
 

  غير محّكمة  2018 يناير /كانون الثاني – الرابعالعدد  17  

      

  الحاجة إلى اإلعالم
  ممتاز الشيخ

 

 المحتويات
  19  .............................................................................................  تاريخ اإلعالم

  20  .......................................................................................  الحاجة إلى اإلعالم
  20  ...............................................................  اإلعالم، سالًحا ناعًما في السلم والحرب

  21  .......................................................................  اإلعالم والعولمة وإعالم المواطن
  22  ...........................................  ا)جً (سورية نموذ إعالم المواطن في ثورات الربيع العربي

 

  

   



 

    المقاالت 18  

    الحاجة إلى اإلعالم  

نة  ورية س ؤولي األمن في س ة مع أحد كبار مس ئلة المتعلقة ، دار حديث حول2009خالل جلس عف فاعلية اإلعالم  األس بض
) و(الجزيرة) و(العربية) وغيرها. وبالطبع، ال تحتاج BBCالسوري وقصور مواكبته التطوَر ذا الصلة، مقارنةً بقنوات تلفزة مثل (

يق الهامش الالزم لإلعالم كي يرتقي بأدائه، ففي ظل الخطوط الحمر الكثيفة  ير إلى ض ديد، لكني أردت أن أش اإلجابات إلى ذكاء ش
رها حافي أن يكون مقنعًا، وحتى بعض المعلومات التي يعرفها غالبية الناس تحتاج إلى موافقات أمنية لنش (اغتيل  يفرض على الص

وري  حفيي التلفزيون الس مح لص افة أمتار من مبنى اإلذاعة والتلفزيون، مع ذلك لم يس القيادي في (حزب هللا) عماد مغنية على مس
  الوصول إلى المكان).

ة األمنية وتم لقد ظ باق اإلعالمي المحموم، وظل مثل غيره تحت القبض وري معطوبًا وأعرًجا في زمن الس ل اإلعالم الس
مية. وفي الحاالت  حف وتبثه القنوات الرس قف حديث الناس العاديين أعلى بكثير مما تكتبه الص اطه تماًما، ولهذا بقي س التحكم بنش

رت فيها مقالة أو بُ  ة جًدا وغير قابلة النادرة، التي انتش روط خاص من ظروف وش ث فيها برنامج إذاعي أو تلفزيوني، ظل ذلك ض
ارة  وع المقالة هذه، فما أريد اإلش ة كثيًرا في هذا المجال، لكن ذلك ليس موض تفاض لالرتكاز عليها أو القياس وفقها. ويمكنني االس

ي أن الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في سورية هو غض النظر إليه هو رد المسؤول األمني الذي تلخص، بعد نقاش محسوم أصًال، ف
عن االنتشار الواسع للصحون الالقطة والبث الفضائي! إذًا، تمثلت المشكلة لديه في غض النظر عن ذلك، ال السماح به. وقد جرت 

ة مفيدة ك ياس حة، فمثل تلك الس ي يبقى غالبية أفراد المجتمع تحت العادة، في كثير من الظواهر، أن تترك األمور بال قوانين واض
قانون الطوارئ المعمول به ( . هنا، ال أدري كيف يمكن محاورة من ما زال يفكر بإمكان فرض )2011 -1963تهديد اختراق 

  القناع على العقل، ويظن أن بإمكانه مواجهة موجة العولمة بأدوات بدائية؟

  

  

عالم في التحكم باإلعالم بنس ب متفاوتة، لكن ما يجمع أنظمة هذه الدول هو الخوف من اإلعالم، نجحت دول عدة حول ال
لم العالمي للتنمية ودخل الفرد وغير ذلك،  فه بوابة الجحيم التي يمكن للمجتمع أن يعرف من خاللها موقعه المتدني في الس بوص

ودان يمثل اإلعالم ورية والس تان وإيران وس بة إلى أنظمة دول مثل كوريا وتوركمانس يقل في حجمه عن التخطيط  الخطًرا  فبالنس
لالنقالب عليها. وسأتوقف عند مثال كوريا الشمالية التي احتلت المرتبة األخيرة بجدارة، بحسب تصنيف (مراسلون بال حدود) لسنة 

لطاتها تمنع أجهزة الراديو التي يمكن لها التقاط ترددات إذاعات أخرى،  2017 حافة، وهي التي ما زالت س في مجال حرية الص
ه بالعبث من أجل جعلها قادرة على  اوره نفس ديد لكل من تس ًال عن أن هذه األجهزة ممهورة بأختام التحذير الش مهما كانت، فض

تقبال إذاعات أو قنوات أجنبية واال نيف المذكور، مثل اس ب التص تماع إليها. وثمة بلدان عربية عديدة تقع في ذيل القائمة، بحس س
دولة، لتكون بذلك ثالث أسوأ دولة عالميًا واألسوأ  180من أصل  177السودان وليبيا واليمن ومصر. وقد حلّت سورية في المنزلة 

  البلدان، لوجدنا تشابًها كبيًرا في طريقة إدارتها الحكم. عربيًا، وفق مؤّشر حرية الصحافة. ولو أجرينا مقارنة بين تلك

إن فرض إجراءات قسرية، من قبيل الحد من الحريات والحقوق، ال بد أن يؤدي في النهاية إلى االنفجار المجتمعي، فقد قدم لنا 
ول إلى مجتمع العد بيل للوص حايا في س رات اآلالف من الض واهد كثيرة لثورات قدمت عش الة والكرامة والحرية. وقد التاريخ ش

ول إلى الحرية والكرامة، إذ حدث ذلك خالل العقود األخيرة في  الح من أجل الوص واجهت مجتمعات عدة أنظمتها المدججة بالس
و، ثم لحقتها موجة من الثورات التي اجتاحت عدد من الدول العربية  وفييتي، قبل انهياره، ودول حلف وارس دول ضمها االتحاد الس

يت دول (الربيع العربي). وبغض النظر عن مآالت تلك الثورات واالنحرافات التي تخللتها والعنف الشديد في مواجهة سلميتها وسم
احات للعنف  ى وس اراتها وتحويلها إلى فوض وهات في مس والتدخالت الخارجية التي تعمدت تفريغها من محتواها، ما أدى إلى تش

  إلى أسس متينة من المشروعية.    والتطرف، بعد أن كانت ثورات تستند

تبداد الحد حقًا من تدفق المعلومات أو التحكم بها، على الرغم من  ياق، هو الجانب المتعلق بتمكن االس إن ما يهمنا، في هذا الس
بل اختراقه فاعلة ومتعددة. ومن األمثلة عل تحالة إحكام الحجب نهائيًا، فس ى ذلك أن االتحاد أن المؤكد، ولو من الناحية التقنية، اس

سريب كثير من الروايات الممنوعة أو متابعة إذاعة (صوت أميركا)  ستخباراته، منع ت سوفياتي لم يستطع، بجبروته وقوة أجهزة ا ال
و (أوربا الحرة)، وهو أحد أقوى دولتين في العالم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى انهياره. ويبقى مفعول الحجب 

اهدة قنوات واردً  تماع أو مش لطات عند المغامرة في االس ية من بطش الس ة«ا بفعل الخش ، على حد تعبير أدوات النظام »مغرض
ورة للحراك  ة حوت مقاطع مص وري الذي اعتقل كثيًرا من المواطنين وعذبهم، لمجرد حيازتهم أجهزة وهواتف محمولة خاص الس

نة  لمي منذ س ابقًا) أو سورية وسواها من دول األنظمة الشمولية، . إن الحجب، في مثال كوري2011الس ا أو االتحاد السوفياتي (س
 يتعذر إحكامه تقنيًا، فسبل تخطي ذلك كثيرة وسهلة، لكنه حجب مرده الرهاب والخوف، لدواع أمنية بحتة.

  

ائ تحيل لوس ة للمجتمع، يبدو من المس رائح العريض ل إعالم الدول التي ال وفي ظل حقيقة جماهيرية اإلعالم وتقبله من الش
تحظى بالحد األدنى من الديمقراطية أن تحظى بالجماهيرية الالزمة لها، إال لدى الموالين لتلك لسلطتها ممن يخشون على مصالحهم 
مارس دوره الحقيقي، غير ممكن في ظل  لديمقراطي الالزم لإلعالم، لكي ي هامش ا ها التغيير. إن مطلب ال طال قة من أن ي ي الض

ياق وفي األنظم ها أهم من أخبار الحروب والكوارث. وفي هذا الس آت الدولة نفس ة التي ترى أن تغطية زيارة الحكام الدورية لمنش
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عةً بين البعد اإلعالمي الحقيقي لما يجري على األرض وما  هدها بلدان المنطقة، تبرز الفجوة واس وء األزمات المتالحقة التي تش ض
تعراًضا سريعًا لما تعرضه وسائل إعالم النظام السوري يشعرك بأنها تعمل خارج كوكب األرض، تورده وسائل إعالمها. ولعل اس

ردين على الحدود وداخل  ب حممها على رؤوس المدنيين، وال مش ورية، وال مدافع تص ف المدن والقرى الس فال طيران يقص
حداث، برامج عن هجرة األسماك أو كسوف القمر في البلدات، وال مهجرين خارج أوطانهم. وقد تعرض هذه الوسائل، في ذروة األ

  مكان ما بعيد!

 

  تاريخ اإلعالم
د االطمئنان إلى البيئة التي تحيط بهم، من حيث توافر  تطالع وتطلعهم إلى معرفة محيطهم، بقص ر حبهم االس عرف عن البش

ري في تطوير مهارات التوا ر األمان ووفرة الخيرات، ولذا اجتهد الكائن البش تفيد من تجاربهم وينقل عناص ل مع اآلخرين، ليس ص
إليهم تجاربه في الحصول على الغذاء ودعم سبل البقاء، وما إشراك اآلخرين بالعملية االتصالية إال لتحقيق أهداف محددة، وفي تلك 

اصل مع اآلخرين، ألهداف المحاوالت وتراكمها تجسدت الخطوة األولى للعملية االتصالية الهادفة. إن حاجة الكائن البشري إلى التو
سمة تميزه من غيره من الكائنات، األمر الذي ربما جاءت منه فكرة عزل الكائن البشري عن محيطه أو مجتمعه،  مرسومة مسبقًا، 

 بوصف ذلك عقوبة قاسية ورادعة عن مخالفة القوانين العامة المتفق عليها حول تدابير العيش المشترك ومتطلباته.

تخدم اإل   ارات واألبواق للتحذير الخطر والرموز لقد اس ل الهادف، مثل اإلش ان منذ فجر التاريخ أدوات عدة في التواص نس
والنقوش على جدران المعابد والكهوف والصخور، األمر الذي عبر عن نزوعه إلى التواصل ونشر المعلومات أو ما يمكن تسميته 

فه إبالًغا ع تخدام اإلعالم، بوص ينية بالبدايات األولى الس ارات القديمة (الص ن قانون أو التعبير عن حالة ما. والحقًا، عرفت الحض
أن  أنهم في ذلك ش جيل الحوادث، ش ين لتس ص واإلغريقية والرومانية) الخبر المخطوط، وكان البابليون يعتمدون مؤرخين متخص

ر. وفي نطاق آخر، ظهرت في عهد حمورابي ( حفيين في العالم المعاص موعة قوانين عدها العلماء من أولى ق. م) مج 2100الص
ر ( در يوليوس قيص حف لتداول القوانين، وفي حقبة الحقة أص يوخ  59الص حيفة مخطوطة دون فيها مداوالت مجلس الش ق.م) ص

رون في مختلف أنحاء البالد من موظفي  لون منتش حيفة مراس وأخبار الحمالت الحربية وأخباًرا اجتماعية تهم البالد ولهذه الص
حافة في تعميم قوانين أو تعليمات الدو تخدام الص ح المالمح األولى الس لة، وهذه فقط نماذج عابرة من حقب تاريخية مختلفة توض

 موجهة بصورة دقيقة للعامة، بغية توجيههم وإبالغهم، وهو جوهر العملية اإلعالمية.

حافة المكتوبة، إذ ظهرت س تخدم الص ين أول من اس حيفة اهتمت باألخبار  911نة ويرى بعض المؤرخين أن الص ق. م ص
سنة. وبغض النظر عن تعدد المحاوالت المشابهة في عدد من األماكن واألزمنة، فإن القفزة  153الرسمية وأعمال المحاكم ودامت 

نة  مار بدأت فعليًا ومنهجيًا مع اختراع آلة الطباعة على يد يوهان غوتنبرغ س الطباعة  . ومع اختراع1447الحقيقية في هذا المض
تدعى وجود  ر األخبار، ما اس بق ونش ية في الس اس يد وظائفها األس ى، من تجس حافة أكثر قربًا، من أي وقت مض ارت الص ص
متخصصين في صياغة األخبار ممن كانت له موهبة سردها وحفظها، حتى بات لمهنة الصحافة متطلباتها وشروطها، األمر الذي 

ة ووظائفها وواجبات الصحافي وحقوقه والتزاماته والمعايير التي تضبط نشاطه وتكرست في استوجب تحديًدا أكثر لمتطلبات المهن
جمع المعلومات عن األحداث الراهنة والتحقق من مصداقيتها ومحتواها، لنشرها في صحيفة أو مجلة أو منشور بنسخ عدة. والحقًا، 

حافة المكتوبة إلى المنطوقة  ائل اإلعالم من الص (الراديو) والمرئية (التلفزيون واإلنترنت)، تعددت المهن التي أي بعد عبور وس
حافي وحده كافيًا إلنجاز المهمة، فكان ال بد من ربط جهده بجهد آخرين  يعتمد عليها اإلعالم في نقل المعلومة، ولم يعد عمل الص

رها ونقلها عبر األثير ب في خانة نش ، ولم يكن هذا الجهد ليكتمل، من دون تختلف مهمتهم تماًما عن جمع المعلومات، لكنها تص
رها، من  عب حص ات أخرى يص اص افة إلى اختص ورة في التلفزيون، إض وت والص وت في اإلذاعة، وفني الص وجود فني الص
(غرافيك) وتصميم و (ديكور) وإضاءة ومقدمين ومتخصصين في مجال تقنيات النقل عبر الفضاء واألقمار الصناعية، وغير ذلك 

  ي تشترك في نقل الصورة والصوت وتضمينهما المحتوى الفكري المالئم.من المهن الت

أمام مثل هذا التشعب، تعددت تعريفات اإلعالم، حتى بات من بالغ الصعوبة حصرها أو إيرادها كلها أو الوقوف على مقاصد 
ائل اإلعالم قد طالها، مثلما ذكرنا،  ة أن وس ها عن بعض، خاص عب اإلحاطة به، تعريفاتها كلّها واختالف بعض من التطوير ما يص

تخدمه، مثل الهواتف النقالة واأللواح و (الكمبيوترات) وغيرها، فكل هذه أدوات  ائط التي تس ار تقنية (اإلنترنت) والوس بعد انتش
ائل اإلعالم الجماهيري، م معه من خالل وس ورة والكلمة، لكن المتفق عليه أن كل ما نراه ونس وت والص ر الص ثل فاعلة في نش

ور المنقولة، عبر أي  وص والص ائل أو النص مى اإلعالم. ومن العبث عّد جميع الرس حف، يقع تحت مس اإلذاعة والتلفزيون والص
وسيط، إعالًما، فلكي نضع حًدا بين اإلعالم وما تنقله الوسائط المختلفة، يمكن القول بأن اإلعالم، في جوهره، هو ما يتم نشره على 

ا على خطة مسبقة، بأسلوب علمي منهجي في وقت مناسب ويستهدف شريحة بعينها، بغية نقل الخبر إليها نطاق واسع، ويكون مبنيً 
  أو تعديل مزاجها وآرائها حول قضية محددة. 

   



 

    المقاالت 20  

    الحاجة إلى اإلعالم  

  الحاجة إلى اإلعالم
لطات إلى قو طوة اإلعالم وتعاظم نفوذه في المجتمعات تدريجيًا، األمر الذي أثار انتباه الحكومات والس عت س فه اتس ته، بوص

لطة  ار وفاعلة في التأثير، إلى حد عدها س هلة االنتش ائل اإلعالم س خيره في تحقيق غاياتها، ألن وس الًحا ناعًما، فعمدت إلى تس س
هم األكبر  ية وهو األكثر فاعلية في التأثير في الرأي العام وتعبئته وتعديله، وهو المس اس ادر المعرفة األس رابعة، فاإلعالم أحد مص

ك ايا العامة ويمّكن من تحليلها وتحميلها في تش كيل رؤية تجاه القض هم في تش يل البناء المعرفي واإلدراكي للفرد والمجتمع، ويس
ر  ادية واالجتماعية، لم تعد الحاجة تقتص ية واالقتص ياس اطاتها الس عب نش ائل في اتجاهات محددة. ومع تطور المجتمعات وتش رس

ز الجغرافي البسيط، حتى بات بشر كثيرون معنيين تماًما بما يجري في البلدان األخرى من على معرفة بعض المعلومات حول الحيّ 
عب أن يمر  اطهم وعملهم. ونتيجة لذلك، بات من الص ادية واجتماعية، لما لتلك التبدالت من تأثير على نش ية واقتص ياس تبدالت س

  مات في شتى المجاالت.    عليهم يوم من دون االعتماد على ما تنقله وسائل اإلعالم من معلو

ادية  ية واالقتص ياس ر توجهاتهم الس ر اهتمام الحكام منذ القدم في الطريقة التي يمكن من خاللها نش من جهة أخرى، انحس
بل وأكثرها نجاعة لبلوغ أهدافهم، فكان ال بد من االلتفات إلى اإلعالم واالرتكاز إليه،  ل الس واالجتماعية بين المحكومين، بأفض

ه الوسيلة األفضل لتجسيد غايات الحكام، خاصة في عالقتهم بالمحكوم. وقد صار اإلعالم من أكثر األدوات ضرورة لتطويع بوصف
ا، فأكثرت األنظمة الحاكمة من القوانين التي توظف اإلعالم في خدمتها، حتى بالغ  بطه والتحكم به وتدجينه أيًض المحكوم وض

ها في التقييد، إلى درجة تجريد ا وعية وغيرها. وفي هذا بعض داقية والموض ية في الحيادية والمص اس إلعالم من بعض وظائفه األس
انعًا الوعي وأداة للتثقيف  يًا للتربية والتنمية وص اس فه حامًال أس ياق، فإن غالبية األنظمة العربية لم تنظر إلى اإلعالم بوص الس

الح الذي يمكن أن يخطفه بة إليها الس وها ويمكنه أن يحل محل المدافع، إذا خرج عن دائرة رقابتها  والترفيه، بل ظل بالنس معارض
ارم على مباني التلفزة، ظنًا وُرهابًا من أن االنقالبات تبدأ من إذاعة  ديد هذه األنظمة األمني الص ر تش ارمة. ولعل هذا ما يفس الص

  بيان عبر الراديو أو التلفزيون.

  

 اإلعالم، سالًحا ناعًما في السلم والحرب
ائد،  حافة، طبقًا للنظام االجتماعي الس م محددات ووظائف تميزها، فكثرت نظريات الص حافة عنيت برس منذ أن وجدت الص
واشتركت كلها في وظائف متفق عليها، لكن دالالتها وتعبيراتها تختلف من مكان إلى آخر، مثل المصداقية والموضوعية وغيرهما. 

عب ولعل مفهوم الحيادية المطلوب في اإلعال عبت، وبات من الص يراته وتش م التزامه قد أحدث كثيًرا من اللبس، حتى تعددت تفس
هم يرى أن الحياد بحد ذاته موقف، ال وظيفة.  فعًال تحديد نقطة الحياد اإلعالمي، الختالف األيديولوجيات والقناعات، حتى إن بعض

روًطا دقيقة ومثالية باب مادية وأيديولوجية، وألن للحياد في المجاالت االجتماعية كلها ش عوبة تحقيقه، ألس ، كان من بالغ الص
تهلك لها. وبما أنه لم يعد باإلمكان توفير األخبار من نقاط العالم المختلفة  فاإلعالم في طبيعته نهم جًدا باألخبار المختلفة ومس

ليها الذي ر في آالف النقاط حول العالم مراس ائل اإلعالم أن تنش هولة، توجب على وس ون األخبار في مختلف المجاالت بس ن يتقص
ائل اإلعالم التعاون مع  لون إليها في لحظتها، مما فرض على وس ادرها. إن مثل تلك الحاجة دفعت  منابع األخبارويص ومص

الذي مثل باإلعالم إلى أن يتودد إلى مصادر األخبار التي غالبًا ما يصنعها السياسيون ورجال النفوذ االقتصادي واالجتماعي، األمر 
  فرًصا كبيرة للهيمنة على وسائل اإلعالم. 

لطة واإلعالم جدلية وقائمة على التعاون والتكامل من جهة، وعلى التنافر والتناقض من جهة أخرى،   لقد ظلت العالقة بين الس
بالسلطة في البلدان العربية وهي أشبه بزواج المصلحة، ألسباب سياسية عند السياسيين ومهنية عند اإلعالميين. لكن عالقة اإلعالم 

لطة أن تبقي على عالقة تكاملية به، وظلت األنظمة تنظر إلى  ناعته، ولم تقبل هذه الس كانت من أكثر العوامل التي أعاقت تقدم ص
ف  فه الكاش لطة تماًما. إن اإلعالم، بوص فهم غير جديرين بثقتها تماًما، إال أولئك الذين قبلوا تمثيل الس الحقيقي اإلعالميين بوص

د  لبيات، بقص وء على الس ليط الض لبيات التي ترتكبها الحكومات، كان يمكن النظر إليه من زاوية إيجابية وبما يهدف إلى تس للس
تبداد عادة ما ترفض العالقة  تلزمات االس أن مكانها ودورها، لكن مس ين أدائها، ال منازعتها بش ويب أخطاء الحكومات وتحس تص

راكة،  ائل المتوازنة أو الش بح العالقة باإلعالم تبعية، لذلك تجد أن وس إذ لم تقبل غالبية األنظمة الحاكمة في المنطقة إال أن تص
اإلعالم إما مملوكة بصورة كاملة من قبل الحكومات أو خاضعة بنسبة كبيرة، عبر التمويل المباشر وفق ما يسمى الدعم اإلعالمي، 

  أو غير المباشر عبر سوق اإلعالن.

ف حقائق وملفات  من ناحية ائل اإلعالم في البلدان الليبرالية تتمتع بهوامش من الديمقراطية التي مّكنتها كش ثانية، بقيت وس
ايا المحلية،  غط على حكوماتها، عبر تجييش الرأي العام حول القض خطرة في أماكن مختلفة من العالم، مثلما تمكنت أحيانًا الض

ة الداخلية للدولة. ولعل نظرة متأنية إلى وأجبرتها على اتخاذ تدابير معينة إز ياس ايا مجتمعية عامة، أي في ما يتعلق بالس اء قض
ي القائم وطريقة تعاطيه مع  ياس ور عام عن طبيعة النظام الس م تص خارطة اإلعالم في أي بلد ومدى تأثيره وفاعليته تمكننا رس

الح  اط الحكومات وأجهزة اإلعالم، حتى أجهزة الدولة والمجتمع وإدارتها. وفي الحالتين، تظل المص وعوامل النفوذ متحكمة في نش
عة بال  ائلهم وليونة القوانين التي تتيح التوس اط وس ائل اإلعالم هامش الحرية المتوفر لنش تغل مالكو وس في البلدان الغربية، إذ اس

م ونفوذهم، وسعى األقوياء منهم إلى التأثير حدود للتأثير في المجتمع وفي القرار السياسي، فتعاظم دور بعض مالكي وسائل اإلعال
ع بعض االحتكارات وقيام إمبراطوريات  احة اإلعالم، األمر الذي أدى إلى توس اطهم، بهدف احتكار س يه وتحجيم نش في منافس
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  إعالمية ضخمة تتحكم بالسوق اإلعالمية واقتصاد المعرفة. 

ناعة  ي، ويتحكم بص ياس تطيع أن يؤثر في القرار الس ائله يس يطر على اإلعالم ووس ك اآلن، فالذي يس إن األمر لم يعد محل ش
يطر عليها رجال األعمال، عبر امتالكهم  ناعة القرار التي يس بقًا في غرف ص ات والتوجهات التي يتم اعتمادها مس ياس الس

كون ي والغاردير وبالك وغيرهم. إن هيمنة المنتج اإلعالمي لم تعد على مراكز القرار امبراطوريات إعالمية، مثل مردوخ وبرلس
سيطرت حوالى  1983السياسي في الدول الصغيرة فقط، بل تعدت إلى األفراد، اعتماًدا على وسائل اإلعالم واالتصال، ففي سنة 

ركة على اإلعالم األمريكي، من ثم على اإلعالم العالمي، ومع رغبة رأ 50 عة دوائر نفوذه، عبر االتحاد ش س المال في توس
ة أعوام إلى  يطر على حوالى  6واالندماج، تقلص العدد قبل خمس ركات تس ترك هذه  90ش ناعة اإلعالم. وتش في المئة من ص

ينما إلى التليفزيون  ناعة الس ور متفاوتة، من ص اط اإلعالمي كافة، بص تها أنواع النش وحيازة االمبراطوريات اإلعالمية بممارس
قنوات وصحف ومواقع (إلكترونية)، فضًال عن أنها نشطت في مجال إنتاج ألعاب (الفيديو) وشركات التسويق اإلعالمي وغيرها، 

  حتى باتت قادرة على الوصول، بمنتجاتها وثقافتها وأفكارها، إلى كل شخص في العالم.

سواء كانت إعالمية أو غير ذلك سلطات المركزية، الشتراكها في المصالح، وبطبيعة الحال، فإن االحتكارات،  ، تتحالف مع ال
ولها إلى  ليها وتطور تقنياتها وإمكان وص طوة هائلة للتحكم في األخبار العالمية كلها، نظًرا لكثرة مراس ولما توفره األولى من س

بق اإلعالمي. بمو ادر للس هيالت ومص ارت وكاالت النقطة التي تريد وفي أي وقت، ولما توفره الثانية من تس جب ذلك، ص
ورة التي تريد،  حف والمجالت والقنوات في العالم، بعد تحريرها وتوجيهها بالص االحتكارات اإلعالمية توزع األخبار على الص

ن  سي( األميركيةفتماهت أحيانًا غاية اإلعالم مع توجهات السلطات، ولعل أكبر مثال على ذلك ما لمسناه من إخفاء وسائل اإلعالم 
ةن خا حراء) أو ما 1991–1990من تغييب الحقائق التي كانت بحوزتها عن األحداث في العراق ( )ص ) إبّان عملية (درع الص

لطات األميركية، وقبلت أن ترافق الدبابات، وفق هوى  ائل إلى الس عت هذه الوس مي بـ (حرب تحرير الكويت). لقد خض س
النشاط اإلعالمي  ات التي يمكن نشرها وحجب غيرها عن الجمهور. وقد مثّلالعسكريين، وقبلت تحكمهم المباشر في توجيه المعلوم

ية إلى الخليج  لذي رافق القوات األميرك خير اإلعالم في الحروب، فللمرة األولى دخلت  1991ا ة في تس لدهش تحوًال مثيًرا ل
حافة ووكاالت األنباء واإلذاعة، في حرب كبيرة ائيات و(اإلنترنت)، إلى جانب الص ار المواطن  الفض غلت الناس جميعًا، وص ش

 العربي يتابع األحداث التي تجري في بالده، وربما في مدينته، عن طريق وسائل إعالم بعيدة عنه آالف األميال. 

توى اإلعالمي، إّال في حاالت جزئية ومحدودة تمثلت في  لم تنجح البلدان العربية في تطويق مثل هذا االختراق الكبير في المس
ة العربية والدولية، حتى تخطى مفعولها، في  توظيف اس ايا الحس اًعا في تناولها القض ها تبدو أكثر اتس قناة (الجزيرة) وجعل هوامش

لها تمكنت  ها. ولقد مثّلت القناة نافذة مهمة تطل منها دولة قطر على العالم، وبفض يين في البالد نفس ياس بعض األحيان، دور الس
نة  الدوحة لعب دور إقليمي أكثر ولها مثًال على حقوق تنظيم (كأس العالم لكرة القدم) لس . 2022تأثيًرا، وتُّوج دورها الفاعل بحص

ائل  ائل اإلعالم ورديفًا عربيًا لما تنقله وس در الخبر التلفزيوني في عدد من وس بح مص وفي نطاق آخر، تمكنت (الجزيرة) أن تص
ر المعلومات التي اإلعالم الغربية عن أحداث المنطقة، وكان لوجودها  ائل اإلعالم الغربية في نش ي في عدم انفراد وس اس دور أس

نة  ائل اإلعالم الغربية، على إذاعة كثير من األخبار 2003تريد، وأجبر وجودها خالل غزو العراق س ، جنبًا إلى جنب مع وس
قو تمعين، إذ كانت تخفيها قبل ذلك، وتم اإلعالن عن س فها للقراء والمس ادات العراقية، مثلما واألحداث وكش ط طائرات بفعل المض

ف األميركي حت القص ة الغربيون وإعالمهم يتحدثون عن تدمير أهداف  -فض اس الغربي لمراكز مدنية مأهولة، بعد أن كان الس
  عسكرية بحتة.

طر اإلعالم الغربي، أكثر من مرة، إلى تعديل أخباره عن اعتقال قادة عراقيين أو موتهم، بعدما ت  مكنت (الجزيرة) لقد اض
إثبات العكس، األمر الذي أبقاها بال منافس قوي في المنطقة العربية. ومع هذا النجاح غير الطويل زمنًيا بدأنا نتلمس مالمح تهديد 

ة ألداء (الجزيرة) المهني، إذ رأى بعضهم فيه سببًا في أزمات سياسية بين زعامات المنطقة (األزمة الديبلوماسية بين قطر والسعودي
لطات الحاكمة لتقييد دور  ير عالنية إلى التدخل الكبير من قبل الس قوط نظام مبارك). إن كل ذلك يش ر، بعد س والعراق ومص

يف  ار مؤخًرا (ص تها دول الحص ية التي فرض اس ) على 2017االعالم، فقد كان مطلب إغالق (الجزيرة) من المطالب األس
سيات الطارئة بين الحكام، إذ لم تتمكن (الجزيرة) أال (الدوحة). األمر الذي يكشف لنا تأثر وسائل  سية والحسا سيا اإلعالم بالحالة ال

وعية واتجهت إلى االنحياز  ورة ال تقبل الجدل، موقف الدوحة، فخرجت من نطاق الموض وع األزمة وتبنت، بص تنجر إلى موض
سية بين حكومة قطر من جهة، وحكومات دول الحصار. الذي تسبب في انحدار مستوى أدائها اإلعالمي إلى مستوى التجاذبات السيا

اع األولى ودفعها إلى أن تنظر إلى  ة، ولم تنته محاوالت األخيرة من أجل إخض لطة ملتبس إذًا، تبقى العالقة بين اإلعالم والس
حد القنوات التي تكمن جل األحداث بعيون رجال السلطة، ال وفق ما يراه اإلعالمي، فهي (السلطة) ال ترى في وسائل االعالم، إال أ

ية غير الديموقراطية، التوجهات  ياس ائل اإلعالم، في البيئات الس ت وس ك في أنه لو عارض اتها. وال ش ياس مهمتها في ترويج س
  الرسمية العامة للحكام، ألصبحت عرضة للتهديد واإللغاء ومصادرة تجهيزاتها، وفق ذرائع كثيرة. 

 

 اإلعالم والعولمة وإعالم المواطن
ازدادت أهمية اإلعالم في عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجية واالتصاالت الحديثة، وبات التلفزيون من أقوى الوسائل التي 
تؤثر في البشر كلهم، بمختلف فئاتهم العمرية، إذ يرى نيل بوستمان أن ظهور التلفزيون واإلعالم اإللكتروني ألغى الحدود تماًما، ال 
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    الحاجة إلى اإلعالم  

ب،  اهداته بين الدول فحس رة الواحدة، فقبل ظهوره لم يكن الطفل ليعرف عن عالم الكبار إّال من خالل مش من األس بل حتى ض
نوات  هم، إّال بعد س ايا لم يعرفوها، هم أنفس عة معلومات أطفالهم حول قض روحات والديه. أما اآلن، فقد يفاجأ اآلباء بس العابرة وش

منذ تطور وسائل اإلعالم ووصولها إلى كل بيت، عبر التلفزيون و (اإلنترنت)، باتت طويلة من القراءة أو في المدرسة والجامعة. و
ئيلة، مقارنةً بـ  ة ض لطة األهل والمدرس اركة في تربية األطفال وجذب انتباههم، حتى بدت س ة والعائلة في المش ة مع المدرس منافس

  (الشاشة الزرقاء). 

ًحا ف يلة يمكن لقد أحدث هذا التطور الهائل ارتباًكا واض ائل اإلعالم فض هم في عولمة وس ي تقبل مثل هذا التغيير، فرأى بعض
اعدة في التعليم والتثقيف والترفيه، واألهم أنه يمكنها فعًال أن تخلص المجتمعات التي  لطاتها،  ترزح تحتعبرها المس ف س نير تعس

ائل ا تبداد. في المقابل، يرى آخرون في عولمة وس يادة الدول وهويتها من أحادية التفكير واالس تهدف س إلعالم كارثة حقيقية تس
ائل  تبدالها. وما وس عوب وتغيير ثقافتها وإقناعها بالتخلي عن قيمها واس تبدلها بثقافة أخرى مغايرة عمادها قولبة الش الثقافية، لتس

(فيروس) الخطر والناشر له بنعومة وصورة براقة وكالم معسول  كل وسائل اإلعالم المعولمة عن ال تاإلعالم إال الحامل لهذا الـ
  ومحاولة غرسه بقوة.  تكراره

في هذه المقاربة المقتضبة، تبدو وجهات النظر مقنعة، لكن الواضح هو استحالة تجاهل العولمة أو حتى تطويقها، وأما االكتفاء 
ى التغيير. والطريقة  اس الثقافي والقيمي للمجتمعات التي تخش ة األس اش األجدى تكمن في االنفتاح اإلعالمي بانتقادها، فيعني هش

تيعاب النظم المتطورة ودمجها في اإلعالم المحلي، عبر تأهيل كوادر  حوبًا بالتفاعل مع الموجة الكبيرة القادمة، واس المتوازن، مص
ا بلغت وسائل اإلعالم بمستويات عالية من المهنية والثقافة، وإتاحة مساحة من الحرية اإلعالمية. ولعله من المفيد هنا تأكيد أنه مهم

ائل  ات العولمة، فوس ناعة الخبر، وإذا ما حدث ذلك، فهو انفالت وارد في ظل إرهاص من القوة، فهي بطبيعتها غير معنية بص
ائل  داقية. وقد حدث أن اختلقت بعض وس حافي تميًزا، ما أوقعها أحيانًا في مطب عدم المص بق الص ألة الس اإلعالم تجد في مس

ا لحة اإلعالم، عن س توى، لتحقيق مص ي عالي المس ياس فها حقيقة، بيد أن ذلك غالبًا ما يتم بتوجيه س رار، أخباًرا بثتها بوص بق إص
كالت  ؤولية ما حدث وما يحدث من مش عب تحميل اإلعالم مس ياق، يص داقية. وفي هذا الس ألة المص معينة تفوق في أهميتها مس

طرابات وأعمال عنف، إلى درجة تقترب من تعويض ائل  الواقع باالفتراض، واض ية لوس اس از يخرج عن الوظائف األس فذلك نش
  اإلعالم أصًال.

بوقة  ورة غير مس عة وبعد ازدهار تكنولوجيا المعلومات، بص ورة واس ص غير الحقيقية، بص ار األخبار والقص إن تفاقم انتش
مجال نقل المعلومات ونشرها؛ حقق خطوة  وبحيث بات من السهل حتى على األفراد غير المختصين أن يكونوا أعضاء فاعلين في

انية، إّال أنه من جهة أخرى، تم استغالله بصورة كبيرة وغير منضبطة، لغايات ال تخدم البشرية، مثل الترويج  كبيرة لصالح اإلنس
وميًا بصورة للجنس واإلتجار باألطفال واألعضاء البشرية والمخدرات وتجنيد الشباب في منظمات متطرفة وغير ذلك مما يحدث ي

ائط الفردية، مثل  ص يومية عبر الوس ر أخبار وقص ر. وعلى الطرف النقيض، تم نش عة لقوانين اإلعالم ومواثيق النش غير خاض
اعدة التطبيقات  ية، وكان أبطالها أناس عاديون تمكنوا، عبرها وبمس خص الهواتف النقالة واأللواح اإللكترونية والكمبيوترات الش

ف عن  ة على اتخاذ الحديثة، الكش ص لطات المتخص رعان ما أحدثت أثًرا في الرأي العام وأجبرت الس ايا اجتماعية مهمة س قض
عاًما،  12التدابير الالزمة بشأنها (شاعت مثًال، قبل أيام من كتابة المقال الذي بين أيدينا، قصة تزويج فتاة قاصر لم يتجاوز عمرها 

لعروس الطفلة، فانتشر الخبر بسرعة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وسرعان ما وتمكن أحد الناشطين من نقل الخبر مع صورة ا
كوى من طرف أحد الحقوقيين. ولعل  ر، لمنع إكمال الحفل، بعد تقديم ش رطة التابعة لوالية أمن تطوان في مص الح الش تدخلت مص

خاص عاديين تمكنوا من كتابة جملة هذه واحدة من مئات وربما آالف الحاالت التي تتم يوميًا حول العالم ويكون أب طالها مجرد أش
  أو نقل صورة تحدث تعاطفًا وتعاونًا يلزم السلطات المختلفة باتخاذ التدابير الالزمة). 

تخدام تطبيقات مثل  ه، عبر اس ر في الوقت نفس ال ونش ائل اتص ية و (الموبايالت) وس خص ارت (الكمبيوترات) الش لقد ص
تغر بوك) و(تويتر) و(إنس مية (اإلعالم البديل) أو (اإلعالم الجديد) أو (فيس هم على هذا النوع من اإلعالم تس ام). وقد أطلق بعض

ول إلى النقاط  عف إمكاناته في الوص ول إليها، لض فه إعالًما فتح آفاقًا تعذّر على اإلعالم التقليدي الوص (إعالم المواطن)، بوص
عملية النشر ومقدرته على التفاعل مع المحتويات اإلعالمية في اللحظة نفسها  جميعها، وصوًال إلى كل بيت. إن مشاركة المتلقي في

ات  س حافية التقليدية التي باتت وإنتاج المعلومة التي قد ترتقي أحيانًا إلى قيمة الخبر، باتت ميزات لم تكن متاحة من قبل للمؤس الص
ا بوقة في نماذج العمل، وذلك مع التص ل االجتماعي،حقًا تتعرض الهتزازات غير مس ل لتأثيرات مواقع التواص إلى  عد المتواص

  درجة أصبحت فيها المؤسسات اإلعالمية الكبيرة نفسها تستقي بعض أخبارها منها.

  

 ا)جً (سورية نموذ إعالم المواطن في ثورات الربيع العربي
ها  ها المرة األولى، أي خالل مرحلة ثورات (الربيع العربي)، التي يتمكن في ته لعل بأدوا ه  المواطن العربي التعبير عن نفس

في عليها كثيًرا من  لطات تض ورة التي كانت الس ر الطوق اإلعالمي واختراق حدود الص ة، وألول مرة منذ عقود يتم كس الخاص
ورية وغيرها. ولقد  ر وليبيا واليمن وس حققت التعتيم على حال المواطن في بعض الدول العربية، مثلما هو الحال في تونس ومص
 2011ظاهرة المواطن الصحافي نجاًحا متميًزا، خالل األشهر األولى من الثورات، فمنذ اللحظات األولى للثورة السورية في آذار 

ورة الحراك  طون اإلعالميون ص اواة، ومرر الناش د الكرامة والحرية والمس وري الذي ينش ورة الحقيقية للمجتمع الس رت الص انتش
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ائل اإلعال م العالمية، من دون المرور عبر أقنية اإلعالم السوري الرسمي، وخالل مدة وجيزة استطاع هذا النشاط السلمي إلى وس
حف الكبرى ويكون حديث القنوات التلفزيونية العالمية، وتميز بميزة نادرة تمثلت في تقبل الناس له  در عناوين الص المبتكر أن يتص

 صورتهم فيه للمرة األولى منذ عقود.وعالقته الودية معهم، فقد سمعوا صوتهم ورأوا 

راك إعالميين  ا في إش ية دوًرا رئيًس خص لقد لعب بالفعل وجود الهاتف المحمول واأللواح (اإللكترونية) و (الكمبيوترات) الش
ور الملتقطة عبر الهواتف الذكية  ل االجتماعي، حيث ترفع الص فحات التواص وار غالبيتهم عبر ص على من عامة الناس، إذ بدأ مش

الشبكة العنكبوتية، لتنتشر في أرجاء العالم خالل لحظات. ولقد هزت صور المظاهرات السلمية العارمة في المدن السورية المختلفة 
الرأي العام العالمي الذي لم يعرف عن سورية، إال المعلومات الرسمية التي تريد الحكومة اإلفراج عنها ألسباب تخدم أغراصها، إذ 

ائل  بًا لاللتزام بمواقفها وخطوطها احتكرت وس لطة، أو من تراه مناس حف إال من قبل الس اإلعالم كافة، وألغت حق امتالك الص
يرة اإلعالم بموجب قانون المطبوعات رقم ( ر وحكمت مس ائل النش ارمة على وس ت قيوًدا ص نة 53الحمراء، ففرض  1949) لس

نة  اري المفعول حتى س ريعي رقم (، وبموجب قانون ال2001الذي بقي س وم التش ادر بأحكام المرس ادر في 51طوارئ الص ) الص
سنة  22 سمبر/ كانون األول ل سنة  1962دي سلطة في  . وكان ثاني بيان 1963الذي تم تطبيقه بمحض وصول حزب البعث الى ال

د حف والمجالت التي كانت تص ة وإغالق الص ر والطباعة العامة والخاص ائل النش تيالء على وس ادر هو االس ر قبل الثامن من ص
ائل اإلعالم أبًدا، حتى إن قانون المطبوعات رقم 1963آذار  فية قديمة لم تلحظ التطور في وس ، وبقيت البالد محكومة بقوانين تعس

   .بقي حاكًما اإلعالم حتى بداية األلفية الجديدة، ولم يلحظ وجود التلفزيون، بوصفه سابقًا في وجوده 1949) لسنة 53(

  

وريون تقباالت الرئيس  ظل الس كالتهم، فالمواد اإلعالمية أغلبها تتحدث عن اس محكومين بإعالم ال يتطرق إلى همومهم ومش
ورة مفاجئة  هد بص بقًا أنها لن تخفف من معاناته اليومية. لقد تغير المش ادية يدرك المواطن مس روعات اقتص ينه مش ووداعاته وتدش

رجاء المحافظات والبلدات السورية ولم يعد بمقدور اإلعالم الرسمي أن يزور الحقيقة تماًما، فانتقلت صور التظاهرات السلمية في أ
رات  طين اإلعالميين كانت تظهر عش ور المنقولة عبر هواتف الناش رات، بينما الص ويّدعي أن أعداد المتظاهرين لم تتجاوز العش

ت له التظاهاأل ح إعالم المواطن القمع العنيف الذي تعرض اص الحي وكذلك لوف، مثلما فض لمية، إذ جوبهت بالرص رات الس
اهد التي تنقل على  ين بين المتظاهرين. أمام هذه المش ح زيف االدعاء بوجود مندس تطاعت كاميرات اإلعالميين الجدد أن تفض اس

بالحرية الهواء مباشرة وتكذب اإلعالم الرسمي وتظهر رصاص النظام في مواجهة حناجر الشباب، وهي تصدح بالساحات مطالبة 
يء آخر، لذا عمد إلى -والكرامة؛ كان ال بد للنظام أن يعّد حامل الهاتف وته األحداث أكثر خطًرا من أي ش (الكاميرا) ومن ينقل بص

إسكاتهم بأي ثمن، وبالفعل لم يمض الكثير من الوقت حتى اكتظت المعتقالت بالثوار والناشطين اإلعالميين الذين القوا أقسى أنواع 
 حتى إن كثيًرا منهم استشهد نتيجة التعذيب المفرط في أقبية األمن وزنازينه.التعذيب، 

حقق إعالم المواطن، في بدايات الثورة، إنجازات هائلة في نتائجها، إذ تمكن من إيصال صوت المتظاهرين وأهازيجهم، مثلما 
لميين وحمالت االعتقال د المتظاهرين الس وري ض نتها أجهزته لتخويف الناس  وثق كثيًرا من جرائم النظام الس عة التي ش الواس

احات المدن والبلدات  دح في س كات الحناجر التي تص وإرهابهم. ولم يدم طويًال فعل إعالم المواطن، فمثلما تمكنت آلة القمع إس
ير منهم إلى خارج والقرى البعيدة، تمكنت أيًضا إسكات ظاهرة إعالم المواطن في الداخل، فاعتُقل كثير من الشباب، وغادر قسم كب

ناجحة لتجربة إعالم المواطن، إّال أن أعراض  يات ال بدا قال أو الموت في المعتقالت. وبغض النظر عن ال ية االعت حدود، خش ال
أحاول  عني التطرق إليها كاملة، لكنني س وعية ال يس باب ذاتية وموض رعان ما بدأت تظهر، ألس المرض على التجربة الوليدة س

وبإيجاز مكثف، إذ عانى إعالم المواطن الضعف المادي، ولم يكن نقل الصورة إلى الوسائل اإلعالمية األخرى  التعريج على أهمها
رة،  اع التاريخية العاص هد الذي وجدت فيه واألوض ورة والمش ير الص روري تفس يس إعالم جديد، بقدر ما كان من الض كافيًا لتأس

ائلهم من المعاني األمر الذي لم يكن متاًحا البتة. ومن ناحية أخر ى، كان غالبية ممثلي اإلعالم البديل من الهواة، حيث خلت رس
تنجد وتطلب المؤازرة، في الوقت  واتهم تس ب تعاطف الناس معهم، لذا ترى أص ور التي ينقلونها واكتفوا بكس البعيدة الالزمة للص

حية وفي طريقة  ب المعركة إعالمًيا، عن طريق أحقية الثورة الذي يحتاج فيه اإلعالم الثوري إلى أن يعي مهمته في التض كس
  ومشروعيتها ومصداقيتها.
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    الحاجة إلى اإلعالم  

وبعد مالحقة اإلعالميين الشباب وتدمير المواقع التي يبثون منها، اضطر (اإلعالم البديل) إلى أن يجد له مكانًا بديًال. وأيًا كان 
يطر على األرض، وفي  يها أجندة المس ائل تفرق المكان، فقد كانت له إمالءات تقتض المراحل الالحقة من الثورة ومع تفرق الفص

اإلعالم ووقع تحت رحمتها في تمويله أو إيقافه. وفي المراحل جميعها لم يتمكن اإلعالم البديل صياغة خطة إعالمية محكمة طويلة 
الرسائل اإلعالمية متناسبة مع تلك  األمد، ظنًا منه أن الثورة السورية ال بد أنها منتصرة خالل أشهر قليلة على أبعد احتمال، فكانت

الرغبات والظنون وال تحمل خطابًا متواصًال يمكن البناء عليه، ولم يكن هذا الخطأ يقتصر على المجال اإلعالمي، بل ينسحب على 
ائل اإل بق، يمكننا القول: لقد لعبت وس كرية واالجتماعية. أخيًرا وبناء على ما س ية والعس ياس عالم على مر المجاالت األخرى، الس

همت في عمليات التحول الكبرى للمجتمعات، عبر قيامها بمجموعة من  لية، وأس التاريخ أدواًرا كبيرة في التوعية والتثقيف والتس
رورية من الحرية والوعي الذي يفترض أن يتحلى به اإلعالمي،  ا، إن لم يعط الجرعة الض الوظائف، لكن هذا الدور يبقى منقوًص

فًا ع فه كاش ن األخطاء ومقّوًما لها. وفي المقابل، يتعذر على اإلعالم أن ينهض وحده بأعباء المجتمعات، إن لم يكن متفاعًال بوص
  ومتكامًال في دوره مع القوى االجتماعية المدنية األخرى.

  


