػـ أو ماذا سيحدث مستقبال . وبات كل ذلؾ يجرؼ في سياؽ حرب إعالمية حققت 
الوسػػائل االخػػرػ سػػواي  السياسػػية أو االقتصػػادية أو العسػػكرية، وىػػذا  تسػػتطين أف تحققيػػا 

 . تجاوز تأثيرىا حدود الزماف والمكافجعميا ُتعد مف أخطر أنواع الحروب، ف
مما َيِزيد الموضوع أىمية، أف الُمعطيات في البيئة الدولية تغيرت لصالح  

عمى نفس الخط والجبية، فوسائل االعالـ الموجو وأصبح الجيش واإلعالـ ُيحاِرَباف َمعا  
اإلعالـ ُسِخرت ِبكل الُطرؽ الُممكنة لخدمة أىداؼ الحرب. ومف ىنا أصبح ال يمكف 
النظر الى الحرب بعيدا  عف االعالـ الذؼ يعد أحد االدوات الرئيسة والميمة في شف 
الحرب، وعمى أثر ذلؾ  ظيرت حرب االعالـ  التي ُتعرؼ بأنيا الحرب التي تستخدـ 
الوسائل واألدوات المتاحة والمبتكرة التي يمكف إف يمجأ ألييا العقل البشرؼ لمتأثير عمى 
خصمو )اليدؼ( لغرض إقناعو، إخضاعو، َبمَبَمِتِو، َتظِمِيمِو، الَيِيَمنة عمى ِفكرِه، َتحِطيـ 

نب َمعَنوَياِتو، َشل ُقدراتو وَجعمِو تابعا  ِبشكل أو بأخر. فيي حرب تغيير السموؾ مف جا
فرد أو جماعة أو مجتمن ضد فرد أو جماعة أو مجتمن آخر  ميدانيا الشخصية، إذ 
تكوف حربا  لمتأثير في آراي وعواطف وأعصاب الفرد أو مجموعة مف األفراد فيي حرب 
ذالؿ آرائيـ  فيي حرب دعاية، وحرب  أفكار تيدؼ إلى الحصوؿ عمى عقوؿ األفراد وا 

شاعات لتزلزؿ العقوؿ وتغ ير السموؾ وىي حرب إرادة ضد إرادة فيي تقتل كممات وا 
ضعاؼ الِيَمة  الطموح النفسي عف طريق بث روح اليأس في النفوس والتشكيؾ وا 
والَعزيمة وخفض الروح المعنوية لألفراد وصوال  إلى االنييار اإلدراكي واالستسالـ في 

 الحرب أو الصراع )إقناعو بعدـ جدوػ المقاومة(. 
المية َيُقود الى َضُروَرة َتحديد األىمية السياسية لوسائل َمضُموف الحرب االع

اإلعالـ مف خالؿ التحوالت التي حصمت في سمطة الدولة. فقد َضُعَفت قبضة 
الحكومات عمى المجتمعات، وتحولت السمطة مف َيد الحكومات إلى المنظمات غير 

ا الحكومية، والجماعات الصغيرة واألفراد. في الوقت نفسو، يمكف لم حكومات أيض 
استخداـ وسائل اإلعالـ كمنصات ترويج ألجندتيا الخاصة. وبيذا فاف أثار وسائل 
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االعالـ  لـ تقتصر عمى صعيد السياسة الداخمية لمدوؿ بل أمتد تأثيرىا عمى صعيد 
اتخاذ القرار في السياسة الخارجية نتيجة الضغوطات سواي الداخمية أو الخارجية  التي 

 وسائل االعالـ.    اشعمت شراراتيا 
 َيسعى الَبحث ِلتحقيق عدد مف األىداؼ ومنيا اآلتي:  :ثانيًا: أىداف الث ث

 َتَتُبن َتطور الدور الُمتصاعد لوسائل اإلعالـ في السياسة الدولية.           .1
 تقديـ وصف موضوعي لطبيعة البيئة الدولية في ظل عصر المعموماتية. .2
 عالمية  في البيئة الدولية.كشف أبرز نقاا تأثير الحرب اال .3
 توضيح مالمح االستراتيجية التي تتبناىا حرب االعالـ والوسائل التي تستخدميا. .4
 السعي لمعرفة األىداؼ الحقيقية لحرب االعالـ والعقائد والمبادغ التي ترتكز عمييا. .5

ي أصبح لوسائل االعالـ في البيئة الدولية أىمية وخطورة ف :شكالية الث ثثالثًا: إ 
نفس الوقت، إذ باتت وسائل اإلعالـ ُتيدد أمف وسيادة الدوؿ وتخترقيا بكل سيولة، 
ف الغاية االساسية لمحرب  وكذلؾ أصبح ليا أىمية ُتقارف بقوة واىمية السالح، السيما وا 
االعالمية ىي بث روح اليأس داخل نفوس الفئات المستيدفة ومخاطر ذلؾ كبيرة عمى 

باتت مقسمة الى طرفيف، الطرؼ األوؿ ُيعد رابح ومستفيد الشعوب وعمى الدوؿ التي 
ألنو ىو مف يمتمؾ زماـ القيادة فمذلؾ ىذه الدوؿ تصنف بكونيا متبوعة،  والطرؼ 
الثاني مف الدوؿ ُيعد خاسر لكونو متمقي ومستقبل لرسائل الطرؼ األوؿ ولذلؾ ُتصنف 

ذلؾ فقد تراجعت نسبة تمؾ الدوؿ عمى إنيا تابن لمطرؼ المنتصر)األوؿ(. نتيجة ل
تحقيق العدالة في المجتمن الدولي بسبب َتغمب فئة قميمة مف الدوؿ المستفيدة مف 
االعالـ عمى فئة أخرػ مف الدوؿ تمثل االكثرية وأصبحت تصنف بأنيا مغموبة وتابعو، 
وقد كاف لمتطور التكنولوجي دور كبير في ىذه النتيجة لكونو ساىـ في مضاعفة أرباح 

كما أدت المعمومات التي   لعالمية عمى حساب الدوؿ الفقيرةت االعالمية االمؤسسا
يسيل الوصوؿ إلييا عبر وسائل اإلعالـ العالمية إلى اندالع حروب المعمومات بيف 
الدوؿ، وفي ضوي ذلؾ تغيرت بشكل جذرؼ الطريقة التي تعمل بيا المؤسسات 

سيوف، والطريقة التي يتـ بيا خوض الحكومية، والطريقة التي يتواصل بيا القادة السيا
االنتخابات، ومشاركة المواطنيف. مما جعل البيئة الدولية تشيد حربا  غير تقميدية 
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تختمف عف الحروب السابقة مف حيث اتساع نطاؽ تأثيرىا وتدميرىا لدفاعات العدو 
الجديدة  بكل سيولة والدخوؿ الى ُعقر دارِه بأقل التكاليف. وِبَيذا  فلف وسائل اإلعالـ

ليا آثار واسعة النطاؽ عمى الحكـ الديمقراطي والممارسات السياسية. وىنا ُيثار تساؤؿ 
ىل أف األثر الذؼ خمفتو حرب االعالـ في البيئة الدولية إقتصر عمى الجوانب السمبية 

؟ يتفرع عف ىذا السؤاؿ تساؤالت وانب إيجابية َمخفية لـ تظير بعدفقط أـ أف ىالؾ ج
ىل يمكف أف ُيَوظف اإلعالـ  كوسيمة لمبناي والسالـ في البيئة الدولية أـ  أخرػ منيا:

ماىي طبيعة البيئة الدولية في عصر ؟يفو مقتصر عمى مجاؿ اليدـ والحربإف توظ
ي األىداؼ الحقيقية لحرب وما ىتية وكيف تأثرت بالحرب االعالمية؟المعموما

 ؟   ترتكز عمييا لمبادغ التيوماىي العقائد أو ااالعالـ؟وماىي استراتيجيتيا؟
سػػػعيا  لموصػػػوؿ الػػػى إجابػػػات لمتسػػػاؤالت أعػػػاله  وانسػػػجاما  مػػػن  :راثعةةةًا: ير ةةةية الث ةةةث

ضرورات البحث العممي الػذؼ يتطمػب وضػن افتػراض ي قػِرب مػف ىػدؼ الوصػوؿ ألجوبػو 
عمى تساؤالت مشػكمة الدراسػة، فػلف الفرضػية التػي تػدور فػي فمكيػا فكػرة الدراسػة مفادىػا: 

ف الحػػرب اإلعالميػػة َلِعَبػػت دور قػػاِطرة الَتغييػػر ِفػػي اِلبيئػػة الدوليػػة التػػي تعمقػػت فييػػا )) إ
الفجوة الطبقية بيف الدوؿ وبالشػكل الػذؼ َيخػُدـ َمصػالح القػوػ االسػتعمارية التػي وضػفت 
االعػػالـ كسػػالح يتػػوايـ مػػن اسػػتراتيجيتيا التوسػػعية اليادفػػة الػػى كسػػر إرادة الخصػػـ وشػػل 

 عا  بشكل أو بأخر.((.قدراتو وجعمو تاب
إلثبات صحة فرضية الدراسة تػـ االسػتعانة بػالمنيج الوصػفي   :خامسًا: منيجية الث ث

مػػف أجػػل التوظيػػف الصػػحيح لممعمومػػات وتفسػػيرىا بطريقػػة موضػػوعية، وبمػػا يتوافػػق مػػن 
فرضػػية البحػػث. أمػػا الغايػػة مػػف اسػػتخداـ المػػنيج التحميمػػي ىػػي تفكيػػؾ المشػػكمة ودراسػػة 

ة، مػػػف خػػػالؿ تحميػػػل طبيعػػػة البيئػػػة الدوليػػػة فػػػي عصػػػر المعموماتيػػػة. أمػػػا الجزئيػػػات بدقػػػ
المػػػنيج االسػػػتنباطي ُيسػػػتعاف بػػػو لموصػػػوؿ الػػػى الحقػػػائق أو النتػػػائج التػػػي خمفتيػػػا حػػػرب 
االعػػالـ فػػي البيئػػة الدوليػػة. وبيػػذا فػػلف ىػػذه المنػػاىج ُتعػػيف فػػي رسػػـ طريػػق لموصػػوؿ الػػى 

 يا الدراسة. نتائج تصب في اطار تحقيق االىداؼ التي وضعت
إف تحقيػق أىػداؼ البحػث يتطمػب تقسػيـ الموضػوع الػى مباحػث سادسًا: ىيكمية الث ةث: 

ِِةرات الَدلِليةة ِيةص َ لةر الَمعملَماِتَيةة وفق االتػي: ََ المطمةب اول::  المث ةث اول:: الُمَت
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 ة الدلليةص الِسياسالمطمب الثانص: َتَعُدِدَية الَفاِ ملن يِ  ُ رية انتقا: اويكار لالَمعملمات
المث ث الثانص: اوىداف االستراتِجية لم ةرب اع مميةة المطمةب االل:: أىةداف  ةرب 

 اال مم  المطمب الثانص: استراتِجية  رب اال مم.
 الَمثَ ث اول:

 الُمَتَِِرات الَدلِلية ِيص َ لر الَمعمُلَماِتَية
عمى ىيكل ِشِيَد العالـ المعاصر عددا  مف المتغيرات التي فرضت ذاتيا  

وتفاعالتيا، وانعكست بشكل واضح عمى معظـ مجاالت الحياة، وىكذا  العالقات الدولية
أصبح العصر الذؼ نعيشو عصر إعالـ مصحوبا  بثورة االتصاالت والفضائيات التي 
تعتمد عمى األقمار الصناعية التي تجوب الفضاي عمى مدار الساعة، وبذلؾ تحّوؿ 

تيجة مباشرة لما شيدتو وسائل اإلعالـ مف تقدـ تقنّي العالـ إلي قرية صغيرة، كن
والمقروية،  ووظيفّي، مما أدػ إلى تعدد وانتشار وسائل اإلعالـ المرئية والمسموعة

داِفعة  باألحداث المحّمية لعموـ أقطار الكرة األرضية إلى دائرة تضـ جمين سكاف 
لمحّمية. وبيذا أصبَح اإلعالـ األرض، جاِذبة  األحداث العالمية إلى بؤرة االىتمامات ا

لتحقيق األىداؼ الثقافية والسياسية والعسكرية، عنصرا  بارزا  مف  وأساليبو المستخدمة
عناصر تقييـ القدرة الشاممة لمدولة، نتيجة لذلؾ برزت متغيرات مركزية ال بد مف 

اإلعالـ واالتصاؿ ُمتغّيرات الثورة التكنولوجية الواسعة التي عرفيا قطاع  (1)اإلشارة إلييا:
بعناصره الثالثة إالمعموماتية، السمعية، البصريةإ  وما ترتب عمى ذلؾ مف تغير في 

 مقايس القدرة الشاممة لمدولة.
بمصادر  تحجيـ الطابن الوطني لمدولة، إذ لـ تعد مرجعّيتيا مطمقة ومتحكِّمة . أ

ستراتيجيات المتنّوعة، المعرفة المختمفة، وبمعنى  آخر لـ يعد المستوػ الوطني مقياسا  لال

                                                           
(1)

 Sean Aday, The US Media, Foreign Policy, and Public Support for War, 

The Oxford Handbook of Political Communication, Print Publication Date: 

Aug2017, https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb. 

٠ُٕظش ا٠ضب: ِٕٙذ شىشٞ اٌؼضاٚٞ،"  االػالَ االِش٠ىٟ ٚاٌذشة"،  ثذش ِٕشٛس فٟ ِٛلغ اٌججٙخ 

 ، ِزٛفش فٟ اٌشاثظ: 23/4/3123، ربس٠خ اٌض٠بسح 3122اٌٛط١ٕخ  ٚاٌم١ِٛخ ٚاالعال١ِخ ،

wqs.net/article.php?id=9664-http://www.jabha      

http://www.jabha-wqs.net/article.php?id=9664
http://www.jabha-wqs.net/article.php?id=9664
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عميو مف ذؼ قبل، فيناؾ تيميش تدريجي لمبادغ ونظـ وأنماا التنظيـ  كما كاف الحاؿ 
 .وتناسق النظاـ الوطني والتقييـ، لممصادر المادية والالمادية حوؿ وحدة 

لذا فاف دراسة ىذه المتغيرات في ظل تطور وسائل االعالـ يمثل موضوعا  بالغ     
سبة لممجتمن العالمي وذلؾ الرتباا الموضوع بالسيادة الوطنية لمشعوب االىمية بالن

حتى أف االعالـ أصبح وسيمة لكشف خفايا عممية  (1)والدوؿ بل واستمرار بقائيا ايضا .
صنن القرار السياسي المحمي والعالمي وُيشِير الى ذلؾ   الكاتباف االمريكياف ) أندريا 

)بريس وبروس ويميامز(

( وجية نظر نقدية )البيئة االعالمية الجديدة في كتاب (

بالقوؿ: إ إف وسائل االعالـ ىي مفتاح الحياة اليومية في القرف الحادؼ والعشريف ولكف 
 (2)األىـ مف ذلؾ أف وسائل االعالـ ىي العدسات التي مف خالليا نختبر العالـ إ. 

ة لكونيا بالفعل كما أف دراسة التغيرات في تقنية المعمومات ليا اىمية كبير  
إ تمعب  ))أحدثت أثرا  في توازف القوػ في السياسية العالمية، اذ يقوؿ )ديفيد جومبرت(

تقنية المعمومات دور قاطرة التغيير في الحقبة الجديدة مف السياسة العالمية، فيي تدفن 
يل العالقة االصالح والعولمة ُقُدما  وتشكل أىمية متزايدة لمقوة القومية، ومف ثـ ُتعيد تشك

ويمكف االستدالؿ عمى أثر تقنية المعمومات في السياسية  (3)بيف السياسة والقوة.إ 

                                                           
(2)

٘شثشد أ. ش١ٍٍش،" اٌّزالػجْٛ ثبٌؼمٛي: و١ف ٠جزة ِذشوٛ اٌذِٝ  اٌىجبس فٟ اٌغ١بعخ ٚاالػالْ    

ٟ ٌٍضمبفخ  ٚٚعبئً االرظبي اٌجّب١٘شٞ خ١ٛط اٌشاٞ اٌؼبَ"، رشجّخ ػجذاٌغالَ سضٛاْ، اٌّجٍظ اٌٛطٕ

 .22 -21، ص 2111،  2ٚاٌفْٕٛ ٚاالداة )عٍغٍخ وزت ػبٌُ اٌّؼشفخ(، اٌى٠ٛذ ، ط

أٔذس٠ب ثش٠ظ ٟ٘ ػبٌّخ اجزّبع ٚدساعبد إػال١ِخ أِش٠ى١خ اٌٌّٛذ. دبئضح ػٍٝ جبئضح أسٌٔٛذ   

 أٚ.ث١ىّبْ ألفضً الزشاح ثذضٟ ِمذَ فٟ جبِؼخ إ١ٌٕٛٞ.  ٚثشٚط ١ٍ٠ٚبِض  ٘ٛ ػبٌُ ع١بعخ أِش٠ىٟ،

. دََسَط فٟ أوضش ِٓ جبِؼخ أِش٠ى١خ ِٕٙب جبِؼخ وٕزبوٟ،  ٚجبِؼخ ١ِش١غبْ،  ٚجبِؼخ 2166ٌٚذ فٟ 

 ٚال٠خ ثٕغٍفب١ٔب،  ٚجبِؼخ فشج١ٕ١ب. 
(3)

أٔذس٠ب ثش٠ظ ٚثشٚط ١ٍ٠ٚبِض، " اٌج١ئخ االػال١ِخ اٌجذ٠ذح "، رشجّخ: ش٠ٛىبس صوٟ ، داس اٌفجش   

 .7، ص 3123،  2ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح، ط

د٠ف١ذ جِٛجشد ٘ٛ ِغؤٚي دىِٟٛ أِش٠ىٟ ٚدثٍِٛبعٟ عبثك شغً ِٕظت ِذ٠ش اٌّخبثشاد   

، وبْ جِٛج١شد وج١ش ِغزشبسٞ األِٓ اٌمِٟٛ  3115إٌٝ ػبَ  3114اٌٛط١ٕخ ثبإلٔبثخ ، ِٕز ػبَ 

 ٚاٌذفبع ٌغٍطخ اٌزذبٌف اٌّؤلزخ فٟ اٌؼشاق. 
(4)

"  فٟ وزبة: " اٌذٚس اٌّزغ١ش ٌٍّؼٍِٛبد  د٠ف١ذ جِٛجشد،" اٌذش٠خ ٚاٌمٛح فٟ ػظش اٌّؼٍِٛبد  

، 2فٟ اٌذشة" دساعبد ػب١ٌّخ، ِشوض االِبساد ٌٍذساعبد ٚاٌجذٛس االعزشار١ج١خ ،اثٛ ظجٟ، ط

 .24، ص 3115



ىَدوِلوَةالىالِبِوَئةىِفيىوأَثُرَهاىاإلَعَلاِمَوةىاَلَحرب

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

141 

 (1)الدولية مف خالؿ  تتبن النتائج التي أحدثتيا عمى الصعيد العالمي وفق األتي: 
: عجمت بانييار االتحاد السوفيتي، وأدت إلى فشل نيجو السياسي المرتكز عمى ألالً 

صاد الموجو الذؼ ال يتوافق من مقتضيات عصر المعمومات. مما أدػ الشيوعية واالقت
الى حدوث  تحوالت في النظاـ الدولي بالتحوؿ مف نظاـ ثنائي القطبية الى نظاـ 

 ُأحادؼ القطبية.
: ساعدت التغيرات في تقنيات المعمومات عمى تعزيز األسواؽ الحرة  وحدوث قدر ثانياً 

 تساع نطاؽ التجارة واالستثمار الدولييف.أكبر مف الترابط الدولي، شمل ا
: أضعفت قبضة الحكومات عمى المجتمعات، وتحولت السمطة مف يد الحكومات ثالثاً 

 إلى المنظمات غير الحكومية، والجماعات الصغيرة واألفراد.
نتيجة لتمؾ الُمتغيرات ظير ما ُيعرؼ )بحرب المعمومات( التي أصبحت شكال  

:إ يتـ في الوقت الحاضر عرض حرب  ))ؿ )لورنس فريدماف(مف أشكاؿ الصراع، فيقو 
وُيِضيف) ديفيد جومبرت( القوؿ:إ إف  (2)المعمومات بصفتيا شكال  مف أشكاؿ الصراع.إ

أحد االثار الميمة لثورة المعمومات ىو احتماؿ الوقوع الوشيؾ لحرب المعمومات، أؼ 
وفق ىذا  (3)ىدفا  رئيسيا إ.الحرب التي يتـ خوضيا بالمعمومات بصفتيا سالحا  أو 

حرب المعمومات بأنيا إ السعي وراي  ()السياؽ ُيَعِرؼ )جوف آركيال وديفيد رونفمدت(
وُيِضيف )لورنس فريدماف( القوؿإ  (4)السياسة عبر غايات ووسائل معموماتية.إ 

ت العمميات المعموماتية تشمل التفاعل من بيئة المعمومة العالمية واالستفادة مف قدرا
                                                           

(2)
أزظبس اثشا١ُ٘ ٚطفذ دغبَ ،" االػالَ اٌجذ٠ذ: رطٛس االداء ٚاٌٛع١ٍخ ٚاٌٛظ١فخ "، عٍغٍخ ِىزجخ  

 .31-23، ص 3122،  ١2ُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ، ثغذاد، طاالػالَ ٚاٌّجزّغ، ٚصاسح اٌزؼٍ

 فٟ اٌٍّّىخ اٌّزذذح.  2151د٠غّجش  7ٌٛسٔظ فش٠ذِبْ  ٘ٛ أعزبر جبِؼٟ ثش٠طبٟٔ، ٌٚذ فٟ   
(3)

ٌٛسٔظ فش٠ذِبْ،" اٌضٛسح فٟ اٌشؤْٚ االعزشار١ج١خ" ، دساعبد ػب١ٌّخ، ِشوض االِبساد   

 .72، ص 3111،  2ٟ، طٌٍذساعبد ٚاٌجذٛس االعزشار١ج١خ، اثٛ ظج
(4)

 .63د٠ف١ذ جِٛجشد، ِظذس عجك روشٖ، ص   

إٌٝ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌجذش٠خ األِش٠ى١خ ،  2114جْٛ آسو١ال  أضُ فٟ ػبَ   

د١ش لبَ ِٕز رٌه اٌذ١ٓ ثزذس٠ظ دٚساد فٟ شؤْٚ األِٓ اٌمِٟٛ ٚرذ١ًٍ اٌذفبع. أِب د٠ف١ذ سٚٔفٍذد 

 شؤْٚ اٌغ١بعخ ٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ. وبرت ِزخظض فٟ 
(5)

فٟ " اٌذٚس اٌّزغ١ش جْٛ آسو١ال ٚد٠ف١ذ سٚٔفٍذد،" ٔذٛ اعزشار١جخ ل١ِٛخ الِٓ اٌّؼٍِٛبد"  

ٌٍّؼٍِٛبد فٟ اٌذشة" دساعبد ػب١ٌّخ، ِشوض االِبساد ٌٍذساعبد ٚاٌجذٛس االعزشار١ج١خ ،اثٛ ظجٟ، 

 .234، ص 3115، 2ط
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 (1)الخصـ في مجاؿ المعمومات واتخاذ القرارات أو حرمانو منياإ.
مما تقدـ َنستَنتج أف المعموماتية أصبحت ذات ُبعد عالمي، إذ أصبحت ىنالؾ 
حرية مطمقة أماـ انتقاؿ األفكار والمعمومات عبر وسائل االعالـ المختمفة خصوصُا 

ف الفاعمية في طرح االفكار وال معمومات عمى المستوػ العالمي لـ االعالـ الفضائي، وا 
تعد حكرا  عمى الدوؿ بل ظير فاعموف اخروف) فاعموا الشبكة، منظمات المجتمن 
المدني، المؤسسات االعالمية( أصبح ليـ مكانتيـ ودورىـ في السياسية الدولية. وىذه 

 التطورات سنناقشيا في المطالبيف التالييف بشكل أكثر تفصيال .
 المطمب اول:

 َية إنِتَقا: اويَكار لالَمعُملَماتُ رِ 
 صاحبتيا وما السيما التطورات التكنولوجية الُمَتسارعة الدولية إف الُمَتغيرات

 االتصاؿ وسائل دور ضاعفت مف أىمية متجددة، ومصطمحات واستخدامات مفاىيـ مف
 أماـ وأبعادىا مضامينيا وشرح المستحدثة، من األفكار التعامل في الجماىيرؼ 

 منن أو األفكار نشر في َضُعَفت سيطرة الدولة عمى التحكـ، ُمقابل ذلؾ ميور،الج
مجتمعاتيا، وفي ضوي ذلؾ اتسعت مديات الحرية في إنتقاؿ األفكار  في ترويجيا

والمعمومات داخل حدود الدولة وخارجيا. النتيجة المترتبة عمى ذلؾ ىي مضاعفة 
، ولـ َتُعد العالقات قاصرة عمى الدوؿ، إمكانيات قنوات التفاعل داخل النظاـ الدولي

نما تعدتيا لتشمل األفراد والشعوب لتتبنى مصطمحا  يدعى بػ )العالقات األممية(.  (2)وا 
( ) العالـ قرية صغيرةوبيذا فلف تطور وسائل االتصاؿ أدػ إلى تجسيد مقولة 

ف أىػػػـ أؼ أف تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ كسػػػرت الحػػػدود والمسػػػافات والمسػػػتويات فكػػػاف اليػػػات
وسػػيمة اتصػػاؿ انتشػػرت فػػي بدايػػة القػػرف العشػػريف، والتمفزيػػوف الفضػػائي فػػي وسػػط القػػرف 

                                                           
(2)

 .72وشٖ، ص ٌٛسٔظ فش٠ذِبْ، ِظذس عجك ر  
(3)

بْ،  –فبسٚق أ١ٔظ جشاس، " اٌشعبٌخ ٚاٌظٛسح    ّّ لضب٠ب ِؼبطشح فٟ اإلػالَ" ، ٚصاسح اٌضمبفخ، ػ

 . 36، ص 3112، 2ط
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العشػػػريف، واالنترنػػػت فػػػي أواخػػػر القػػػرف العشػػػريف فتحػػػوؿ العػػػالـ بػػػذلؾ إلػػػى مػػػا ىػػػو اشػػػبو  
 (1)من أىم سماتيا االتص:بالقرية االلكترونية التي 

ولمػػة وسػػائل اإلعػػالـ عػػف طريػػق ُسػػرعة انتقػػاؿ المعمومػػة المحميػػة الػػى العالميػػة نتيجػػة ع -1
االتصاؿ والتواصل باإلمكانيات التكنولوجية المتطورة والتكنولوجيػا التفاعميػة، وتكنولوجيػا 

 االتصاؿ متعدد الوسائط، وىي التي أدت إلى تحطيـ الحواجز بيف الدوؿ القومية.
ذ خػدمت فتح باب الحرية عمى مصراعيو اماـ الشعوب النتقاي المعمومة ونقػل االفكػار، ا -2

شػػبكة االنترنػػت ووسػػائل اإلعػػػالـ الجمػػاىيرؼ اإلنسػػاف وجعمتػػو حػػػرا  فػػي اختيػػار الوسػػػيمة 
 المناسبة التي يستقي منيا معموماتو وافكاره . 

ظيػػػور االعػػػالـ المتخصػػػص، اذ اف حجػػػـ المعمومػػػات المتاحػػػة زاد مػػػف فػػػرص الحصػػػوؿ  -3
واستقباليا. ومف ثـ فاف عمى التكنولوجيا االتصالية الجديدة في عممية إرساؿ المعمومات 

تمؾ التكنولوجيا تسعى إلى تحطيـ الحواجز التي تقف اماـ نشر القيـ واالفكػار. وىػذا مػا 
 ادػ الى ظيور اإلعالـ المتخصص الموجو لفئات معينة. 

نتيجػػة لػػذلؾ أصػػبح عػػزؿ المجتمػػن المحمػػي عػػف تمقػػي االفكػػار والمعمومػػات القادمػػة       
ز المشػاكل التػي تواجػو الػدوؿ، فيقػوؿ بيػذا الصػدد)لورنس مف خارج حدود الدولة مف أبػر 

 (2)فريػػدماف(: إ إف عػػزؿ المجتمػػن عػػف المػػؤثرات الخارجيػػة لػػيس بػػاألمر السػػيل مطمقػػا  إ.
لػذلؾ أدركػػت الػػدوؿ خطػػورة ثػػورة المعمومػػات عمػى أمنيػػا وسػػيادتيا، وكػػذلؾ أدركػػت الػػدوؿ 

ح، إذ اف الدولػة التػي تسػتطين أىمية المعمومات التي أصبحت ُتقػارف بقػوة واىميػة  السػال
أف تقػػػود ثػػػورة المعمومػػػات عمػػػى النحػػػو االمثػػػل سػػػتكوف أقػػػوػ مػػػف أؼ دولػػػة اخػػػرػ. وىػػػذا 

اف مف يصوغ الخبر االف يحصل عمػى قػوة مػؤثرة  ماعبر عنو )جوزيف ناؼ( بالقوؿ: إ 
)ىربػػػػرت شػػػػيممر( القػػػػوؿ:إ مػػػػف الواضػػػػح أف  وُيِضػػػػيف   (3)أكثػػػر مػػػػف امتالكػػػػو السػػػػالحإ.

                                                           
(2)

دمحم ػجذ اٌٙبدٞ، " االػالَ ٚاٌؼٌّٛخ اٌٛالغ ٚاٌزطٍؼبد"،  ِجٍخ اٌفىش اٌغ١بعٟ، ارذبد وزبة   

 .266-261،ص 3121، 47اٌؼشة ،دِشك، اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ػشش، اٌؼذد 
(3)

 .13ٌٛسٔظ فش٠ذِبْ، ِظذس عجك روشٖ، ص   
(4)

 .14ٌٛسٔظ فش٠ذِبْ، اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ، ص  
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عمى المعمومات والصور عمى كل المستويات ُتَمثػل وسػيمة أساسػية  مػف وسػائل  السيطرة
  (1)الييمنة االعالميةإ.

يبدو أف التطور الكبير الذؼ طرأ عمى وسائل االتصاؿ والتكنولوجيا ساىـ في 
ظيور وسائل اعالـ حديثة تتميز بعنصر السرعة في نقل الخبر والمعمومة حتى أصبح 

لُحدُود والَحَواِجز بيف الدوؿ وَيصل إلى جمين الناس بدوف استثناي االعالـ َيخترؽ كل ا
مف خالؿ استخداـ وسائل جديدة مثل االنترنت، الفاكس، والموبايل، وغيرىا. فأصبحت 
حرية شبو مطمقة لحركة االفكار والمعمومات عبر الحدود الوطنية واإلقميمية وحتى 

إلعالمية، عف طريق إنشاي مؤسسات الدولية، وأصبح العالـ يخضن لحرب العولمة ا
إعالمية دولية ضخمة ليا قاعدة أساسية في بمد وتنطمق منو إلى كثير مف البمداف، وليا 

 (2)أثر فاعل في اإلعالـ المحمي لتمؾ البمداف.
مما تقدـ يقود الى اسػتنتاج ميػـ يػرتبط بػالتطور فػي تكنولوجيػا وسػائل األعػالـ 

وفػػي مقػػدمتيا الواليػػات  -سػػيطرة ونفػػوذ الػػدوؿ الغربيػػة الػػذؼ فسػػح المجػػاؿ واسػػعا  لزيػػادة 
عمى توجيات اإلعالـ الػدولي وتسػيره بالشػكل الػذؼ يخػدـ مصػالحيا  -المتحدة االمريكية

فاآلثػػار السػػمبية لمتطػػور التكنولػػوجي عمػػى اإلعػػالـ يمكػػف مالحظتػػو وتوجياتيػػا العالميػػة. 
ـ المصػػػالح الغربيػػػة فػػػي  مػػػف خػػػالؿ  زيػػػادة مسػػػاحة بػػػث االفكػػػار والمعمومػػػات التػػػي تخػػػد

مختمػػف دوؿ العػػالـ وفػػي مقػػدمتيا الػػدوؿ العربيػػة اذ تكػػرس القػػيـ السػػمبية وتنشػػر االفكػػار 
والمعمومػػػػات المغموطػػػػة التػػػػي يػػػػتـ بثيػػػػا والتػػػػرويج ليػػػػا تحػػػػت إشػػػػراؼ وكػػػػاالت التجسػػػػس 

وخطػػػورة االمػػػر تػػػزداد  (3)والمخػػػابرات األمريكيػػػة، التػػػي تسػػػعى إلػػػى تصػػػنين الػػػرأؼ العػػػاـ.
بسػػبب اف األفكػػار السػػمبية ال تصػػدر عػػف وسػائل االعػػالـ الغربيػػة فحسػػب بػػل مػػف  تعقيػدا  

                                                           
(2)

 .1٘شثشد أ. ش١ٍٍش، ِظذس عجك روشٖ، ص   
(3)

، ص 3121، 2فؤادح ػجذ إٌّؼُ اٌجىشٞ،: االػالَ اٌذٌٟٚ" ِطجؼخ ػبٌُ اٌىزبة، اٌمب٘شح، ط  

 .265اٌٙبدٞ، ِظذس عجك روشٖ، ص  . ٠ٕظش ا٠ضب دمحم ػجذ 261 -251
(4)

ِظطفٝ ػجذاٌغٕٟ،" اٌشلبثخ اٌّشوض٠خ االِش٠ى١خ ػٍٝ االٔزش١ٔذ فٟ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ"، داس اٌؼ١ٓ   

. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش ٔبػَٛ رشِٛغىٟ،" اٌغ١طشح ػٍٝ االػالَ 32-21، ص2،3117ٌٍٕشش، اٌمب٘شح،  ط

، 3ف، ِىزجخ اٌششٚق اٌذ١ٌٚخ، اٌمب٘شح، ط: ا١ِخ ػجذ اٌٍط١رؼش٠تاالٔجبصاد اٌٙبئٍخ ٌٍجشٚثبجٕذ"، 

 .21-7، ص3116
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وسػػػػائل االعػػػػالـ العربيػػػػة أيضػػػػا  وبػػػػأمواؿ عربيػػػػة األمػػػػر الػػػػذؼ تكػػػػوف خطورتػػػػو أشػػػػد ألف 
 المشاىديف العرب يتقبموف األفكار التي تعمنيا بشكل أوسن.

ؿ عمػػػى القػػوػ الدوليػػػة الكبػػػرػ أدركػػت قبػػػل غيرىػػػا مػػػف الػػدوؿ أىميػػػة الحصػػػو   
المعمومػػة وامتالكيػػا، لػػذلؾ ال نسػػتغرب حصػػوؿ تنػػافس فيمػػا بينيػػا سػػعيا  لتحقيػػق مكاسػػب 
فػػي سػػوؽ التجػػارة االعالمػػي. اذ عمػػى الػػرغـ مػػف اعػػتالي االعػػالـ االمريكػػي لقمػػة اليػػـر 
الػػدولي اال أف ذلػػؾ لػػـ يمنػػن مػػف ظيػػور منافسػػيف دوليػػيف، فعمػػى سػػبيل المثػػاؿ بػػرزت فػػي 

لكف واقن  (1)األمريكية.  (CNN( الروسية لتنافس قناة )RTاة )مجاؿ البث التمفزيوني قن
ىيمنة اإلعالـ األمريكي بلمكانياتػو اليائمػة واتسػاع مػديات تػأثيره  البيئة الدولية ُيشير الى

قميميػػا  وعالميػػا ، ويكفػي االشػػارة ىنػػا الػػى اف وكػاالت األنبػػاي األمريكيػػة تػػتحكـ ب  محميػا  وا 
يػػػا ، وتعػػػد محطػػػة ألػػػػ إسػػػي إف إفإ اإلخباريػػػة المصػػػدر % مػػػف الصػػػور المبثوثػػػة عالم88

% مػػػف األفػػػالـ  57األساسػػػي لألخبػػػار المصػػػورة فػػػي العػػػالـ. وتنػػػتج الواليػػػات المتحػػػدة  
محطػػػػة إذاعيػػػػة  598السػػػػينمائية فػػػػي العػػػػالـ، وتػػػػزود وكالػػػػة إاالسوشػػػػيتدبرسإ أكثػػػػر مػػػػف 

 (2) شبكة االنترنيت.% ب98صفحة بأخبارىا، ويشترؾ األمريكييف بػػ  1688وتمفزيونية بػ 
يتضػػح مػػف ذلػػؾ اف العػػالـ اصػػبح يسػػتقي معموماتػػو وافكػػاره  مػػف خػػالؿ مػػا تطرحػػو تمػػؾ 
الوكاالت مف مواد إعالمية خبرية أو تغطية أحداث عالمية ذات صيغ دعائيػة عبػر تمػؾ 

 المؤسسات اإلعالمية بوسائميا المختمفة .
خبػػار والمعمومػػات عمػػى الحقيقػػة الجػػديرة بالػػذكر إف نطػػاؽ الحريػػة فػػي نقػػل اال 

الػػرغـ مػػف اتسػػاعو عمػػى الصػػعيد العػػالمي اال انػػو يضػػيق فػػي ميػػداف القػػوػ الدوليػػة مثػػل 
الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة التػػي تمنػػن وسػػائل االعػػالـ مػػف تغطيػػة ونشػػر حقػػائق تمػػس 

                                                           
(1)

 SHUANG XIE And OLIVER BOYD-BARRETT, External-National TV 

News Networks’ Way to America: Is the United States Losing the Global 

“Information War”?, International Journal of Communication 9(2015), p. 78 
(3)

ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ٘شثشد ش١ٍٍش،" االرظبي ٚا١ٌّٕٙخ اٌضمبف١خ"، رشجّخ: ٚج١ٗ عّؼبْ ػجذاٌّغ١خ،   

 .66-51، ص 3117، 2عٍغٍخ اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ، ِىزجخ االعشح، اٌمب٘شح، ط
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))امنيػػا القػػومي السػػيما اوقػػات الحػػروب، وقػػد اشػػار الكاتػػب ) بيتػػر سػػينجر(
  فػػي كتابػػو

بعد: دور التكنولوجيا في الحػرب( الػى ذلػؾ قػائال : إ تميػل االباحيػة الحربيػة )الحرب عف 
ايضػػا الػػى اخفػػاي حقيقػػة مػػرة اخػػرػ حػػوؿ المعركػػة. فجػػل المشػػاىديف ينفػػروف غريزيػػا  مػػف 
مشاىدة مقطن لمعركة قػد يكػوف مػف فيػو شخصػا  يعرفونػو أو مواطنػا  امريكيػا، ومثػل ىػذه 

مواقػن االلكترونيػة المضػيفة الموجػودة فػي الواليػات المقاطن ممنوع عرضيا تقريبػا عمػى ال
بمعنى أف االعالـ االمريكي في ظل تصاعد حدة االزمات عمػى  (1)المتحدة االمريكية.إ.

حد سواي الداخمية أو الخارجية يقوـ بدوره في التقميل مف خطورة االزمػة لتفػادؼ االنييػار 
الحقػػائق عػػف الشػػعب األمريكػػي  الشػػامل لمقػػوة األمريكيػػة، وبيػػذا يمجػػ  الػػى إخفػػاي بعػػض

لمحفاظ عمى استقرار االمف القومي االمريكي حتى لو تطمب األمر بػث أكاذيػب وتزييػف 
بتصػػوير ىػذا البمػد عمػى أنػػو  2883حقػائق كمػا فعػل قبػل شػػف الحػرب عمػى العػراؽ عػاـ 
  (2)يمتمؾ أسمحة دمار شامل وأنو مالذ لعرىاب الدولي.

 المطمب الثانص
 اِ ملن ِيص الِسَياَسة الَدلليةَتَعُدِدَية الفَ 

كانت الدولة في السابق الى جانب المنظمات الدولية)الحكومية( تعد الفاعل 
الرئيس في الساحة العالمية، إال أف الُمتغيرات التي أحدثتيا الثورة المعموماتية والتطورات 

ل تعدت التكنولوجية وسعت مف نطاؽ الفاعمية التي لـ تعد تقتصر عمى نطاؽ الدوؿ ب
ذلؾ الى نطاؽ أوسن َشِمَل المنظمات غير الحكومية )المؤسسات االعالمية( ومواقن 
التواصل االجتماعي التي برز دورىا في السياسة الدولية إذ تصاعد حجـ ونطاؽ تأثيرىا 
ليس بيف الدوؿ فحسب، بل داخل كل دولة أصبح ليا فاعمية ونفوذ تسطين مف خاللو 

                                                           

ً ٌذٜ ٚصاسرٟ اٌذفبع    ث١زش ع١ٕجش ٘ٛ ص١ًِ أٚي فٟ ِؤعغخ ثشٚو١ٕجض، ػًّ ِٓ لجً اعزشبس٠ب

االعزخجبساد اٌّشوض٠خ ٚاٌىٛٔجشط، ٌٗ وزبثبْ عبثمبْ ّ٘ب اٌششوبد اٌّذبسثخ:  ٚاٌخبسج١خ ٚٚوبٌخ

 طؼٛد اٌظٕبػخ اٌؼغىش٠خ اٌّخظخظخ, ٚأطفبي فٟ دشة.
(2)

ث١زش ع١ٕجش، اٌذشة ػٓ ثؼذ: دٚس اٌزىٌٕٛٛج١ب فٟ اٌذشة، ِشوض االِبساد ٌٍجذٛس ٚاٌذساعبد  

 . 626، ص 3121، 2،  ط51االعزشار١ج١خ، اثٛ ظجٟ، دساعبد ِزشجّخ 
(2)

 Erin Collins And Others, SHIFTING POWER: US HEGEMONY AND 

THE MEDIA, THE INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF 

INTERNATIONAL STUDIES NO. 2 (2004), IJIS Volume 2, p.29 
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يا االجتماعي. وبيذا فاف تأثير تعددية الفاعموف في السياسة أف تخترؽ نظاميا وبنيان
الدولية ومتابعة التطورات أو المتغيرات التي ترتبت عمى ذلؾ يتطمب شرح ُمَفصل يتـ 

 توضيحو وفق النحو االتي: 
ُتّعرؼ مواقن التواصل  :ألاًل: يا مل الشثكة)ملاقع التلالل االجتما ص(

 الشبكات اإللكترونّية التي تسمح لممشترؾ فييا بلنشاياالجتماعي بأنيا : إمنظومة مف 
موقن خاص بو، ومف ثـ ربطو عف طريق نظاـ اجتماعي إلكتروني من أعضاي آخريف 
بحيث يصبح أحدىما مرسل واالخر مستقبل من حرية الرسالة لممرسل وحرية التجاوب 

والناشطيف في  إف ظيور)الروبوتات االجتماعية( فاعموا الشبكة (1)معيا لممستقبلإ.
مواقن التواصل االجتماعي ساىـ في زيادة فاعمية الحراؾ الجماىيرؼ بشكل غير 
مسبوؽ وأعطى مستخدميو فرصا  كبرػ لمتأثير واالنتقاؿ عبر الحدود بال رقابة إال بشكل 
نسبي محدود. واالستدالؿ عمى ذلؾ يتضح بحراؾ الشباب العربي الذؼ تمثل  

عض الدوؿ العربية، اذ اتضحت قدرة ىذا النوع مف اإلعالـ )بالثورات( التي شيدتيا ب
عمى التأثير في تغيير مالمح المجتمعات، وا عطاي قيمة مضافة في الحياة السياسية، 

وفقا  لما تقدـ يمكف ذكر بعض الحقائق التي تخص  (2)وانذار لمنافسة اإلعالـ التقميدؼ.
 حو االتي:فاعمو الشبكة ومواقن التواصل االجتماعي وعمى الن

التحوؿ مف االعالـ الجماىيرؼ، الى االعالـ الشخصي والفردؼ الذؼ يمكف  -1
اعتباره اعالـ القرف الحادؼ والعشريف. بسبب ظيور أشكاؿ جديدة مف االعالـ مثل 
اعالـ الفرد القائـ عمى البث الشخصي، ابتعد أكثر سكاف العالـ عف متابعة وسائل 

ذاعة، والصحف( لمحصوؿ عمى المعمومات واالخبار، االعالـ التقميدية )التمفاز، اال
وأصبح غالبية سكاف االرض يفضموف الحصوؿ عمى كل ما يحتاجونو عبر منصات 
الكترونية)مثل الصحافة االلكترونية، المدونات، المواقن االعالمية االلكترونية( 

                                                           
(2)

ِؼخ صا٘ش ساضٟ، "اعزخذاَ ِٛالغ اٌزٛاطً االجزّبػٟ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ"، ِجٍخ اٌزشث١خ، ،جب  

بْ، االسدْ ،اٌؼذد  ّّ  .34، ص3114،  26ػ
(2)

 Chengcheng Shao   And Others," The spread of low-credibility content by 

social bots", Technical Report 1707.07592, arXiv. 24 May 2018, 

https://arxiv.org/pdf/1707.07592.pdf 
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في الوقت  اختصرت الزماف والمكاف بما يسمح لمفرد العادؼ ايصاؿ رسالتو إلى مف يريد
الذؼ يريد، وبطريقة واسعة االتجاىات وليس مف أعمى الى اسفل وفق النموذج 
ا ُيَمكِّف مف نشر  االتصالي التقميدؼ. أصبحت شبكات التواصل االجتماعي، نظام 
وتوزين وتوصيل المؤلَّفات والوثائق والرسائل السمعية أو السمعية البصرية )صحافة، 

ا لكبرػ الشركات حموال  لحاجات الناس سينما، معمَّقات( فيي توفر  لممستخدميف  وأيض 
المتجددة؛ فضال  عف تبني ىذه المواقن تطبيقات الواقن االفتراضي وتحقيقو لميزات 

 (1.)الفردية والتخصيص وتجاوزه لمفيـو الدولة الوطنية والحدود الدولية
كترونية، مف الشبكات االل ثنائية منابن االتصاؿ االلكتروني: ىنالؾ نوعاف -2

إحداىما لممعمومات الخاصة)مواقن التواصل االجتماعي ، والثاني لممعمومات 
العامة)شبكة االنترنيت( وىذا النوع األخير ُيعد مف أكبر شبكات المعمومات في العالـ 
وأكثرىا تشُعبا  وانتشارا  فتقـو عمى بث المعمومات إلى مالييف المشتركيف وتنسج خيوطا  

عل عمى المستوػ العالمي مف خالؿ شبكة واسعة مف أجيزة الكمبيوتر حوؿ العالـ تتفا
 ذات االتصاؿ المتبادؿ.  

عمى  ميزة شبكة المعمومات الخاصة )مواقن التواصل االجتماعي ( أنيا تقـو 
 شواغل تجمعيـ أفرادا   أف في يميزىا الذؼ العاـ المبدأ الحوار، ويتمثل أو الدردشة شكل

 منطق عمى الجماعي الحوار فضايات ف االئتالؼ فييقررو  مشتركة، وىواجس
 فضايات وتأخذ الجميور، بيف ما بالتواصل– ما حد إلى – المشاركة في الديمقراطية

 حوؿ اآلراي ويتبادلوف  ويتناقشوا ليتحدثوا افتراضية، مجموعة ضمف الجماعي الحوار
 كل إف إذ ا ،أفقي فييا األعضاي يتواصل جماعة المعنى بيذا ما، فيشكموف  موضوع
 . (2وُمستقبل) ُمرسل الوقت ذاتو في ىو عضو

                                                           
(2) 

ٌّفب١ُ٘ ٚاٌٛعبئً ٚاٌزطج١مبد"، داس اٌششٚق، ػجبط ِظطفٝ طبدق، "اإلػالَ اٌجذ٠ذ: ا

بْ،ط ّّ  27، ص 2،3111ػ
(2)

 MAEVE DUGGAN AND AARON SMITH, The Political Environment on 

Social Media. Research Report. Washington, D.C.: Pew Research Center, 

OCTOBER 25, 2016, www.pewresearch.org/internet/2016/10/25/political-

content-on-social-media 
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يمكف القوؿ إف مواقن التواصل االجتماعي اكتسبت أىمية كبيرة لدػ الدوؿ العظمى     
نظرا  لمخدمة الكبيرة التي تقدميا في تنفيذ مشارين ومخططات غربية. حتى إف تمؾ 

دث )أندريا بريس وبروس المواقن حصمت عمى شعبية عالمية وفي ىذا الموضوع يتح
ويميامز( بالقوؿ:إ ُتعَتبر صفحة الياىو والفيس بوؾ أكثر مداخل االنترنيت شعبية إذ 
يصل عدد جماىيرىا الى خمسيف مميوف شخص شيريا . فيزور واحد مف كل اثنيف مف 
مستخدمي االنترنيت ىذه المواقن ولو لمرة في الشير.إ ويستتبن الكاتباف الحديث عف 

ية مواقن التواصل االجتماعي في احداث التغيير وفي طرح االفكار مدػ أىم
والمعمومات التي تتجاىل نقميا وسائل االعالـ التقميدية بالقوؿ:إ إف الناشطيف السياسييف 
واالجتماعييف يستخدموف الشبكة العنكبوتية لعرض معارضة واقعية عالمية لمصفوة مف 

يمو لمناقشة قضايا أُىممت مف قبل الصفوة في السياسييف التقميدييف أو خمق أماكف بد
وبيذا يتضح أف مواقن التواصل االجتماعي تعمل عمى  (1)وسائل االعالـ التقميدية.إ 

تفعيل الطاقات المتوافرة لدػ اإلنساف خصوصا  لدػ فئة الشباب وتوجيييا في إطار 
إف مواقن التواصل ُمعيف، مف أجل دفعيـ  نحو إحدث تغيير واستغالليـ لتنفيذ مشارين. 

االجتماعي عمى الرغـ مف إنيا ُتساىـ في زيادة التواصل بيف افراد المجتمن، إال إنيا 
 .في نفس الوقت قد تكوف عامل تفرقو وتشتيت لمراؼ ولوحدة الصف الوطني

أف األصل في فكرة حرب االعالـ ىو أف يتـ استغالؿ وسائل  نستنتج مما تقدـ    
راتيجية الشاممة التي ُتريد تقسيـ العالـ الى جبيات متعددة االعالـ في خدمة االست

))ىـ(( و))نحف(( لذلؾ فاف تشكيل جماعات الكترونية عبر االنترنيت ىو قائـ عمى 
فكرة مضاعفة عدد االصدقاي الذيف يحمموف افكار تنسجـ من افكار مجموعة االصدقاي 

اـ التعميقات السمبية والدفاع عف ىذه المجموعة ضد اليجمات الخارجية باستخد
واالستفزاز والتحريض والتشيير والتضميل والِخَداع. وداخل ىذه الجماعات االلكترونية 

                                                           
(2)

 . 47-46أذس٠بثش٠ظ ٚثشٚط ١ٍ٠ٚبِض، ِظذس عجك روشٖ، ص   
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َيحس الفرد بأنو مركز اىتماـ الجماعة وىذا ما ُيسمى بالفردانية الرقمية في الشبكة التي 
  (1)تولد الشعور باألنسة االجتماعية. 

ُتصنف  :لُمؤَسَسات اع ممية(ثانيًا:  المنظمات غِر ال كلمية )ا 
الُمنظمات أو الُمؤسسات االعالمية كقوػ جديدة غير حكومية ظيرت نتيجة عدد مف 
المتغيرات ودخمت اإلعالـ كمجاؿ لالستثمار االقتصادؼ أو لمبحث عف أمثالؾ التأثير 
السياسي أو اإليديولوجي ضمف المجتمعات المحمية والعالمية. وقد أسيمت ىذه 

ت في عممية تغيير األنماا اإلعالمية السائدة، وبالنتيجة تحولت تمؾ المؤسسا
إيديولوجية تنطمق مف مواقن ثقافية وسياسية -المؤسسات إلى مشارين إقتصادية 

 لموسيمة والموجية المالكة واقتصادية حددتيا القوػ االقتصادية التي تممكيا، فالقوػ 
( وىذه النتيجة أكدىا 2اتيا وأىدافيا.)استراتيجيتيا وسياس ُتحدد التي ىي اإلعالمية

)ىربرت  شيممر( بقولو:إ إف امتالؾ وسائل االعالـ والسيطرة عمييا شأنو شأف أشكاؿ 
الُممكية االخرػ، ُمتاح لمف يممكوف رأس الماؿ. والنتيجة الحتمية لذلؾ ىي اف تصبح 

ور النشر محطات االذاعة وشبكات التمفزيوف والصحف والمجالت وصناعة السينما ود
 (3)ممموكة لمجموعة مف المؤسسات المشتركة والتكتالت االعالميةإ.

يتبنى نفس الرؤية الكاتب) آرثر أسا بيرغر( في كتابو)وسائل االعالـ والمجتمن    
وجية نظر نقدية( بالقوؿ:إ يييمف حاليا  عمى نظاـ وسائل االعالـ العالمية تسن شركات 

)عمالقة مف الدرجة االولى.)...(


واف القواعد العامة لعمالقة وسائل االعالـ العالمية  (
ذات شقيف: االوؿ: كف أكبر حتى تتمكف مف الييمنة وحتى ال يستطين منافسؾ أف 

                                                           
(2)

ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: دمحم ِمذادٞ،" اِش٠ىب ١٘ٚى١ٍخ اٌّٛد"، اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش،   

 .72، ص 3115، 2ث١شٚد، ط
(3)

 .32-31أزظبس اثشا١ُ٘ ٚطفذ دغبَ ، ِظذس عجك روشٖ ، ص   
(4)

 .1٘شثشد أ. ش١ٍٍش،ِظذس عجك روشٖ، ص   

رؼذ اٌّؤعغبد اإلػال١ِخ األِش٠ى١خ األوضش رأص١شاً فٟ اٌؼبٌُ. ٚرزمذَ رٍه اٌّؤعغبد "عٟ إْ إْ"،   

 ٠ٛ١ٔٚٛسن رب٠ّض، ٠ٚٚى١ٍ١ىظ. 
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يشتريؾ. والثاني: امتمؾ مصالح في صناعات متعددة ذات صمة بوسائل االعالـ، مثل 
 (1)ا شابو ذلؾ.إ نشر الكتب والقنوات والشبكات التمفزيونية والمجالت والصحف وم

مما تقدـ يوضح إف حرب االعالـ ُتقاد مف قبل شركات إعالمية ُكبرػ تتحكـ 
ىي في نشر االخبار والمعمومات  وبوجية نظر تخدـ مصالحيا واىدافيا. فأصبح 
العالـ يعيش في ظل ىيمنة عدد مف المؤسسات اإلعالمية التي تقوـ بتغطية األحداث 

المعمومات التي يستقييا غالبية سكاف العالـ  وأصبحت تمؾ  العالمية وعممية نقل وتداوؿ
الشركات ال تكشف إال عف المعمومات التي تختارىا بما يتاليـ من مصالحيا ومنيجية 
الخطاب السياسي الحزبي أو الحكومي الداعـ الذؼ يحقق مصالحيا، فضال  عف ذلؾ 

ركات عمالقة ومؤسسات غالبية وسائل اإلعالـ تقريبا  تممكيا وتموليا وتديرىا ش
ف تمؾ المؤسسات  ومنظمات تبغي التسويق السياسي واإلعالمي والربح في الغالب  وا 
والشركات العمالقة ال تستثمر فقط في مجاؿ اإلعالـ فحسب، بل تممؾ مشارين في 
قطاعات أخرػ تحقق ليا الدعاية واإلعالف والتسويق، فعمى سبيل المثاؿ ىناؾ شركتاف 

جي األسمحة  يمتمكاف الشبكتاف الرئيسيتاف في الواليات المتحدة مف كبريات منت
األمريكية، وىما شركة إوستنجياوسإ و إ جنراؿ اليكتريؾإ اذ تصنعاف معظـ قطن 

مما جعل تغطية الحرب عمى  1991األسمحة التي استخدمت في حرب  العراؽ  عاـ 
 (2)دات.الشبكتيف كما لو كانت تغطية إعالنية لمعرض لألسمحة والمع

 المث ث الثانص
 اوىداف االستراتِجية لم رب اع ممية

تختار االستراتيجية االعالمية أفضل البدائل والوسائل لتحقيق أىداؼ محدده 
ألؼ مجتمن عمى المستوػ الوطني، وكذلؾ عمى الصعيد العالمي التأكيد عمى ضرورة 

تيا العالقات المتداخمة النظر الى عممية رسـ ىذه االستراتيجية بحيث تضن في حاسبا

                                                           
(2)

آسصش أعب ث١شغش،" ٚعبئً االػالَ ٚاٌّجزّغ ٚجٙخ ٔظش ٔمذ٠خ"، رشجّخ: طبٌخ خ١ًٍ اثٛ اطجغ،   

 337، ص 3123، 2وزت ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌّجٍظ اٌٛطٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاالداة، اٌى٠ٛذ، طعٍغٍخ 
(2)

 Andrew Puddephatt,” Voices of war: Conflict and the role of the media” 

International Media Support (IMS), First edition 2006, Denmark, pp.24-26 

 ، ِظذس عجك روش٠ٖٕظش ا٠ضب ِٕٙذ شىشٞ اٌؼضاٚٞ
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بيف المتغيرات المختمفة، والتأثير المتبادؿ الذؼ تمارسو كل منيا عمى األخرػ. فينالؾ 
عالقة متبادلة بيف االسس والمرتكزات وبيف اختيار الوسائل واألىداؼ، فاختيار ىدؼ 
ل معيف يعني أنو أنطمق مف عقيدة ما، وذلؾ بدوره يؤثر عمى مجموعة معينة مف الوسائ

دوف غيرىا واختيار ىذه الوسائل قد يؤثر عمى اختيار األىداؼ في مرحمة قادمة، وبذلؾ 
فاف اختيار األىداؼ والوسائل ىو عممية مستمرة، فما ُيعد وسيمة في مرحمة ما يمكف اف 
يكوف ىدؼ في مرحمة أخرػ ولعل مف أىـ شروا االستراتيجية االعالمية ىو وضوح 

ا. وبيذا فلف لكل حرب أىداؼ، وكذلؾ قواعد واسس ترتكز االىداؼ وتكامميا وتناسقي
عمييا لتحقيق تمؾ االىداؼ، واف حرب االعالـ ايضا  ليا اىداؼ وليا عقائد واسس، لذا 
فاف دراسة اىداؼ حرب االعالـ وعقائدىا واسسيا سيكوف موضوع ىذا المبحث الذؼ 

 سيقسـ وفق النحو االتي: 
 المطمب االل:

 أىداف  رب اال مم
تقسـ اىداؼ حرب االعالـ بشكل عاـ الى نمطيف مف االىداؼ فلما اف تكوف 
اىداؼ بعيدة المدػ تيدؼ الى احداث التغيير والتأثير عمى المدػ الطويل، واما اف 
تكوف اىداؼ قصيرة المدػ تيدؼ الى احداث التأثير الفورؼ والسرين. ولتحقيق غايات 

مج مخابراتية تجسسيو وتقنية متطورة اىداؼ حرب االعالـ تستخدـ منظومات وبرا
لغرض تحقيق نتائج شاممة عمى مختمف  ومنظومات متكاممة وشبكات عنكبوتيو

االصعدة الثقافية السياسية، االقتصادية، والعسكرية بعد اف يتـ اختيار بقعة ما مف 
ارض دولة محتممة( كمسرح عمميات لصراع مقبل  -ارض الصراع )أو اليدؼ المنتخب

في التخطيط لحرب االعالـ خبراي متخصصوف في  يشترؾ  محتمة)مستعمرة(دولو  -
ىذا المجاؿ  يسعوف لتأميف البيئة والمناخ المناسبيف مف أجل إحداث تأثير في  الرأؼ 
العاـ واستمالتو نحو االىداؼ المراد تحقيقيا مف دوف الكشف عف ىوية المنفذ وخمفية 

سياسية والعسكرية الخفية، فضال  عف إحداث تأثير ارتباطو الخيطي والدوافن الثقافية وال
إستراتيجي يتناسب من نوع الحدث المطموب توظيفو سياسيا  وا عالميا  وكسب نقطة تفوؽ 
عمى إرادة الخصـ أو نخر منظومو قيمو وأفكاره وثقافتو أو اختراؽ مقصود بمغة 
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زعة إيمانو بمبادئو اإلشارة)رسائل محاكاة( لبياف المعرفة الدقيقة بنوايا الخصـ وزع
وأىدافو. لذا فاف تأثير أىداؼ حرب االعالـ خطير عمى الدوؿ لكونيا تسعى الى  

 (1) تحقيق االتي:
. عف طريق إظيار إ عاف الجبية الداخمية لمعدل لا  داث ثَرات يص داخميا ألاًل:

عجز النظـ االجتماعية والسياسية واالقتصادية عف تحقيق آماؿ الجماىير والضغط 
العالمي عمى حكومة العدو حتى ينيار النظاـ االقتصادؼ  ومف ثـ تشجين بعض ا

الطوائف عمى مقاومة األىداؼ القومية والوطنية وتشكيؾ الجماىير في ثقتيا بقيادتيا 
يجاد التفرقة بيف  السياسية وقدرة قواتيا المسمحة عمى مواجية عدوىما المشترؾ. وا 

المدنية في الجبية الداخمية. والدس والوقيعة  القوات المسمحة وباقي قطاعات الشعب
وذلؾ مف خالؿ  التشكيؾ في أىداؼ التعاوف بيف أعضاي  .بيف طوائف الشعب المختمفة

ىذه الجبية  وتشجين بعض أعضاي الجبية عمى الخروج عمى ما تجمن عميو الغالبية 
ثارة مخاوؼ أعضاي الجبية مف بعضيـ البعض  والتشكيؾ في قدرة أعضاي  الجبية.  وا 

تستيدؼ المنظومة  التسييالت المعموماتية التي تقدميا حرب االعالـ
االجتماعية والسياسية لميدؼ المراد إخضاعو أو تدميره أو الييمنة الشاممة عميو  ويتـ 
ذلؾ عف طريق نشر مشكالت المجتمن والتي تؤثر عمى األمف الوطني لمدولة من 

داـ مصطمحات ومفردات خطاب يـ صياغتيا التركيز عمى األحداث المفتعمة واستخ
ثارة نزعة االحتراب المسمح وتمزيق النسيج االجتماعي  بدقة وعناية لبرمجة العقوؿ وا 
لغاي منظومة القيـ الوطنية والقومية والدينية واألخالقية  ويجرؼ ذلؾ قبل  وتفتيتو  وا 

  (2) وأثناي الحرب وتنشط بشكل واسن بعد أف تضن الحرب أوزارىا.

                                                           

(1) Filiz Coban, The Role of the Media in International Relations: From the 

CNN Effect to the Al –Jazeera Effect, Journal of International Relations and 

Foreign Policy December 2016, Vol. 4, No. 2, pp. 45-51 

 .11-17شٞ، ِظذس عجك روشٖ، ص ٠ٕظش أ٠ضبً: فؤادح ػجذإٌّؼُ اٌجى
(3)

دغٓ دشداْ، " اعزشار١ج١خ االػالَ االِش٠ى١خ ٌزج١ًّ ع١بعخ اِش٠ىب ٚرش٠ٛٗ طٛسح اٌّمبِٚخ"،   

 .55، ص 3121، 47ِجٍخ اٌفىش اٌغ١بعٟ، ارذبد وزبة اٌؼشة ،دِشك، اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ػشش، اٌؼذد 
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: عف طريق تأميف مادة إعالمية َتَِِر َمنُظلمة اِلقيم ل تشتِت أيكار الُمجتمعات انيًا:ث
تحتوؼ عمى السبق واإلثارة والتغطية لييكمة العقوؿ باتجاه آخر  ويجرؼ ذلؾ بوسائل 
مختمفة كالصحافة، اإلذاعة، التمفزيوف االنترنت. اذ اف تمؾ الوسائل تمتمؾ قوة كبيرة 

العاـ وتوجييو. مف خالؿ تحديد نمط سموكو في المجتمن، ومف خالؿ  لمتأثير في الرأؼ
تييئة األفراد نفسيا   وذىنيا  إلستقباؿ قيـ وثقافات الدوؿ المرسمة او الميينة عمى وسائل 

وتعزز بذلؾ محاور الحرب اإلعالمية عمى الصعيد الدولي أو اإلقميمي   (1)االعالـ.
والتمويو عف الصراع السياسي والعسكرؼ   عوشد األنظار إلى مفصل أخر مف الصرا 

 الذؼ يسوده الفشل لوقت محدود. 
لذا أصبح مف األدوار الجديدة لععالـ واالتصاؿ المعاصر سواي في المجاؿ  

السياسي أو االقتصادؼ أو االجتماعي  أنو صار ىو المؤسسة التربوية والتعميمية 
وية األخرػ وصار يقوـ بدور أساسي الجديدة التي حمت مكاف األسرة والمؤسسات الترب

في تمقيف النشي واألجياؿ الجديدة المنظومة المعرفية المنزوعة مف سياقيا التاريخي 
والقيـ السموكية ذات النزعة االستيالكية التي تروج بأشكاؿ متنوعة لمصالح السوؽ 

أنماا معينة  العالمية وأيديولوجيتيا، بل إف أخطر األدوار ما يقوـ بو اإلعالـ مف تشكيل
مف السموؾ اإلنساني وتيميش أنماا أخرػ مف خالؿ لغة الصورة ورموزىا ويبرز ذلؾ 
فيما يقوـ بو اإلعالـ مف اختراؽ منظومة القيـ الثقافية لدوؿ الجنوب مف خالؿ 
المسمسالت واألفالـ وبرامج المنوعات األمريكية، كما تقوـ باستقطاب النخب المثقفة 

بذلؾ بدأت   (2)مة وأيديولوجيتيا عبر الحوارات التمفزيونية والمقاالت.لمترويج لفكر العول
 إلى الحديثة والسياسية التوجيات والقيـ  الثقافية  بث في  دورا   تؤدؼ وسائل االعالـ

 غير أو مباشرة بطريقة سواي – تنقل فلنيا المعمومات  تقديميا عمى فعالوة األمـ،
الشعارات  بعض عنو إنيا تنقل الغربي اذ  المجتمن ىايقر  التي األساسية القيـ – مباشرة
ليا  يكوف  الشعارات ىذه من وصفيا يتـ التي األحداث إف كما لمعاطفة. مثيرة بطريقة

                                                           
(2) 

 .343آسصش أعب ث١شغش، ِظذس عجك روشٖ، ص  
(3)

 .67-57س اثشا١ُ٘ ٚطفذ دغبَ ، ِظذس عجك روشٖ، ص أزظب  
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 تشكيل في تسيـ قوية أداة اإلعالـ وسائل مف جعل ما وىو محدد، عاطفي لوف 
 (1). المعتقدات الثقافية والسياسية

تي شيدىا العالـ المعاصر، لمدوؿ المييمنة في فقد ميدت التطورات التقنية ال
سقاا ما ىو وطني. وىو  عالـ الشماؿ، اعتماد عممية التثاقف بلحالؿ ما ىو أجنبي وا 
ما سيل اختراؽ دوؿ عالـ الجنوب ومنيا العراؽ. وىدد بتدمير ثقافاتيا الوطنية، 

، في 2883ار ىوياتيا، وقيميا. فقد أسيمت التطورات التي حدثت في العراؽ، بعد آذ
غادرة فمسفة اإلعالـ المركزؼ، واالنتقاؿ غير المدروس إلى اإلعالـ التعددؼ 
الديمقراطي. وىو ما أدػ إلى فوضى إعالمية ضربت أطنابيا كل وسائل وأساليب 

)اإلعالـ العراقي. وتزايدت بشكل دراماتيكي اعداد وسائل اإلعالـ،


وأضحى لكل  (
وسيمة، مما أدػ إلى تزايد أعدادىا بشكل ممفت طيف مف أطياؼ المجتمن أكثر مف 

لمنظر. إال إف تمؾ الوسائل عبرت فقط عف تحوؿ ديمقراطي شكمي )بالعدد فقط(، دوف 
    (2)التزاميا بسياسة إعالمية وطنية مسؤولة.

د م السياسات الخارجية لمدل: )المرسمة( أل ق اياىا  مى اللعِد الدللص ثالثًا: 
اِجابية  ن مؤسساتيا  ند المتمقِن يص الدل: اوخرى لخمق للر لانطثا ات 

وتقوـ بيذا الدور عادة االذاعات والقنوات التمفزيونية الموجية إلى  )المستقبمة(
اذا اف الواليات المتحدة االمريكية كونيا صاحبة اكبر ترسانة اعالمية عالمية  (3)الخارج.

                                                           
(2)

 ػب١ٌّخ"، ٔظشح-اٌذبضش ٚلزٕب فٟ اٌّمبسٔخ "اٌغ١بعخ ثب٠ًٚ، ثٕجٙبَ .ٚجٟ اٌّٛٔذ إ٠ٗ جبثش١٠ً  

 .77-77، ص 2111, 2ٚاٌزشجّخ ، ط ٌٍٕشش األ١ٍ٘خ اٌذاس ػّبْ، ػجذهللا، ٘شبَ :رشجّخ

ً ٠ؼىظ ٚجٙخ ٔظش  3114ثؼذ أْ وبْ اإلػالَ اٌؼشالٟ لجً ػبَ    ً ِٚٛجٙب ثّخزٍف ثٛعبئٍٗ ِشوض٠ب

اٌذٌٚخ ِٚٛلفٙب ِٓ اٌزذذ٠بد اٌزٟ وبٔذ رٛاجٗ اٌؼشاق، رذٛي اإلػالَ ثؼذ االدزالي إٌٝ ِب٘ٛ أشجٗ 

ثبٌغٛق اٌزٞ اوزظذ ف١ٗ ِئبد ٚعبئً اإلػالَ اٌّىزٛثخ ٚاٌّشئ١خ ٚاٌّغّٛػخ فٟ ِشٙذ ٌُ ٠أٌفٗ اٌؼشاق 

فزذذ اٌج١ئخ اإلػال١ِخ اٌؼشال١خ إثبْ االدزالي األِش٠ىٟ. ٚثذٍٛي ػبَ عشػبْ ِب ر ٚإٌّطمخ ػِّٛب.

لٕبح  31ِذطخ إراػ١خ ٚ 11طذ١فخ إٌشش، ثبإلضبفخ إٌٝ دٛاٌٟ  311، ثذأد أوضش ِٓ 3115

 رٍفض١ٔٛ٠خ. وّب عبسع اٌجّٙٛس اٌؼشالٟ إٌٝ ششاء أطجبق األلّبس اٌظٕبػ١خ ٚرٍمٟ اٌجش ِٓ اٌخبسط.
(3)

دٚس االػالَ فٟ رؼض٠ض االِٓ ٚاالعزمشاس.. دساعخ فٟ اٌزذٛي " طبٌخ ػجبط اٌطبئٟ، 

اٌّجٍذ اٌخبِظ،  اٌذ٠ّمشاطٟ"، ِجٍخ لضب٠ب ع١بع١خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ )جبِؼخ إٌٙش٠ٓ(،ثغذاد،

 .62، ص3111اٌخبِظ ػشش، اٌؼذد
(3)

 Chanan Naveh, The Role of the Media in Establishing International 

Security Regimes conflict & communication online, Vol. 4, No. 1, 2005, by 

verlag irena regener berlin, P.4 
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ات السياسة الخارجية كما تدعـ يجرؼ تصديرىا عالميا  وىذه الترسانة تدعـ كل توجي
نموذجيا السياسي الذؼ ينبغي عمى بقية الدوؿ تقميده وانتياج طريقتو لكونو )حسب 
االدعاي االمريكي( يجسد ارقى التجارب الديمقراطية في العالـ. لذا فاف فيـ اليات 
، الصناعة االعالمية االمريكية كما يقوؿ )ىربرت شيممر( أصبح ضروريا  بصورة ُممحة

فيقوؿ: إ منتجات ومبتدعات ىذه الصناعة يتـ انجازىا وفقا  لمواصفات محددة 
وبمقومات تـ اختبارىا عمميا . وُيشار عمى المشاىديف والمستمعيف والقراي داخل البالد 

ُيضيف )آرثر اسا بيرغر(  (1)وخارجيا اف ُيَعودوا أنفسيـ عمى ىذه السمات المميزة إ .
ية الثقافية او فرضية استعمار الكوكاكوال، تذىب الى اف الواليات القوؿ:إ نظرية االمبريال

المتحدة وقمة غيرىا مف بمداف العالـ التي تصدر افالميا وبرامجيا التمفزيونية وثقافتيا 
الشعبية االخرػ لبقية العالـ تقوـ بتصدير ايديولوجيتيا الرأسمالية ومنظومات قيميا من 

لألمركة ولتغيير القيـ االساسية لثقافات الشعوب  ىذه المواد مف اجل اف تكوف قوة
 نستنتج من كل ما تقدم أ مه  دد من النقاط الميمة لمنيا االتص: (2)االخرػ.إ

اف حرب االعالـ ميمتيا االساسية ىي ىدـ منظومة الدوؿ مف الداخل  -1
ال ومف الخارج السيما الدوؿ التي تعترض طريق سير المصالح الغربية، أؼ الدوؿ التي 

تنفذ ما تريده المنظومة الغربية بكونيا المتحكـ والمسيطر عمى معظـ المؤسسات 
االعالمية العالمية، واالمثمة عمى اثبات ىذه الحقيقة كثيرة فما جرػ في العراؽ عاـ 

واحتاللو خير شاىد عمى ذلؾ. اذ تـ تظميل الراؼ العاـ العالمي بأكاذيب حوؿ  2883
ة ودعمُو لعرىاب، واف نظامو السياسي مف االنظمة امتالؾ العراؽ ألسمحة نووي

السياسية الدكتاتورية التي تعمل عمى تقييد حرية تدفق المعمومات. ليس العراؽ فحسب 
بل اف القائمة طويمة يذكرىا )ديفيد جومبرت(  عندما يتحدث عف االنظمة الدكتاتورية 

 (3)العراؽ وليبيا وسوريا.ويوضحيا بانيا تضـ كل مف كوريا الشمالية وصربيا وكوبا و 
ولو نظرنا الى تمؾ االنظمة في واقن الحاؿ اليوـ لوجدنا اف اكثرىا قد تـ تغييره وذلؾ  

                                                           
(2)

 .22- 21٘شثشد أ. ش١ٍٍش، ِظذس عجك روشٖ ، ص    
(3)

 .331آسصشاعب ث١شغش، ِظذس عجك روشٖ، ص  
(4)

  .36د٠ف١ذ جِٛجشد، ِظذس عجك روشٖ، ص   
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وبيذا يتضج تحقق بتأثير حرب االعالـ  واستخداـ الدعاية والكذب ضد ىذه االنظمة. 
 الدور الكبير لععالـ كونو يشكل أىـ األدوات في كسب الحرب مف خالؿ المعب عمى
األوتار التي تحرؾ مشاعر الناس عبر االنتماي القومي أو الديني أو ...الخ  وىذا 
يجعل الذؼ يخطط لتغيير واقن معيف أو السيطرة عمى بمد وضربو مف الداخل يقـو 

جياتو بتسويق ما يريده عبر سنوات متواصمة ييي  األرضية المناسبة لتطبيق استراتي
ربطا  بالحقيقة أعاله، يمكف أف نستشيد في ىذا المجاؿ   ومخططاتو عمى ارض الواقن

بتعريف الدكتور )دمحم البخارؼ( لحرب االعالـ التي يُعُدىا بأنيا: إ المواجيات اإلعالمية 
التي تيدؼ الى الحاؽ الضرر أو التخريب لألنظمة االعالمية اليامة لمخصـ وتخريب 

  (1)قرار داخل مجتمن ودولة الخصـإ.نظمو السياسية واالجتماعية وزعزعة األمف واالست
اف تحقيق أىداؼ حرب اإلعالـ يتـ مف خالؿ اتباع  أسموب االستمالة بنوعييا  -2

العقمي والعاطفي، وتغيير منظومة القيـ واالفكار والثقافات ، إذ يتـ إقناع المستقبميف 
منيا  ومف ثـ تحقيق استجابتيـ، عبر توجيو رسائل إعالمية عمى نمطيف ، يركز األوؿ

عمى محاكاة العقل، استنادا  عمى حجج منطقية، وىو ما يسمى باالستمالة العقالنية أو 
ثارة الغرائز واالنفعاالت، أؼ مخاطبة  العقمية ، أما الثاني فيركز عمى محاكاة العاطفة وا 

ففي  .حواس المستقبل، لتحقيق االستجابة المطموبة، وىو ما يسمى باالستمالة العاطفية
ة العقمية تتوجو وسائل اإلعالـ بخطاب إعالمي إلى المستقبل )صانن لقرار، االستمال

صانن رأؼ، المواطف االعتيادؼ(، إذ يركز الخطاب عمى حجج المنطق )حجج عقمية( 
، أما في االستمالة العاطفية، تتوجو وسائل اإلعالـ بخطاب يركز عمى مخاطبة 

 (2الوجداف والغرائز، )
 

 المطمب الثانص
 جية  رب اع مماستراتِ

                                                           
(2)

الِٓ اٌٛطٕٟ فٟ اطبس اٌؼٌّٛخ ٚاٌزجبدي االػالِٟ اٌذٌٟٚ"، جبِؼخ طشمٕذ دمحم اٌجخبسٞ ،" لضب٠ب ا  

 .63، ص 3115، 2اٌذى١ِٛخ ٌٍذساعبد اٌششل١خ، طشمٕذ، ط
(3)

 .76-75طبٌخ ػجبط اٌطبئٟ ، ِظذس عجك روشٖ، ص   
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وبشكل  تستخدـ حرب االعالـ وسائل وادوات لتحقيق أىدافيا، كما تستند
محورؼ عمى منظومة عقائدية توجو مف خالليا البوصمة الفكرية والسياسية لمرأؼ العاـ 
في قبوؿ فكرة العدو المقبل)صناعة العدو(  لذا فاف توافر االدوات والعقائد لحرب 

ا كاستراتيجية يعتمد عمييا في كل الحروب، حتى أصبحت االعالـ ضاعف مف اىميتي
االستراتيجية اإلعالمية احد االستراتيجيات التخصصية التي تيدؼ إلى تحقيق األىداؼ 
والغايات المخصصة في االستراتيجية العميا/ الشاممة  وتشارؾ في جمين الحروب 

عممية تضميل مصنعة وتبرزىا وكأنيا حرب إنقاذ وتظيرىا بالمظير الزاىي في اكبر 
ومنحوتة في األروقة والمؤسسات اإلعالمية ذات االختصاص  وأصبح اإلعالـ صفحة 
محورية ورئيسة في الصراع والحرب ويؤدؼ دورا  ميما  في خفض الروح المعنوية 
فقاده الثقة في نظامو السياسي وقواتو المسمحة، وبث التفرقة في صفوفو، مف  لمخصـ، وا 

وفقا  لما تقدـ يعد مف الضرورؼ توضيح مبادغ  .استراتيجية مباشرة  اجل تحقيق أىداؼ
 وأدوات حرب االعالـ، وذلؾ يمكف تبيانو عمى النحو االتي:

ارتبطت وسائل اإلعالـ ُمنُذ   :ألاًل:  قائد لمثادئ استراتِجية  رب اع مم 
اـ بيا البدي بمبادغ أساسية تعارفت المجتمعات الغربية واكدت عمى ضرورة االلتز 

المبادغ أو االصوؿ وأبرزىا حرية التعبير والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف. اضافة الى ىذه 
التي ارتكزت عمييا حرب االعالـ، ىنالؾ ثالثة قواعد اخرػ وضحيا الكاتب )فيميب 

:)قصف العقوؿ : الدعاية  كسب مظير ...(  ىي:  لمحربتايمور( في كتابو الموسـو
)لموصوؿ الى الثساطة لالتكرارور المتمقي المراد اقناعو( ثـ: ، )لكسب ثقة الجمياللدق

اذىاف ومشاعر الناس بسرعة، والنفاذ الى ذاكرتيـ التي لف تتذكر اال ما استوعبتو 
)فالذاكرة البشرية يسيل اف تختزف  استخدام الرملز ل رب االمثمةبسيولة وبكثرة( ثـ: 

وف الذاكرة الموروث او واف تستدعي الصور ذات الدالالت المرتبطة بمخز 
لذلؾ فلف المختصيف في مجاؿ االعالـ  يركزوف عمى ثالثة  قواعد  (1)المكتسب(.

                                                           
(2)

ف١ٍ١ت رب٠ٍٛس،" لظف اٌؼمٛي: اٌذػب٠خ ٌٍذشة ِٕز اٌؼبٌُ اٌمذ٠ُ دزٝ اٌؼظش إٌٛٚٞ"، رشجّخ    

 .1، ص ،  3111، 2بِٟ خشجخ، عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ ، اٌى٠ٛذ، طع
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إعالمية مف الضرورؼ اف َتِسير عمييا أغمب الدوؿ عند خوضيا لحروب خارجية، وىذه 
 (1) القواعد ىي: 

إلى  دفن الحروب تبدأ بكذبة إعالمية كبرػ تيدؼ  القا دة االللى: َتشِليو الُللَرة:
الرأؼ العاـ الداخمي إلى االنحياز وراي حكومتو، وكذلؾ  كسب تأييد الراؼ العاـ 
العالمي. والمالحع اف أغمب حروب الواليات المتحدة االمريكية بدأتيا ببيتاف إعالمي 
ضخـ )سواي في حرب فيتناـ وافغانستاف والعراؽ...( ولكي يؤدؼ ىذا البيتاف اإلعالمي 

 جو، يجب أف تتوفر فيو جممة مف الشروا الضرورية منيا االتي :دوره عمى أحسف و 
 صور مروعة، وحتى مفبركة إذا اقتضى األمر. -1
تكرار بث ىذه الصور أياما متعددة ، ثـ مواصمة ذلؾ بالتذكير بيا    -2

 بشكل متواتر.
قصاي رواية المعسكر اآلخر.   -3  احتكار وسائل اإلعالـ وا 
 ف أوانو قد فات.منن النقد في كل حيف إلى  أف يكو  -4
 نعت كل مف يشكؾ في ىذه األكاذيب اإلعالمية الكبرػ بػ إالمتواط . -5

نتيجة لتركيز ىذه القاعدة عمى الصور ظير ما يسمى في مصطمحات 
تستخدـ الصور بشكل كبير والغاية منيا تحقيق التأثير االعالـ بحرب الصور اذ 

االنييار الذؼ يأتي بدوف قتاؿ  بالصورة والمشيد وصوال  إلى االنييار اإلدراكي وىو
سواي في بث إرىاب الصورة أو ترويج النتائج الدموية لمحرب أو تضييق الفسحة 
جبار الخصـ استقاي المعمومات واألخبار عف طريق المنافذ  والمنافذ اإلعالمية وا 
المخصصة لمحرب النفسية ذات الطابن اإلعالمي. مثمما حدث عند عرض صور 

رىاب لدػ تعذيب المعتقميف  مف قبل االمريكاف في سجف أبي غريب لخمق حالة رعب وا 
 عامة الناس الميدديف بمالقاة نفس مصير السجناي المعتقميف. 

                                                           
(2) 

اٌـشائـذ ٌٍزشجّخ ١ِش١ً وٌْٛٛ،" لٛاػذ اٌذػب٠خ اٌزض١ٍ١ٍخ ٌٍذشة"، رشجّخ سش١ذ أثٛ اٌضٛس، ِشوض  

 .5-2، ص3122، ِب٠ٛ 376اٌؼذد  -
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: تخفي وسائل االعالـ في أغمب القا دة الثانية: التعتيم  مى اوىداف ال قيقية
طويمة  الحروب الكشف عف االىداؼ والمصالح الحقيقة لشف الحرب، وبعد اف تمر مدة

 مف الزمف عمى انتياي الحرب حتى تظير المصالح الحقيقة مف شف الحرب.
لقد عممت وسائل اإلعالـ  الغربية في أغمب  القا دة الثالثة:  دم استد اء التاريخ:

النزاعات والحروب التي عرفتيا السنوات األخيرة، عمى إخفاي المعطيات التاريخية 
لمناطق االستراتيجية المستيدفة.  اذ اف إخفاي البعد  والجغرافية الضرورية لفيـ أوضاع ا

التاريخي يشوه الصورة ويبقييا ضبابية ويمنن الراؼ العاـ العالمي مف فيـ تاريخ 
 المشاكل المحمية. 

وفقا  لما تقدـ يمكف القوؿ إف حرب اإلعالـ تستخدـ العديد مف اأُلسس التي ُتعد ِبَمثابة 
 (1)جيتيا ومنيا االتي: أسمحة تنفذ مف خالليا استراتي

: المقصود بو تسويق األفكار المراد ايصاليا الى المتمقي )اليدؼ( ال شد اع ممص -1
 عبر الضخ اإلعالمي المتواصل مف اجل الحصوؿ عمى  ضغط دولي.

ىي نشاا ُمَصَمـ لمتأثير عمى فئة مف الناس بقصد إقناعيـ بفكرة ما لتوجيو  الد اية: -2
فف اإلقناع، الذؼ تقوـ قواعده عمى كسب مظير الصدؽ، ليس أو تغيير سموكيـ  وىيإ 

 بالضرورة أف تكوف الرسالة صادقة الميـ كسب ثقة الجميور المتمقي المراد إقناعوإ.
: ىو نشر وبث المعمومات واألفكار المغموطة عف عمد وعف سابق الت مِل اع ممص -3

ا فيو الكفاية وذلؾ تصور وتصميـ. بمعنى أخر  خمق واقن مزيف ومغموا ومقنن بم
 بيدؼ إيقاع المستقبل في الخطأ بينما ىو يفكر بشكل صحيح.

: مجموعو اإلجرايات واألنشطة المنسقة إلخفاي الحقائق ومنعيا مف الوصوؿ الِخَداع -4
إلى الرأؼ العاـ أو المجتمعات أو أجيزة المخابرات المعادية والمتعاونة معيا، وتوجيو 

ى اتجاىات زائفة، تؤدػ إلى قرارات مناسبة تخدـ ىدؼ ودعـ تقديراتيا وجيودىا، إل
 الُمخطط.

                                                           
(2)

، ١ٕ2خ، اٌش٠بع، ط٠ٕظش:اد٠ت خضٛس،" االػالَ ٚاالصِبد"، اوبد١ّ٠خ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ االِ  

. ٠ٕظش ا٠ضبُ: ِٕٙذ ٠64ٕظش ا٠ضب دمحم اٌجخبسٞ، ِظذس عجك روشٖ، ص  215-211، ص 2111

 شىشٞ اٌؼضاٚٞ، ِظذس عجك روشٖ.



ىَدوِلوَةالىالِبِوَئةىِفيىوأَثُرَهاىاإلَعَلاِمَوةىاَلَحرب

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

إف حرب االعالـ تستخدـ العديد مف الوسائل  :دلات استراتِجية  رب اال ممثانيًا:  أ 
واالدوات إال أف أكثر ىذه األدوات تأثيرُا وحضورا  ىي االعالـ الفضائي )القنوات 

(، ويمكف أف نوضح دور ىذه األدوات وفق الفضائية(، واإلعالـ اإللكتروني )االنترنيت
 النحو االتي: 
أف التقنيات اإلعالمية الحديثة تستخدـ الخدع في : الف ائص اال مم -1

الفضائيات لدػ تغطية األحداث التي تنقميا  اذ تبدأ بتركيز األنظار عمى مواقف احد 
إلعالمي طرفي المواجية وطمس مواقف الطرؼ المقابل  وتنتيي بالطبن بالتضميل ا

وفي ىذا السياؽ تجدر اإلشارة  (1)الساخر والندايات التحريضية والتخويف وما إلى ذلؾ.
لقدرة بعض القنوات الفضائية في اف تكوف محط اىتماـ عالمي في نقل االخبار 

الدولية يمكف  CNNوالمعمومات. فيقوؿ )اندريا بريس وبروس ويميامز( إ اف شبكة 
غ عدد مشاىدييا يوميا  مميار شخص مف جمين انحاي دولة ويبم 212مشاىدتيا في 

 (2)العالـإ. 
لذلؾ اكتسب اإلعالـ الفضائي أىمية كبيرة عند شف الحروب بسبب الدور 
الكبير الذؼ يؤديو في تحطيـ معنويات العدو وشل حركتو وسرعة اختراقو مف الداخل 

وؿ واألفكار واالتجاىات التالعب بالعقوىدـ بنياه المجتمعي. ليذه الوسيمة القدرة عمى 
وأكبر دليل عمى ذلؾ ىو الممف العراقي  فما أف  (3)وصوال  لتحقيق الغايات المرجوة. 

قررت الواليات المتحدة فتح ىذا الممف حتى جندت كافة وسائل اإلعالـ المنظورة لتشف 
حممة إعالمية عالمية ضد العراؽ تبرر غزوه واحتاللو وأبطاؿ الحممة اإلعالمية 

مريكية ىذه كانت المحطات الفضائية بشيرتيا الواسعة واعدادىا الكبيرة وأسموبيا في األ

                                                           
(2)

ٌٍّض٠ذ دٛي اٌّٛضٛع ٠ٕظش: ٠ذ١ٝ ا١ٌذ١بٚٞ،" فٟ رجبرثبد اٌؼاللخ ث١ٓ االػالَ ٚاالرظبي    

ربس٠خ  ،3124د، اٌذٚدخ،  رشش٠ٓ اٌضبٟٔ ٚاٌغ١بع١خ"، ثذش ِٕشٛس فٟ ِشوض اٌجض٠شح ٌٍذساعب

، ِزٛفش فٟ 3125ا٠بس  6اٌض٠بسح 

 .https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2013/11/201311اٌشاثظ:

 .77أذس٠ب ثش٠ظ ٚثشٚط ١ٍ٠ٚبِض، ِظذس عجك روشٖ، ص    (3)
(3)

 Diana Owen, "The New Media’s Role in Politics", Article from the book 

The Age of Perplexity: Rethinking the World We Knew, November 9.2019, 

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-new-media-s-role-in-politics/ 
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نقل الخبر بشكل يبير المشاىد وقد عولت اإلدارة األمريكية عمى وسائل إعالميا آماال  
ىذا  (1)كبيرة في تشكيل رأؼ عاـ عالمي ضد العراؽ يساند التوجييات األمريكية بضربو.

مى شكل حسف و مضموف سيي أو بعبارة أخرػ عمى تممين الخبر اإلعالـ الذؼ يقوـ ع
مف الخارج وتسميمو مف الداخل ولو أدػ ذلؾ إلى طعف الحقيقة في جوىرىا وفي 

 موضن القمب.
اإللكتروني)االنترنيت( مف أكثر  اإلعالـ يعد :اال مم االلكترلنص -2

االنتشار السرين وحرية األدوات التي باتت ُتستخدـ ِفي شف الحروب بسبب قدرتو عمى 
استخدامو المطمقة مف دوف أية حواجز تمنعو متحديا  بذلؾ قدرة الدوؿ عمى إيقافو أو 

 يتعمق ال جديد، تواصمي نموذج أنو عمى إليو النظر يمكف المعنى ىذا منعو. وفق
مستقبل في  – كل فرد مرسل يسيـ ما، حالة داخل يتفاعل ولكف بث مركزية، بعممية

 نتيجة لذلؾ أصبح األنترنت،  (2)ىي. كما عمييا الحفاظ أو تغييرىا أو طريقتواكتشافيا ب
 بشكل اإلعالـ خريطة في بنيوية وأحدث تغييرات المنظومة، ىذه في العنصر الرئيس

 (3)افتراضية.  إعالمية تعددية بقياـ – ذلؾ وفق عمى – المجاؿ وفسح عاـ،
ي عمل عمى تقوية فاعمية أف الفضاي اإللكترون لذلؾ يرػ مختصوف وخبراي

التي تقـو أساسا  عمى إتاحة وصوؿ    وقد وصمت ىذه الفاعمية،  . الفرد في مواجية الدولة
وبيذا ساىـ  إلى الدرجة التي ال يمكف لمدولة تجاىميا.   االفراد إلى المعمومات والمعرفة،

إلذاعات اإلعالـ االلكتروني في تقميل درجة االعتماد عمى القنوات الفضائية وا
والصحف الكبيرة، بعد أف أصبحت شبكة االنترنيت تحل محل القنوات الفضائية  في 

                                                           
(2)

،ص 3121، 2اٌغ١ذ ثٕٙغٟ،" االػالَ ٚاداسح االصِبد اٌذ١ٌٚخ"، ِطجؼخ ػبٌُ اٌىزبة، اٌمب٘شح ، ط  

541 
(3)

إس٘بطبد ّٔٛرط رٛاطٍٟ جذ٠ذ"، ِجٍخ اٌّغزمجً  -ظبدق أٌذّبِٟ، اٌّجبي اإلػالِٟ اٌؼشثٟاٌ  

 .27، ص 3117، 446اٌؼذد   اٌضبٟٔ، وبْٔٛ اٌؼشثٟ، ث١شٚد، 
(3)

 Susan B. Glasser, “Covering Politics in a “Post-Truth” America,” 

Brookings Essay, December 2, 2016, 

https://www.brookings.edu/essay/covering-politics-in-a-post-truth-

america/?utm_campaign=brookings-

comm&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=3871288 
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فقد أصبح اإلنترنت وسيمة           (1)نقل االخبار وتداوؿ المعمومات وعمى نطاؽ أكثر اتساعا .
ميمة لمتأثير في الرأؼ العاـ ومخاطبة مالييف المستخدميف مف خالؿ النص والصوت 

كف لألفراد و المنظمات تأسيس مواقن عمى اإلنترنت لتكوف منابر إعالمية والصورة. فيم
تساعد عمى إيصاؿ صوتيـ لمعالـ ووضن كل ما يساند قضيتيـ أماـ الميتميف. إف 
زيادة تأثير االعالـ الفضائي وتغمبو عمى بقية أدوات الحرب االعالمية يعود إلى 

 (2وفق االتي: )الِميزات التي يتمتن بيا والتي يمكف إيجازىا 
قمة التكمفة المادية والبدنيػة التػي يوفرىػا اإلعػالـ االلكترونػي كونػو يعطػي القػارغ  .1

فرصة اطالع أكبر مف الناحية الكمية، ففي جمسة واحدة يسػتطين القػارغ أف َيَطِمػن عمػى 
عشرات المصادر االعالمية مف جمين أرجػاي العػالـ ودوف تكمفػة ماديػة تػذكر، وىػو أمػر 

 عمميا  مف حيث الوقت ومف حيث الكمفة في التعامل من االعالـ التقميدؼ.غير ممكف 
المساحة الواسعة مف الحريػة التػي يوفرىػا االعػالـ االلكترونػي، إذ ُيعطػي القػارغ  .2

حريػػة االنتقػػاي والمقارنػػة مػػف خػػالؿ االطػػالع السػػرين عمػػى العديػػد مػػف المصػػادر المختمفػػة 
يراىػػا اقػػرب الػػى الحقيقػػة دوف اف يظػػل اسػػيرا  الػػرؤػ والخمفيػػات واسػػتخالص النتيجػػة التػػي

لرؤيػة مخصوصػة وال تخفػى قيمػة ذلػؾ فػي تحريػر ارادة المتمقػي فػي تعاطيػو مػن الوسػػيمة 
 االعالمية.

القػػػراية المتخصصػػػة: لػػػـ يعػػػد مػػػف الػػػالـز اسػػػتنزاؼ الوقػػػت والجيػػػد فػػػي تصػػػفح  .3
 الصػػػحف بحثػػػا  عػػػف موضػػػوع معػػػيف او انتظػػػار برنػػػامج ُمخصػػػوص فػػػي إحػػػدػ القنػػػوات
التمفزيونيػػػة، بػػػل أصػػػبح االنترنػػػت بوسػػػائل البحػػػث فػػػي مادتػػػو ُيَمكػػػف مػػػف االطػػػالع عمػػػى 

 الموضوع الذؼ ُيبحث عنو في أقصر وقت.

                                                           
(1)

  Peter Hirshberg," First the Media, Then Us: How the Internet Changed the 

Fundamental Nature of the Communication and Its Relationship with the 

Audience", Article from the book Change: 19 Key Essays on How the 

Internet Is Changing Our Lives, December 5, 2018, 

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/first-the-media-then-us-how-the-

internet-changed-the-fundamental-nature-of-the-communication-and-its-relat 
(3)

ثبعً ػجذ اٌّذغٓ اٌمبضٟ، " رذاٚي اٌّؼٍِٛبد ػجش االٔزشٔذ ٚأصشٖ فٟ رشى١ً اٌٛػٟ فٟ ػظش    

 25-24، ص 3117اٌؼٌّٛخ" االوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ اٌّفزٛدخ فٟ اٌذّٔبسن، 
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سعة االنتشار العالمي، اذ يوصل الرسالة االعالمية الى مدػ عالمي  .4
ويتجاوز القيود التقميدية التي تقيد التمفزيوف والصحافة المطبوعة فيذه تحدىا حدود 

اف  فال يتجاوز بعضيا مساحة معينة مف البسيطة كما تحدىا حدود المكاف فال المك
يستطين الجمين الوصوؿ الييا النيا غير مجانية بخالؼ االنترنت فال تحده حدود 

بسبب الميزات أعاله ازدادت أىمية   شبو مجاني في العادة  المكاف وىو مجاني او
اؽ الَيزيمة بالَعدو في وقت قصير وُجيد أقل اإلعالـ االلكتروني في َشف الُحروب واِلحَ 

ف استعمالو ودوره لـ يتحدد بزمف ُمعيف أو عمى مكاف ُمعيف،  وَتكمفة َبسِيطة، السيما وا 
بل يتسن دوره وُيستعمل في كل زماف وفي كل مكاف، حتى أصبح سالح ميـ ال يمكف 

 مة لمدولة. االستغناي عنو في الحرب، وكذلؾ ُيعد مف أىـ مصادر القوة الناع
 الَخاِتَمة

مف خالؿ تتبن الدور الذؼ تقوـ بو المؤسسات اإلعالمية عمى الصعيد العالمي      
الغربية بصورة عامة والواليات المتحدة األمريكية عمى وجو الخصوص  ف القوػ َيَتَبَيف أ

تأثير االعالـ في صنن  مف زاوية قوة والسياسة اإلعالـ بيف الحميمة فيمت العالقة
فضال   العاـ المحمي والعالمي، الرأؼ لقرار السياسي، وقدرتو الفائقة في تَحِفيز وتشكيلا

ونتيجة لذلؾ لـ تعد القوػ الدولية الدولية؛  السياسات عف القدرة عمى التأثير في رسـ
العظمى ُتركز عمى شف الحروب بشكميا التقميدؼ باستخداـ القوة الصمبة، بل مف خالؿ 

تخداـ القوة الناعمة السيما  االعالـ الذؼ بات ُيشكل أىـ محاور تمؾ شكميا الجديد باس
القوة، بعدما استطاع مف إضعاؼ قبضة الحكومات عمى المجتمعات، وتحولت السمطة 
تدريجيا  مف يد الحكومات إلى الفاعموف الجدد في البيئة الدولية كالمنظمات غير 

 .يرة واألفرادالحكومية، والمؤسسات االعالمية والجماعات الصغ
كما إف وسائل اإلعالـ أصبحت ِبَفضل التقدـ التكنولوجي مصدر التغذية المعموماتية   

لمحياة اليومية في القرف الحادؼ والعشريف والعدسات التي مف خالليا ُينظر الى 
ُمتغيرات البيئة الدولية وما تحممو ديناميكية الحراؾ الدولي مف تطورات وأحداث ليتـ 

ائل متعددة تتحكـ بيا قوػ دولية وتوجييا بالطريقة التي تحقق فييا أىدافيا نقميا بوس
حداث ثغرات  االستراتيجية وفي مقدمة تمؾ األىداؼ إضعاؼ الجبية الداخمية لمعدو وا 
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داخميا وتغيير منظومة القيـ و تشتيت أفكار المجتمعات فضال  عف استمالة الرأؼ العاـ 
رجية لمقوػ الدولية المتحكمة والمييمنة )المرسمة( أو العالمي نحو دعـ السياسات الخا

قضاياىا عمى الصعيد الدولي وخمق صور وانطباعات ايجابية عف مؤسساتيا عند 
المتمقيف في الدوؿ األخرػ )المستقبمة( وتنفذ ىذا الدور االذاعات والقنوات التمفزيونية 

 الموجية إلى الخارج فضاُل عف أدوات الفضاي االلكتروني. 
كما ساىـ التطور التكنولوجي بانفجار ثورة معمومات خمفت تعددية بالفاعميف الدولييف   

حتى أصبحت الفاعمية في طرح األفكار والمعمومات عمى المستوػ العالمي لـ تعد ِحكرا  
عمى الدوؿ بل ظير فاعموف أخروف أصبح ليـ مكانتيـ ودورىـ في السياسية الدولية 

أو ما ُيعرؼ بػ)الروبوتات االجتماعية(. وعمى أثر ذلؾ ظيرت  يتقدميـ فاعموا الشبكة
الذؼ ال ينقل حرب تحت مسمى )حرب المعمومات( التي تستخدـ سالح اإلعالـ الُمَوجو 

إال ما يخدـ مصمحة الجية التي ينتمي ليا أو التي تمولو. صفة ىذا النوع مف السالح 
ثارا  كبيرة مدمرة لكنو موجيا  مف قبل يتسـ بكونو يخترؽ دفاعات العدو بسيولة وُيحدث أ

المؤسسات االعالمية التي تسيطر عمييا القوػ االستعمارية وعمى رأسيا الواليات 
المتحدة االمريكية التي تمتمؾ أكبر ترسانة إعالمية في العالـ مف مؤسسات ووسائل 

ذاعات وصحف ومجالت  الييمنة االعالمية األمريكي حفزت ة إعالـ ووكاالت إخبارية وا 
روح المنافسة لدػ بقية القوػ الدولية حتى أنتشر استعماؿ سالح االعالـ وأصبح 

بيذا فاف أثار وسائل االعالـ    سمحة المستخدمة في الصراع الدوليُمَفضل عمى بقية األ
لـ تقتصر عمى صعيد السياسة الداخمية لمدوؿ بل أمتد تأثيرىا عمى صعيد السياسة 

ات سواي الداخمية أو الخارجية التي أشعمت شراراتيا وسائل الخارجية نتيجة الضغوط
االعالـ. حتى إف أثار وسائل االعالـ غيرت بشكل جذرؼ الطريقة التي تعمل بيا 
المؤسسات الحكومية، والطريقة التي يتواصل بيا القادة السياسيوف، والطريقة التي يتـ 

 بيا خوض االنتخابات، ومشاركة المواطنيف. 
مارست دور قاطرة  قدـ ُيثِبت ِصَحة َفرضِية الِدراسة، إذ إف الحرب االعالميةمما ت    

ف التغيير شمل جوانب متعددة منيا تغير أشكاؿ  التغيير في البيئة الدولية السيما وا 
وصور الحروب والصراعات وتغيير مقايس القدرة الشاممة لمدولة فضال  عف تغير ميزاف 
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الدوؿ مقسمة الى طبقتيف، طبقة فقيرة مسموبة اإلرادة، القوػ الدولي الذؼ أصبحت فيو 
وطبقة أخرػ غنية تييمف عمى محركات نقل المعمومات واألخبار العالمية، وتستخدـ 

يتوايـ من استراتيجيتيا التوسعية اليادفة الى كسر إرادة الطبقة الفقيرة  االعالـ كسالح
ضيل دوؿ الطبقة الميينة عالميا  وتف وشل قدراتيا وجعميا تابعا   ليا بشكل أو بأخر.

 االستنتاجاتلسالح االعالـ يعود حسب مؤشرات التحميل الموضوعي الى عدد مف 
 منيا االتي: 

َيعتمد سالح اإلعالـ عمى المعرفة النفسية وتطبيقاتيا في التعامل من الوعي  -1
أشواطا    اإلنساني تمؾ المعرفة التي قطعت فييا الدوؿ المتقدمة مثل الواليات المتحدة

بعيدة المدػ وتمرست في استخداماتيا بمستوػ يحقق ليا التفوؽ المطموب في العديد 
 مف بقاع العالـ.

يحقق سالح االعالـ أىداؼ إستراتيجية االقتراب غير المباشر وذلؾ باالبتعاد  -2
َجيد اإلمكاف عف التدخل المباشر باستخداـ الجيوش. فاالتجاه نحو حرب االعالـ  

ُمقارنة بسيطة بيف الحرب التقميدية أو لح ويحقق األىداؼ بأقل التكاليف.يخدـ المصا
النووية ومتطمباتيا الكبيرة ومصاريفيا الضخمة، والحرب االعالمية واحتياجاتيا المعقولة 

لصالح األخيرة وبفارؽ كبير  نجد أف ميزاف المفاضمة تميل كفتوود واالمواؿ،مف الجي
 جدا  
عف غيره مف األسمحة التقميدية بلجراياتو المتعددة َيمتاز السالح اإلعالمي  -3

والمستمرة التغيير تبعا  لمظروؼ والمواقف، فضال  عف توجو سالح االعالـ إلى أىداؼ 
سرية وليست معمنة واتجاىاتو عمى وجو العموـ غير مباشرة  وسالح بيذه الخصائص 

 يتـ كشفو.يكتسب قوة التأثير غير المباشرة دوف مقاومة المستيدفيف حتى 
السالح اإلعالمي ال َيَتوقف تأثيره عند حالة معينة فيو يمتاز باالستمرارية  -4

وبسيولة التكرار والمرونة فػي اختيار الوقت والوسيمة، والمناورة بالجيد المتيسر، وىي 
 اعتبارات توفر لو فرصا  جيدة إلدامة زخـ التأثير بدرجات أشد وفترات زمنية أطوؿ.

رافية الواسعة التي يغطييا السالح االعالمي وسرعة نقمو إف المديات الجغ -5
يصاليا الى أكبر عدد مف الجميور، تجعل ىذا السالح مفضال  عمى غيره  لممعمومة وا 
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مف االسمحة  في كل االوقات السيما أوقات الحروب  بمعنى آخر إف تأثيرات سالح 
فييا ال يقن عمى  االعالـ السمبية ال تقتصر عمى جبية القتاؿ، والعبي األكبر

العسكرييف بمفردىـ، بل تمتد تأثيراتو الى المدنييف وىو ما تسعى أطراؼ الصراع إلى 
 تحقيقو.

ِسياقات َتطبيق الِسالح اإلعالمي في كثير مف األحياف تعتمد عمى التعامل من  -6
ميوؿ اإلنساف وحاجاتو ورغباتو وغرائزه، وتمؾ ُمعطيات تستيوؼ في ُمعظميا الُمتمقيف 

ميد الطريق أماـ السالح النفسي لموصوؿ إلى اليدؼ المطموب في الزماف والمكاف وتُ 
 المحدديف.

 منيا االتي: التللياتمما تقدـ يقود لمتوصل الى عدد مف 
ضرورة توسين صالحيات األمـ المتحدة وا عطائيا دور رقابي عمى ُمختمف  .1

انة وُعقوبات وَغَراَمات وسائل اإلعالـ ومنحيا صالحيات واسعة تشمل إصدار بيانات إد
َمالية ِبحق الُمؤسسات اإلعالمية التي تسعى الى َخِمق الَفوضى واالضطراب بيف دوؿ 

  .وشعوب العالـ
صانعو القرار ومشرعوه في الدوؿ المتضررة مف الحرب اإلعالمية مدعووف   .2

ة الى إصدار تشريعات تنسجـ من التطورات الجديدة بما ُيَحِقق ىدؼ عدـ منح الفرص
إلثارة الجدؿ والنقاشات الداعمة لممعمومات المضممة، وأف تستمر حكومات تمؾ الدوؿ 
بتكذيب المعمومات اليادفة الى إثارة الفوضى في المجتمن مف خالؿ نشر رسائل 
تصحيح لممعمومة المظممة عمى أف تتضمف ىذه الرسائل معمومات مفصمة وجديدة دوف 

 ضممة.االكتفاي بمجرد تكذيب المعمومة الم
عمى الدوؿ المتضررة مف حرب اإلعالـ أف ُتَباِدر الى إطالؽ ُمبادرات إلشراؾ   .3

تشكيل فرؽ عمل  الجميور في مكافحة المعمومات المضمِّمة ونشر الوعي. وذلؾ يتطمب
تطوعية ساندة لمجيد الحكومي الرسمي وظيفتيا المتابعة الدقيقة لوسائل االعالـ 

 .ا ُينشر فييا مف أمور تمس أمف الدولة والمجتمنااللكتروني والتنبيو عمى كل م
إمكانية تبني العراؽ لمبادرة عف طريق جامعة الدوؿ العربية بضرورة الزاـ كل  .4

المؤسسات االعالمية العربية الرسمية بلطالؽ حمالت إعالمية تيدؼ الى نشر الوعي 
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زيق وحدة بيف الشعوب العربية لكشف مخططات الدوؿ االستعمارية اليادفة الى تم
   الصف العربي وزرع الفتنة وخمق  حالة مف الفوضى وعدـ االستقرار.

الدوؿ المتضررة مف حرب االعالـ وفي مقدمتيا الدوؿ العربية مدعوة الى  .5
إطالؽ ُمبادرات حكومية توعوية وتثقيفية تحذر مف المؤامرات الخارجية وخطورة 

الدولة، بشرا أف تشمل ىذه  التأثيرات السمبية لمنصات التواصل االجتماعي عمى
المبادرات مختمف شرائح المجتمن من التركيز عمى فئة الشباب كونيـ الفئة االكثر 
اندفاعا  واستخداما  لمنصات التواصل االجتماعي. عمى أف تتضمف تمؾ المبادرات 
المتابعة المستمرة والرقابة الحكومية الصارمة لكل ما ُينشر في المؤسسات االعالمية 

حمية لتالفي القوع في شباؾ المؤسسات االعالمية العالمية اليادفة الى إضعاؼ الم
حداث ثغرات داخميا وتغيير منظومة القيـ و تشتيت افكار  الجبية الداخمية وا 

 .المجتمعات
 قائمة المصادر

 أوالً: الكتب باللغة العربية

 .2111 ،2ط اٌش٠بع، ال١ِٕخ،ا ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف اوبد١ّ٠خ ،"ٚاالصِبد االػالَ" خضٛس، اد٠ت.2

 ِىزجخ عٍغٍخ ،" ٚاٌٛظ١فخ ٚاٌٛع١ٍخ االداء رطٛس: اٌجذ٠ذ االػالَ" ، دغبَ ٚطفذ اثشا١ُ٘ أزظبس.3

 .3122 ، 2ط ثغذاد، اٌؼٍّٟ، ٚاٌجذش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚصاسح ٚاٌّجزّغ، االػالَ

 ػظش فٟ اٌٛػٟ رشى١ً فٟ ٚأصشٖ االٔزشٔذ ػجش اٌّؼٍِٛبد رذاٚي"  اٌمبضٟ، اٌّذغٓ ػجذ ثبعً.4

 .3117 اٌذّٔبسن، ثال،  فٟ اٌّفزٛدخ اٌؼشث١خ االوبد١ّ٠خ" اٌؼٌّٛخ

 .3121 ،2ط ، اٌمب٘شح اٌىزبة، ػبٌُ ِطجؼخ ،"اٌذ١ٌٚخ االصِبد ٚاداسح االػالَ" ثٕٙغٟ، اٌغ١ذ.5

 اٌششٚق، داس ،"ٚاٌزطج١مبد ٚاٌٛعبئً اٌّفب١ُ٘: اٌجذ٠ذ اإلػالَ" طبدق، ِظطفٝ ػجبط.6

بْ،ط ّّ  .2،3111ػ

بْ، اٌضمبفخ، ٚصاسح ،" اإلػالَ فٟ ِؼبطشح لضب٠ب – ٚاٌظٛسح اٌشعبٌخ"  جشاس، أ١ٔظ سٚقفب.7 ّّ  ػ

 .3112 ،2ط

 .3121 ،2ط اٌمب٘شح، اٌىزبة، ػبٌُ ِطجؼخ" اٌذٌٟٚ االػالَ: اٌجىشٞ، إٌّؼُ ػجذ فؤادح.7

 طشمٕذ خجبِؼ ،"اٌذٌٟٚ االػالِٟ ٚاٌزجبدي اٌؼٌّٛخ اطبس فٟ اٌٛطٕٟ االِٓ لضب٠ب" ، اٌجخبسٞ دمحم.1

    3115 ،2ط طشمٕذ، اٌششل١خ، ٌٍذساعبد اٌذى١ِٛخ

 .3115 ،2ط ث١شٚد، ٚإٌشش، ٌٍذساعبد اٌؼشث١خ اٌّؤعغخ ،"اٌّٛد ١٘ٚى١ٍخ اِش٠ىب" ِمذادٞ، دمحم.1

 اٌؼ١ٓ داس ،"اٌؼشثٟ اٌٛطٓ فٟ االٔزش١ٔذ ػٍٝ االِش٠ى١خ اٌّشوض٠خ اٌشلبثخ" ػجذاٌغٕٟ، . ِظطف21ٝ

  .2،3117ط  اٌمب٘شح، ٌٍٕشش،

 ثانياً: الكتب المترجمة الى اللغة العربية

 اطجغ، اثٛ خ١ًٍ طبٌخ: رشجّخ ،"ٔمذ٠خ ٔظش ٚجٙخ ٚاٌّجزّغ االػالَ ٚعبئً" ث١شغش، أعب آسصش.2

 .3123 ،2ط اٌى٠ٛذ، ٚاالداة، ٚاٌفْٕٛ ٌٍضمبفخ اٌٛطٕٟ اٌّجٍظ اٌّؼشفخ، ػبٌُ وزت عٍغٍخ

 اٌفجش داس ، صوٟ ش٠ٛىبس: رشجّخ ،" جذ٠ذحاٌ االػال١ِخ اٌج١ئخ"  ١ٍ٠ٚبِض، ٚثشٚط ثش٠ظ أٔذس٠ب.3

 .3123 ، 2ط اٌمب٘شح، ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕشش
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 ٚاٌذساعبد ٌٍجذٛس االِبساد ِشوض اٌذشة، فٟ اٌزىٌٕٛٛج١ب دٚس: ثؼذ ػٓ اٌذشة ع١ٕجش، ث١زش.4

 .3121 ،2ط  ،51 ِزشجّخ دساعبد ظجٟ، اثٛ االعزشار١ج١خ،

 ،"ػب١ٌّخ ٔظشح-اٌذبضش ٚلزٕب فٟ اٌّمبسٔخ اٌغ١بعخ" ثب٠ًٚ، ثٕجٙبَ. ٚجٟ اٌّٛٔذ إ٠ٗ جبثش١٠ً.5

 .2111, 2ط ، ٚاٌزشجّخ ٌٍٕشش األ١ٍ٘خ اٌذاس ػّبْ، ػجذهللا، ٘شبَ: رشجّخ

 اٌّزغ١ش اٌذٚس"  فٟ" اٌّؼٍِٛبد الِٓ ل١ِٛخ اعزشار١جخ ٔذٛ" سٚٔفٍذد، ٚد٠ف١ذ آسو١ال جْٛ.6

 ظجٟ، ،اثٛ االعزشار١ج١خ ٚاٌجذٛس ٌٍذساعبد االِبساد ِشوض ػب١ٌّخ، دساعبد" اٌذشة فٟ ٌٍّؼٍِٛبد

 .3115 ،2ط

 فٟ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزغ١ش اٌذٚس: " وزبة فٟ"   اٌّؼٍِٛبد ػظش فٟ ٚاٌمٛح اٌذش٠خ" دِٛجشد، د٠ف١ذ.7

 .3115 ،2ط ظجٟ، ،اثٛ االعزشار١ج١خ ٚاٌجذٛس ٌٍذساعبد االِبساد ِشوض ػب١ٌّخ، دساعبد" اٌذشة

 عبِٟ رشجّخ ،"إٌٛٚٞ اٌؼظش دزٝ اٌمذ٠ُ ٌُاٌؼب ِٕز ٌٍذشة اٌذػب٠خ: اٌؼمٛي لظف" رب٠ٍٛس، ف١ٍ١ت.7

 .3111 ،2ط اٌى٠ٛذ، ، اٌّؼشفخ ػبٌُ عٍغٍخ خشجخ،

 ٌٍذساعبد االِبساد ِشوض ػب١ٌّخ، دساعبد ،" االعزشار١ج١خ اٌشؤْٚ فٟ اٌضٛسح" فش٠ذِبْ، ٌٛسٔظ.1

 .3111 ، 2ط ظجٟ، اثٛ االعزشار١ج١خ، ٚاٌجذٛس

 ػجذ ا١ِخ: رؼش٠ت ،"ٌٍجشٚثبجٕذ اٌٙبئٍخ صاداالٔجب االػالَ ػٍٝ اٌغ١طشح" رشِٛغىٟ، ٔبػَٛ.1

 .3116 ،3ط اٌمب٘شح، اٌذ١ٌٚخ، اٌششٚق ِىزجخ اٌٍط١ف،

  اٌغ١بعخ ٚاالػالْ فٟ اٌىجبس  اٌذِٝ ِذشوٛ ٠جزة و١ف: ثبٌؼمٛي اٌّزالػجْٛ" ش١ٍٍش،. أ .٘شثشد21

  اٌٛطٕٟ جٍظاٌّ سضٛاْ، ػجذاٌغالَ رشجّخ: ،"اٌؼبَ اٌشاٞ خ١ٛط اٌجّب١٘شٞ االرظبي ٚٚعبئً     

 .2111 ، 2ط ، اٌى٠ٛذ ،(اٌّؼشفخ ػبٌُ وزت عٍغٍخ) ٚاالداة ٚاٌفْٕٛ  ٌٍضمبفخ     

   اٌؼٍَٛ عٍغٍخ ػجذاٌّغ١خ، عّؼبْ ٚج١ٗ: رشجّخ ،"اٌضمبف١خ ٚا١ٌّٕٙخ االرظبي" ش١ٍٍش، .٘شثشد22    

 .3117 ،2ط اٌمب٘شح، االعشح، ِىزجخ االجزّبػ١خ،         

 جالت العربيةثالثاً: الدوريات والم

 ،"اٌّمبِٚخ طٛسح ٚرش٠ٛٗ اِش٠ىب ع١بعخ ٌزج١ًّ االِش٠ى١خ االػالَ اعزشار١ج١خ"  دشداْ، دغٓ.2

 .3121 ،47 اٌؼذد ػشش، اٌضب١ٔخ اٌغٕخ ،دِشك، اٌؼشة وزبة ارذبد اٌغ١بعٟ، اٌفىش ِجٍخ

 بِؼخ،ج اٌزشث١خ، ِجٍخ ،"اٌؼشثٟ اٌؼبٌُ فٟ االجزّبػٟ اٌزٛاطً ِٛالغ اعزخذاَ" ساضٟ، صا٘ش.3

بْ، ّّ  .3114 ، 26 ،اٌؼذد االسدْ ػ

 اٌّغزمجً ِجٍخ ،"جذ٠ذ رٛاطٍٟ ّٔٛرط إس٘بطبد -اٌؼشثٟ اإلػالِٟ اٌّجبي أٌذّبِٟ، اٌظبدق.4

 .3117 ،446 اٌؼذد  اٌضبٟٔ، وبْٔٛ  ث١شٚد، اٌؼشثٟ،

 ،"اٌذ٠ّمشاطٟ اٌزذٛي فٟ دساعخ.. ٚاالعزمشاس االِٓ رؼض٠ض فٟ االػالَ دٚس" اٌطبئٟ، ػجبط طبٌخ.5

 اٌخبِظ اٌؼذد اٌخبِظ، اٌّجٍذ ،ثغذاد،(إٌٙش٠ٓ جبِؼخ) اٌغ١بع١خ اٌؼٍَٛ و١ٍخ ع١بع١خ، لضب٠ب جٍخِ

 .3111ػشش،

 اٌؼشة وزبة ارذبد اٌغ١بعٟ، اٌفىش ِجٍخ  ،"ٚاٌزطٍؼبد اٌٛالغ ٚاٌؼٌّٛخ االػالَ"  ، اٌٙبدٞ ػجذ دمحم.6

 .3121 ،47 اٌؼذد ػشش، اٌضب١ٔخ اٌغٕخ ،دِشك،

 ً  العربية اللغة الى المترجمة مجالتوال الدوريات: رابعا

 ٌٍزشجّخ اٌـشائـذ ِشوض اٌضٛس، أثٛ سش١ذ رشجّخ ،"ٌٍذشة اٌزض١ٍ١ٍخ اٌذػب٠خ لٛاػذ" وٌْٛٛ، ١ِش١ً.2

 . 3122 ِب٠ٛ ،376 اٌؼذد -

  خامساً:  شبكة المعلومات العالمية)ألنترنيث(

  اٌٛط١ٕخ اٌججٙخ ِٛلغ فٟ ِٕشٛس ثذش  ،"ٚاٌذشة االِش٠ىٟ االػالَ"  اٌؼضاٚٞ، شىشٞ . ِٕٙذ2

 اٌشاثظ فٟ ِزٛفش ، 23/4/3123 اٌض٠بسح ربس٠خ ،3122، ٚاالعال١ِخ ٚاٌم١ِٛخ

: http://www.jabha-wqs.net/article.php?id=9664    

 ِشوض فٟ ِٕشٛس ثذش ،"ٚاٌغ١بع١خ ٚاالرظبي االػالَ ث١ٓ اٌؼاللخ رجبرثبد فٟ" ا١ٌذ١بٚٞ، ٠ذ١ٝ.3

 ، ِزٛفش فٟ اٌشاثظ:3125 ا٠بس 6 اٌض٠بسح ربس٠خ ،3124 اٌضبٟٔ ٠ٓرشش اٌذٚدخ،  ٌٍذساعبد، اٌجض٠شح

https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2013/11/2013111495726206853. 
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