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شكر وعرفان 
 

فمو منى الحمد ، بداية أشكر ا عز كجؿ الذم أعانني عمي انجاز ىذا العمؿ المتكاضع 
/ ممثمة برئيسيا الدكتكر (أبك ديس  )ثـ أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى جامعة القدس ، كالمنة 

صقر دركيش ككؿ الشكر كالتقدير / سرم نسيبة كعمادة الدراسات العميا ممثمة بعميدىا الدكتكر
. إلى فرع الجامعة في غزة كجميع العامميف بيا 

أكالن  لقبكلو اإلشراؼ عمى رسالتي ، كما أتقدـ بجزيؿ الشكر ألستاذم الفاضؿ الدكتكر جياد حمد 
كخبرتو التي ساعدتني عمى ، ككقتو الذم منحني منو الكثير ، ىذه كثانيان لجيده الذم بذلو معي 

. كرحابة صدره لكثرة أسئمتي ، إتماـ ىذا العمؿ 
 

محمكد األستاذ  / كالدكتكر، حسيف أبك شنب / كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف األستاذ الدكتكر 
ثرائيما ليا . لقبكليما مناقشة ىذه الرسالة كا 

 
 كالذم دفعني النجاز ىذا  Simon Woodكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى مديرم في العمؿ 

كالشكر مكصكؿ إلى ، العمؿ كتكفير لي كؿ الكقت مف كقت العمؿ حتى أكمؿ ىذا البحث 
.  في الشرؽ األكسط كالذم قدـ لي كؿ الدعـ كالتأييد  ABC News Wilf Daeinkمراسؿ 

 
. كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساعدني كسقط سيكان لـ اذكر اسمو 

اف كنت أخطأت فما أنا إال بشر أصيب كأخطئ ، كأخيران إف كنت أحسنت فيذا مف فضؿ ا  ، كا 
. إنو نعـ المكلي كنعـ النصير ، كالكماؿ  كحده كاليو يرجع الفضؿ كمو 
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 سامي زيارة       
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تعريفات 

 
ABC = American Production Company 

FOX= Fox news  
NBC= National prod-casting corporation 
CBS= Columbia prod-casting service 

SKY= Sky news 

ALHURA= Al Hura 

CNN= Cable News Network 
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: ممخص 
 في قطاع غزة نحك فاتجاىات الصحفييف الفمسطينييالدراسة إلى معرفة ىذه  تىدؼ

الباحث بتصميـ قاـ  كلتحقيؽ ذلؾ  ؛2006 ، كحتى عاـ 1994اإلعالـ األمريكي منذ بداية عاـ 
( 200)تطبيقو عمى عينة مككنة مف تـ ، ك نحك اإلعالـ األمريكيمقياس االتجاىات

مف أجؿ معرفة إذا ما مكزعيف عمى مناطؽ قطاع غزة، ؛  إعالمية/إعالمي  كصحفية/صحفي
 :مثؿ ؛ ض المتغيرات نحك اإلعالـ األمريكي في ضكء بع ىـختالفات في اتجاىاتكاف ىناؾ ا

كلتحقيؽ ىذه . الخ .. كمستكل التعمـ كالكضع االقتصادم ، كالجنس العمر، كمكاف السكف،
مقياسان لالتجاىات مككنان مف األىداؼ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ، كقاـ بإعداد 

عدة أبعاد كتـ التأكد مف صدؽ ىذا المقياس عف طريؽ صدؽ المحكميف ، كصدؽ االتساؽ 
.  الداخمي ، كما تـ التأكد مف ثباتو عف طريؽ التجزئة النصفية ، كمعامؿ ألفا كركنباخ 

 
: كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية 

 
  مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي في ىذه األبعاد كاف أصغر مف المعدؿ

 .%(70)، أما بعد المعرفة باإلعالـ األمريكي فكاف يعادؿ  (%70)االفتراضي 

 

   ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند :(   0.05)  في مستكل االتجاه نحك 
 . في قطاع غزة يرجع لمتغير الجنس فاإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي

 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند :(   0.05)  في مستكل االتجاه نحك 

.  في قطاع غزة يرجع لمتغير العمر فاإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي
 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند :(   0.05)  في مستكل االتجاه نحك 
.  في قطاع غزة يرجع لمتغير السكففاإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي

 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند :(   0.05)  في مستكل االتجاه نحك 

 في قطاع غزة يرجع لمتغير المستكل فاإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي
. التعميمي 

د 



 

 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند :(   0.05)  في مستكل االتجاه نحك 
 في قطاع غزة يرجع لمتغير المستكل فاإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي

. االقتصادم 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند :(   0.05)  في مستكل االتجاه نحك 

 في قطاع غزة يرجع لمتغير الخبرة في فاإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي
. العمؿ 

   ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند :(   0.05)  في مستكل االتجاه نحك 
 في قطاع غزة يرجع لمتغير طبيعة فاإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي

. العمؿ 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  :(   0.05)  في مستكل االتجاه نحك 

 في قطاع غزة يرجع لمتغير متابعة فاإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي
. الصحؼ 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  :(   0.05)  في مستكل االتجاه نحك 
 في قطاع غزة يرجع لمتغير امتالؾ فاإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي

. المغة 
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Abstract: 
This study aimed at clarifying the attitudes of Palestinian journalists 

toward the main American mass media. To accomplish this, the research 

will design/specify the main attitudes scale and apply it to a sample of 

200 press Individuals from both genders in the Gaza Strip. This has been 

done be through the research study of these attitudes. It examines the 

attitudes' relationship with some variables if there are any of such 

variables with or against the USA press. Additionally, the research will 

study the relationship between some independent variables such as 

religion, age, location, level of education, economic status, and political 

affiliation with the dependent variables of USA press. This study 

considered as a new research study for understanding essential and new 

subject to the Palestinian press and journalists.  

 

The results of the study showed that the level of attitudes of Palestinian 

journalists toward American press was less than the proposed average 

(70%), yet the level of knowledge to USA press was 70%. 

 

Besides, the finding results showed that there were no significant 

statistical indications (0, 05  ) in the level of  attitudes towards the 

USA press by the Palestinian journalists in the Gaza Strip. This was in 

regard of sex, age, level of education, economic status, residency, 

location, work experience, nature of presswork, and English language 

proficiency.  

 

There were no significant statistical indications (0, 05  ) in the level of  

attitudes towards American  press for Palestinian journalists in Gaza 

Strip, this due to age difference. 

 
There were no significant statistical indications (0, 05  ) in the level of  

attitudes towards American  press for Palestinian journalists in Gaza 

Strip, this due to residency variable. 

 
There were no significant statistical indications (0, 05  ) in the level of  

attitudes towards American  press for Palestinian journalists in Gaza 

Strip, this due to level of education variable. 

 
There were no significant statistical indications (0, 05  ) in the level of  

attitudes towards American  press for Palestinian journalists in Gaza 

Strip, this due to economic variable. 

ك 



 

 

There were no significant statistical indications (0, 05  ) in the level of  

attitudes towards American  press for Palestinian journalists in Gaza 

Strip, this due to work experience variable. 

 

There were no significant statistical indications (0, 05  ) in the level of  

attitudes towards American  press for Palestinian journalists in Gaza 

Strip, this due to work nature variable. 

 
There were no significant statistical indications (0, 05  ) in the level of  

attitudes towards American  press for Palestinian journalists in Gaza 

Strip,  due to the variability of following up newspapers. 

 

There were no significant statistical indications (0, 05  ) in the level of  

attitudes towards American  press for Palestinian journalists in Gaza 

Strip, language efficiency. 
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الفصل األول 
خلفية الدراسة وأهميتها 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

الفصل األول 
خمفية الدراسة وأىميتيا 

 المقدمة 1.1

 

مجتمعنا في ىذا العالـ المميء بكسائؿ اإلعالـ ، كما ىك حاصؿ في في ضكء ما نعيشو اليـك 
 األكضاع التي خاصة،في قطاع غزة مف شرائح ، كطبقات مختمفة  ك كأفراد عامة،الفمسطيني 

كؿ ىذه   بؿ كالنفسيةاالقتصادية ؛ كاالجتماعية، كالسياسية،تحيط بنا مف مختمؼ جكانبيا 
 حيث جعمتو مترقبا لما سكؼ تؤكؿ لو الفمسطيني، بارزا في حياة المكاطف ان ثرأ أكجدت العكامؿ،

كىذا  جديدة،أـ أنيا ستزيد مف ىمكمو ىمكما ...األحكاؿ، ما إذا كانت في صٌفو كمصمحتو؟
حيث أف بالطبع مرده إلى الكضع السياسي الخاص بالقضية الفمسطينية ، كما آلت إليو األكضاع 

 االحتالؿ إنياء: تتمثؿ في قضايا عدة منياىمـك الشعب الفمسطيني كافة عمى مدل التاريخ 
 المشركعة ؛ كتحقيؽ الحقكؽ  سنة58اإلسرائيمي الذم يجثـ عمى صدكر الفمسطينييف ألكثر مف 

 .أرضوكالدكلة المستقمة ذات السيادة عمى  كاالستقالؿ لمشعب الفمسطيني في الحرية
 

 بشقيو العربي كالغربي الدكليكىـ تجاىؿ المجتمع ،  ىـ االحتالؿ األكبر،في ضكء ىذا اليـ 
 التي أصبحت لمعالـ مجرد قضية إجبار الفمسطينييف عمى التعايش مع الفمسطينية،لمقضية 
 . كيبات أك معكنات ك قركضـإقناع الفمسطينييف باألمكاؿ التي ترسؿ إليومحاكلة  كإسرائيؿ،

 
عدـ االستقرار الداخمي في  داخمية متمثمة إف ما سبؽ مف عكامؿ خارجية ذات صمة بعكامؿ

 إال أف الحالة الفمسطينية فاقت المجتمع،مف كالنظاـ داخؿ كجكد لأل كعدـ الفمسطيني،بيت لؿ
أكضاع سيئة مف فساد كعالقات مرتبطة بالمحسكبية كالكاسطة، كسكء استخداـ  مف ،جميع الحدكد

 ، كعالقة ذلؾ باإلعالـ الكثير مف المشاكؿ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعيةكغيره  المنصب،
كالصحافة عمكما ، كاإلعالـ الغربي ، كتحديدا األمريكي الذم لو دكر كبير كمؤثر في ىذه 

الحالة المربكة كبالطبع عالقتو مع طبيعة التركيبة السياسية االجتماعية االقتصادية الفمسطينية 
التي دفعت الباحث لمعمؿ ، كالبحث عف جزء ىاـ كشريحة ىامة مف المجتمع الفمسطيني أال كىـ 

(. 1985حجازم ، ).  الصحفييف الفمسطينييف ، كرؤيتيـ لإلعالـ األمريكي
 
 
 

 :مشكمة البحث  1.2



 

 

 

 ففي ضكء ما تقدـ مف خمفية عف ىذا المكضكع فيناؾ مشكمة حقيقية لدل الصحفييف الفمسطينيي
 كعمميا اتجاه اإلعالـ األمريكي ؛ نظران لمقصكر عندىـ نحك معرفة اإلعالـ المتقدـ تكنكلكجي

تقانو ،   ىذا البحث تعتبر مف  المشكمة التي سنمقي عمييا الضكء في بالتاليككعمميان كدراستو كا 
القضايا الجديدة كاليامة ، كتحديدا فيما يتعمؽ باإلعالـ األمريكي كدكره في العالـ مف جانب ، 

كمف الجانب اآلخر ماىية مكقؼ الصحفييف الفمسطينييف مف اإلعالـ األمريكي ككسائمو المتعددة 
. ، كدكره عمى المجتمع الفمسطيني ، كقضيتو السياسية بالتحديد

 
ف أراد الباحث أف يتحدث عف صحفييف فمسطينييف يستطيعكا التعامؿ مع اإلعالـ األمريكي فيـ  كا 
قميمكف ؛ لذا فيذه الدراسة جاءت محاكلة ؛ جادة لمعرفة المشكمة الرئيسة المتمثمة في ماىية ىذا 

كما أىـ األسباب الحقيقية كراء اتجاىات الصحفييف اإليجابية أك السمبية نحك اإلعالـ ، اإلعالـ 
كمف ثـ كضع الحمكؿ ، كلعؿ ىذه الدراسة تككف كافية ؛ لمعرفة ىذه المشكمة كأسبابيا ، األمريكي 

. ليا
 

 في قطاع غزة نحو نماىية اتجاىات الصحفيين الفمسطينييكعميو فقد قاـ الباحث بالتعرؼ إلى 
 في ف  كىؿ حقيقة أنو يكجد اختالفات في اتجاىات الصحفييف الفمسطينيياإلعالم األمريكي؟

قطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي؟   
ككضع فرضياتو ، إف الباحث عمؿ مف خالؿ ىذا البحث العممي عمى تطكير أساليب عممية 

 .التي حققت نتائج في معرفة ىذا المكضكع
 

 :مبررات البحث  1.3

 

يعتبر ىذا البحث العممي مف األبحاث الجديدة التي ليا مبررات عمى مستكيات عدة 
 :منيا

حيث أنيا تعتبر مف الرسائؿ الجديدة التي تناكلت ىذا المكضكع في : المستكل الفمسطيني - أ
فمسطيني كاف كجدت دراسات أخرل فيي ليست بالشمكلية التي ناقشتيا ىذه الدراسة، 

 في مجالي فكفي نفس الكقت إف ىذه الدراسة تفيد الباحثيف الفمسطينييف كالصحفيي
 .اإلعالـ كاالتجاىات نحكه 

تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات النكعية في تناكليا ىذا المكضكع :   المستكل األمريكي - ب
أال ىك اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف في قطاع غزة نحك سمطة اإلعالـ اليامة في 



 

 

الكاليات المتحدة األمريكية فيي سمطة بحد ذاتيا تشكؿ عامؿ مؤثر كفاعؿ في السياسة 
 األمريكييف في فكالعالقات الخارجية األمريكية، إف ىذه الدراسة تفيد الباحثيف كالصحفيي

 .ىذا المجاؿ

 حيث أنيا ستككف األكلى مف نكعيا التي تتناكؿ اتجاه الصحفي الفمسطيني كرأيو نحك 
كعمى القضية الفمسطينية، كفي ، كتأثيراتو عمى اإلنساف الفمسطيني ، اإلعالـ األمريكي 

، الكقت نفسو تعتبر ىذه الدراسة ذات مكضكع قٌيـ مف حيث المنيجية كالعممية المتبعة 
 . كبالتالي ستخدـ البحث العممي كالباحثيف عمكمان 

 
إف ىذه الدراسة ذات طابع خاص جدان في مكضكعيا ؛ نظران ألف الدراسات التي تناكلت ىذا 

ف كجدت مف الممكف أنيا ال تغطي المكضكع بشمكلية، المكضكع ربما تككف قميمة جدان  كفي . كا 
كباإلعالـ ، الكقت نفسو تمقي الضكء عمى عالـ الصحفييف الفمسطينييف عالقتيـ باإلعالـ عمكما 

كأخيران مف الممكف أف تككف ىذه الدراسة بمثابة بداية لسمسمة مف الدراسات . األمريكي خصكصان 
.  األكثر شمكلية كالمختمفة حكؿ المكضكع

 

: أىداف البحث  1.4
 

 في قطاع غزة فتيدؼ ىذه الدراسة إلي محاكلة التعرؼ إلى أىـ اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي
نحك اإلعالـ األمريكي مع أىمية العمـ بأف معظـ القنكات الفضائية اإلعالمية في العالـ ال تقؿ 
 فأىمية عف اإلعالـ األمريكي كقنكاتو الفضائية، كلكف بشكؿ خاص يتأثر الصحفيكف الفمسطينيك

كفي ىذه . كبشكؿ خاص تمؾ التي تستثمر سياسيا كاقتصاديا  في ىذا المجاؿ، بيذه الفضائيات 
كبشكؿ ، الدراسة سكؼ يتـ التطرؽ إلي أىمية اإلعالـ األمريكي بالنسبة لمصحفييف عمكمان 

 ؛ كيدؼ ييبحث مف خاللو عف ماىية ىذا اإلعالـ كاتجاىات فخاص لمصحفييف الفمسطينيي
الصحفييف الفمسطينييف نحكه ؟ كلعؿ الباحث يجد األسباب الحقيقية كالرئيسة التي جعمت مف 

فاإلعالـ األمريكي جزء مف مككنات . الصحفييف متناقضيف في اتجاىاتيـ نحك اإلعالـ األمريكي
كىك جزء مف طبيعة الصراع الحضارم األمريكي الذم تقكده الكاليات المتحدة ، الثقافة األمريكية 

. كعمى منطقتنا خاصة، األمريكية عمى شعكب العالـ 
 

كصيغ أسئمتيا ستؤدل إلي تحقيؽ ، كبناءن عمية فإف ىذه الدراسة البحثية مف خالؿ مكضكعيا 
: كاألىداؼ التالية، األغراض 



 

 

 في قطاع غزة نحك اإلعالـ فالتعرؼ إلى مستكل اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي -ُ
. األمريكي

  في قطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي؟فمعرفة الفركؽ في اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي -ِ

 في قطاع غزة نحك معرفة ىذا فمعرفة مدل الرغبة الحقيقية لدل الصحفييف الفمسطينيي -ّ
 . اإلعالـ األمريكي

 في قطاع غزة نحك اإلعالـ فمحاكلة معرفة ما ىي اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي -ْ
 األمريكي ؟ ىؿ ىي عالية أـ منخفضة ؟

 في قطاع غزة فمحاكلة معرفة ىؿ ىناؾ فركؽ في االتجاىات بيف الصحفييف الفمسطينيي -ٓ
العمر، الجنس، الديف، الكضع االجتماعي، : نحك اإلعالـ األمريكي تعزل إلى متغيرات 

 ك الكضع التعميمي؟    ، التأييد السياسي 

في المحصمة النيائية محاكلة معرفة ىؿ ىناؾ فركؽ جكىرية في االتجاىات لدل  -ٔ
  في قطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي ؟ كما ىي ىذه الفركؽ؟فالصحفييف الفمسطينيي

 

: أسئمة البحث  1.5
 

في ضكء ما سبؽ فإف الباحث أماـ جممة مف التساؤالت التي تعتمد باألساس عمى أنو ىناؾ 
 في مكضكع اإلعالـ األمريكي ؛ نظران لمقصكر عند فمشكمة حقيقية لدل الصحفييف الفمسطينيي

تقاف ىذا اإلعالـ المتقدـ  ، ىؤالء الصحفييف في معرفتو كدراستو  كعمميان ، كعمميا ،  اتكنكلكجي: كا 
ف أردنا أف نتحدث عف صحفييف يستطيعكا التعامؿ معو فيـ قميمكف ؛ لذلؾ الباحث يقكـ  ، كا 

 نحك اإلعالـ فبالعمؿ عمى معرفة ما األسباب الحقيقية كراء اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي
األمريكي ؟ كلعؿ ىذه الدراسة تككف كافية ؛ لمعرفة األسباب ليذه المشكمة مف خالؿ البحث 

:    كاإلجابة عمى األسئمة التالية ، ككضع الحمكؿ ليا 
؟  بقطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكيفما مستكل اتجاىات الصحافييف الفمسطينيي .ُ
 بقطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي باختالؼ فىؿ تختمؼ اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي .ِ

الجنس ؟ 
 بقطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي باختالؼ فىؿ تختمؼ اتجاىات الصحافييف الفمسطينيي .ّ

 العمر ؟
 بقطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي باختالؼ فىؿ تختمؼ اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي .ْ

السكف ؟ 



 

 

 بقطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي باختالؼ فىؿ تختمؼ اتجاىات الصحافييف الفمسطينيي .ٓ
المستكل التعميمي ؟ 

 بقطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي باختالؼ فىؿ تختمؼ اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي .ٔ
المستكل االقتصادم ؟ 

 بقطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي باختالؼ فىؿ تختمؼ اتجاىات الصحافييف الفمسطينيي .ٕ
 الخبرة في العمؿ ؟

 بقطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي باختالؼ فىؿ تختمؼ اتجاىات الصحافييف الفمسطينيي .ٖ
طبيعة العمؿ ؟ 

 بقطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي باختالؼ فىؿ تختمؼ اتجاىات الصحافييف الفمسطينيي .ٗ
متابعة الصحؼ ؟ 

 بقطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي باختالؼ فىؿ تختمؼ اتجاىات الصحافييف الفمسطينيي .َُ
امتالؾ المغة ؟ 

إف ىذا البحث يأخذ أىمية كبرل ككنو مف األبحاث التطبيقية، حيث قاـ الباحث بالتعاكف مع 
كمجمكعة مف المتخصصيف بتصميـ استباف يحتكم عمي معمكمات عامة عف ، مشرفو 

-  مدينة –قرية )العمر ،الجنس ذكر أـ أنثي ، مكاف السكف : كىي عبارة عف ، الصحفييف 
 . كالكضع التعميمي، كالكضع االقتصادم ، ، الحالة االجتماعية (مخيـ

 
: فرضيات البحث 

 
: صيغت فرضيات الدراسة عمى النحك التالي 

 بقطاع غزة فال يزيد مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي .ُ
. كمعدؿ افتراضي % 70عف 

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ  (   0.05): ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند  .ِ
. األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينييف بقطاع غزة ترجع لمجنس 

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ  (   0.05):  ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند  .ّ
. األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينييف بقطاع غزة ترجع لمعمر 

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ  (   0.05):  ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند  .ْ
. األمريكي لدل الصحفييف الفمسطينييف بقطاع غزة ترجع لمسكف 

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ  (   0.05):  ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند  .ٓ
. األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينييف بقطاع غزة ترجع لممستكل التعميمي 



 

 

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ  (   0.05):  ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند  .ٔ
. األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينييف بقطاع غزة ترجع لممستكل االقتصادم 

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ  (   0.05):  ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند  .ٕ
. األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينييف بقطاع غزة ترجع لمخبرة في العمؿ  

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ  (   0.05):  ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند  .ٖ
. األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينييف بقطاع غزة ترجع لطبيعة العمؿ 

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ  (   0.05)ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عندر  .ٗ
. األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينييف بقطاع غزة ترجع لمتابعة الصحؼ 

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ  (   0.05)ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عنرد  .َُ
. األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينييف بقطاع غزة ترجع المتالؾ المغة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفصل الثاني 
 اإلطار النظري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

الفصل الثاني 
اإلطار النظري 

 
: كيتككف ىذا الفصؿ مف أربعة مباحث ىي 

كاإلعالـ : الصحافة العربية كالفمسطينية ،  ثالثان : اإلعالـ كالصحافة األمريكية ، ثانيان : أكالن 
. كاالتجاىات: األمريكي ، رابعان 

: اإلعالم والصحافة األمريكية : المبحث األول
 

يتناكؿ ىذا المبحث لمحة تاريخية عف اإلعالـ كالصحافة  ، كما يتناكؿ مفيـك الصحافة ، 
كاإلعالـ كنشأتيا عمى المستكل العربي ، كالمستكل الفمسطيني ، كذلؾ يركز عمى الصحافة 

. كاإلعالـ األمريكي كخصائصو كأنكاعو ، كالمشاكؿ المترتبة عميو 
 

: مقدمة
 

 ىي المينة التي تقكـ عمى جمع األخبار كتحميميا كالتحقؽ مف صدقيا كتقديميا الصحافة
لمجميكر، كغالبا ما تككف ىذه األخبار متعمقة بمستجدات األحداث عمى الساحة السياسية أك 

.  المحمية أك الثقافية أك الرياضية أك االجتماعية كغيرىا
الصحافة قديمة قدـ العصكر كالزمف، كيرجع تاريخيا إلى زمف البابمييف ؛ حيث استخدمكا كاتبا ؛ 

أما في ركما فقد كانت القكانيف كقرارات . لتسجيؿ أىـ األحداث اليكمية لتعرؼ الناس إلييا 
مجمس الشيكخ كالعقكد كاألحكاـ كاألحداث ذات األىمية التي تحدث فكؽ أراضي اإلمبراطكرية ؛ 

أصيبت ىذه الفعالية بعد سقكط ركما، كتكقفت حتى القرف . لتصؿ إلى الشعب ليطمع عمييا
الخامس عشر، كفي أكائؿ القرف السادس عشر بعد اختراع الطباعة مف قبؿ غكتنبيرغ في مدينة 

 كلدت صناعة األخبار كالتي كانت تضـ معمكمات عف ما يدكر في األكساط اماينز بألماني
. (1992 ، شكممي). ككاف ىناؾ مجاؿ حتى لإلعالنات، الرسمية

 
عندما أصبحت تمؾ األخبار ، ـ ، بدأ تكزيع أكلى الصحؼ المطبكعة 1465في حكالي عاـ 

 ذلؾ في بدايات القرف ، تطبع بصفة دكرية، أمكف عندىا التحدث عف الصحؼ بمعناىا الحقيقي 
كفي القرنيف السابع عشر ك الثامف عشر أخذت الصحافة الدكرية باالنتشار في . السادس عشر

كقد كانت الثكرة الفرنسية ، كأصبح ىناؾ مف يمتيف الصحافة كمينة يرتزؽ منيا، أكركبا كأمريكيا 
(. 1995سيرفاتي، ). حافزان لظيكر الصحافة الحديثة، كما كانت لندف ميدا لذلؾ



 

 

إحدل أىـ الميف التي تنقؿ لممكاطنيف األحداث التي تجرم في محيط تعتبر الصحافة ىي 
 كما تساعد الناس في تككيف اآلراء، حكؿ الشؤكف الجارية، مف  ؛مجتمعيـ كأمتيـ، كالعالـ أجمع

كيشار إلى كسائؿ االتصاؿ المذككرة بالصحافة أك . خالؿ الصحؼ كالمجالت، كاإلذاعة كالتمفاز
كفي كؿ يـك يجتمع الصحفيكف في مختمؼ أنحاء العالـ، كيحرركف المقاالت . الكسائؿ اإلخبارية

كيتكلى المراسمكف الصحفيكف، تغطية الكقائع المحمية، بينما يغطي . عف آالؼ الكقائع اإلخبارية
(. 1995سيرفاتي، ) .بالخارج األخبار القكمية كالدكلية؛  كمنيـ المراسمكف  غيرىـ

 
:  تعريف اإلعالم

 
 يتفؽ المغكيكف المحدثكف كمتتبعك الدراسات األلسنية، عمى أف التحديد الدقيؽ :المغة كاإلعالـ

 عمى أف األلسنيف إنما ىناؾ ما يشبو اإلجماع عند ،  لمفيكـ المغة لـ يزؿ غير محسكـ نيائيان 
زراع،  ).المغة تنظيـ معيف مف اإلشارات، أحد أىدافو األساسية تأميف االتصاؿ كالتكاصؿ

2004.) 
 

تزكيد الناس : "كيمكف االكتفاء بتعريؼ كاحد مف أجكدىا ىك ، ىناؾ تعريفات كثيرة لإلعالـ 
باألخبار الصحيحة كالمعمكمات السميمة كالحقائؽ الثابتة التي تساعدىـ عمى تككيف رأل صائب 

في كاقعو مف الكقائع أك مشكمة مف المشكالت ؛ بحيث يعبر ىذا الرأم تعبيرا مكضكعيا عف 
كىك قبؿ كؿ شيء إقامة ، عممية اتصاؿىك اإلعالـ إذان .". عقميو الجماىير كاتجاىاتيـ كميكليـ

.  جماعة آخريفأك فرد إلى إيصاليا يريد Messageلة ا جماعة، لديو رسأكاتصاؿ بيف فرد 
. لةامرسؿ، ممتقط، قناة اتصاؿ كرس: كلكي يقكـ ىذا االتصاؿ البد مف تكافر أربعة عناصر

.  (2004زارع، )
 

ىك كؿ الكسائؿ اإلعالمية المتاحة في الكاليات المتحدة األمريكية كخارجيا : تعريف آخر لإلعالم
الفضائيات العالمية كالمحمية في : مف فضائيات كمحطات إعالمية مشاىدة كمسمكعة ؛ منيا 

أما . الكاليات المتحدة األمريكية التي تبث لمناطؽ العالـ ، كمنيا منطقة الشرؽ األكسط كفمسطيف
ىك معالجو المعمكمات بطريقو آلية كىك عمـ يعتمد عمى استعماؿ : "اإلعالـ اآللي فتعريفو 

كلكحة المفاتيح ، يحتكل عمى مككنات أساسيو كىى الكحدة المركزية : كأقسامو ، الحاسكب 
كىى : "البرمجيات. كالشاشة كالفارة كأخرل ثانكية كالطابعة كمكبر الصكت كالناسخ كالماسح

مجمكعة معمكمات مرتبة ترتيبا منطقيا ؛ لحؿ مشكمة معينة مكتكبة بمغة برمجو ؛ كاألرقاـ 
( . 2005، المتربصاف كعمراني).  كالصكر كالنصكص



 

 

 
كتابة "أك " إعالميا إنشاء" ال ضير مف تسمية المغة المستخدمة في اإلعالـ :اإلنشاء اإلعالمي

 فيك جزء مميز  ؛ كجكد مستقؿ عف المغة في معناىا الكاسعاإلعالمي لإلنشاءكليس ". إعالمية
جزء مميز كىك .  كالرمكز كالمرسمة كالممتقطةاإلشاراتفي طريقة الصياغة، كفي التعامؿ مع  منيا

. (2004زارع، ).  كعناصره كسماتوكأصكلولو قكاعده 
 

:  تعريف الصحفي
 

كلكنو يختمؼ ؛ ألنو يحمؿ داخؿ رأسو عقال يفكر فيما يشغؿ ، ىك مكاطف مثؿ باقي أبناء الكطف 
كيستطمع ، كىكذا فإنو يشكؿ كعيان كضمير الكطف فيبحث عف المشاكؿ ، العقكؿ كافو مف ىمـك 

. كيسعى جاىدا ؛ لكضع خطكات العالج ىذا ىك التعريؼ التقميدم أك البدائي لمصحفي، أسبابيا 
( 2003المصرم، )
 

ىك كؿ صحفي أك إعالمي يقكـ بالعمؿ في الصحافة أك اإلعالـ ؛ لكسب : الصحفي الفمسطيني
.  1967كيعيش في األراضي الفمسطينية عاـ ، الرزؽ 

 
 تاريخ الصحافة

 
إنتاجان صناعيان "ففي حيف يعتبرىا البعض .  يصعب االتفاؽ عمى تعريؼ كاحد لمصحافة:الصحافة

مينة مكرسة لمصالح العاـ، كلفضح  " :، يعتبرىا آخركف(بيار البير)" كخمقان فكريان في آف كاحد، 
 بؿ  ؛مينة ال تؤثر الحزبية في ممارستيا. األالعيب كالشركر كعدـ الكفاءة في الشؤكف العامة
(. 2004زراع، ). (أدكلؼ أكخس)" تككف عادلة كمنصفة ألصحاب اآلراء المعارضة

 
الصحؼ الممتزمة، كالصحؼ :  ثالثةإلى يمكف تقسيـ اتجاىات الصحؼ :اتجاىات الصحف

 . المستقمة، كالصحؼ الرسمية
 

مباشرة – تدعك ك مذىب، أك ديف أك جماعة أك ىي التي تنطؽ باسـ حزب :الصحيفة الممتزمة
 . أفكارىا بسمتيا الخاصة، كتدافع عف اإلعالمية فكرة، كتسـ مكادىا أك عقيدة إلى- كغير مباشرة

 



 

 

 بؿ ترل في نقؿ الحقيقة كما ىي  ؛ جماعةأك حزب إلىىي التي ال تنتمي  :الصحيفة المستقمة
 رغبات القارئ بإشباع ثانكية تتعمؽ أىداؼ إلى باإلضافة، أساسياكمف جميع مصادرىا ىدفان 

 .  مده بالثقافةأك رغباتو المشركعة كالترفيو عنو إلىكاالستجابة 
 

، لتشرح سياساتيا كمكاقفيا في شتى المياديف ؛  ىي التي تشرؼ عمييا الدكلة :الصحيفة الرسمية
 .إدارتياكلتخدـ مصالح 

 
 : األنكاع التاليةإلىيمكف تقسيـ مقاالت األخبار  :مقاالت األخبار

. النبأ المكجز- 1
. المقاؿ اإلخبارم القصير- 2
. المقاؿ المصيكر- 3
. التقرير اإلخبارم- 4
. ريبكرتاج- 5
. مقابمة صحفية- 6
. كصؼ لشخصية ما عبر مقاؿ صحفي- 7
. التحقيؽ الصحفي- 8 
ىي كحدات تحميمية يكتبيا : المقاؿ المصيكر- لقصيراالمقاؿ اإلخبارم - النبأ المكجز- أ

كىي تعتبر المكاد األساسية التي يحررىا الصحفيكف . كيحررىا صحفيكف يعممكف داخؿ الجريدة
 . عبر ككاالت األنباء كالصحفيكفإلييا عمى األنباء التي تصؿ اعتماداداخؿ الجريدة 

مف أجؿ كتابتيا يذىب الصحفي عادة : المقابمة الصحفية- الريبكرتاج- التقرير اإلخبارم- ب
لجمب المصادر اإلخبارية التي يمكنيا مساعدتو عف طريؽ إعطائو ؛  مكاف الحدث إلى

(. 2001ستيفينسكف ، ). المعمكمات الالزمة
 
 
 

 :خصائص األنواع الصحفية
 
: التاليةباألدكات إف النبأ الصحفي المكجز يجيب عمى األسئمة : النبأ الصحفي المكجز- 1
 كعادة ال يتجاكز طكؿ نص النبأ الصحفي المكجز فقرة كاحدة التي (أيف- متى- ماذا- مف) 

 .  أسطر6-5 مف متآلفةتككف 



 

 

  باألدكاتيجيب المقاؿ اإلخبارم القصير بشكؿ متصؿ عمى األسئمة: المقاؿ اإلخبارم- 2
،  كيتألؼ المقاؿ اإلخبارم القصير مف ثالث أك أربع فقرات  (أيف- متى- ماذا- مف) : التالية

تنشر في الصحيفة بدكف أم تغيير ييذكر  .كيككف عادة برقية ككالة أنباء ي
أما مصادر ىذه . ىك إعادة كتابة مجمكعة أخبار متفرقة في مقاؿ كاحد: المقاؿ المصيكر- 3

 . قسـ التكثيؽ في الجريدة- فكف الصحفيكالمراسؿ- األخبار فيي ككاالت األنباء
 اختياريعطي القارئ المعمكمات األساسية حكؿ حدث ما، كيتضمف : التقرير اإلخبارم- 4

لينقؿ الكقائع ؛ كيتطمب كجكد الصحفي في مكاف الحدث أيضان ، المعمكمات المرتبطة بالحدث 
 .كيترؾ لمقارئ حرية الحكـ عمييا، التي شاىدىا 

. كىي تشمؿ تجميع المعمكمات الالزمة، تكجد تقنية لكتابة الريبكرتاج : الريبكرتاج- 5
. (2001ستيفينسكف، )
 

، كصيحيؼ ،  صحائؼ  :ىي كؿ سطح رقيؽ يكتب عميو، كالجمع ؼصحيفةأما بالنسبة لل
ٍحؼ، كقد كرد في القرآف الكريـ ﴿إف ىذا لفي الصُّحيؼ األكلى  صحؼ إبراىيـ كمكسى﴾ ¦ كصي

كالمصحؼ ػ بكسر الميـ كضمِّيا كفتحيا ػ ىك الجامع لمصحؼ المكتكبة  ،  19، 18: األعمى 
 أم جعؿ جامعنا لمصحؼ، كقد  ؛ألنو أصحؼ؛ إنما سٌمي مصحفان : بيف دفتيف، قاؿ المغكيكف

إضمامة مف : كالصحيفة إذف أك الجريدة ىي . غمبت التسمية عمى النسخة مف القرآف الكريـ
كتحمؿ في طياتيا مادة خبرية كثقافية ، الصفحات أك مجمكعة منيا تصدر في مكاعيد منتظمة 

في السياسة كاالجتماع كاالقتصاد كالعمـ كالثقافة كالفنكف كالرياضة، كالذم يعمؿ بيذه المينة 
كتيعد . لتقديـ األخبار كالتعميؽ عمييا؛ كالصحيفة نشرة مخصصة . ييسمى صحفينا كصحافينا
.  لمتابعة األحداث الجارية، كما تؤدم دكرنا ميمنا في تشكيؿ الرأم العاـ ؛الصحؼ كسيمة ممتازة

، بأنيا تغطي مزيدنا مف ة كتمتاز الصحؼ عمى الكسائؿ اإلخبارية الرئيسة مثؿ اإلذاعة كالتمفز
 (.2003المصرم،  ).األنباء كبتفاصيؿ أكبر

بؿ  ؛ كالصحيفة عمؿ مف أعماؿ الحضارة كالتقدـ، فميست ميمتيا نقؿ األخبار كاألحداث فقط 
أشكاليا كافة ، كىي تحرص عمى أف ببيا أبكاب عف الفف كالرياضة كالتسمية كاألبكاب التجارية 

تمبي حاجة كؿ إنساف، لذلؾ يزداد االىتماـ بيا يكما بعد يكـ، كيقبؿ الناس عمييا في أم كقت 
. (2003، المصرم) .مف نيار أك ليؿ

 
كتىحمؿ فنكنا ، الصحيفة ىي الكسيمة المادية المممكسة التي تىصدر بانتظاـ كبصكرة دكرية إف 

أخبار، كتقارير، كمقابالت، كاستطالعات، كتحقيقات، كمقاالت، كمقاالت افتتاحية، ): صحفية 
كتزكد القراء بمعمكمات كآراء حكؿ مختمؼ األحداًث اآلنية، كتصدر مف  (كأعمدة صحفية



 

 

قبؿ  المنظمات كاالتحادات كالجماعات الدينية كالشركات اإلعالمية، كتختمؼ عف المنشكرات في 
، المصرم).  عشرات آالؼ النسخكليا ىيئة تحرير كيتجاكز عدد نسخيا، أنيا تصدر بانتظاـ 

2003) .
 

 : ميادين الصحافة
 

  :ىناؾ خمسة مياديف رئيسة لمصحافة ىي
كتغطي أحداثان إخبارية تفصيمية أكثر مف غيرىا مف الكسائؿ اإلخبارية، كلكف ال  : الصحف

كلعؿ الميزة الكبرل لمصحؼ . تستطيع منافسة اإلذاعة كالتمفاز في سرعة نقؿ األنباء أكالن بأكؿ
كتتيح لمقراء . عمى اإلذاعة كالتمفاز، تكمف في إمكاف التعمؽ في تقديـ األحداث اإلخبارية

يمكف لممستمعيف إلذاعة األنباء أف يتحكمكا في  الؼاستيعاب األنباء بمطمؽ الحرية كالتأني؛ 
 كتأتي األخبار عف المكضكعات المتعددة مف مصادر محمية كعالمية ، ىا سرعة إذاعتيا ككقت

 يقكـ بيا المراسمكف كالمحرركف، كبرقيات عاجمة، كتقارير  مختمفة، تتنكع بيف اتصاالت شخصية
 .تتمقاىا الصحيفة عبر مختمؼ كسائؿ التقنية الحديثة

 
لمصحؼ الكبرل كالمجالت اإلخبارية الكطنية، كشبكات اإلذاعة كالتمفاز الكطنية، . ككاالت األنباء

أما باقي الصحافة، . مراسمكف صحفيكف يتمركزكف في المدف الكبرل، داخؿ البالد كخارجيا
 . فتعتمد اعتمادنا كمينا عمى ككاالت األنباء، فيما يتعمؽ باألخبار الكطنية كالدكلية

 
مؤسسات بيع األخبار كمؤسسات بيع المقاالت كالصكر، التي : وكاالت األنباء األخرىكتشمؿ 

 مثؿ أعمدة النصح كاإلرشاد كالمسمسالت اليزلية  ؛تديرىا منظمات تجارية تبيع مكضكعات
 (شينخكا)أجانس فرانس برس في فرنسا، كزينيكا : كمف ككاالت األنباء العالمية. كأعمدة الرأم

بالصيف، ككيكدك بالياباف، كركيتر ببريطانيا، كتاس في ركسيا، كأسكشييتد برس بالكاليات 
المتحدة، كالشرؽ األكسط بجميكرية مصر العربية، ككاس بالمممكة العربية السعكدية، كسكنا 

. (2005دابميكليش ، ) .بجميكرية السكداف
 

 حيث تمٌكف الناس مف متابعة األخبار في األكقات كبالسرعة التي  مفكىي كالصحؼ : المجالت
كبكجو عاـ فإف المادة الصحفية لممجالت اإلخبارية . تناسبيـ، كاختيار األنباء التي تيميـ

كتيمخص المجالت اإلخبارية األسبكعية كتحمؿ أىـ . الدكرية، تفكؽ تمؾ التي تينشر بالصحؼ



 

 

كتحكم أيضان مقاالت عف التطكرات في الفف . األحداث الكطنية كالدكلية لألسبكع السابؽ
 .كاألعماؿ التجارية كالتعميـ كالعمـك كغيرىا

أكلى الكسائؿ اإلخبارية التي تنقؿ األحداث المحمية كالعالمية؛ حيث يمكف لممذيع كىي  : اإلذاعة
كيعتمد مالييف الناس عمى اإلذاعة، بالنسبة . أف يقطع أم برنامج إلذاعة خبر ما بمجرد كصكلو
 .لنشرات األخبار المنتظمة، كالتنبؤات الجكية كغيرىا

 
ييعد المصدر الرئيس لألخبار لكثير مف سكاف العالـ؛ فيك يجعؿ الجميكر شاىد عياف ك ،التمفاز

. أك النقؿ المباشر، أك الشرائط المسجمة ، لألحداث اإلخبارية اليكمية، باألفالـ المصكرة 
. (2004باسيفيتش ، )
 

: اإلعالم والصحافة في العالم الغربي والواليات المتحدة األمريكية
 

إٌف األخبارى التي تنشر في الصحؼ تمر بعممية طكيمة كمعقدة، تبدأ بالمندكب كالمراسؿ الصحفي 
لتغطيتو، مركرا بعممية صياغتو كفؽ قكالب كتابة األخبار ؛ الذم يحضر مكاف كقكع الحدث 

كقد كانت  .كالتقارير، كتعتبر األخبار أىـ الفنكف الصحفية عمى اإلطالؽ في الصحؼ كالمجالت
 عمى عكس الصحؼ التي تصدر اليكـ (المعبرة عف آراء كتابيا)الصحؼ األكلى مميئة بالمقاالت 

 لذلؾ كانت الصحافة آنذاؾ تسمى بصحافة الرأم، بسبب عدـ معرفة القائميف عمى الصحؼ ؛
كيعكد سبب ذلؾ إلى عدـ كجكد ، بأف القراء يفضمكف األخبار كالتقارير عمى اآلراء كالمقاالت 

بحكث إعالمية تؤكد نتائجيا برغبة القراء باالطالع عمى األحداث أكثر مف اطالعيـ عمى 
إليفاد المراسميف إلى ؛  الباىظةكالتكاليؼ ، اآلراء، كبسبب صعكبة الحصكؿ عمى األخبار أيضا 

إضافة إلى عدـ كجكد كسائؿ االتصاؿ الحديثة التي ، جؿ الحصكؿ عمى األخبار أمف ؛ الخارج 
كتيتـ الصحافة الغربية  .كالفاكس، كالياتؼ الخمكم ، كاالنترنيت ؛ تستخدـ اليـك في نقؿ األخبار 

بالقصص اإلخبارية عمى عكس معظـ الصحؼ في دكؿ العالـ الثالث بقصد تعريؼ القراء 
بأخبار النجـك كالمشاىير كالسياسييف، فالمراسؿ يسعى لمعرفة أخبار المشاىير كيقـك بالتقصي 

، ثـ يقـك بتغطية عالقة قد يتأكد الصحفي منيا ، عف مختمؼ مشاريعيـ كلقاءاتيـ كعالقاتيـ 
كقد تستمر تمؾ التغطية ألشير ، كيقـك بدكره باطالع القارئ عمى تفاصيؿ تمؾ العالقة كتطكراتيا 

أثناء تغطيتو العشرات مف في لحيف انتياء العالقة بالفشؿ أك النجاح، كيكتشؼ الصحفي 
ذا كانت الصحؼ تباع بأسعار  .التفاصيؿ الشخصية األخرل التي ييتـ بيا القراء  تفكؽ باىظةكا 
ف سعرىا رخص شيئا فشيئا مع نشر الصحؼ إقدرة القارئ العادم عمى شرائيا في بداياتيا ؼ

كقد ساىـ ، كحصكؿ أصحاب الصحؼ عمى اإليرادات الالزمة مف نشر اإلعالنات ، لإلعالنات 



 

 

؛ تسعى الصحؼ منذ صدكرىا في الكقت نفسو ك .ذلؾ في إقباؿ العامة عمى شراء الصحؼ
األخبار، كالتقارير، كالمقابالت، كاالستطالعات، كالتحقيقات، ): إلشباع رغبات القراء فتقدـ ليـ 

كىي ما تسمى بفنكف التحرير الصحفي  (كالمقاالت، كالمقاالت االفتتاحية، كاألعمدة الصحفية
كالثقافية، بحيث أصبح ، كالفنية ، كاالجتماعية ، كاالقتصادية ، السياسية : كبأنكاعيا المختمفة 

أثناء في ليا دكر في تكسيع التجارة كتثقيؼ الشعب كفي تشكيؿ الرأم العاـ، كأصبحت الدكؿ 
 تعتمد 1990 كلغاية 1955الحرب الباردة بيف المعسكر الشرقي كالمعسكر الغربي لمفترة مف 

كبسط نفكذىا العقائدم ، عمى الصحؼ عمى كجو الخصكص في نشر أيديكلكجيتيا السياسية 
  .ككسب الرأم العاـ العالمي، عمى الشعكب 

 
كذلؾ ؛ كمف بعدىا الثالثة ، كمع انتياء الحرب الباردة نزؿ ترتيب الصحؼ إلى المرتبة الثانية 

 اإلذاعة كالتمفزيكف كتدشيف البث اإلذاعي كالتمفزيكني المباشر ابعد التطكرات التي شيدتيا كسيمت
 (.1998جرجس ،  ).عبر األقمار الصناعية

 
 بؿ تأجمت لحيف استطاع الصحفيكف  ؛كحيف شرعت الحريات في العالـ لـ تشرع حرية الصحافة

إثبات حقكقيـ مف خالؿ مطالبتيـ بالحرية في ممارسة مينتيـ التي تعد ضركرية في جميع 
مجاالت الحياة، كاستطاعت الصحافة الحصكؿ عمى حريتيا في دستكر الكاليات المتحدة 

، بعد أف رفض الككنغرس 1791األمريكية حيف صادؽ الككنغرس األمريكي عمى الدستكر سنة 
، كقد أطمؽ الرئيس األمريكي 1787األمريكي مركر أم قانكف يخص حرية الصحافة سنة 

حككمة بدكف : األسبؽ تكماس جيفيرسف، مؤلؼ إعالف االستقالؿ جممتو المشيكرة حيف قاؿ
 (.2001ستيفينسكف،  ).صحؼ، أىك صحؼ بدكف حككمة، أنا أفضؿ الثاني عمى األكؿ

 
يخمط الكثير مف المؤرخيف بيف تاريخ التدكيف كالنشر كتاريخ الصحافة، فتاريخ التدكيف يعكد إلى 

 3000تكجييات اآللية عمى الرقـ الطينية في حدكد سنة كالسكمرييف حيف كانكا يدكنكف القكانيف 
كقد سمي ذلؾ ، قبؿ الميالد، كنشر الركماف ألخبارىـ عف طريؽ كتابتيا عمى جمكد الحيكانات 

 قبؿ الميالد في ظؿ حكـ يكليكس قيصر، 59الذم صدر سنة  (اكتاديكرنا)النكع مف التدكيف بػ
 كاكسـ،  ميالدية، كقد دكف الصينيكف معمكماتيـ كقكانينيـ222كاستمر في الصدكر حتى سنة 

 202أثناء حكـ السالالت بحدكد السنة في  المسئكليف، ككاف يكزع بيف (tipao)إصدارىـ ذلؾ بػ
لقمة عدد ؛ كال نستطيع أف نعد ىذه الطريؽ البدائية صحافة .  ميالدية221قبؿ الميالد إلى سنة 

الذيف يطمعكف عمى الرقـ الطينية كغياب الكسيمة المادية المممكسة التي تصؿ إلى القراء كغياب 
 لذلؾ يعكد تاريخ الصحافة إلى ؛كافتقارىا إلى ىيئة تحرير، الفنكف الصحفية المنشكرة فييا 



 

 

 مف طبع ىا كاستطاع في السنة نفس1450السنكات التي أعقبت اختراع غكتنبرغ لممطبعة سنة 
(. 2001، ستيفينسكف). (التكراة)ككاف الكتاب المقدس ، أكؿ كتاب بمطبعتو 

، كجدت عدة محاكالت إلصدار نشرات كرقية تتألؼ مف 1450بعد اختراع غكتنبرغ لممطبعة سنة 
كرقة كاحدة لنشر األخبار كالقكانيف كالمكائح، ككانت أكؿ نشرة طبعت بالمطبعة في برشمكنة في 

كالسابع عشر صدرت عشرات الكتب ،  السادس عشر يفكفي القركف. 1493شير نيساف سنة  
كتتألؼ ، لنشر األخبار كالشعر ؛ كىي عبارة عف كراريس مطبكعة ( news books)اإلخبارية 

 .مف كرقة كاحدة كزعت في أكركبا كبدرجة أقؿ في المستعمراًت األكركبيًة الجديدًة في أمريكا
(. 2001 ستيفينسكف،)
 
يرل الكثير مف المؤرخكف بأف النشرات الكرقية كالمكتكبة باليد ظيرت ألكؿ مرة في مدينة ك

ككانت تصدر ، ( avisi)البندقية اإليطالية في القرف السادس عشر، كقد عرفت ىذه النشرات بػ
 .1566أسبكعيا سنة 

 
كقد ،  (Furnemmen):  في مدينة ستراسبكرغ باسـ 1609كذلؾ ظيرت نشرة في ألمانيا سنة 

فقد . ف النشرات الصحيفة المطبكعة انتشرت بسرعة خالؿ أكركباأطبعيا يكىاف كاركلكس،  إال 
، 1616، كفي ىامبكرغ بحمكؿ سنة 1615ظيرت ىذه النشرات في فرانكفكرت كفينا بحمكؿ سنة 

 إنكميزم في ذلؾ بمسئكؿ، حتى دفع 1618كفي أمسترداـ بحمكؿ سنة ،  1617كفي برليف سنة 
نكمترا باسـ إ لذلؾ طبعت أكؿ نشرة في ؛ بأٌف بالدىه تفتقر إلى نشرة تًذٍكر :الحيف إلى تقديـ شككل

، كأصدرت فرنسا بعد ذلؾ أكؿ نشرة ليا 1621بصكرة أسبكعية سنة  (occurents)كككرانتس أ
(. 2001، ستيفينسكف ).1631سنة 

 
 في الجامعات العالمية كقد ىاتطكرت النشرات شيئا فشيئا خاصة بعد أقساـ الصحافة ككمياتكقد 

كيتـ االىتماـ بتكزيع ، كتنشر الصكر كالفنكف المختمفة ، أصبحت لمصحؼ عناكيف فرعية 
ف كانت اليـك تبدك بسيطة بسبب تطكر إف ىذه األمكر كأالمكاضيع عمى الصفحات إال 

 .لكنيا استمزمت قركنا عديدة، التكنكلكجيا الصحفية 
 
نكمترا ىك الحصكؿ عمى حرية المينة الصحفية كممارستيا إكاف اليدؼ األكؿ لمصحافة في ك

ف أبمنأل عف مراقبة الحككمة مع إصرار الحككمة عمى فرض رقابة صارمة عمى الصحافة، بيد 
، كامتمكت الصحافة منذ ذاؾ الحؽ في 1688الصحافة حصمت عمى حريتيا عقب ثكرًة سنة 

كالتعامؿ التجارم بيف ، ف الصيحيؼ أصبحٍت تساىـ في تكسيع التجارة  أانًتقاد الحككمة، كما 



 

 

، ستيفينسكف ).كنشر تقاريًر األسكاؽً ، المدف كالدكؿ عف طريؽ نشر اإلعالنات الصحفية 
2001 .)

اإلنكميزية اليكمية، كىي أكؿ   (Courant)يرجع تاريخ الصحافة الحديث إلى صحيفة ككرانت ك
كقد ظيرت في لندف سنة ، كفييا مقكمات الصحيفة الحديثة ، صحيفة يكمية تصدر في العالـ 

، أما الصحؼ األمريكية األكلى فقد كاف المستعمركف البريطانيكف يصدركنيا في الكاليات 1702
 (األحداث العامة)المتحدة األمريكية، كصدرت أكؿ صحيفة في الكاليات المتحدة األمريكية باسـ 

كتضمنت ىذه النشرة أخبار الينكد الذيف قاتمكا إلى . 1690 أيمكؿ سنة 25بكالية بكسطف في 
، كقد صدرت في بكسطف (بريطانيا)جانب اإلنجميًز ضٌد الفرنسييف كنشر أخبار الكطف األصمي 

كىي ثاني صحيفة تصدر في الكاليات المتحدة األمريكية سنة  (رسالة أخباًر بكسطف)صحيفة 
 عاما، كصدرت الصحيفة الثالثة في الكاليات المتحدة األمريكية 72كاستمر صدكرىا ،  1704

جريدة بكسطف )مف قبؿ مدير مكتب البريد كلياـ برككير، إذ بىدأى بًطباعىة صحيفًتو الخاصًة 
 (.1985المصمكدم، ) .1719 كانكف األكؿ سنة  21في  (الرسمية

 
جيمس ) مف قبؿ 1721صدرت صحيفة في بكسطف ىي الثالثة باسـ نيك إنجمند ككرانت، سنة ثـ 

 . كمقركءة بشكؿ كبير مف قبؿ المستعمريف البريطانييفأدبيةككانت ،  (فرانكميف ككرانت
 

كبحمكؿ سنة . 1736 سنة Williamsburgكظيرت صحيفة في كالية فرجينيا األمريكية باسـ 
أربع صحؼ في بكسطف، كثالث صحؼ في :، كصؿ عدد الصحؼ األسبكعية إلى1765

اثنتاف بالمغة اإلنكميزية ككاحدة بالمغة األلمانية، ككانت ،  فيالدلفيانيكيكرؾ؛ كثالث صحؼ في 
ىنالؾ صحيفتاف في ككنيكتيكت، ككاف عدد صفحات ىذه الصحؼ ال يتجاكز عف أربع صفحات 

ًؼ ،  حي كتحتكم عمى األخباًر القصيرًة  كبعض التقارير كالمقاالًت المأخكذة عمى األغمب مف الصي
 (.1995سيرفاتي،  ).األخرل، بريطانية أك أكركبية

 
، أىسسيا كلياـ برادفكرد سنة (نيكيكرؾ الرسمية)صدرت أكؿ صحيفة في مدينة نيكيكرؾ باسـ كقد 

، كالتي كىاف لىيا تأثير 1733 سنة األسبكعية (نيكيكرؾ زينكر)، كأصدر جكف بيتر مجمة 1725
بنشر المقاالت الناقدة لحاكـ  (زينكر)كقد اتيمت مجمة . رئيس عمى تأريًخ الصحافة األمريكية

، كقد أىمر 1775نيكيكرؾ، كقد عرض بعض مف ىيئة التحرير أماـ المحكمة في آب سنة 
 (زينكر) المجمة بسبب نقد الحككمة، لكف محامي مجمة إدانةالقاضي ىيئةى المحمفيف بأف تتـ 

أندرك ىاممتف دافع بحماسة عف المجمة مستشيدا بالفقرات التي تنص عمى حرية الصحافة في 
كحيف تـ فرض الضريبة  .الدستكر األمريكي، مما حدا بييئة المحمفيف إلى إىماؿ أكامر القاضي



 

 

النصؼ في نكمترا في القرف الثامف عىشىًر كإكفي ، عمى المطابع في الكاليات المتحدة األمريكية 
حيث لـ تعد الطبقات الفقيرة قادرة ؛ ثر ذلؾ سعر الصحؼ إاألٌكًؿ ًمٍف القرف التاسع عشر ارتفع 

كقد أصبح ساريا ،  1765عمى شرائيا، كقد صادؽ البرلماف البريطاني عمى قانكف المطابع سنة 
؛ ، لكف الصحؼ األمريكية لـ تمتـز بيذا القانكف 1765اعتبارا مف األكؿ مف تشريف الثاني سنة 
كالبد مف القكؿ بأف الصحؼ  .أثناء تمرير القانكففي ألنيـ لـ يمثمكا في البرلماف البريطاني 

األمريكية لعبت دكرا رئيسيان في إضعاؼ أكامر الحككمة البريطانية، كتأجيج مكاطني الكاليات 
كميدت لتحرر أمريكا عف طريؽ تشكيؿ ؛ المتحدة األمريكية ضد بقاء أمريكا مستعمرة بريطانية 

كال نستطيع القكؿ بأف جميع  .الرأم العاـ األمريكي ضد بريطانيا كبقاء أمريكا مستعمرة بريطانية
الصحؼ األمريكية كانت بالضد مف بقاء أمريكا ضمف ممتمكات بريطانيا فينالؾ قمة مف 

ًؼ في أمريكا، إذ أ  Rivingtonكصحيفة  ؛ الصحؼ كانت مكالية لبريطانيا  حي حد أفضؿ الصي
ثناء قياـ الثكرة في أكانت مكالية لبريطانيا، مما قاـ األمريكيكف بتحطيـ مطبعة الصحيفة ك

أما فيما يخص حرية الصحافة  .جبر رئيس تحريرىا عمى التكقيع عمى تحرر أمريكاأي األمريكية 
في الكاليات المتحدة األمريكية فعمى الرغـ مف أف حرية الصحافة حذفت مٍف الدستكًر األمريكي 

أثناء التعديًؿ األكًؿ في إنيا كردت في الئحة حقكؽ اإلنساًف، كعادت إلى الدستكر ؼ، 1887سنة 
 (.1995سيرفاتي،  ).لوً 
 

، كاجيت حرية الصحافة في الكاليات المتحدة األمريكية أكؿ الضغكط حيف 1798كفي سنة 
قرر بمكجبو منع نشر أية مادة صحفية فييا إساءة إلى حككمًة ؛ أصدر الرئيس جكف أدامز قرارا 

كحيف انتخب تكماس جيفيرسف رئيسا لمكاليات المتحدة  .الكاليات المٌتحدًة أك الككنجرس أىك الرئيس
لغي ذلؾ القرار، كقرر أف تمارس الصحافة كامؿ حريتيا، كيعتبر أ، 1800األمريكية سنة 

 200كاف ىناؾ حكالي  .الصحفيكف األمريكيكف قرار جيفرسكف انتصارا لمصحافة كلحريتيا
في صحيفةى في الكاليات المٌتحدة األمريكية حيف كصؿ جيفيرسف الرئاسة، كازدىرت الصحافة 

كصدرت العديد مف الصحؼ التي تنشر األخبار االقتصادية كأخبار األسكاؽ ، أثناء حكمو 
مما ساىـ في ازدىار التجارة كاألسكاؽ كاستطاع التجار معرفة األسعار مف ؛ العالمية كالجارة 

صدرت أكؿ صحيفة يكمية في كالية ك. األخرلالصحؼ كاألزمات الدكلية كأرباح الشركات 
. 1783سنة ( Benjamin Towne)ًمف قبؿ    (بريد مساء بنسمفانيا)بنسمفانيا األمريكية باسـ 
 صحيفة يكمية في 20 كاف ىناؾ حكالي 1801 شيرا، كفي سنة 17كاستمرت في الصدكر 

الكاليات المتحدة األمريكية، بضمنيا ست صحؼ في فيالدلفيا، كخمس صحؼ في نيكيكرؾ 
 طبعت صحيفة 1833في صباًح يكـ الثالث مف أيمكؿ سنة  ك. كثالث صحؼ في بالتيمكر

كممئت بأخبار كتقاريًر الشرطًة كبيعت في شكارًع  مككنة مف أربع صفحات بحجـً الرسالة



 

 

 نسخة 4500كاحد، كبيع منيا (بنس)، كقد باع صحيفتو بػBenjaminككاف ناشرىا . نيكيكرؾ
سيرفاتي، ).  نسمة218000في يـك كاحد في مدينة نيكيكرؾ التي كاف يبمغ تعداد سكانيا آنذاؾ 

1995.) 
ذا كانت مطبعة غكتنبرغ ال تستطيع سكل أف تطبع  نو كمنذ سنة إ نسخة في الساعة، ؼ125كا 

 األسطكانات استخدمت طريقة أكثر كفاءة في طبع الصحؼ، عف طريؽ استخداـ 1825
إلييا التحسينات في  (نابير)كأضاؼ  (فريدريؾ ككينؾ)أللماني االطباعية التي اخترعت مف قبؿ 

 1825إنجمترا، كقد استخدمت ىذه الطريقة ألكؿ مرة في الكاليات المتحدة األمريكية سنة 
فقد كانت . 1832بعد ذلؾ في نيكيكرؾ سنة  (ريتشارد)، كطكره طباعتيفسطكانتيف أباستعماؿ 

المندنية في  (the times)المكائف البخارية تستخدـ في مطبعة الصحؼ لطبع صحيفة التايمز 
 كانت الصحؼ األمريكية كالبريطانية تطبع في المطابع البخارية، 1835كبحمكؿ سنة . 1814

لى السرعة في إ نسخة في الساعة ك18000كقد ساىمت ىذه المطابع في زيادة عدد النسخ إلى 
 (.1995سيرفاتي،  ).طبع الصحؼ

 
لـ تمؽ النجاح الكبير بعد سنكات، حتى  (التي كانت تباع ببنس كاحد)إال إف الصحيفة الرخيصة 

ًؼ البنًس األمريكيًة (سنتيف)بعد أف ضمت أخبارا كفيرة كأصبحت تباع بػ حي ، ككانت أغمب صي
أصحاب إحدل صحؼ البنس  (جيمس جكردف بينيت)كقد كاف . بعيدة ذات اىتماـ قميؿ بالسياسة

.  نسخة في اليكـ، عمى الرغـ ًمف زيادة سعرىا إلى سنتيف20000كاف يبيع منيا . 1835سنة 
، كصمت إلى 1836نكمترا سنة إإلى فرنسا ك (صحؼ البنس)كصمت حمى الصحؼ الرخيصة 

ف صحؼ أككانت تباع في فرنسا ببنس كاحد أيضا، إال ،  (أميؿ دم غراندياف)فرنسا بكاسطة 
أما صحؼ  .البنس الفرنسية كاإلنكميزية اختمفت عف مثيالتيا األمريكية في الشكؿ كالمضمكف

البنس التي صدرت في انكمترا في النصؼ األكًؿ ًمف القرف التاسع عشر فإنيا كانت فقيرة مف 
 لذلؾ عمد  ؛نكمتراإحيث الشكؿ كالمضمكف، بسبب الضرائب المفركضة عمى المطابع في 

 560، كقد صدرت أكثر مف 1815أصحابيا إلى رفع سعرىا إلى أربعة بنسات بحمكؿ سنة 
كمنذ منتصؼ القرف التاسع  ، 1836 ك 1830صحيفة غير مرخصة في إنجمترا بيف السنتيف 

 نتيجة األرباح التي جنتيا  ؛كاف كانت صغيرة في بداياتيا، عشر نشأت المؤسسات الصحفية 
 ىذه الشركات بشركة صحفية صغيرة أسسيا كبدأتبعض الصحؼ جراء نشر اإلعالنات، 

أما  .1849 دكالر سنة 250000 مقابؿ (the sun)حيف اشترل صحيفة الشمس  (بينيت)
 كنشرىا في الصحؼ األمريكية، فقد كانت تأتي عمى متف أكربابالنسبة لكصكؿ الصحؼ مف 

لتنشر في الصحؼ، ككانت بعض األخبار تصاغ نتيجة ؛ كتصؿ أمريكا بعد شيريف ، السفف 
أثناء الرحمة، كقد كتب مرة في حديث الصحفي مع أحد المسافريف القادميف الذم عايش حدثا ما 



 

 

كذلؾ  .(بالكاد نىعرؼ كيؼ نمأل أكراؽ الصحيفة باألخبار) 1805 سنة Orleansمحرر جريدة 
ف غياب المؤسسات األكاديمية اإلعالمية ككميات اإلعالـ كاف لو دكر في بقاء الصحؼ عمى إؼ

تخمفيا، إذ لـ يعتمد أصحاب الصحؼ عمى متخصصيف في التصميـ الصحفي كاإلخراج 
تكتب ، ف األخبار كانت أشبو بالقصص القصيرة إالصحفي في تصميـ الصحؼ، كذلؾ ؼ

كالمقاالت تكتب كيفما تكتب دكف أف يمتمؾ الكتاب أدنى فكرة عف كتابة ، بأسمكب بدائي 
 (.1995سيرفاتي،  ). لذلؾ بقيت مستكياتيا متدنية ؛المقاالت

 
ف الصحؼ الميمة كانت تخصص ليا مراسميف في الدكؿ مقابؿ أجكر قميمة إمراسميف ؼؿكبالنسبة ؿ

في جريدتو في  (فرانكميف بنياميف)إلرساؿ األخبار، فقد كتب ؛ ككاف البريد الكسيمة الكحيدة ، 
ثـ أصبح  ،  ميناء مختمفا في العالـ28 مراسال في 32يممؾ : بأنو 1792بنسمفانيا بحمكؿ سنة 

لمصحؼ مراسمكف يحضركف الحركب مف أجؿ تغطيتيا، كذلؾ حيف أصبح لمصحؼ الحؽ في 
 (جيمس بيرم)حضكر مراسمييا جمسات البرلماف في أكاخر القرف الثامف عشر، فقد أصبح 

 1807 كفي سنة ، لتغطية الثكرًة الفرنسية؛ مراسال حربيا حيف بعثت بو صحيفتو إلى باريس 
لتغطية معارؾ نابميكف، ككانت أخبار ؛  (ىنرم كراب ركبنسف)بعثت صحيفة التايمس المندنية 

لنشر ؛ ف عمييا ككمف ثـ في تكالب المعمف، الحركب كالثكرات تساىـ في زيادة مبيعات الصحؼ 
لمبرقية،  (صمكئيؿ مكرس)ف األخبار أصبحت تصؿ بطريقة أسرع بفضؿ اختراع أإال  .إعالناتيـ

كقد اعتمدت الصحؼ عمى البرقيات في استالـ األخبار مف المراسميف، كأدل ذلؾ إلى تأسيس 
لتزكيد صحؼ نيكيكرؾ باألخبار سنة ؛ ككاالت األنباء مثؿ األسكشيتد بريس، التي أيٌسست 

 (.2001ستيفينسكف، ). 1848
 
أثناء الحرب األىمية األمريكية أصبح الصحفيكف تحت مراقبة األجيزة األمنية، إذ لـ يككنكا في ك

ككانت أجيزة الحككمة تراقب ، قادريف عمى حضكر جبيات القتاؿ بسبب اتياميـ بالتجسس 
كىنرم فيالرد ، ألبرت دم ريجاردسكف : كمف أفضؿ مراسمي الحرب األىمية األمريكية، تقاريرىـ 

كقد نمت تمؾ الفترة الصحؼ في الكاليات المٌتحدة . كبيتر دبميككألكساندر، كفيميكس جريجكرم ، 
 صحيفة سنة 4500، ككصؿ عددىا إلى 1860 صحيفة سنة 3000األمريكية، إذ كاف ىنالؾ 

 (.2005خفاجي،  ).1880 سنة 7000، كالى 1870
 

 لكف األمر اختمؼ بعد ذلؾ ىـىات أصحابيا كأفكارمكانت الصحؼ األمريكية آنذاؾ تعكس تكج
  إذ أصبحت تتجو نحك تغطية األخبار بصدؽ كمكضكعية ؛تحديدا بعد الحرب األىمية األمريكية

 خاصة بعد افتتاح كميات اإلعالـ كأقساـ الصحافة في ىذه الكميات، بحيث كضع خبراء ؛



 

 

كتـ إيجاد كادر مف ، اإلعالـ قكالب كتابة األخبار كالتقارير كالمقاالت كالمقاءات كاالستطالعات 
. اءكبكفاءة إلى القر، الصحفييف المتخصصيف القادريف عمى نقؿ األخبار بمصداقية 

 
 كفي النتيجة العامة لمصحافة األمريكية أك صحافو الكاليات المتحدة ال يمكف أف تككف في 

 بحاؿ خ كعف ىذا التارم، تاريخيا ذات أصكؿ منفصمة أك منقطعة أك بعيدة عف صحافة العالـ 
كىى ،  فيذه الصحافة ىي حديثة بالقياس إلى صحافة األمـ المتحضرة في أكركبا ، مف األحكاؿ 

 سريعة الخطى في تطكرىا ، في نشأتيا مرتبطة ارتباطا كثيقا بتطكر الحياة األمريكية نفسيا 
كنضجيا كاستكائيا ؛ كتطكر الحياة في الكاليات المتحدة فيذا التطكر الذم يعتبر في ذمو المؤرخ 

 كشعبيا نشأت كتطكرت –فصحافو أمريكا ، مف أحداث التاريخ التي ينذر بأف يككف ليا نظير 
كبمغت ذركه الكماؿ في مدل ثالثة قركف عمى نحك لـ تصؿ إليو صحافة أم أمة عريقة في 

 (.2005خفاجي، ). أك عريقة في مقكمات حضارتيا، سيرتيا 
 

: الصحافة واإلعالم األمريكيأنواع وخصائص 
 

كمنيا أنكاع اإلعالـ ، ىناؾ أنكاع كثيرة لإلعالـ األمريكي ؛ حيث إف الباحث تطرؽ إلييا 
القنكات ):ككسائمو المسمكعة كاألنكاع كالكسائؿ اإلعالمية التي يشاىدىا الناس منيا 

 ABC – CNN – NBC – FOX NEWS- CBS- SAWA- Voice ofالفضائية

America Al Hura ..etc)  -  
 

 :خصائص النظام اإلذاعي اإلعالمي األمريكي
 

 التي تتميز بيا الصحافة األمريكية ىك المكاف الرحب أىم الخصائصمف المالحظ بدايةن أف مف 
كىذا يتطمب دائما زيادة عدد الصفحات، ففي الفترة الكاقعة ما بيف ، الذم تخصصو لإلعالف 

 ـ ارتفع متكسط عدد صفحات الجريدة اليكمية التي تكزع أكثر مف 1982 ـ ك 1945عامي 
كتسبب ذلؾ في تضاؤؿ المساحة ،  صفحة 67 صفحة إلى 22 ألؼ نسخة ارتفع مف 100

في  % 36انخفضت إلى % 48فبعد أف كانت نسبة ىذه المساحة حكالي ، المخصصة لمتحرير 
كبالنسبة لجرائد يكـ األحد ارتفع متكسط عدد ،  ـ 1979كسنة ،  1945الفترة الكاقعة ما بيف 

باسيفيتش، ). .  ـ1982كسنة ،  1945 صفحة في الفترة ما بيف 236 إلى 70الصفحات مف 
2004 ) 

 



 

 

كعميو كبالرجكع إلى ككاالت األنباء كالصحافة كاإلعالـ األمريكي فمف المالحظ بأف كسائميا 
 ، التي بدأت 1934كحتى عاـ ،  1905كىذا منذ عاـ ، المختمفة قد مرت بتطكرات عديدة 

بمفيـك أساليب تنظيـ الخدمات اإلذاعية كتمكيميا مف خالؿ مشاركة المؤسسات التي كانت تتكلى 
كقد ظيرت ، إنتاج أجيزة اإلرساؿ كاالستقباؿ في السنكات األكلى في تقديـ الخدمات اإلذاعية 

بكضكح مف خالؿ القكانيف األكلى التي كضعت ؛ لتنظيـ العمؿ اإلذاعي في الكاليات المتحدة 
األمريكية التي رفعت الحككمة يدىا تماما عف اإلذاعة ؛ حيث كانت غير صالحة آنذاؾ، كما 

كقد اتسـ ىذا النظاـ ، كاف أسمكب التمكيؿ يستند عمى قاعدة الفرض دكف االعتماد بشكؿ تمقائي 
خضكعو تحت سيطرة الحككمة - 1): اإلذاعي في تمؾ الفترات الزمنية عمى الخصائص اآلتية

أم " تكلية مف قبؿ القطاع الخاص القائـ عمى التنافس بيف الشبكات اإلذاعية ؛  - 2، المحدكدة
 مع استمرار السيطرة  Syndicationمستمدا برامجو مف ككاالت البرامج " أنة ليس احتكاريا 

رشتي، . )(االعتماد في تمكيمو عمى اإلعالف- 3، ك أخيرا iالمحمية عمى المحطات اإلذاعية
1987) .

 
 فأراد بعض أعضاء الككنجرس ، كفي ىذا السياؽ نجد أف الككنجرس قد كافؽ عمى قانكف الراديك

، أف يضعكا تحت السيطرة الفدرالية كال مف االتصاؿ السمكي كالالسمكي داخؿ الدكلة كخارجيا 
 قدـ مشركع بإعادة النظر في قانكف الراديك ؛ إلخضاع مجاؿ االتصاؿ 1929كفى سنة 

 صدر قانكف االتصاؿ الذم 1934كفى سنة ، الالسمكي كالسمكي لقانكف كاحد كككالة كاحدة 
 عمى االتصاؿ السمكي بيف الكاليات كمع الدكؿ األجنبية ةأضاؼ نصكصا جديدة حكؿ السيطر

كأصبح اسميا لجنة االتصاؿ ، كضاؼ عضكيف آخريف لمجنة ؛ بسبب ازدياد مسئكلياتيا 
كلكف القانكف الحالي ،  1927كبيذا القانكف الحالي الذم يحكـ الراديك يعكد إلى سنة . الفدرالية 

لإلذاعة مازاؿ متخمفا عف التطكرات الفنية فالفجكة بيف القانكف كالكاقع أصبحت ظاىرة بمركر 
كلـ يعط ،  في االعتبار ازدياد نفكذ الشبكات 1927الكقت فعمى سبيؿ المثاؿ لـ يأخذ قانكف سنة 

                                                 
 1910 عمى سف تشريع ؛ لتنظيـ الراديك ، كلكف حتى مع المكافقة عمى قانكف السفف الالسمكي في سنة 1905 حثت البحرية األمريكية الحككمة منذ 

لـ يكف الراديك التمغرافي قد اعترفت بو الحككمة مف الناحية القانكنية فحتـ ذلؾ القانكف عمى بعض السفف التي تعبر المحيط كضع أجيزة اتصاؿ 
بالراديك كعماؿ ، فكاف عمى كؿ سفينة تحمؿ خمسيف فردان أك أكثر أف تزكد بجياز قادر عمى إرساؿ أك استقباؿ رسائؿ مف مسافة تصؿ إلى خمسيف 

كفى . ميال عمى األقؿ ، كأسند إلى كزير التجارة سمطة كضع التعميمات الالزمة ؛ لتنفيذ القانكف ، ككمؼ الكزير مكتب المالحة القياـ بيذه الميمة 
 سيطرت البحرية األمريكية عمى كؿ اإلمكانيات الخاصة لالسمكي ؛ بسبب ظركؼ الحرب ، كحينما انتيت الحرب في نكفمبر سنة 1917أبريؿ سنة 

 ، كخالؿ تمؾ الفترة 1920 لـ تتخؿ الحككمة عف سيطرتيا عمى اإلمكانيات اإلذاعية ، كاستمرت تتحكـ في تمؾ اإلمكانيات حتى فبراير سنة 1918
اتخذت قرارات ىامة أثرت فيما بعد عمى الخدمة اإلذاعية التي لـ تكف قد كلدت بعد ، فقد أظيرت الحرب األىمية الكبيرة إلمكانيات االتصاؿ بالراديك 

ككسيمة قكمية ، ككاف مف الصعب تركيا لمقطاع الخاص ، كقد أكدت البحرية األمريكية دائما كصايتيا عمى الراديك كحؽ طبيعي عمى أساس أف 
 بأف تقـك الحككمة باحتكار اإلذاعة ، ككانت اإلذاعة في الدكؿ 1918الراديك مف المجاالت التابعة لمبحرية ؛ لذلؾ قدمت اقتراحا لمحككمة في سنة 

 (33: المصدر السابؽ نفسو). األخرل قد أصبحت فعال احتكارا حككميا 

 
 



 

 

فقانكف سنة ، المجنة أم سمطة لمسيطرة أك التنظيـ المباشر ألكبر مؤسسات في البناء اإلذاعي 
 غير صالح ألنو قاـ عمى أساس أف اإلذاعة 1934 قاـ عمى أساس أصبح بمجي سنة 1927

كيمارس تمؾ السيطرة حاممك الرخص الذيف ينعمكف باستقالؿ ، األمريكية تخضع لمسيطرة المحمية 
 كرس اىتماـ كبير؛ 1927 كبمجرد استقرار اإلذاعة بالراديك بقانكف سنة ، في أدائيـ لعمميـ 

لجعميا تحقؽ ربحان ككانت قد قدمت قبؿ ذلؾ مقترحات تجعؿ الكسيمة الجديدة تخضع إلدارة 
ككعد اإلذاعيكف التجاريكف ، كلكف رفضت ىذه االقتراحات ، أك إلدارة الحككمة ، مؤسسات 

بتخصيص ربع برامجيـ لألىداؼ التعميمية كجزء مف تمنعيـ باحتكار استخداـ المكجات اليكائية 
كلكف كانت ىناؾ مقاكمة شديدة ، ككاف البديؿ لمتمكيؿ العاـ ىك اإلعانة عف طريؽ اإلعالف ، 

كاجبركا ككاالت األنباء عمى تقديـ قدر ، ككاسعة النطاؽ مف الصحؼ ليذا األسمكب في التمكيؿ 
كىددكا المعمنيف بحرمانيـ مف المساحات الصحفية إذا عاكنكا ، ضئيؿ مف األخبار لإلذاعة 
(. 1987رشتي، ). الكسيمة الجديدة باإلعالف 

 
 new) فإف المؤسسات الصحفية بدأت العمؿ في مجاؿ اإلعالـ الجديد Uting( 2000)ككفقان لػ 

media)  في بداية الثمانينات حيث كانت تقنيات الربط المباشر الزالت في بدايتيا ؛ إذ لـ تكف
،  56.000 نبضة في الثانية مقارنة بسرعات المكدـ الحالية البالغة 300سرعة الربط تزيد عف 

تمؾ التي تكفرىا اليكـ خدمات : نبضة كتكفر تقنيات أخرل ذات سرعات أكبر بكثير ؛ مثؿ 
ISDN  ، كالػDSL  ، كخالؿ تمؾ الفترة مف الثمانينات كاف عدد محدكد مف الصحؼ 0كغيرىا 

كالتي كاف المستخدـ ،  Bulletin Board Systems ( BBS )يستخدـ نظاـ لكحة النشرات 
كذلؾ بغرض تبادؿ الرسائؿ اإللكتركنية ، يدخؿ عمييا عف طريؽ جياز كمبيكتر مكصكؿ بمكدـ 

كيعتبر ،  0مع المستخدميف اآلخريف إضافة إلى قراءة نصكص األخبار عمى شاشة الكمبيكتر 
األميركية مف أكائؿ األنظمة Fort Worth Star– Telegraph الخاص بصحيفة BBSنظاـ 

كاستمر في العمؿ حتى منتصؼ التسعينات ؛ حيث ،  1982التي تـ استخداميا ، حيث بدأ عاـ 
. 0كاستبدؿ بمكقع عمى اإلنترنت، قامت الصحيفة بإغالقو 

 
كخالؿ الفترة الزمنية ذاتيا مف الثمانينات كانت صحؼ أخرل قد بدأت في استخداـ تكنكلكجيا 

 األميركية knight Ridder، كقد أنفقت شركة  ( Videotext)أخرل جديدة ىي الفيديكتكست 
مالييف الدكالرات ؛ لتطكير نظاـ يجعؿ بإمكاف المستخدـ – التي تممؾ سمسمة مف الصحؼ - 

أف ىذه الفكرة كانت  : Utingكيرل . تحميؿ نصكص األخبار كقراءتيا عمى شاشة التمفزيكف 
كخسرت الشركة مبالغ كبيرة في محاكالت تطكيرىا ، سابقة لزمانيا إال أنو لـ يحالفيا النجاح 

. كتسكيقيا



 

 

 
كشيد نمكان ممحكظان مع ،  فقد استمر طكاؿ الثمانينات BBSأما بالنسبة لنظاـ لكحة النشرات 

 ظيرت شركات 1993كمع بداية العاـ ،  0مطمع التسعينات إال أنو مع ذلؾ لـ يكتب لو النجاح 
تقدـ خدمات ربط مباشر بالمعمكمات استحكذت عمى اىتماـ عدد كبير مف الصحؼ ، كمف تمؾ 

فيذه الشركات تكفر . كغيرىا،  America On lineكProdogyك ، CompuServeالشركات 
مقابؿ  (إضافة لخدمة الربط باإلنترنت )لمشتركييا قدران كبيران مف المحتكل اإلخبارم كالترفييي 

كقد كجدت العديد مف الصحؼ في مكاقع تمؾ الشركات مكانان ،  0دفع اشتراؾ شيرم محدد
مالئمان ؛ لكضع محتكاىـ التحريرم بحيث أصبح بإمكاف القارئ الدخكؿ عمى مكقع الصحيفة 

كمف ثـ اإلطالع عمى ما يكجد عميو مف أخبار كمعمكمات ، المكجكد داخؿ مكاقع تمؾ الشركات 
( World Wide Web) بدأ كاضحان أف الشبكة النسيجية العالمية 1996كقبؿ حمكؿ العاـ ،  0

كما أنيا تتمتع بمزايا لـ يكف بإمكاف ، قد أصبحت كسيمة مذىمة لمدخكؿ عمى المعمكمات 
كفعالن كقبؿ أف تنتيي حقبة التسعينات كانت معظـ الصحؼ قد ،  0الصحؼ غض النظر عنيا 

كمثيالتيا مستبدلييا ، كبركدجي ، أعمنت عف انتياء مكاقعيا داخؿ شركات أميركا أكف اليف 
أما بالنسبة لمكاقع الصحؼ عمى اإلنترنت فيتكقع ليا . بمكاقع مستقمة خاصة بيـ عمى اإلنترنت

أف تستمر في التزايد بشكؿ متصاعد خاصة أف العدد الحالي لمصحؼ اإللكتركنية ال يمثؿ سكل 
كبالنسبة لتمؾ التي لـ تكجد ليا مكاقع عمى اإلنترنت ،  0أقؿ مف نصؼ العدد اإلجمالي لمصحؼ 

كيتكقع أنيا ستدرؾ مستقبالن أىمية عمؿ نسخة إلكتركنية ، فيي غالبان مف الصحؼ الصغيرة 
خاصة في ظؿ االنخفاض في أرقاـ التكزيع في نصيب الصحؼ مف دخؿ اإلنفاؽ اإلعالني الذم 

أصبح جزءان ال يستياف بو يذىب إلى المكاقع المتخصصة عمى اإلنترنت مثؿ 
Classified2000  ،تمؾ الصحؼ سكؼ تدرؾ مف ناحية أخرل أف اإلنترنت ،  0كغيرىا

أف تمتع ،  0بمزاياىا العديدة يمكف أف تفتح ليا أبكابان جديدة ؛ لمربح لـ تكف تخطر عمى باليـ 
، اإلنترنت بمزايا مثؿ االنتشار كسيكلة االستعماؿ كالقدرة عمى عرض مزيج مف النصكص 

مكانية الكصكؿ إلى القارئ المستيدؼ بشكؿ أكثر ، كلقطات الفيديك ، كالصكر ، كالصكت  كا 
،  ( Customization )كميزة تفصيؿ المعمكمات لكؿ قارئ عمى حدة ، ( Targeting)تحديدان 

فكؿ ىذه المزايا تشكؿ إغراءن لمصحؼ ؛ الستثمارىا بالشكؿ الذم يحقؽ ليـ كصكالن أكبر لقرائيـ 
كفرصة لزيادة دخميـ مف اإلعالنات أك عمى أقؿ تقدير الحفاظ عمييا ، في كؿ مكاف في العالـ 

مف الذىاب لشركات اإلعالف عمى اإلنترنت ، إضافة لمصادر عديدة أخرل لمدخؿ مثؿ 
كمما يساعد الصحؼ عمى ،  0االشتراكات الشيرية كبيع المحتكم األرشيفي كالتجارة اإللكتركنية 

أف : كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ، تحقيؽ ذلؾ تمتعيا بمزايا تتفكؽ بيا عمى معظـ المنافسيف 
إضافة ، المؤسسات الصحفية لدييا خبرة أكبر كأعمؽ في مجاالت جمع المعمكمات كعرضيا 



 

 

لمخبرة في مجاؿ اإلعالنات كاستقطابيا كتصميميا، كما أف العامميف في الصحؼ لدييـ في 
أغمب األحكاؿ معرفة كقدرة عمى التعامؿ مع التكنكلكجيا الحديثة ، كفكؽ كؿ ذلؾ تمتمؾ الصحؼ 

نتيجة لكؿ ذلؾ فإنو ، 0كالذم يرغب المستخدـ في الدخكؿ عميو ، المحتكل بصكره كأشكالو كافة 
رشتي، ). مف المتكقع استمرار النمك في أعداد الصحؼ عمى اإلنترنت خالؿ األعكاـ القادمة

1987) .
 

، أما بالنسبة لمشبكات اإلذاعية فقد ظيرت في ذلؾ الكقت مشكمة استخداـ التكصيالت السمكية 
اللتقاط البرامج مف أماكف بعيدة عف مكاقع أجيزة اإلرساؿ اإلذاعي خاصة ؛ حيث إف أجيزة 

اإلرساؿ األكلى كانت مكجكدة في المصانع كالمناطؽ التي يصعب نسبيا الكصكؿ إلييا فسرت 
 ، شركة التمغراؼ كالتميفكف االتفاقات عمى أنيا تحظر تكصيؿ المعدات اإلذاعية بدكائر التميفكف 

ككاف مف األىداؼ األساسية ؿ ،  WEAFفبالطبع كفرت شركة التميفكف خطكطيا لمحطتيا 
WEAF في كاقع األمر تجربة أساليب اإلدماج إمكانيات شركة التميفكف مع اإلمكانيات اإلذاعية 
 عرضت شركة التميفكف كالتمغراؼ األمريكية فكرة إنشاء سمسمة مف المحطات 1921كفى سنة 

 الطكيمة المسافة ؛  trunkاإلذاعية التي تتكاجد في نقط إستراتيجية عمى طكؿ الخطكط األساسية 
إصالح السمسمة حؿ محمة منذ كقت  )لتقكـ مف آف ألخر بإذاعة برامج كاحدة أم برامج شبكة 

ككانت ،  (كلكف اصطالح السمسمة مازاؿ مستخدما في قانكف االتصاؿ ، طكيؿ اصطالح الشبكة 
شركة التميفكف ترل أنو يمكف لييئات تمثؿ المصالح االقتصادية كالثقافية تككف مكجكدة في المدف 

التي بيا محطات أف تقـك بإعداد البرامج كؿ ما تفعمو شركة التميفكف ىك أف تضع إمكانياتيا 
كال تتدخؿ في مضمكف البرامج مرة أخرل فكانت تحاكؿ أف ، اإلذاعية تحت تصرؼ تمؾ الييئات 

كحينما قررت أر سى أيو أف تككف ىي األخرل . تطبؽ مفيـك أك فكرة التميفكف عمى اإلذاعة 
كىددت بحرماف شبكة أر سى أيو مف استخداـ خطكط ، شبكة عرقمت شركة التميفكف المحاكلة 

 كلكف ، كبالطبع كاف ىناؾ احتياج لمخطكط ؛ لعمؿ الشبكة ، التميفكف التابعة لشركة التميفكف 
بالرغـ مف ذلؾ فقد نجحت مجمكعة الراديك برئاسة كستجياكس كجنراؿ إلكتريؾ في إنشاء شبكة 

 كلكنيا لـ تكف تنعـ بالمزايا نفسيا التي WEAF المنافسة لمحطة wizأخرل عمى رأسيا محطة 
تنعـ بيا شبكة التميفكف ؛ ككفقا لالتفاقيات التي كانت أر سى أيو مف المكقعيف عمييا لـ تكف 

المحطة تستطيع استخداـ خطكط التميفكف التابعة لشركة التمغراؼ كالتميفكف في األغراض 
كما أنيا لـ تكف تستطيع أف تبيع الكقت كدفعت شركة أر سى أيو لتشغيؿ محطة ، اإلذاعية 

Wiz 100 حاكلت محطة .  ألؼ دكالر سنكيا 750 عمى ربح قدرة 1926 ألؼ دكالر سنكيا
wiz كلكف ،  أف تستخدـ خطكط التمغراؼ التابعة لكسترف يكنيكف في عمؿ تكصيالت شبكة

خصائص اإلشارات التمغرافية كانت أقؿ كثيرا مف خصائص اإلشارات التميفكنية ؛ لذلؾ لـ تكف 



 

 

كبالرغـ مف تمؾ الصعكبات ، خطكط كسترف يكنيكف العادية تستطيع أف تكفر نكعية إذاعية عالية 
فيذه .  محطة 14 مف تنظيـ شبكة مككنة مف 1925 في نياية سنة wizفقد نجحت محطة 

كالتنافس بيف الشبكتيف لـ تستمر ؛ ،  خالؿ تمؾ الفترة Wiz ك WEAFالمنافسة بيف المحطتيف 
في المقاـ األكؿ منعت شركة أر سى أيو مف الكصكؿ إلى محطات عديدة كلـ تستطيع : لسببيف 

تطكير شبكتيا بسبب سياسة شركة التميفكف حياؿ استخداـ اآلخريف لخطكط التميفكف في تكصيؿ 
، كفي المقاـ الثاني لـ تستطيع شركة أر سى أيو مف تطكير اإلذاعة .المحطات ببعضيا 

كلـ تستطع تطكير الشبكة ؛ لعدـ قدراتيا عمى بيع الزمف لممعمنيف ؛ ألف شركة ، كمشركع 
حؽ بيع  (1920كفقا لالتفاقيات التي عقدت بيف الشركات في أكؿ يكليك سنة  )التميفكف احتكرت 

 تككنت الشبكة القكمية 1927كبالتحديد في سنة ،  كبعد ذلؾ بفترات ، الزمف لألىداؼ اإلذاعية
محطة قد حصمت عمى رخص 733الثانية بعد سنة مف بداية شبكة إف بى سى لعمميا ، ككانت 

 كقد عانت المحطات غير ، منيا فقط تابعة لشبكة إف بى سى % 7بينما كانت ، باإلذاعة 
التابعة لمشبكة مف مشكمة العثكر عمى البرامج ؛ لمؿء الزمف المخصص ؛ كليذا تككنت شركة 

 ؛ لكي تقدـ United Indepnendent Broadcasters (UIB)اإلذاعييف المستقميف المتحدة 
ف لـ تكف األفكار  ) كحيث إف الشركة كاف ينقصيا الماؿ ، برنامجا عمى أساس الشبكة  كا 

فقد استمدت المساندة المالية مف شركة ككلكمبيا ألسطكانات كانت ميتمة بالدعاية  (تنقصيا 
 Colunbta phonograph كاستكشاؼ مجاؿ اإلذاعة الجديد فإنيا أنشأت شركة تابعة، السميا 

broadcasting System  كلكف فشمت ىذه المبادرة ،  ؛ لتعمؿ مع شركة سى بى أس ،
كاستمدت شركة سى ،  بالشركة التابعة ليا UIBكلكف احتفظت ، كانسحبت شركة األسطكانات 

كساندىا ماليا كفى ،  رئيسا ليا 1928 في سنة paleyكأصبح كليـ بيمي ، بى أس اسميا منيا 
 تغير اسميا 1946سنة  ) في نيكيكرؾ في wabc اشترت شبكة سى بى أس محطة 1928سنة 
 كانت الشركة 1929كفى سنة ، كأصبحت المحطة األكلى لمشبكة في نيكيكرؾ ،  ( wcbsإلى 

 97 كاف ليا 1934كفى سنة ، كسرعاف ما أصبحت تتنافس مع شبكة أف بى سى ، تحقؽ ربحا 
كلمشبكة الزرقاء ،  محطة تابعة 65 بينما كاف لمشبكة الحمراء في أف بى سى ، محطة تابعة 

 أكمؿ ظيكر شبكات قكمية متنافسة عمى أساس تجارل التطكر ألساس ، ( 14) محطة 62
 1927 كسنة 1920كفى السنكات القميمة ما بيف سنة ، لممفيـك األصمي لإلذاعة األمريكية 

كمعيا مفيـك اإلذاعة كخدمة ، ابتعدت شركة التميفكف كالتمغراؼ : حدثت تطكرات أخرل ؛ أكال 
كبذلؾ انجمى سكء الفيـ عف نكعية الخدمة ،  عف مجاؿ اإلذاعة  common carrierعامة 

كنظـ العمؿ عمى أساس تقديـ ، تطكرات اإلمكانيات الفنية : ثانيا ، التي يجب أف تؤدييا اإلذاعة 
برامج قكمية مف خالؿ شبكات متنافسة أصبح تمكيؿ اإلذاعة مستمدا مف اإلعالف أك بيع الزمف 

 كقد أصبحت العالقة كاضحة بيف الشبكات اإلعالمية ؛ حيث كانت شبكة أف ، اإلذاعي لممعمنيف



 

 

 محطة التي تستخدـ القنكات القكمية المفتكحة 50بى سى ك سى بى أس تمتمكاف أك يتبعيما إؿ 
ككانت محطتاف فقط تستخدماف ،  مف المحطات القكية التي تستخدـ القنكات اإلقميمية 75ك، 

 ،  التي تمتمكيا جريدة شيكاجك تربيكفWGN: ىما ، القنكات المفتكحة غير التابعة لشبكتيف 
 في wxxz في نيكيكرؾ عمدت ىاتاف المحطتاف إلى بيع الزمف بالمشاركة مع WORكمحطة 
 في سنسناتى تبادلت المحطات البرامج األربعة عمى أساس شبكة كبيذا wlwكمحطة ، ديتركيت 

 سبتمبر سنة 29تككنت في  )كليست شبكة تممؾ محطات ،  شبكة تممكيا المحطات mbcكانت 
 أف نتسع بمقتضاىا أف تجتذب  mbcككانت الطريقة الكحيدة التي يمكف لشبكة ،  ( 1934

كبعد الحرب زاد عدد ،  mbsكقد انضمت بعض الشبكات اإلقميمية إلى ، المحطات الصغيرة 
المحطات الصغيرة بسرعة حتى أف عادت المحطات التابعة لمشبكة الرابعة زاد عف خمسمائة في 

كلكف عدد المحطات التابعة لمشبكة ليس ، كأعمنت أنيا أكسع شبكة في العالـ ،  1948سنة 
فالمحطات القكمية التي تنتمي إلى ، ىاما في حد ذاتو ؛ ألف قكة المحطات التابعة ىي اليامة 

 ألؼ كات عمى قناة مفتكحة في منطقة مزدحمة 50كتستخدـ ، الطبقة األكلى مف المحطات 
 كات عمى قنكات محمية في مناطؽ 250تغطييا أكبر مف عدد مف المحطات التي تستخدـ 

كىناؾ أيضا شبكات إقميمية عديدة في الكاليات المتحدة ، بيذا برز نمط الشبكات األربع . قركية 
كلكف يبدكا أف الشبكات األربع ىي ، كقد بذلت مف أف ألخر محاكالت ؛ إلنشاء شبكة خامسة ، 

الحد األقصى الذم يمكف في إطاره تكفير برامج بشكؿ جيد تطكرت كؿ شبكة مف الشبكات 
شبكة إف بى سى التي في سنة : القكمية كليا شخصية متميزة أقدميا كأكليا كما ىك كاضح ىي 

كجنراؿ إلكتريؾ مف ، كىما كستنجياكس ،  انسحب اثناف مف أصحاب أسيميا األساسياف 1930
 1932كفى سنة ، ممكيتيا كتركا الشبكة تماما تابعة لشركة أر سى أيو كىى حتى اليـك تابعة ليا 

كقد أصبحت أر سى أيو بفضؿ ، أصبحت أر سى أيو  نفسيا مستقمة عف أصحابيا األصمييف 
اىتماميا باالتصاؿ الدكلي كعقكدىا الحككمية كمبيعاتيا كمجاالت نشاطيا األخرل عمالقا ضخما 

ككانت شبكة إف ، بيف مشركعات االتصاؿ الفدرالية تعكس شبكة إف بى سى بالطبع ىذا الكضع 
بى سى ىي التي طكرت نكعية العقكد مع المحطات التابعة ليا التي اعترضت عمييا لجنة 

لكي تتغمب عمى منافسة شبكة إف بى ، كقد أقدمت سى بى أس عمى ذلؾ ، االتصاؿ الفدرالية 
كقد حققت شبكة سى بى أس نجاحا كبيرا في الكقت الذم بدا فيو التحقيؽ في نشاط ، سى األقدـ 

ككاف صافى دخميا أكبر مف صافى دخؿ إف بى سى بالرغـ مف أف إف بى ، شبكات اإلذاعة 
فخالؿ تمؾ السنكات التي ازدىرت ، سى كانت تمتمؾ الشبكتيف الحمراء كالزرقاء فى ذلؾ الكقت 

فييا اإلذاعة في الثالثينات كانت ىناؾ مشركعات قكمية كمكاىب ممتازة ساندف الشبكتيف 
كلكف في األربعينيات بدا عيد شيد تنافسا شديدا ، األساسيتيف بدكف أف تصبح المنافسة شديدة 

 1945كفى سنة ، كفصؿ شبكة إف بى سى الحمراء عف الشبكة الزرقاء ،  Mutualمع ظيكر 



 

 

كفى .  فقط تعمؿ في الثالثينات 700 محطة إذاعة تعمؿ بينما كانت 900كانت ىناؾ أكثر مف 
تمؾ الفترة بدأت شبكة سى بى أس تتحدل شبكة إف بى سى التي انتزعت منيا الشبكة الزرقاء 

في معركة أردات بيا أف تشغؿ المركز األكؿ بيف الشبكات عممت شبكة سى بى أس عمى جذب 
إف  ) كانت شبكة سى بى أس تسبؽ الشبكة الثانية 1949كفى سنة ، المكاىب مف إف بى سى 

ككانت تقدـ في العاـ نفسو أكثر مف عشرة برامج محبكبة بيف ، في مبيعاتيا مف الزمف  (بى سى 
كقد أصبحت شركة اإلذاعة األمريكية أيو بى سى حينما فصمت عف إف بى ، برامج كؿ الشبكات 

كلكنيا ، ككاف ليا محطات تابعة محترمة كقكية ، سى مباشرة في المركز الثالث بيف الشبكات 
 كانت أيو بى سى تبحث عف  Mutualكمثؿ شبكة ، كانت ضعيفة مف الناحية التجارية 

 كشبكة ABCكحيث إف شبكة . مصادر جديدة لدخؿ اإلعالف كمكاد برامج كمكاىب جديدة 
MBS كانتا يعانياف لمبقاء عمى قيد الحياة فإف شبكة أيو بى سى بدأت تستخدـ المكسيقى 

 بسرعة بينما كاف استخداـ التسجيالت في األياـ  Mutual كتبعتيا 1946المسجمة في سنة 
بؿ إف كزارة التجارة منعت في فترة ما استخداـ ، األكلى لمراديك يعتبر تضميال لممستمعيف 

كقد اعتبرت كؿ مف إف بى ، كحتمت أف تعمف المحطات أف ما تقدمة تسجيالت ، التسجيالت 
ككذلؾ كانت ، كسى بى أس أف كؿ البرامج الدرامية حية خالؿ العصر الذىبي لمراديك ، سى 

البرامج اإلخبارية التي تقدـ خالؿ فترة الحرب مف مراكز إخبارية بعيدة عف بعضيا البعض كانت 
 لـ تسمح كؿ مف إف بى سى ك سى بى أس بشكؿ عاـ 1949أيضا تقدـ حية فحتى سنة 
(. 1987رشتي، ). باستخداـ البرامج المسجمة

 
:  مراحل تطور النظام اإلذاعي األمريكي 

 
مف ىذا العرض يتضح أف النظاـ اإلذاعي الذم ظير في أمريكا خالؿ العشرينات اتسـ بأنو 

نظاـ قائـ عمى التنافس كالمشركعات الحرة يستمد برامجو مف شبكات قكمية بدكف التضحية تماما 
كما أنة يقـك عمى السيطرة الحككمية المعتدلة جدا كأنو ، بالممكية المحمية أك البرامج المحمية 

كسنة ،  1928يعتمد في العشريف عاما التالية عمى اإلعالف لمتمكيؿ ؛ أل الفترة ما بيف سنة 
كقد تطكر الراديك خالؿ تمؾ الفترة مف خالؿ ثالث ،  تعتبر دائما العصر الذىبي لمراديك 1948
: مراحؿ

 . 1937 حتى سنة 1928المرحمة األكلى مف سنة 
 . 1945 حتى سنة 1938المرحمة الثانية مف سنة 
 . 1948 حتى سنة 1946المرحمة الثالثة مف سنة 



 

 

 كانت فترة تطكر تبمكرت خالليا السيطرة 1935 حتى سنة 1928المرحمة األكلى مف سنة 
، كأخذت شكميا المتميز ، الحككمية عمى برامج الشبكة كالمحطات المستقمة كأساليب اإلعالف 

كبالرغـ مف أف المرحمة األكلى حدثت خالؿ فترة الكساد االقتصادم الشديد فإف ذلؾ لـ يؤثر عمى 
كساعد الراديك في التخفيؼ ، فقد ازداد إقباؿ الجميكر عمى شراء أجيزة الراديك ، تطكر الراديك 

ككاف لكؿ محطة فرقة ، مف معاناة الجميكر فقدمت المحطات قدرا كبيرا مف البرامج المكسيقية 
كلكف رفع نقابة المكسيقييف ، ككاف لشبكات الراديك فرؽ أكر كسترا سيمفكنية ، مكسيقية خاصة 

رشتي، ). التكاليؼ أدل إلى اختفاء المكسيقى الحية مف اإلذاعة إال عمى مستكل الشبكة 
1987 .)

 
،  فقد كانت فترة استقرار كرخاء بالنسبة لإلذاعة 1945 حتى سنة 1938المرحمة الثانية مف سنة 

ككاف لمحرب العالمية الثانية تأثيرات سيككلكجية ، استمر خالليا الراديك ينمك بشكؿ منتظـ 
فقد اضطر المنتجكف بالطبع إلى تخفيض إنتاج السمع المدنية ، كاقتصادية عميقة عمى اإلذاعة 

ككاف مف المتكقع أف يضر ذلؾ ضرران يمغيا بالكسيمة الجديدة كلكف سمح لممنتجيف باالستمرار في 
كقد استثمرت المحطات ، فمـ تعاًف اإلذاعة ، اإلعالف حتى يبقى اسميـ في ذىف المستمعيف 

كقدـ كبار الكتاب دراما إذاعية ممتازة أخرجت بميارة ، الكثير في إعداد برامج مف الدرجة األكلى 
كلكف كانت الشبكات قد بدأت تنفؽ الماؿ ، كبنياية الحرب عاد التنافس عمى بيع السمع ، كبيرة 

. كبذلؾ انتيت الفترة الخصبة في حياة الراديك ، عمى صناعة التميفزيكف 
 

 تميزت بالزيادة اليائمة في عدد المحطات التي 1948 حتى سنة 1946المرحمة الثالثة مف سنة 
كبدأت مرحمة مف ، كزاد اإلرساؿ بتعديؿ التردد عدد المحطات أكثر ، أصبحت تعد باآلالؼ 

التنافس المتطرؼ بيف الخدمات اإلذاعية في تمؾ المرحمة فبدأ التميفزيكف يطغى عمى الراديك 
ثـ برز مرة ،  بدأ الراديك يتدىكر 1948كبعد سنة ،  1948ككسيمة جماىيرية خاصة في سنة 

تميزت تمؾ ، كتعمـ أف يكيؼ نفسو في مكاجيو منافسة التميفزيكف ، أخرل عمى أساس مختمؼ 
فقط مف % 2فبينما كانت ، الفترة بتركيز الزيادة في عدد المحطات في المدف الصغيرة الحجـ 

المدف التي بيا خمسة أالؼ مكاطف أك أقؿ بيا محطات إذاعة محمية في بداية الحرب ارتفعت 
كذلؾ ارتفعت نسبة محطات اإلذاعة في المدف التي يقؿ عدد ، بعد الحرب % 16النسبة إلى 

زادت عدد ، ؼبعد الحرب % 43في بداية الحرب إلى % 13سكانيا عف عشرة آالؼ مكاطف مف 
 ارتفع 1950 محطة كفى سنة 1509 إلى 1945 محطة في أكتكبر سنة 909المحطات مف 

.    مميكف جياز استقباؿ 80 محطة تعديؿ سعة كانت تصؿ إلى 2086الرقـ إلى 
 



 

 

 فإنة لـ يعد كسيمة 1948مما سبؽ يتضح أف الراديك بالرغـ مف ازدياد عدد محطاتو بعد سنة 
كاف الراديك ىك الذم ميد الطريؽ ، ؼقكمية ؛ بؿ أصبح كسيمة متخصصة أك محمية أك كمييما 

كذلؾ ، كحارب معركة ناجحة لمتمكيؿ التجارم لإلذاعة ، كطكر اإلعالف اإلذاعي ، لمتميفزيكف 
لتكفر خدمة ، اكتشؼ الراديك أسمكب تقديـ البرامج مف خالؿ الشبكة كأسس الشبكات الكبرل 

كقد كٌيؼ الراديك . ربما كانت غير قادرة كحدىا عمى تكفيرىا ، عالية النكعية لممحطات المحمية 
كما زاد عدد المحطات زيادة كبيرة كزاد عدد أجيزة االستقباؿ ، نفسو في مكاجية التمفزيكف 

كلكف لكي يستميؿ   الراديك الجميكر لجأ إلى ، كذلؾ  زاد ربح المحطات ، المستخدمة 
 باختراع 1844التخصص ؛ أل إلى الكصكؿ إلى جماىير محددة أساس الراديك يعكد إلى سنة 

 1906 حرر اإلرساؿ سنة 1895سامكيؿ مكريس لمتمغراؼ اختراع مارككنى لالسمكي في سنة 
، إرساؿ الصكت عمى المكجات اليكائية حقيقة تأخر تطكر الراديك بسبب الحرب العالمية األكلى 

كأصبحت الصحؼ كالمجالت ،  بدأت الكسيمة الجديدة تعمؿ كتتطكر 1920كلكف في سنة 
األمر الذم يشير إلى األىمية اإلعالمية ، التجارية أكؿ المؤسسات التي تشغؿ المحطات 

فأنشأت شركة جنراؿ إلكتريؾ ككستنجياكس كشركة التمغراؼ كالتميفكف . كالتجارية لممحطات 
كذلؾ ، ككميـ مف الميتميف ببيع أجيزة اإلرساؿ كاالستقباؿ شركة أر سى أيو  لتطكير البرامج 

 ككنت شركة التمغراؼ كالتميفكف األمريكية شبكة 1925كفى سنة ، حتى يمكف بيع أجيزة أكثر 
بينما نظمت مجمكعة أر سى أيو شبكة أخرل كسرعاف ما خرجت شركة ،  محطة 26مككنة مف 

كأنشئت شبكة إف بى سى كبيا ، التميفكف مف مجاؿ اإلذاعة كباعت محطتيا إلى أر سى أيو 
 تـ تنظيـ اإلذاعة كأينشئت لجنة 1927 كفى سنة ، الشبكة الحمراء كالشبكة الزرقاء : شبكتيف 

الراديك الفدرالية ؛ لتخصص الترددات ؛ فحدث اختالؼ في كجيات النظر حكؿ ما إذا كاف 
ـٌ الكصكؿ إلى حؿ كسط بتككيف ، أـ يخضع لمممكية العامة ، الراديك يجب أف يمكؿ تجاريا  كت

لجنة الراديك الفدرالية التي كاف عمييا أف تتحقؽ مف أف الراديك يخدـ المصمحة العامة كفى سنة 
كبالرغـ مف أىمية .  أنشئت لجنة االتصاؿ الفدرالية التي ما زالت تنظـ العمؿ اإلذاعي 1934

الشبكات فإف لجنة االتصاؿ الفيدرالية ال تستطيع أف تسيطر بشكؿ مباشر إال عمى المحطات 
المحمية ؛ أم حاممة الرخص فالراديك كالتميفزيكف ينظر إلييما ككسائؿ محمية كليس كسائؿ 

فامتالؾ الصحؼ لمحطات اإلذاعة كاف يقـك في البداية عمى فكرة أف اإلذاعة كسيمة . قكمية 
 زاد 1929كفى سنة ، كلكف الكساد االقتصادم ، إخبارية تثير رغبة الجميكر في قراءة الصحؼ 

التنافس بيف الراديك كالصحؼ كرفضت ككاالت األنباء التي تخضع لسيطرة الصحؼ بيع األخبار 
كليذا اضطرت بعض الشبكات كبعض المحطات المستقمة إلى تنظيـ أقساـ ، لمحطات الراديك 

كزاد أيضا نفكذ ، كقد زاد خالؿ فترة الكساد نجح الراديك ككسيمة رخيصة لمترفية . لألخبار 
كخالؿ الثالثينيات تطكرت الشبكات كعادت ككاالت األنباء تزكد المحطات باألخبار ، الشبكات 



 

 

كحاليا يكجد في الكاليات . كنضج الراديك ؛ ككسيمة إخبارية خالؿ الحرب العالمية الثانية ، 
كليا محطات تابعة كعقكد مع ،  محطة راديك بشكؿ مباشر 19المتحدة أربع شبكات قكمية تمتمؾ 

فقط % 5أل ،  1967 مميكف دكالر في سنة 40دخؿ الشبكات كاف ، ؼمحطات محمية أخرل 
مف إجمالي دخؿ األربعة أالؼ محطة يعكس ىذا تدىكر تأثير الشبكات عمى محطات الراديك 

. مف إجمالي دخؿ الراديك % 48 كانت الشبكات تقدـ 1937ففي سنة ، منذ ظيكر التميفزيكف 
 1939ففي سنة ، كسالسؿ الراديك مثؿ سالسؿ الصحؼ تتزايد بسرعة لألسباب نفسيا تقريبا 

 كاف 1967كفى سنة ، مف كؿ محطات الراديك % 14 سمسمة إذاعية تمتمؾ 39كاف ىناؾ 
حدث ىذا النمك بالرغـ ، فقد مف كؿ المحطات اإلذاعية % 31 سمسمة إذاعية تمتمؾ 373ىناؾ 

، مف أف قانكف لجنة االتصاؿ الفدرالية يحظر امتالؾ أكثر مف سبع محطات راديك تعديؿ السعة 
كغالبية المحطات القكمية تممكيا سالسؿ ، كسبع محطات تميفزيكف ، كسبع محطات تعديؿ تردد 

كمزايا اإلنتاج المركزم ، كقد أصبحت الشبكات قكة ضخمة في نظاـ اإلعالـ األمريكي ، إذاعية 
كحينما ظير التميفزيكف بعد الحرب ، لبرامج الراديك أكبر بكثير مف اإلنتاج المركزم لمكاد الجريدة 

العالمية الثانية أصبح مف الكاضح أف الراديك غدا في المرتبة الثانية كلكف استمرت المحطات 
 محطة تجارية تستخدـ تعديؿ 4200كفى السبعينات كانت ىناؾ ، اإلذاعية في الزيادة بثبات 

كزاد ،  محطة تعميمية تستخدـ تعديؿ التردد 400ك، كألفا محطة تستخدـ تعديؿ التردد ، السعة 
 مميكف جياز ؛ أم بمعدؿ جياز كنصؼ لكؿ 300عدد أجيزة االستقباؿ فكصؿ إلى أكثر مف 

 مميكف فرد يعيشكف في مناطؽ 25كبالرغـ مف ذلؾ فما زاؿ ىناؾ ، رجؿ كامرأة كطفؿ في أمريكا 
كفى تمؾ المناطؽ القميمة السكاف فقد كانت غير جذابة ، ال يصميـ فييا أم إرساؿ محمى مساء 

أما حاليا . لممعمف المحمى فال تقاـ بيا خدمات إذاعية مثؿ تمؾ المكجكدة في بقية أنحاء الدكلة 
كقد ، فأصبح الراديك يكجو لجميكر متخصص ؛  أل إنو يكجو إرسالة لجماىير جديدة كمحددة 

مستغمة عنصر ، نجحت شبكة أيو بى سى في كسب تبعية عدة محطات في كؿ سكؽ 
أل أكثر مف محطة في المدينة الكاحدة تزكدىا بمضمكف مختمؼ يناسب أذاكؽ ، التخصص ىذا 
(. 1987رشتي،). جميكر كؿ كاحد

فما مف مجتمع ، كمف ثـ فقد أصبح التميفزيكف كسيمة أساسية لالتصاؿ في المجتمع األمريكي 
آخر بمغ مف الناحية التكنكلكجية التقديـ الذم حققتو الكاليات المتحدة ؛ كليذا ساد التميفزيكف 

نما مف عدد ساعات التعرض ، كتأثير التميفزيكف نابع ليس مف عدد أجيزة االستقباؿ ، كسيطر  كا 
إليو فعدد أجيزة الراديك ثالثة أضعاؼ عدد أجيزة التميفزيكف كعدد محطات اإلذاعة بسعة 

كما ، كعدد الصحؼ ثالثة أضعاؼ عدد محطات التميفزيكف ، أضعاؼ عدد محطات التميفزيكف 
كعدد قراء الصحؼ مساك لعدد مشاىدم ، أف عدد المجالت ستة أضعاؼ عدد المحطات 

كلكف إجمالي تأثير التميفزيكف عمى األمة األمريكية ينبع مف طكؿ ، التميفزيكف يكميا تقريبا 



 

 

مف % 98 إذ إف ، كتركز الييئات التي تعد البرامج ، التعرض إليو ككصكلو لجميع المكاطنيف 
كالعائمة العادية تفتح ، المنازؿ األمريكية بيا أجيزة تميفزيكف كأف تغمغمو يصؿ إلى درجة التشبع 

كيقضى المتفرج العادم ساعتيف كنصؼ أماـ ، الجياز أربع ساعات كنصؼ في المتكسط يكميا 
ذا قارنا فترات التعرض الطكيمة ىذه لمتميفزيكف ، كليذا أصبح تأثير الكسيمة ىائال ، الشاشة  كا 

كلكؿ الكسائؿ األخرل نجد أف الكقت الذم يقضيو الفرد مع ، بفترات التعرض ألم كسيمة أخرل 
عالكة عمى ىذا التعرض ، التميفزيكف أكبر مف الكقت الذم يقضيو مع كؿ الكسائؿ األخرل 

الكاسع النطاؽ لرسائؿ ليا أساسا طبيعة ترفييية كتجارية يدعـ االتجاىات التجارية كالترفييية في 
أما العامؿ اآلخر الذم يؤثر عمى التعرض فيك الييئات التي تزكد ، المجتمع األمريكي 
فأغمب برامج التميفزيكف بما في ذلؾ األخبار كاإلعالنات تأتى مف الشبكات ، التميفزيكف بالبرامج 

، الثالث األساسية التي تسيطر بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف خالؿ المحطات التي تممكيا 
كيختار  (مف المحطات التجارية في أمريكا تتبع الشبكات % 95)كالمحطات التابعة ليا 

األمريكيكف البرامج مف بيف ما تقدمة الثالث قنكات في أم لحظة مف لحظات اليـك اإلذاعي 
كحيث إف الشبكات تتنافس بشدة مع بعضيا البعض ؛ لجذب الجميكر فإنيا تعمؿ عمى استمالة 

 بيذا Ratingsكتستعيف باألبحاث التي تقيس شعبية البرامج ، أدني المستكيات عند المشاىديف 
 حيث إف كؿ المحطات تقدـ مضمكنا ، فالجميكر ليس لديو في كاقع األمر الفرصة لالختبار

كبالنتيجة . متماثال أك متقاربا مضمكف يعمؿ عمى جذب أكبر عدد ممكف مف أفراد الجميكر
ف بى سى  CBSالعامة فقد سيطرت الثالث شبكات األساسية سى بى أس   كأيو بى NBC كا 

كتعتبر شبكة سى بى أس ، كلكف لـ تكف سيطرتيا بالقدر نفسو ، سى عمى التميفزيكف التجارم 
كيمييا شبكة إف بى سى ،  محطة 200كيتبعيا ، في المقدمة حيث إنيا تمتمؾ خمس محطات 

لشبكة سى بى أس تقع في األماكف التي  (اإلضافية) محطة كؿ ىذه المحطات 187التي يتبعيا 
كمعنى ىذا أف شبكة سى بى أس تأتى في المقدمة مف ناحية عدد ، يتركز فييا السكاف 
كترتيب ، ألف ليا محطات تابعة أكثر في المناطؽ المزدحمة بالسكاف ، المشاىديف لبرامجيا 

كمعنى ذلؾ أنو بصرؼ ،  محطة 127كيتبعيا ، شبكة أية بى سى يجيء في المرتبة الثالثة 
النظر عف نكعية البرامج التي تقدميا إال أف نسبة مشاىدييا ستستمر أقؿ ما لـ تتحكؿ بعض 

فالمحطات ىي التي تقدـ برامج الشبكة ، كتترؾ الشبكات األخرل ، المحطات كتنضـ إلييا 
 بدأت شبكة أيو بى 1953كليذا تعتمد الشبكات عمى المحطات التابعة ليا في سنة ، لممكاطنيف 

سى سياسة جديدة تيدؼ إلى جذب جماىير غفيرة اعتمدت ىذه السياسة عمى أساليب ىكليكد 
التي تـ تجربتيا كثبت جدكاىا فقممت شبكة أيو بى سى بشكؿ كبير نسبة البرامج الحية بعد سنة 

كفى الستينيات بدأت شبكة أيو ،  1969فقط في سنة % 8إلى % 38 فانخفضت مف 1959
ككاف انضماميا إلى شركة ، أكثر كتصؿ إلى مستكيات الشبكتيف األخرييف ، بى سى تكسب 



 

 

Parainount Theatres  كلـ تحاكؿ شبكة ،  سبب تقكيتيا 1953 في سنةMutual  
 بعد خمس سنكات Dumontكذلؾ تخمت شبكة ، الدخكؿ في مجاؿ التميفزيكف  (الشبكة الرابعة )

ككاف اليف دكمنت مف الركاد في مجاؿ ،  1955عف محاكالتيا لمتنافس عمى أساس قكمي سنة 
كأصبح فيما بعد كبير ، تطكير اإلذاعة كميندس في شركة كستنجياكس في أكاخر العشرينيات 

كفى سنة ، كتمكف مف زيادة إنتاجيا زيادة كبيرة ، الميندسيف في شركة لي دك فكرست لمراديك 
كأجرل أبحاث عمى التميفزيكف في ،  ألؼ دكالر 12 بدأت معامؿ دكمكنت برأس ماؿ قدره 1933

 مقابؿ  Paramount Picturesكقد باع دكمف نصؼ نصيبو في شركة ، منتصؼ الثالثينيات 
كبعد ذلؾ بسنتيف منح رخصة بتشغيؿ محطة تجريبية في ،  1938 ألؼ دكالر في سنة 58مبمغ 

كبعد ذلؾ بسنتيف بدأ دكمنت ،  (WABC) 1944نيكيكرؾ كأصبحت المحطة تجارية في سنة 
فاضطر دكمنت لمخركج مف مجاؿ الشبكات ألسباب عديدة فمـ يكف . شبكة دكمنت لمتميفزيكف 

فمـ تكف المحطات . قادرا أبدا عمى تكصيؿ برامجو لممراكز المزدحمة بالسكاف عمى أساس منتظـ 
كفى سنة ، في المجتمعات الكبيرة متحمسة بشكؿ خاص لعرض برامجو التي ميزانيتيا ضئيمة 

كأكثر مف ،  خسر مالييف الدكالرات 1954 كانت محطاتو تخسر كفى سنة 1949 – 1948
 Metropolitanكاضطر إلى بيع الشبكة التي كاف اسميا ،  1955ذلؾ في سنة 

Broadcasting Company (Metromedia) كانتيت محاكلة بناء شبكة رابعة لمتميفزيكف  .
(Currie, Jan, Ed; Newson, Janice, Ed (1998) 

 كانت شبكة سى بى أس متقدمة عمى شبكة إف بى سى بالنسبة لحجـ جميكر 1953كفى سنة 
كقد اعتمدت كؿ شبكة مف الشبكتيف عمى مفيكميف مختمفيف بعض ، كال مف الراديك كالتميفزيكف 

الشىء في خططيما اتبعت شبكة سى بى أس الخطكط التقميدية لمراديك؛ أل إنتاج برامج ضخمة 
أما شبكة إف بى سى فقد رأت إف أساليب ، كتقدـ في األكقات العادية ، يمكليا ممكؿ كاحد 

كأكدت أىمية تعدد الممكليف لمبرنامج الكاحد ، الراديك التقميدية ال تناسب اقتصاديات التميفزيكف 
 1949 الذم استقاؿ في سنة  Sylvester Weaverككاف سمفستر كيفر ، كمفيـك المجالت 

كأصبح نائب رئيس شبكة إف بى سى لمتميفزيكف مسئكؿ عف ىذه ، مف عممة في ككالة إعالف 
ككاف كيفر خصب الخياؿ كجازؼ بتقديـ برامج شبكة في ، المستحدثات أك األفكار الجديدة 
كقدـ في ىاتيف ،  ( Tonight كبرنامج Todayبرنامج  )الصباح المبكر كالمساء المتأخر 

كذلؾ بدأ كيفر ينفذ فكرة قطع البرامج العادية . الفترتيف نمطا ممتازا لإلرساؿ التميفزيكني الحي 
 كأصبح عدد المحطات التابعة  spectacularsبتقديـ برامج خاصة سميت في ذلؾ الكقت 

، لمشبكتيف متساكيا تقريبا بينما كانت عدد المحطات التابعة لشبكة أيو بى سى أقؿ كثيرا 
ل غير التابعة لمشبكة في تمؾ الفترة كاف أقؿ ، أكالمالحظ أف عدد محطات التميفزيكف المستقمة 

:  كما يتضح مف الجدكؿ التالي ، كثيرا مف عدد محطات الراديك المستقمة 



 

 

 
 عدد المحطات التابعة لمشبكات  الشبكة                                             

 التميفزيكف الراديك              

 168 1479 أيو بى سى                                              

  192                 249 سى بى أس                                             

 -                  620 ميكتكيؿ                                               

 211                 216 إف بى سى                                             

 2564                934 

 363                4536 عدد المحطات المستقمة

 %61 %             34 النسبة المئكية لممحطات التابعة لمشبكات              

  
كبالرغـ مف أنيا مف مكاد ، أما بالنسبة لشبكات األخبار في التمفزيكف األمريكي فقد ظير لمجميع 

الراديك منذ البدأيو قد تطكرت بشكؿ بطيء حينما تمكف اإلذاعيكف مف السيطرة عمى مشاكؿ 
 Theatri cal News Reelعرض الفيمـ اإلخبارم بعقد اتفاقيات مف منتجي األفالـ اإلخبارية 

producer  كقد اعتمدت الجيكد األكلى لمتميفزيكف في مجاؿ األخبار عمى األفالـ اإلخبارية 
كالصكر الثابتة التي كانت تقدـ ،   acme news picturesالتي قدمتيا ككالة يكنيتد برس ك 

كلكف رجاؿ األخبار في التميفزيكف المزكديف بكحدات متنقمة كشرائط ، بينما بقراء المذيع النص 
كخالؿ ، ممغنطة تغمبكا تدريجيا عمى مشاكؿ تطكير العركض اإلخبارية بالفيمـ الحي كالصكت 
كبرامج ، العشر سنكات األكلى لمتميفزيكف كانكا يقدمكف برامج إذاعية جيدة في أماكف األحداث 

 ( see it now) بدأ التميفزيكف يعد برامج مثؿ 1951 كفى سنة ، شئكف عامة كأفالـ تسجيمية 
كذلؾ ،  لشبكة الراديك  Hear it nowككاف ادكارد في شبكة إف بى سى ، لشبكة سى بى أس 

كىك خميط مف األخبار كالترفية في يناير سنة ،  في شبكة إف بى سى  to dayبدأ برنامج 
بيف كيندم كنيكسكف في سنة  (الحكار الكبير ) مميكنا أمريكيان عمى األقؿ 85 كشاىد 1952
كقد أصبح إرساؿ األخبار باألقمار الصناعية أكبر إنجاز تميفزيكني لفت األنظار في  . 1960

 بإرساؿ 1962 يكليك 10الستينات بنجاح شركة التمغراؼ كالتميفكف في إطالؽ أكؿ تمستار في 
 22كفى خالؿ .حي لمبرامج بيف الكاليات المتحدة كأكربا كقدمت عركض إخبارية مدتيا دقائؽ 

سنة نمت أخبار التميفزيكف بشكؿ جعؿ كقع ىائؿ فضاعفت الشبكات مدة برامجيا اإلخبارية مف 
كذلؾ أصبحت ، كقدمت األخبار ممكنة بدال مف مكنككرـك ، خمس عشرة دقيقة إلى ثالثيف دقيقة 

 سنة ارتفع جميكر البرامج 22كفى خالؿ ، األخبار تقدـ سبعة أياـ أسبكعيا بدال مف خمسة أياـ 
،  مميكنان مشاىدا كؿ مساء 50 مميكنا مشاىد إلى 15اإلخبارية لمثالث شبكات األمريكية مف 



 

 

. كالرئيس لألخبار، مف األمريكييف أف أخبار التميفزيكف ىي مصدرىـ األكؿ % 46كيدعى 
  (. 1998مصدر سابؽ، )
 

: نموذج صوت أمريكا
 

كىى تيتـ باإلخبار كتحميميا ، الدعاية األمريكية " جبخاتو " يعتبر صكت أمريكا أكبر سالح في 
كمف ناحية أسمكب الدعاية كالبرامج ، كتعرض صكره عف الحياة األمريكية ، كالتعميؽ عمييا 

كقد خفت الدعاية ، كاألىداؼ نجد أف صكت أمريكا تجمعو الكثير مف السمات بإذاعة مكسكك 
كىك يدافع في ، األمريكية بعد منتصؼ الستينيات بعد أف كاف صكتيا يزداد كحدة كغطرسة 

كلكف سرعاف ما أخذت المحطة تتحكؿ في دعايتيا إلى ، عصبية عف سياسة جكنسكف في فيتناـ 
كيبدك ، كأحيانا المطؼ أك عمى األصح التكمـ بأسمكب ىادئ معبرة عف رأل كاشنطف ، الكداعة 

أف صكت أمريكا يميؿ في حديثو لممستمعيف غير المعاديف إلى نكع مف الرزانة مع االىتماـ 
ذاعة صكت أمريكا تمتـز بصكت مف ، بالمغة كبالمؤثرات السياسية كالبالغات الصادرة كاألخبار  كا 

الصدؽ أقرب إلى صالحيا منيا إلى الحقيقة ؛ فمثال أشارت إلى أف السالـ يعـ أكربا ؛ بسبب 
 الذم يقكـ عمى اشتراؾ القكات األمريكية كتكاجدىا في المراكز natsoكجكد حمؼ األطمسي 

األمر الذم كانت ألمانيا تبتعد ، كيالحظ أنيا مزجت نكادم المستمعيف بالسياسية أيضا ، الميمة 
كمف ناحية األسمكب ككضع البرامج كاألىداؼ نجد ، عنو كؿ البعد في حيف تتبعو مكسكك بحرارة 

ذاعة  اإلذاعة األمريكية بصفو عامة أقرب إلى النمكذج الشيكعي منيا إلى اإلذاعة المعتدلة كا 
كراديك أكربا الحرة ، فيناؾ راديك الحرية ، صكت أمريكا ليست الكحيدة التي تعبر عف كاشنطف 

ذاعة القكات المسمحة األمريكية  كىى تتمقى ، كالراديك األمريكي في القسـ األمريكي ببرليف ، كا 
كلكنيا تعبر عف ، تكجيياتيا مف مختمؼ الجيات الرسمية األمريكية مما يجعميا غير متناسقة 

فيي ممتزمة أيديكلكجيا التزاما ، كأكثرىا جمكدا إذاعة صكت أمريكا ، الرأم الرسمي األمريكي 
قكيا في حيف أف راديك الحرية كراديك أكربا الحرة يعتبراف الصدؽ في كؿ ما ىك أمريكي أك 

كىك ، كيتميز صكت أمريكا بأنو الصكت الرسمي ، أك كؿ ما ىك ضد الشيكعية ، صييكني 
كلكف بأم لساف يتحدث أك أيو جية يمثؿ ؟ ىؿ ىك ، أكبر كحدة في ككالة المخابرات األمريكية 

نظرا ألف ككالة ، يمثؿ أمريكا كشعب أك أمريكا كحككمة ؟ أك ىك يمثؿ الرئيس األمريكي 
المخابرات األمريكية مسئكلة مباشرة أماـ رئيس الجميكرية ؟ أـ ىك يمثؿ ىذه الككالة التي تقـك 

بأعماؿ المخابرات ألعامو ؟ كليس تقديـ معمكمات كالمكظفكف في صكت أمريكا يقكلكف إف تخبط 
فيؿ معنى ذلؾ أف صكت أمريكا يمثؿ ىؤالء ، الرئاسة يتيح ليـ فرصو االستقالؿ بالدعاية 



 

 

المكظفيف األمريكييف ؟ كالكاقع أف صكت أمريكا كاف دائما كأبدا يشككا مف التناقضات في تحديد 
(. 11/3/2004الجزيرة نت، إنترنت  وJons, Phill ip, 1998). جية الرئاسة التي يتبعيا

 
كلـ ،  يكمان مف ىجكـ اليابانييف عمى بيرؿ ىارير 79لقد بدأ صكت أمريكا حياتو في عجمة بعد 

 غير عشرة أجيزة إرساؿ عمى 1942يكف لدل أمريكا في ذلؾ الكقت ؛ أل في فبراير عاـ 
كالتي كانت ، فصادرتيا الحككمة مف الشركات التي كانت تمتمكيا ، المكجة القصيرة أك نحكىا 

ثـ دفعت ، تستخدميا استخداما عشكائيا في محاكالت غير جدية ؛ لإلرساؿ بالمغات األجنبية 
ككانت ىذه المحطات ، الحككمة األمريكية بيا ؛ لخدمو معركتيا في الحرب العالمية الثانية 

كما كاف المشرفكف عمى البرامج بيا أحكج ما يككنكف إلى معرفة ، تحتاج إلى أجيزة جديدة 
فكانكا في غالبيتيـ مف االنعزالييف أك مف اإلدراييف الذيف ال ييتمكف إال ، أساليب الدعاية الدكلية 
ككاف عمييـ أف يتعممكا أساليب جديدة في إعداد البرامج فقد كانت السمة ، باإلعالنات التجارية 

بغرض ، ثـ التجارة مع أم دكلة ، السائدة عمى المجتمع األمريكي العزلة السياسية عف العالـ 
كما إف ظير صكت أمريكا عمى اليكاء حتى بدأت المشاكؿ ، كال سيما أمريكا الجنكبية ، الربح 

كدخمت المخابرات ، كتحديد الجية التي تشرؼ عمى إدارتو ، كال سيما تحديد دكره في المعركة 
كاىتـ ، ككانت مسئكلة مسئكلية كاممة عف جميع أنكاع الدعاية العسكرية ، العسكرية المعركة 

كىك الذم خمؽ شعبة المعمكمات ، قسـ ما كراء البحار في ىذه المصمحة بصكت أمريكا 
كاندفع صكت أمريكا في التيار نفسو ، الخارجية التي قامت عمييا ككالة المخابرات األمريكية 

كلكف كجد نفسو ، الذم اندفع فيو الحمفاء مف ناحية اىتماميـ النسبي بالدعاية السرية كالعمنية 
ثـ انتيت ، يتخبط ما بيف اإلدارة األمريكية كالسمطات العسكرية كاألسمكب اإلدارم التجارم 

كلـ يبدأ نشاطو الجدم إال بفضؿ الجنراؿ ستيمكيؿ ، الحرب دكف أف تككف لو فاعمية تذكر 
Stillwell ،  كلكف لـ يستطع صكت ، حيث أشار إلى كجكد عدد مف المستمعيف لو في ككبا

أمريكا أف يخمؽ في نفكس مستمعيو أسطكرة الثقة أك خرافة الحقيقة التي أحاطت باإلذاعة 
: " البريطانية نفسيا بيا كيقكؿ أحد األساتذة األمريكاف عف إذاعة صكت أمريكا إلى أكربا ما يمي 

كانت دعاية أمريكا إلى أكربا خالؿ الحرب دعاية بعيدة عف المكضكع الدعاية كمع ذلؾ مندفعة 
ليس فييا االتزاف كالكبرياء الدعاية كمع ذلؾ مدعية العظمة متحدية أجيزة الدعاية القائمة فعال 

(. 2004مصدر سابؽ، )" .في أكركبا
 

فكاف ، لقد بدأت في العشر السنكات األكلى بعد الحرب المشاكؿ الحقيقة أماـ صكت أمريكا 
األمريكاف عامة يفزعكف مف كممة دعاية ككانكا يعتقدكف أف ىذه الكممة إما مرتبطة بالنازية أك 

إف أمريكا : ككانكا يقكلكف ، كأنيا في أفضؿ األحكاؿ غير ديمقراطية كال داعي ليا ، بالشيكعية 



 

 

كاألىـ مف كؿ ىذا ال داعو لصرؼ أمكاؿ عمى ، كال داعو لمتفاخر ، قد قامت بكاجبيا في الحرب 
كلكال خكؼ الككنجرس األمريكي مف ترؾ ميداف الدعاية ، الكذب كالتمكيو عمى األجانب 

لمبريطانييف يحتكركنو بعد خركج ألمانيا منيزمة كفرنسا ضعيفة كركسيا تحاكؿ تدعيـ مركزىا في 
لكال خكؼ الككنجرس مف احتكار لندف لسكؽ الدعاية أللغى الككنجرس االعتمادات ، شرؽ أكربا 

ثـ أتت الحرب الباردة كنجاح ركسيا في ، كلكنو اكتفى بإنقاصيا ، الخاصة بالدعاية إلغاء كميا 
 بتخصيص 1948كأحداث ككبا فسارع الككنجرس األمريكي في عاـ ، صناعة القنبمة الذرية 

اعتمادات كبيرة لصكت أمريكا بعد أف مضت سنة أك أكثر خؼ فييا ىذا الصكت إلى درجة 
كىكذا عكس الككنجرس سياستو ظيرا عف ، كترؾ لغة الكالـ لمبريطانييف كالركس ، االحتضار 

قمب ؛ ألنو أدرؾ أف مكقؼ الركس كسياستيـ غير كاضحة الشيء نفسو يمكف أف نقكلو عف 
، الركس الذيف نشطكا في إذاعاتيـ الدكلية قبؿ ذلؾ بسنتيف ؛ ألف سياسة أمريكا لـ تكف كاضحة 

كىى ، كىكذا بدأت الحياة تدب في صكت أمريكا ؛ ليجمجؿ بما أسماه تركماف بحممو الصدؽ 
كالكاقع أف كممة الصدؽ ، لمعارضو حممة السالـ التي قاـ بيا الركس ، حممة كضعت خصيصا 

كلكف أراد أحد مكظفي المحطة أف يجعؿ لسياسة تركماف ىذا ، لـ تكف الشعار األكؿ لمحممة 
تركماف يعمف : الشعار ؛ حتى ال تخرج الصحؼ أك كسائؿ اإلعالـ الخارجية بعناكيف ؛ مثؿ 

كىذا الكصؼ الذم بو خطابو مفتتحا الحممة كاف شعارا ؛ لجذب المستمعيف ، حرب الدعاية 
(.  Jons, Phill ip, 1998). أيضا

 
لعؿ العصبية التي تميز بيا صكت أمريكا في دعايتو ضد الشيكعية تعكس لنا مدل ما كاف 

 أنشأت أمريكا ككالة المعمكمات 1953يعمقو األمريكاف مف أىميو عمى ىذه الدعاية كفى عاـ 
ككاف مف الطبيعي أف تحدث ، كأصبح صكت أمريكا مسئكلة أماميا ، كالمخابرات األمريكية 
كلكف بقى صكت أمريكا في تنظيمو األصمي حتى ، كأف تعدؿ الميزانية ، تغيرات بيف المكظفيف 

كفى عاـ ،  ساعة في األسبكع 500 بمغت إذاعات صكت أمريكا 1950كفى عاـ ، ىذا اليـك 
ثـ انخفضت مرة أخرل في السنكات العشر ،  ساعة في األسبكع 850 ارتفعت إلى 1955
، ثـ زيدت بعض الخدمات ؛ مثؿ المغة الفيتنامية في أكاخر الستينيات كأكائؿ السبعينيات ، التالية 

كيذيع صكت أمريكا في الكقت الراىف بست كثالثيف لغة إلى جانب بعض المغات التي يستخدميا 
لى جانب اإلذاعات المباشرة عمى المكجة القصيرة يمتمؾ صكت أمريكا ، في الظركؼ الخاصة  كا 

 محطة محمية غالبيتيا 4000كككالة المخابرات األمريكية مراكز خارجية تقـك بإعداد برامج في 
،  حكالي مائة مميكف جنيو 1980كبمغت ميزانية صكت أمريكا في عاـ ، في أمريكا الالتينية 

 ، 1970 مميكنا في عاـ 39في حيف كانت ،  مميكف دكالر 50 حكالي 1974بينما كانت في 
 ؛ كمعنى ذلؾ أف ميزانية صكت أمريكا تعادؿ ميزانية راديك الحرية 1948 مميكنا في عاـ 11ك



 

 

كأكربا الحرة مجتمعيف ؛ بؿ تزيد عمى ميزانية الخدمات الخارجية في اإلذاعة البريطانية بحكالي 
كعمى الرغـ مف ضخامة ىذه الميزانية فيرل المييمنكف عمى صكت أمريكا أف ىذا المبمغ ، الربع 

 جيازا 27 جياز إرساؿ يممكيا صكت أمريكا ؛ منيا 150ال يكفى ؛ لتغطيو نفقات ما يزيد عمى 
كيدعى المكظفكف أف ركاتبيـ زىيدة جدا كال ،  مكظؼ 2300خارج الكاليات المتحدة كميايا 

كالكاقع أف ميزانية صكت أمريكا تعمك كتنخفض ، تقارف بركاتب قرنائيـ في اإلذاعات التجارية 
كانخفاضة فإذا انخفضت الحرارة سرح المكظفكف الزائدكف عمى ، بعمك الترمكمتر السياسي 

(. 2004مصدر سابؽ، ). الحاجة
 

ككاف مف ،   رئاسة صكت أمريكا E.D.marrowكفى عيد الرئيس كيندم تكلى إيدمارك 
ثـ اشتغؿ بعد ، كاشتير في الحرب العالمية الثانية بما كاف يرسمو مف تقارير مف لندف ، أصدقائو 

مما ، كلمع نجمو فيو كتكالت الشخصيات األمريكية عمى شغؿ ىذا المنصب ، ذلؾ في التمفزيكف 
كىك عبارة صريحة عف االضطراب أك ، أدل إلى ما يسميو المكظفكف ىناؾ بالتكتر الخالؽ 

فيناؾ نكع مف الغمكض كالسمبية بيف الجياز اإلدارم كالجياز البرنامجي يتمثؿ في ، المحظية 
مجمس المديريف أك المكتب السياسي الذم يصدر يكميا تعميمات مختمفة بما يتبع في األقساـ 

.  المغكية كىك مسئكؿ مباشرة أماـ الككنجرس ككزارة الخارجية كرئيس الجميكرية 
أما العاممكف في اإلذاعة نفسيا فيطالبكف بنكع مف االستقالؿ داخؿ نطاؽ ككالو المعمكمات 

كيقـك المكظفكف بقراءة التكجييات يكميا إلى جانب ، كلكنيـ مف جنسيات مختمفة ، األمريكية 
تقارير المراسميف األجانب الذيف ينشطكف داخؿ مكاتبيـ في السفارات األمريكية في الخارج كالذيف 

يتدارسكف فيما يكتبكنو بتقاريرىـ مع ممثمي كزارة الخارجية كمكظفييا بالسفارات كىناؾ ميثاؽ 
 أيضا يحدد بعض السياسات التي يتبعيا صكت أمريكا ك ينص عمى أف 1960يرجع إلى عاـ 

كال يمثؿ أم شريحة ، يككف إنتاجو مكثكقا بو رسميا كدقيقا عمى أف صكت أمريكا يمثؿ أمريكا 
كعميو أف يقدـ سياسة الكاليات المتحدة كاضحة كبطريقو فعالة كما يقدـ المناقشات ، مف مجتمعنا 

أف ىذا : كيرل اإلذاعيكف في صكت أمريكا ، كاتجاه الحككمة في ىذه السياسات ، اليادفة 
كما يركف أف ىذا الميثاؽ ليس لو شرعيو ممزمة ، التكجيو يخكؿ ليـ الحرية في تأكيؿ األخبار 

كالكاقع إف القيكد المفركضة عمى التعميقات التي تصدر عف صكت أمريكا ليست نتيجة تزيد في 
إصدار التكجييات مف أعمى ؛ كلكف نتيجة كتابة التعميقات بمعرفة المكظفيف في صكت أمريكا 
في حيف أف اإلذاعة البريطانية تعتمد في كتابة التعميقات عمى كتاب خارجييف عمى أف تقـك 
الجيات المسئكلة باختبارىـ ؛ بحيث تتقارب آراؤىـ مف أراء كزاره الخارجية ؛ كليذا نجد أف 

كحتى إذا ما ، كىى كجية محدكدة الرأم كاالتجاه ، صكت أمريكا يمثؿ كجية النظر الحككمية 
استخدـ صكت أمريكا صحفييف مأجكريف ؛ لكتابو مكاده السياسية أك لمراسمتو مف الخارج فإف 



 

 

لقمة المادة المتاحة ليـ كلطكؿ المكاصالت بيف كاشنطف ، كتابتيـ كتقاريرىـ محدكدة النطاؽ 
كفى عبارة أخرل ال يتمقى ىؤالء ، أك كاشنطف كىؤالء الكتاب المأجكريف ، كالمكاتب الخارجية 

كلكف ىناؾ خدمة تكاد تككف مستقمة ىي الخدمة ، الكتاب تكجيياتيـ في الكقت المناسب 
كىناؾ محطة إرساؿ قائمو بذاتيا أيضا في جزيرة ركديس تذيع بالعربية كيتحكـ ، اإلفريقية 

أما عف تمكيف األخبار كالتعميقات فإف ما ، المكظفكف فييا فيما يذاع عمييا بمختمؼ المغات 
يحدث ىك أف المحرريف يتبعكف سياسة كزارة الخارجية مع تعديالت طفيفة كيكفى مجرد مكالمة 

كلـ يكف مكظفك صكت أمريكا يختمفكف مع المكجييف في ، تميفكنية ؛  لمعرفو التكجييات 
حينما أرادت الخارجية خنؽ خبر إعداـ الكزراء ، الخارجية األمريكية فيما عدا حادثا كاحدا فقط 

كلكف المشرفيف في صكت أمريكا أذاعكا الخبر كما ، مندريس ؛ تمبية لرجاء الحككمة التركية 
كحدث خالؿ أزمة ككبا أف كاف ألف كزير الخارجية غير راض عف ، أذاعتو المحطات األخرل 

كمف ثـ أرسؿ أحد مكظفي الخارجية ؛ ليشرؼ عمى سياسة صكت ، تكثيؼ الحممة ضد كاسترك 
كليس نتيجة ، كبالفعؿ تـ ذلؾ مع بعض االحتجاجات النابعة مف الشعكر بالميانة ، أمريكا 

أما عف األخبار الداخمية ، معارضة المكظفيف لمسياسة الرسمية أك تأكيد الستقالؿ صكت أمريكا 
كقد يعكد ذلؾ إلى عدـ كجكد جياز كاحد لمتكجييات الخارجية ، فمممحرريف بيا حرية أكبر 

كليس شريحة مف مجتمعيا ، كالداخمية كيجيد صكت أمريكا ؛ مف أجؿ التعبير عف أمريكا ككؿ 
؛ كىك إذا لـ ينشر المشاكؿ الداخمية عندما تنشرىا كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية األخرل التي ال 

كلكف ، كبالمناسبة ليس مف المعركؼ تماما عدد المستمعيف ، تخضع لمحككمة قد يفقد مستمعيو 
كفى ذلؾ مبالغة كاضحة ، يقدر مكظفك صكت أمريكا عددىـ بخمسيف مميكف مستمع في األسبكع 

كلكف دكف جدكل معرفة مدل فاعمية ىذه المحطة ، كقد حاكؿ الككنجرس في مناسبات عديدة 
(. 1989شرابي، )كىؿ ليا أثر أـ ال ؟ 

 
كالكاقع إف صكت أمريكا كغيره مف المحطات التي تذيع برامج أجنبية يعمؿ في شيء مف الظالـ 

كيكلي صكت أمريكا بعض المغات أكلكيات ، ؛ بسبب عدـ معرفتو مشارب المستمعيف كأرائيـ 
كمف ىنا نجد أف االتحاد السكفيتي يحتؿ ، خاصة تتمثؿ في عدد ساعات اإلرساؿ األسبكعية 

 ساعة في األسبكع بما في 168المركز األكؿ في اىتماـ اإلذاعة األمريكية المكجية ؛ إذ تذيع لو 
ثـ جكرجيا كأككرانيا كأزبكستاف كأرمينا ثـ ، " استكنيا كليتكانيا كال تفيا : " ذلؾ دكؿ بحر البمطيؽ 

 56ككانت فيتناـ تأتى بعد الصيف  ، قكيذيع ليا سبعيف ساعة بالمغة المف دارم، تأتى الصيف 
أما أكربا الشرقية ، "  ساعة 49ككؿ منيما ، " ثـ العربية كاألسبانية إلى أمريكا الالتينية ، ساعة 

كالمغة التي تحتؿ المقاـ األكؿ في عدد ،  ساعة أسبكعيا 87فيما عدا االتحاد السكفيتي فيذيع ليا 
؛ نظرا النتشار المتكمميف بيا في  ( ساعة أسبكعيا 222)ساعات اإلرساؿ ىي اإلنجميزية 



 

 

كيمكف سماع اإلنجميزية عف صكت أمريكا االتحاد السكفيتي ، مختمؼ أنحاء الكرة األرضية 
ف تكف ىذه المنطقة ليست منطقة سقكط إشعاع أصيؿ، كبعض دكؿ أكربا الشرقية  شرابي، ). كا 

1989 .)
 

 كىى ترينا أف صكت أمريكا ييتـ 1979 كأكائؿ عاـ 1978كىذه األرقاـ كانت حتى أكاخر عاـ 
كنالحظ أف اإلذاعة إلى شماؿ فيتناـ بعد ، كما كاف ييتـ بالفيتنامييف ، اىتماما كبيرا بالشيكعييف 

ثـ أنقصت ،  ساعة يكميا 18ككانت  ، 1972أف عبرت القكات الكطنية خط التقسيـ في ربيع 
كيالحظ أيضا أف ككالة المخابرات ، كىك نصؼ ىذه الساعات ، بعد العبكر إلى مستكاىا الحالي 

األمريكية تستعرض عادة عدد المغات كساعات إرساؿ كؿ منيا كؿ بضع سنكات كلكف ليس مف 
كمف ثـ ينتظر أف تبقى ، المعتاد إنقاص ساعات اإلرساؿ كما حدث بالنسبة لمغة الفيتنامية 

كقد ، ساعات اإلرساؿ الحالية فترة مف الزمف ؛ إال إذا حدثت تغيرات أساسية كبرل غير متكقعة 
 اإلذاعات الثانية إلى االتحاد السكفيتي ؟ ليتساءؿ المرء ىؿ الكفاؽ بيف ركسيا كأمريكا أٌثر عؿ
كلكف األسمكب ىك الذم ، السياسة لـ تتغير : كيرد عمى ذلؾ نائب مدير عاـ صكت أمريكا بأف 

، كأجاد نكعيتيا ، فزاد صكت أمريكا مف فترة المكسيقى ، تغير خاصة بعد أف ألغي التشكيش 
كشرع في صبغ اإلذاعات كميا بصبغة إنسانية كقد ال ، كما أخذ يعمؽ المكاد المذاعة كيجكدىا 

كيرد أحد ، حتى أصبحت كٌدية لمغاية ، حظ الكثيركف أف ليجة صكت أمريكا بعد الكفاؽ خفت 
 أكثر مف اىتمامو ةصكت أمريكا ال يزاؿ ييتـ بأعدائو في األيديكلكجي: األمريكييف عمى ذلؾ بأف 

كما ال يكجو أيو إذاعة إلى إنجمترا ، فقد ألغي اإليطالية كاليابانية ، بأصدقائو المكاليف لو 
كذلؾ تكقؼ اىتمامو بأفريقيا بعد أف تكقؼ صكت أفريقيا الحر مف القاىرة إثر ، باالنجميزية 

أما إذاعات أمريكا باألسبانية كالبرتغالية إلى أمريكا الالتينية فيي ىامة ، استقالؿ الدكؿ األفريقية 
،  ساعة بالبرتغالية 21 ساعة في األسبكع باألسبانية ك 49كتستغرؽ ، مف الناحية السياسية 

كيحاكؿ المشرفكف عمى صكت أمريكا االىتماـ باإلذاعة المكجية إلى الصيف بعد أف تمكف عدد 
كلكف ليس ىناؾ ما ، مف األجانب مف رصد المكجة األمريكية كسماعيا بكضكح في الصيف 

يؤكد كجكد مستمعيف لصكت أمريكا ىناؾ في حيف تدؿ الشكاىد عمى كجكد بعض المستمعيف 
(.  Jons, Phill ip, 1998). لصكت أمريكا في ركسيا كدكؿ أكربا الشرقية

 
كقد بدأت عمميا ، كألى جانب صكت أمريكا تكجد المحطة األمريكية في القطاع األمريكي ببرليف 

كىناؾ إلى جانب أمريكا .كىى تخضع لممندكب السامي األمريكي في ألمانيا  ، 1946في عاـ 
كىما ىيئتاف أمريكيتاف عمى ىيئو ، كالمحطة األمريكية في براليف راديك الحرية كأكربا الحرة 
ككاف ىناؾ رأل بضميا إلى صكت ، شركات عامة كتقـك ككالة المخابرات األمريكية بتمكيميا 



 

 

ألف صكت أمريكا في عرفيـ ىك  ، 1973كلكف صرؼ النظر عف ذلؾ في عاـ ، أمريكا 
كىك كأم قسـ مف أقساـ المخابرات األمريكية ييتـ بالتطكرات ، الصكت الرسمي لمكاليات المتحدة 

أم إنو ال يتدخؿ في شئكنيا الداخمية في حيف ييتـ راديك أكربا ، الداخمية في الدكؿ المستيدفة 
الحرة كراديك الحرية في المقاـ األكؿ بشئكف الدكؿ المستيدفة خاصة الداخمية منيا إذ يذيع 

معمكمات عف الظركؼ كاألحكاؿ كاالتجاىات السائدة فييا مع نقد المشاريع الشيكعية كمياجمة 
كلما كاف ىذا ممنكعا دكليا رؤل إبقاء المحطتيف األمريكيتيف عمى حالتيما ، االشتراكية 

كتاريخ صكت أمريكا يختمؼ عف ، باعتبارىما ال يعبراف عف الرأم الرسمي لمحككمة األمريكية 
فصكت أمريكا ىك نتاج الحرب الماضية في حيف يعتبر ، كراديك الحرية ، تاريخ راديك أكربا الحرة 

كنالحظ أف راديك أكربا الحرة أنشئ في ديسمبر عاـ ، األخيراف مف مخمفات الحرب الباردة 
 يكليو 4كبدأ فعال إذاعتو في ، كمقرىا الرسمي كأليو نيكيكرؾ ،  كشركة ال تبغي الربح 1949
دانيا "  كيمك كات مركب عمى عربة متنقمة قرب 7.5 عمى جياز إرساؿ صغير قكتو 1950عاـ 
 يكجو برامج مستقمة إلى الدكؿ االشتراكية في شرؽ 1951ثـ أخذ ابتداء مف مايك عاـ ،  " ـق

كلكف لـ ،  عمى ىيئة شركة مقرىا كأليو ديالكر 1951أما راديك الحرية فقد أنشئ في عاـ ، أكربا 
ككال المحطتيف  ، 1963كاتخذ لنفسو اسـ راديك الحرية عاـ  ،  1953يبدأ إذاعتو إال في مارس 

كيستخدـ راديك أكربا الحرة أجيزه إرساؿ مكجكدة في ألمانيا كالبرتغاؿ في ، تعمالف في ميكنخ 
، كالبمغارية ، كالمجرية ، كالركمانية ، كالسمكفاكية ، كالتشيكية ، إرساؿ برامجو بالمغات البكلندية 

كيذيع بالركسية كبمغات دكؿ ، أما راديك الحرية فيمتمؾ محطات إرساؿ في ألمانيا كأسبانيا كتايكاف 
، كبالبحكث كالتحميالت السياسية ، كيقـك بالتصنت عمى اإلذاعات الشيكعية أيضا ، البمطيؽ 

 بالمائة مف شعب ركمانيا كاف يكاظب عمى االستماع لو عاـ 60كيدعى راديك أكربا الحرة أف 
،  بالمائة مف بمغاريا 43ك ،  بالمائة مف المجر 55ك،  بالمائة مف شعب بكلندا 57ك ، 1978

كمعنى ، منيـ الثمثاف مف المستمعيف المنتظميف ،  بالمائة مف تشيككسمكفاكيا يستمعكف لو 39ك 
كتقدر إذاعة ، الشخص الذم يستمع إلى المحطة مرتيف أسبكعيا : المستمع المنتظـ ىك ذلؾ 

كالعاممكف في .  مميكف نسمة في االتحاد السكفيتي 40أكربا الحرة عدد المستمعيف إلييا بنحك 
كلقد أبانت المجنة ، ىاتيف المحطتيف ىـ مف الياجريف الذيف يأخذكف أكامرىـ مف األمريكييف 

القكه : " الجميكرية التي شكمت لمدراسة أف القكه المحركة كراء راديك الحرية كأكربا الحرة ما يمي 
كيضع ، كىما مسجمتاف بناء عمى أكامر مف الحككمة األمريكية ، المحركة لممحطتيف ىي أمريكا 

، كيشرؼ عمييا كبار اإلدارييف األمريكييف مف رجاؿ االحتالؿ في أكربا ، سياسة المحطتيف 
كتتمقى المحطتاف ، كغالبيو المكظفيف فييما مف األجانب الذيف تجنسكا بالجنسية األمريكية 

كقد دأبت ككالو المخابرات األمريكية عمى "  مف أمريكا سكاء بطريقة سرية أك عمنية ااعتماداتيـ
 سنة كبمضي الكقت انكشؼ األمر كأكصى تقرير 20تخصيص مبالغ لياتيف المحطتيف منذ 



 

 

كالمحطتاف ىما شركتاف : " كجاء فيو أيضا ، المجنة الجميكرية بإيقاؼ التمكيؿ السرم لممحطتيف 
كيشرؼ ، كظيرتا إلى عاـ عالـ الكجكد بإيعاز مف الحككمة نفسيا ، تخضعاف لمقانكف األمريكي 

كىـ الذيف يحددكف المغات كساعات اإلرساؿ ، عمييما كبار المكظفيف األمريكييف لقكات االحتالؿ 
ف كاف ىناؾ عدد مف رعايا دكؿ أكربا الشرقية الذيف تأمرككا إلى ، كسياسة التشغيؿ الدعائية  كا 

جانب عدد مف األكركبييف اآلخريف كجميع االعتمادات التي تصرؼ عمى ىاتيف المحطتيف 
ككالة المخابرات األمريكية في تمكيميا المحطتيف " كأشارت المجنة في تقريرىا إلى أف ، " أمريكية 

كأكصت باف ، " كتعمؿ عمى التمكيو عمى المستمعيف كعمى الككنجرس األمريكي ، بطريقة سرية 
تقـك الحككمة األمريكية بتكفير نصؼ االعتمادات الالزمة ؛ لتشغيؿ المحطتيف مؤممة أف يقدـ 

كلكف لـ يحدث شي ، " رعايا أكربا الغربية ما يمـز مف اعتمادات إضافية عف طريؽ  التبرعات 
.  كتعيف عمى الحككمة األمريكية دفع جميع النفقات ، مف ذلؾ 

كيتكلى المجمس األمريكي لإلذاعات الدكلية اإلشراؼ عمى كؿ مف أكربا الحرة كراديك الحرية 
أما فكرة جمع تبرعات ؛ لتشغيؿ المحطتيف ، كيمثميا في الككنجرس كميمتو تكفير األمكاؿ ليا 

كصمة ككالة المخابرات كالمعمكمات األمريكية بيما عرضية كليست المسألة أف ،  فقد كلدت ميتة 
يككف اإلشراؼ ليا ؛ بؿ ىؿ تبقى المحطتاف أك ال تبقياف ؟ كالمحؾ في ذلؾ تأثير اإلذاعات 

ىؿ تقـك : كفى عبارة أخرل ، الصادرة منيما سكاء عمى الشعب أك عمى الحككمات المستيدفة 
المحطتاف بإثارة الشعكب كحضيا عمى الثكرة ؟ كىؿ في إذاعتييما ما يضر بالكفاؽ بيف الدكلتيف 

أف عممية الحض عمى : ؟ كأكؿ ما يرد عمى الفكر ردا عمى التساؤؿ الخاص باإلثارة " العظمييف
لتكاكب العدكاف الثالثي عمى مصر ىك أمر  ، 1956الثكرة التي حدثت في المجر في عاـ 

 1956كليس ىناؾ مف الكثائؽ ما يثبت أف إحدل المحطتيف قامت بعد عاـ ، انتيى كانقضى 
ك يعترؼ المشرفكف عمى أمريكا ، بتحريض الناس عمى الثكرة كالتظاىر في الشكارع بصكره عمينو 

الحرة أف كؿ األثر الذم تتركو اإلذاعات الصادرة عف ىذه المحطة أف تثير الخكؼ في نفكس 
 أكربا الحرة في أكتكبر عاـ تالناس ؛ مما يدفعيـ إلى المبالغة في رد فعميـ ؛ فمثال عندما تحدث

 عف لجنة األمـ المتحدة ظف المجريكف أف التدخؿ األمريكي سيؤدل إلى ما يشبو الكضع 1965
كميما يكف األمر فأكركبا الحرة قد فعمت ما كاف يحاكؿ فكستر دالس تجنبو عندما ، في ككريا 

نحف ال نرغب في أف نقكؿ لمشعكب األسيرة في شرؽ أكربا ماذا فعؿ  : " 1950قاؿ في عاـ 
كمعنى ذلؾ نحف ال نرغب في التغرير ، " االتحاد السكفيتي مع الكطنييف البكلندييف في كارسك 

كقد أشار أحد ، بيـ بشأف التحرير كبعد حادث المجر تراجعت المحطتاف عف ىذه السياسة 
لـ يعد راديك أكربا الحرة يدعك مستمعيو إلى الثكرة عمى : " الزعماء المجرييف إلى ذلؾ فقاؿ 

كلكف مف الخطأ أف نأخذ مثؿ ىذه التصريحات ، االتحاد السكفيتي أك الحككمات االشتراكية 
قضية مسمما بيا خاصة أف عمميات االقتباس المشكىة التي درجت عمييا كسائؿ اإلعالـ 



 

 

األمريكية إلى جانب عمميات تحميؿ النتائج أك اآلثار المترتبة عمى ىذه العبارات المقتبسة خطرة 
ما ىي الحقيقة ؟ " ؛ إذ ىي تمقى في ركع المستمع ما يسمعو حقيقة في حيف أنو غير ذلؾ 

الحقيقة بالنسبة لمرجؿ تختمؼ عف الحقيقة بالنسبة لغيره فمثال األخبار كالتأكيالت أك التفسيرات 
ليست حقيقة ؛ بؿ ىي - أكربا الحرة كراديك الحرية - التي تختارىا إذاعات أمريكا الرمادية 

كلكنيا في نظر المشرفيف عمى ىاتيف اإلذاعتيف صادقة ألف أجزاءىا صحيحة بغض ، مبتكرة 
النظر عف كمياتيا ؛ كمعنى ذلؾ أف أكربا الحرة كراديك الحرية كانتا كال تزاالف مناىضتاف لممذىب 

فيذه رسالتيما كمبدأ مناىضة الشيكعية يحتـ أف تككف ميمتيما مختمفة عف أم إذاعة ، الشيكعي 
فالبرامج الصادرة مف ميكنيخ فييا استفزاز لمحككمات الشيكعية ؛ إذ تحتكل عمى أقكاؿ . أخرل 

كيدافع عف ، كمقتطفات مف الكتب المحرمة في االتحاد السكفيتي ، الياربيف مف الحكـ الشيكعي 
 بالمائة مف برامج 25تمثؿ القراءات مف النصكص المقتبسة حكالي : " ذلؾ راديك الحرية فيقكؿ 

كىى تساعد الشعب السكفيتي في التغمب عمى نظاـ الرقابة الصاـر عف طريؽ ، راديك الحرية 
 كباستكتاؾ  salzheniteynسكنزىيميف : إذاعة نصكص الكتب لكبار المفكريف مثؿ 

pasternak مثؿ زخاركؼ مبدفكؼ sakharov meduedev  كنشر آراء مختمؼ القكميات  
ذاعة صيحات ، كأىالي القـر كالتتار كالميتكانييف ، داخؿ االتحاد السكفيتي مثؿ األككرانييف  كا 

أك يالحظ أف الديف في ، المدنييف السكفيتي الذيف ينادكف بالحرية الدينية كالتي لـ تعد ذات باؿ 
كعدـ تعميـ ، االتحاد السكفيتي لـ يعد يشكؿ عقبة ؛ بسبب انقراض المتدينيف مف كبار السف 

كالكاقع إف راديك أكربا الحرة كراديك الحرية يحاكالف تقديـ برنامج عاـ في ، الديف بالمدارس 
خدماتيا المغكية ؛ لينافس البرنامج العاـ الذم تقدمو اإلذاعة الكطنية في كؿ دكلو مستيدفة كىما 

كلقد نجحا بعض النجاح في ، كسياسة جميع المحطات الدكلية ، في ذلؾ يخالفاف العرؼ الدكلي 
نظرا الف  " 4كارسك " فمثال البكلنديكف يسمكف البرنامج األمريكي بالمغة البكلندية ، بعض الدكؿ 

كىذا الدكر الذم تؤديو المحطتاف األمريكيتاف ، ىناؾ ثالث قنكات إذاعيو في العاصمة كارسك 
في الحقيقة يرمى إلى الحط مف سمطة الدكلة بإنشاء كسيمة اتصاؿ جماىيرية ال تخضع ليا ؛ بؿ 

كىؿ ىك صحيح أك خاطئ ؛ لكف ، تنقضيا كالمشكمة ىنا ليست في احتكار الدكلة لإلذاعة 
ىؿ يحؿ لدكلة أجنبية أف تتدخؿ ؛ لكسر احتكار دكلو أخرل لإلذاعة ؟ كيدافع : المشكمة ىي 

أصحاب ىذا الرأم مف رجاؿ الدعاية األمريكية بأف الشعب في داخؿ الدكؿ المستيدفة يتكؽ إلى 
كلقد اقتبس تقرير المجنة الجميكرية ما قالو ألكسندر ، مصدر بديؿ لممعمكمات كالرأم مف رجاؿ 

إف ما يسمعو سكاف أكربا الشرقية مف آراء : " سكؿ نستيف الفائز بجائزة نكبؿ في محاضرة لو 
كلقد دافع ىذا العالـ عف كجكد اإلذاعتيف " مختمفة كىك ما يذيعو راديك الحرية كراديك أكركبا الحرة 

العالـ المقيكر عمى أمره الذم ال يسمح لو بالتجاكب ركحيا ميددان بالدمار : فقاؿ ، األمريكيتيف 
كالفناء إذا لـ يسمح لمعمـك كالمعرفة كالتعاطؼ كالمكدة باالنتقاؿ مف نصؼ العالـ إلى نصفو 



 

 

كىذا يمثؿ خطرا كبيرا خطر ، األخر ؛ كىك يعنى مف الدكؿ الديمقراطية إلى الدكؿ الشيكعية 
كبت أك خنؽ المعمكمات فال يسمح ليا بالتدفؽ الحر بيف جزئي أك نصفى الكرة األرضية فتحكلت 

بؿ تجريدات عسكريو ال تعرؼ ، المنطقة المكممة إلى عالـ ال يسكنو أناس مف أىؿ األرض 
ألف تيب كتنقض عمى ، ككؿ ما ييميا أف تككف عمى استعداد ، شيئا عف العالـ كراء حدكدىا 

 مف أصؿ ركسي في شيادتيـ أماـ الجنة فائدة فالحدكد كلؽ آثار ىذا العالـ كغيره مف المنحدرم
كليس جميع الركس ، كلكف ليس ىؤالء الناس ىـ كؿ الناس ، اإلذاعات الصادرة مف ميكنيخ 

يركف في التأييد األمريكي عف طريؽ راديك الحرية كراديك أكربا الحرة لقضاياىـ بركة جامعة ؛ بؿ 
كيركف أف التأييد الذم ، إف كثيرا مف المنشقيف ينادكف باإلصالح كيختمفكف مع الرأم السابؽ 

 الركس مف اليمينيف في ميكنخ كضمو ليـ في نظر السمطات الشيكعية ؛ بؿ يمنع فيمقاه الالجئك
ك ينادكف بأف ىذا التأييد يعطى ، المصمحيف مف المناداة في إصرار عمى أكجو اإلصالح 

بؿ إف نشاط راديك ، اليسارييف المتعصبيف الفرصة ؟ ألف يصفكىـ بأنيـ أعداء لمشعكب السكفيتية 
إذ يركف محطات أجنبيو تحاكؿ أف تقـك ، الحرية كأكربا الحرة يثبط مف عزيمة المصمحيف 

ذا كاف في استطاعة الصيف أك أم دكلو أخرل أف تعيش بدكف برنامج عاـ ييميف ، بعمميـ  كا 
عميو األمريكاف فمماذا يستثنى مف ذلؾ الركس كشعكب شرؽ أكربا كيدعى المييمنكف عمى راديك 

، كاف ىناؾ أخبارا ال يذيعيا سكاىـ ، الحرية كأكربا الحرة أنيـ يبكركف قبؿ غيرىـ بإذاعة األخبار 
ذا ما كانت محطات اإلذاعة الغربية ، كتمؾ التي تمغى أك تيمؿ عف قصد في الدكؿ المستيدفة  كا 

تسمح لنفسيا بإذاعة مثؿ ىذه األخبار فمماذا ال تذيعيا المحطتاف األمريكيتاف ؟ كيقكؿ المييمنكف 
عمى المحطتيف أنيـ يستطيعكف إذاعة األخبار كتطكيرىا كصبغيا بصبغة داخمية بحتة كأف في 

 57: كفى تفصيؿ أدؽ كيستشيدكف بأف ، استطاعتيـ إف يردكا أسرع مف المحطات األخرل 
أنيـ سمعكىا ألكؿ :  قالكا Gdanskبالمائة مف سكاف بكلندا عندما سئمكا عف مظاىرات جدانسؾ 

كلقد رفضت ، مرة مف أكربا الحرة التي التقطت الخبر مف جياز إرساؿ محمي أك إشارة السمكية 
المحطات البكلندية الرسمية أف تذيع الخبر بالتفصيؿ فقد تستطيع المحطتاف الرد عمى النقد 

إلنشاء برنامج عاـ لدكلة ما تشرؼ ، كلكنيما لف تستطيعا أف تقدما تبريرا معقكال ، المكجو ليما 
كميما يكف مف . عميو دكلة أجنبية كيعارض البرنامج العاـ الكطني الذم تقدمو الدكلة المعينة 

أمر فمف المسمـ بو أف مف الممكف االنتفاع بمزايا اإلذاعات عمى المكجة القصيرة إلى الدكؿ 
الشيكعية بدكف راديك الحرية كأكربا الحرة في شكميا الراىف كقد يككف ذلؾ بتعديؿ جذرم لياتيف 
المحطتيف مع تغيير في االسـ كاستبداؿ لممكظفيف بآخريف مما يزيد مف حجـ االستماع ؛ إذ 

كلكف يرد عمى ذلؾ أيضا باف ، الشؾ فيو أف شيرتيما اليدامة تقمؿ مف تجاكب الشعكب نحكىما 
فالحاجة تقضى بإغالؽ المحطتيف في مقابؿ تسييؿ االتصاؿ بيف ، تغيير االسـ كحده ال يفيد 

كتخكيؿ الشعكب قدرا أكبر ، كالسماح بالزيارات كتبادؿ الصحؼ كالكتب كاألفالـ ، شطرم أكربا 



 

 

أك مف الغرب إلى الشرؽ بدكف ،  بحيث تستطيع أف تتجو مف الشرؽ إلى الغرب ، مف الحرية 
كينظر األمريكاف إلى المحطتيف باعتبارىما رصيد كبير كىاـ ال يمكف التنازؿ عنو ، قيكد كمغاالة 

إال إذا قدـ الركس تنازالت تستأىؿ إيقاؼ ىاتيف اإلذاعتيف ؛ أم أنيـ يتخذكف منيما كرقة يمعبكف 
كلقد أظير الركس في مؤتمر جنيؼ الخاص باألمف ، بيا في المفاكضات مع االتحاد السكفيتي 

كقد ، كأنيما تعمالف بالجاسكسية ، األكركبي أنيـ يعتبركف المحطتيف بمثابة عناصر ىدامة 
كما لـ ، حاكلت ركسيا باستمرار الضغط عمى ألمانيا الغربية ؛ لطرد المحطتيف مف أرضيا 

ف كاف قد تكقؼ في مؤتمر جنيؼ ، يتكقؼ الركس عف التشكيش عمى المحطتيف المذككرتيف  كا 
(. 2005مصدر سابؽ، ). بالنسبة لممحطات الغربية األخرل

 
كالكاقع أف المحطتيف األمريكيتيف برغـ أنيما يؤدياف دكرا بارزا في الدعاية فإنيما ليسا بالسالح 
الكحيد في ترسانة الدعاية األمريكية فيناؾ صكت أمريكا كالمحطة األمريكية في برليف كشبكو 

كيالحظ أف  ، 1943كالتي يرجع تاريخيا إلى عاـ، اإلذاعات التابعة لمقكات المسمحة األمريكية 
كقد كتب فكلبرايت عضك مجمس الشيكخ ، إنشاء راديك أكربا الحرة كاف في الرابع مف يكنيو أيضا 

إف احتماؿ إساءة استخداـ إذاعية : األمريكي عف راديك كتميفزيكف القكات المسمحة األمريكية قائال 
كتميفزيكنيا أمر مقمؽ ؛ تماما خاصة إنيما يمثالف أكبر شبكة إذاعية كتميفزيكنية في العالـ 

كخاصة في ، كليما مستمعكف كنظارة مف خارج القكات المسمحة األمريكية ، تخضع لرقابو كاحدة 
أضؼ إلى ذلؾ كجكد عدد مف المحطات التجارية الصغيرة التي تذيع عمى مكجات قصيرة ، آسيا 

 مف نيكيكرؾ كاألىـ مف ىذا كذاؾ أف الركس يقدركف تماـ التقدير ما تممكو wrulمثؿ محطة 
أمريكا مف أجيزة أطمقكا عمييا اسـ االستعمار األلكتركني كيسمييا البعض مف النقاد كسائؿ 

كلعؿ الدعاية المباشرة باإلذاعة أصبحت أك سكؼ تصبح قريبا مف ، االتصاؿ الدبمكماسية 
فيناؾ االستعراضات ، فالدعاية ال تقتصر إال عمى كسائؿ االتصاؿ التقميدية ، األمكر القديمة 

كاألفالـ كاألقمار كالخدمات السمكية كالالسمكية كالككاالت أيضا كالتي تمثؿ األخبار األمريكية 
كبالتالي تدخؿ المغة ، كالدعاية في نظر البعض تمتد إلى الثقافة ، فييا القسـ األعظـ كغيرىا 

كصفقات الطعاـ كاإلعالنات كالترفيو كالتبادؿ الثقافي في كسائؿ الدعاية فمـ تعد فكرة الدعاية في 
كتأثير ، نظرىـ تقكـ عمى أفكار يتمقاىا المكاطنكف المتسامحكف فقط ؛ بؿ ىي أكثر مف ذلؾ 

كالكاقع إف أمريكا ، أمريكا مستمد في غالبية األحكاؿ مف الصفة األمريكية في كؿ األسكاؽ 
، تسممت إلى جميع كسائؿ االتصاؿ التقميدية كغير التقميدية في بالد العالـ بطريقة أك بأخرل 

، كىذا التسمؿ ال يمكف فصمو عف الصكر الثقافية الشاممة األخرل فيك سمة تتسـ بيا ىذه الصكر 
كىك ييدؼ إلى ضرب االشتراكية بجميع أشكاليا كالحافز الرئيس الذم يعتمد عميو األمريكيكف 
في ضرب االشتراكية ىك الحياة الرفيعة التي يعيشيا الناس في الكاليات المتحدة ؛ سكاء الحياة 



 

 

 أكدت لجنو الشئكف الخارجية بالككنجرس أف الزيادة األخيرة 1964كفى عاـ . المادية أك الفكرية 
كأعمف تقرير أمريكي ، في تأثير الجمكع الشعبية قد خمقت بعدا جديدا تعمؿ فيو السياسة الخارجية 

آخر أف االتصاؿ الالسمكي قد تقدـ كتطكر؛ بحيث أصبح في بعض األحكاؿ كسيمو لمضغط في 
األياـ التي كاف يستطيع فييا ديف - بدكف رجعة - السياسة الخارجية ؛ بمعنى أنو قد انتيت 

، اتشيسكف كزير الخارجية السابؽ أف يتندر أك يستيزئ برد فعؿ األجانب عمى الدعاية األمريكية 
إذا أخذت في اعتبارم ما تفكر فيو الشعكب األخرل أك ما تشعر بو أككف : " أك كما قاؿ داالس 

كقد أصبح األمريكيكف ، كالكاقع أف داالس غٌير مف رأيو ىذا فيما بعد ، " قد انحرفت عف كاجبي 
فيتناـ كاالضطرابات : اليـك يشعركف بحساسية أكبر أماـ الرأم العاـ الدكلي كالمحمى ؛ مثاؿ ذلؾ 

كغير ذلؾ مف المثالب القكمية التي أثرت في سمعة أمريكا ، العنصرية كفضيحة ككترجيت 
كالرسميكف كغير الرسمييف يتفقكف عمى كجكب . كالتي ال يمكف تصحيحيا بسيكلة ، الخارجية 

تقديـ الكجو الباسـ ألمريكا في الخارج بعد أف اتضح أف األفالـ التي تعرض حياة األمريكاف كاف 
كمف الكاضح أيضا أف ، ليا تأثير كبير عمى الشعكب سكاء رضي بذلؾ األمريكيكف أك لـ يرضكا 

ىذا الشعكر الذم تركتو صكر الحياة األمريكية في نفكس الشعكب األخرل ال يمكف ألم حككمة 
أف تحد منو أك تنقصو ؛ بؿ إف الدكائر الحككمية أصبحت تعتمد عمى مجمكعات األقمار كأساس 

ف كانت ال تمثؿ كؿ كسائؿ الدعاية ثـ إف التناقض بيف برامج  في الدعاية باإلذاعة حتى كا 
اإلعالف األمريكي كالبرامج الترفييية كغيرىا كاإلصرار الكاضح عمى الخط األيديكلكجي ىك الذم 

ككأنيا تعيش في زمف ، يجعؿ دعاية صكت أمريكا فجو بشكؿ تظير معو بعض األحياف 
ككأنيـ يحسبكف الكممات ، فالمراسمكف مثال يتميزكف بصكت جاد عميؽ كبطيء ، مضى 

كالمناقشات تدار في جدية زائدة عف الحد ؛ أل إف صكت أمريكا ال يترؾ المتحدثيف عمى 
كالكاقع أف صكت أمريكا باعتباره الصكت الرسمي لمكاليات المتحدة ال ، سجيتيـ بدكف تكمؼ 

، كليس ىناؾ مف سبيؿ أمامو إلخفاء النبرة األيديكلكجية في إذاعتو ، يمكف إال أف يككف رسميا 
أما راديك أكربا الحرة كراديك الحرية فيما أميؿ إلى ، كلـ يستطع أف يبتعد عف ىذا الشكؿ الرسمي 

الطريقة األلمانية القائمة عمى النبرة الخفيفة المرحة كالعاطفة ؛ بؿ إف راديك القكات المسمحة قد 
كقد يعكد ذلؾ في المقاـ األكؿ إلى ، غدا ككأنو محطة تجارية فرفع الكمفة بينو كبيف المستمعيف 

كقد يككف مف الخطأ أف يقدـ صكت أمريكا ، أنو يستعير الكثير مف مكاده مف المحطات التجارية 
كالمشكمة أعمؽ مف ذلؾ ؛  إذ ال . الرسمي نشرات مكجزة كتمؾ التي تقدميا اإلذاعات التجارية 

ىؿ يقتصر صكت أمريكا عمى تقديـ : كالسؤاؿ ، بؿ في المضمكف ، تتمثؿ في القكالب اإلذاعية 
صكرتيا اإليجابية فيعرض الجكانب الطيبة التي قد تميميا كسائؿ االتصاؿ األخرل ؟ أك يعرض 

الجكانب الطيبة إلى الجكانب غير الطيبة ؟ كلقد تكالى عمى صكت أمريكا عدد مف المديريف 
كقد أدل ذلؾ إلى " خير األمكر الكسط ، " ككانت النتيجة تطبيؽ مبدأ ، ككاف لكؿ منيـ رأل 



 

 

، بسبب عداكتيـ لمشيكعية ، سياسة التكازف التي يعتنقيا الكثيركف مف المحافظيف األمريكييف 
، كيركف كجكب التغاضي عف تقديـ تفاصيؿ االضطرابات العنصرية في أمريكا لمشعكب الركسية 
ثـ ىناؾ مف ينتقد تبعية صكت أمريكا لككالة المخابرات األمريكية فيي مصمحة مخابرات ميما 

كجميع ككاالت المخابرات مكركىة كما أنيا تشف يكما بعد يـك ىجمات جافة مممة ، كاف أمرىا 
ككاف األجدل ، كال تتكرع عف استخداـ عبارات كقحة كسمجة ، عمى االتحاد السكفيتي كالصيف 

كىناؾ ، بيا أف تحكؿ المعاديف ألمريكا إلى محايديف عمى األقؿ بالكممة الطيبة كاألسمكب المتزف 
كلكنيا ، باف إذاعة صكت أمريكا تميؿ في دعايتيا إلى القسكة أك أنيا غير إنسانية ، مف يقكؿ 

، كلكنيا ال تأخذ طريقا كسطا في دعايتيا ، اليـك كبعد الكفاؽ تحاكؿ أف تؤكد حسف نية أمريكا 
ف كانت تتجنب  كالكاقع إف إذاعة صكت أمريكا اليكـ ال تزاؿ ممتزمة بخطيا المناىض لمشيكعية كا 

كفى الكقت ، في الكقت نفسو الحمالت القاسية التي كانت تثيرىا في الخمسينيات كالستينيات 
كالمشكمة مع ، كاف كانت بصكره مؤقتة المركز األكؿ ، الحاضر تحتؿ المعمكمات كاألخبار 

صكت أمريكا أنو عندما يتحدث كزير الدفاع مثال تنقؿ اإلذاعة جميع ما يذكره في خطابو كما 
انظركا حاؿ : تبالغ في ذكرىا االفتتاحيات المتضاربة كردكد الفعؿ الدكلية محاكلة أف تقكؿ لمعالـ 

كمرة أخرل نشير إلى المكقؼ المتناقض لألمريكييف تجاه الدعاية بصفة عامة ، ديمقراطيتنا 
فبعضيـ يحاكؿ استمالة غيره ككسبو إلى أرائو في حيف يؤمف البعض األخر بمبدأ المشركعات 

ف كانت قاتمة كيرل البعض كجكب تدخؿ الدكلة عند تقديـ كجو أمريكا ، الحرة كبالمنافسة  كحتى كا 
كلكف إذا كاف ، إف الدعاية كالعمـ يجب أف تصؿ حرة صريحة لمعالـ : كيقكؿ آخركف ، لمعالـ 

ىناؾ جانب دفاعي فال بأس مف الخركج عمى نظاـ السكؽ الحرة كال بأس مف إخضاع كسائؿ 
 محطة إرساؿ تميفزيكنية ك 38كىذه الكزارة تممؾ فعال " االتصاؿ الجماىيرية حتى لكزارة الدفاع 

كميما يكف مف رأل فإف الصكت الرسمي سيبقى دائما رسميا كقكرا "  محطة إرساؿ إذاعية 200
(.  Jons, Phill ip, 1998)" ؛ سكاء كاف مف كاشنجتكف أك مكسكك 

 
: المشكالت المترتبة عمى اإلعالم والصحافة الدولية واألمريكية

 
كأف ، ال خالؼ عمي أف ثمة اختالال كميا في تدفؽ المعمكمات التي تنقميا ككاالت األنباء الدكلية

نسبة كبيرة مف ىذه األنباء تتناكؿ الدكؿ الغربية في مقابؿ نسبة أقؿ مف األنباء التي تتناكؿ الدكؿ 
كال خالؼ بيف أساتذة اإلعالـ الدكلي ، النامية أك ما اصطمح عمى تسميتو بدكؿ العالـ الثالث 

. رغـ الدراسات التي تكضح أف ىذا النمكذج يتغير تدريجيا لصالح دكؿ العالـ الثالث ، عمي ذلؾ
 



 

 

كيذىب بعض الكتاب إلى أف ىذه الككاالت ىي السبب األساسي في االختالؿ القائـ في تدفؽ 
كيؤكد ، كيذكر مصطفى المصمكدم الكبرل لمكارد المعمكمات. المعمكمات عمي النطاؽ الدكلي 

بقاء الحقبة االستعمارية المتمثمة في نكع مف االستعمار السياسي كاالقتصادم كالثقافي نتيجة 
الختالؿ التكازف في اإلعالـ كىيمنة كسائؿ اإلعالـ الدكلية التي تخدـ مصالح سياسية كاقتصادية 

. معينة 
 

أف مف أكؿ أسباب االختالؿ  : (لجنة ماكبرايد)كترل المجنة الدكلية لدراسة مشكالت اإلعالـ 
إذ تحتكر ككاالت األنباء ، ذلؾ االختالؿ في البنى األساسية لإلعالـ، الدكلي لتدفؽ المعمكمات

مف أنبائو مف % 80حيث يحصؿ العالـ عمى ، الكبرل جمع األنباء كتكزيعيا عمي النطاؽ الدكلي
 كىذا االختالؿ في تبادؿ األنباء يمثؿ الفرؽ بيف كمية األنباء ، كنيكيكرؾ ، كباريس، لندف

حيث ال تخصص ككاالت األنباء الخمس الكبرل إال ما يكازم ما ، المتدفقة في االتجاه العكسي
. مف أبنائيا لمعالـ النامي % 30-10بيف 

 
فإلى أم مدل تتحمؿ ككاالت األنباء الغربية الكبرل مسئكلية االختالؿ اإلخبارم عمى المستكل 

ىؿ يكجد : الدكلي ؟ كيتفرع في تقديرنا عف ىذا التساؤؿ األساسي أربعة تساؤالت فرعية ىي 
 ككاالت األنباء الدكلية؟ ةكبيذه الدرجة؟كىؿ تتحمؿ مسؤليت، اختالؿ كمي فعال عمي ىذا النحك 

فقط مف التغطية % 30-10كىؿ تحتكر الدكؿ النامية فعال إال عمي نسبة تتراكح ما بيف مف 
اإلخبارية لككاالت األنباء الدكلية؟  

 
: كعندما نسعى لإلجابة عف ىذه التساؤالت ينبغي أال نغفؿ عف مجمكعة الحقائؽ التالية

إف ككاالت األنباء الدكلية كغيرىا مف المؤسسات اإلعالمية الدكلية تمعب دكران أساسيا في _ 1
كلكسائؿ االتصاؿ ، كالرأم العاـ ذاتو، كضع أجندة االىتمامات كاألكلكيات لمحككمات كالمنظمات 

فيي ، أك عمي أقاليـ كدكؿ معينة، فيي عندما تركز اىتماميا عمي أمكر كقضايا معينة، الكطنية
كتدفع كاضعي السياسة كمتخذم القرارات عمي المستكيات المحمية إلى تبني ، تعبئ الرأم العاـ

تتكيؼ مع ما تكحي بو المعمكمات التي تشكميا كسائؿ االتصاؿ الدكلية ، مكاقؼ كاتخاذ قرارات 
. لخدمات اتجاىات أك مصالح معينة

إف ككاالت األنباء الدكلية الكبرل كمازالت مرتبطة بحككمات دكليا بشكؿ ما ؛ كذلؾ لتأميف _ 2
. كلضماف تأميف احتياجاتيا مف الدعـ المالي ، احتياجاتيا مف االتصاالت السمكية كالالسمكية 

، كقد شكمت ىذه الككاالت تغطيتيا ألخبار الدكلية عمي نحك كثيؽ مع تكجيات القكة لحككماتيا



 

 

أك الحركب حيث تركت الحككمات القيمة اإلستراتيجية ليذه ، خاصة في أثناء األزمات الدكلية
. كتسعي إلى تكظيفيا، الككاالت

 
فإف ارتباط الككاالت ،كعمي الرغـ مف أف ارتباط ككالة تاس السكفيتية بحككماتيا كاف أمرا كاضحا

كالمعركؼ أف ككالة األنباء . الغربية بحككماتيا كاف ارتباطا كثيقا خالؿ كؿ مراحؿ تطكرىا
كتخدـ المصالح الفرنسية في الداخؿ ، الفرنسية تحصؿ عمي دعـ مالي مف الحككمة الفرنسية

. كالخارج بصكرة مباشرة 
 

كقد دخمت ككالة ركيترز في اتفاؽ مع الحككمة البريطانية خالؿ الحرب العالمية األكلي تقدـ 
بشكؿ ، كينتشر األخبار الرسمية التي تمكليا الحككمة البريطانية، بمقتضاه خدمة إخبارية لمحمفاء

 كتحصؿ ككالة االسكشيتدبرس عمي دعـ مالي ، منفصؿ عف الخدمة اإلخبارية الخاصة بالككالة
 كقعت ككالة 1987كفي عاـ، مف الحككمة األمريكية ؛ لمساعدتيا عمي تكسيع أنشطتيا الدكلية

 مميكف 2.5 عقدا مع الحككمة األمريكية تحصؿ بمقتضاه عمي UPIاليكنيتدبرس انترناشيكناؿ 
كعمي ىذا ال . دكالر في مقابؿ بث النشرات اإلخبارية الرسمية خارج الكاليات المتحدة األمريكية 

كبيف كسائؿ االتصاؿ الدكلية حيث تتضمف كؿ ، يمكف الفصؿ بيف األيديكلكجية السياسية لمدكؿ
اإليديكلكجيات السياسية افتراضات أك طركحات محددة حكؿ الدكؿ المتصكر لكسائؿ االتصاؿ 

. الدكلية كقد سبقت اإلشارة إلى ذلؾ تناكؿ الدبمكماسية الشعبية 
فإننا لف نستطيع أف نقر بأف حجـ االختالؿ اإلخبارم ، كعمى الرغـ مف أىمية ىذه الحقائؽ

أننا ال نستطيع أف نقيس : أكليا : الدكلي عمي النحك الذم صكرتو الدراسات السابقة لعدة أسباب 
ذلؾ اعتمادا عمي ما تنشره الصحؼ أك كسائؿ االتصاؿ ذاتيا مف أخبار أك معمكمات دكلية ألف 

كألف ىذه الكسائؿ كثيرا ما تغفؿ مصادر أخبارىا ، ذلؾ يخضع لمسياسات التحريرية مف ناحية
. الخارجية مف ناحية أخرل 

 
سكاء ،كاألمر يتطمب دراسة ما تتمقاه كسائؿ االتصاؿ فعال مف الخدمات اإلخبارية لككاالت األنباء

كذلؾ يجب أف نأخذ في االعتبار أف طبيعة عمؿ ككاالت األنباء الدكلية ال ، نشرتو أك بثتو أـ ال 
خاصة المستيمكيف ،  يجعميا قادرة أك ممزمة عمي إشباع احتياجات جميع مستيمكي خدماتيا

. كىك ما سنتطرؽ إليو فيما بعد، الثانكييف في الدكؿ النامية 
 

فإف الدراسات ، كمع اإلقرار بالدكر الخطير الذم تمعبو ككاالت األنباء الدكلية ، كعمى ىذا 
كاالختالؿ القائـ ال ، الكمية لـ تثبت أف االختالؿ الكمي بيذه الصكرة التي تصكرىا الدكؿ النامية 



 

 

، يمكف إرجاعو في كؿ األحكاؿ إلى ممارسات ككاالت األنباء الدكلية ؛ ذلؾ ألف ىذه الككاالت 
فإنيا ليست المصدر الكحيد لألنباء ، عمى الرغـ مف أنيا المصدر األساسي الذم ال بديؿ عنو 

فإنيا غير ممزمة بأم شكؿ بإشباع احتياجات أك تصكر كؿ ، ككما ذكرنا منذ قميؿ ، الدكلية 
كىنا نريد أف نمفت االنتباه إلى أف ىذه الككاالت اإلخبارية تمعب ، عميؿ الحتياجاتو اإلخبارية 

، أدكارىا في خدمة استراتيجيات كاأليديكلكجيات التي تتبعيا في ضكء نكع األخبار التي تبثيا 
. كليس في ضكء كميا، كتكجياتيا ، كمضمكنيا 

 
كقد أثبتت العديد مف الدراسات أف ككاالت األنباء الدكلية الغربية تكفر لدكؿ العالـ الثالث كـ 

مف األنباء % 47أف حكالي " : رشتي" فقد أكضحت دراسة ، األخبار كنكعيا التي تحتاجيا 
الدكلية التي نشرتيا الصحؼ العربية التسع التي أجرت عمييا دراستيا نقمت عف الككاالت األربع 

منيا نقمت عف صحؼ % 25كأف ، نقمت عف ككاالت أنباء عربية % 26كأف ، الغربية الكبرل 
ذاعات ؟  كأكضحت ، فقط نقمت عف ككاالت أنباء يسارية % 2كأف ، أك لـ يذكر مصدرىا ، كا 

إذ أكضحت أف الككاالت األربع الغربية الكبرل كاف مصدر حكالي ، الدراسة ما ىك أىـ مف ذلؾ 
في حيف كانت ككاالت ، مف األنباء التي نشرتيا الصحؼ العربية عف الكطف العربي % 42.44

مف األنباء التي نشرتيا % 50ككانت مصدر ، مف ىذه األنباء % 42األنباء العربية مصدر 
. فقط % 21.3في حيف كانت الككاالت العربية مصدر ، الصحؼ العربية عف الدكؿ النامية 

الحقيقة ذاتيا ؛ حيث دلت عمى أف ككاالت األنباء الغربية " اتككد" ك " شراـ" كأظيرت دراسة 
األربع تخصص في اليـك العادم حكالي ربع برقياتيا إلى الدكؿ اآلسيكية ؛ ألنباء دكؿ العالـ 

كأنيا تخصص ، كأقؿ مف النصؼ لمقصص التي تتناكؿ العالـ الثالث مع أطراؼ أخرل ، الثالث 
لألنباء لمدكؿ اآلسيكية حكالي ثالثة أخماس إجمالي األنباء التي تنقميا في اليكـ العادم إلى 

عمى الرغـ مف حجـ التغطية :كمع ذلؾ أكضحت ذات الدراسة أنو ، كسائؿ االتصاؿ اآلسيكية 
فقد أعطت ككاالت األنباء ، الكبيرة التي حظيت بيا آسيا في برقيات ككاالت األنباء األربع 

الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا أىمية أكبر مف األىمية التي أعطتيا لغيرىا مف الدكؿ ؛ 
، حيث حظيت الكاليات المتحدة بعدد مف القصص يقارب ما حظيت بو دكؿ الشرؽ األقصى 

كأظيرت الدراسة ذاتيا ، كأكبر مف ضعؼ عد القسس اإلخبارية التي حظيت بيا أمريكا الالتينية 
مف أنباء العالـ الثالث المنشكرة في الصحؼ اآلسيكية التي تناكلتيا الدراسة نقمت % 90: أف 

. عف الككاالت األربع الكبرل
 

، ككالتي ركيترز : نتائج مشابية ؛ حيث كشؼ عف أف " ككؿ" ك " ستيفنسف" كأظير تقرير 
كاألنباء الفرنسية تعطي لكسائؿ االتصاؿ في أمريكا الالتينية كأفريقيا كالشرؽ األكسط أنباء عف 



 

 

كأف أكثر مف نصؼ ما تبثو ، دكؿ العالـ الثالث ضعؼ ما تعطييا عف أنباء العالـ األكؿ 
كأظيرت دراسة الجماؿ ، الككاالت األربع إلى المناطؽ السابقة يخصص لدكؿ العالـ الثالث 

: ما يمي  (1990)
أف ككاالت األنباء الدكلية مازالت تشكؿ المصدر الرئيس لألنباء الخارجية في الصحؼ  -

ثـ تفكؽ ، كيالحظ عمى المستكل القكمي العربي تٌفكؽ ككالة األنباء الفرنسية، العربية 
الككالتيف األكركبيتيف عمى الككالتيف األمريكيتيف ؛ كمصدر لألنباء الخارجية في 

كما ، كظيرت بعض الككاالت األكركبية المتكسطة كمصدر أساسي ، الصحؼ العربية 
أف ككاالت األنباء المحمية تعتبر مصدرا ثانكيا لألنباء الخارجية في : أظيرت النتائج 
أك تظير ظيكرا ، فإما أنيا ال تظير عمى اإلطالؽ كمصدر منفرد ، الصحؼ العربية 

أما الككاالت العربية فتعد مصدرا رئيسا ، % 15خفيفا ال يتجاكز في أحسف األحكاؿ 
المصرية التي لدييا " األىراـ" كباستثناء صحيفة ، لألنباء الخارجية في الصحؼ العربية 

كتشترؾ في عدد كبير مف الككاالت كالخدمات اإلخبارية ، شبكة كبيرة مف المراسميف 
. مف األنباء الخارجية % 33 – 5كتعد الككاالت العربية مصدر ما بيف ، الخاصة 

أظيرت الدراسة أف المصادر العربية ىي المصدر الرئيس ألنباء العالـ العربي في  -
كتعتبر الككاالت الغربية المصدر الرئيس ألنباء العالـ األكؿ في ، الصحؼ العربية 
. الصحؼ العربية

 .كتعتمد الصحؼ العربية عمى المصادر الغربية في استقصاء أنباء العالـ الثاني -

كتعتبر الككاالت الغربية المصدر الرئيس لما ينشر في الصحؼ العربية مف أنباء عف  -
، تمييا ككالة األنباء الفرنسية ، كفي ىذا الصدد تأتي ركيترز في المقدمة، العالـ الثالث 

 .كأخيرا الككالتاف األمريكيتاف

 

كالذم ال شؾ فيو أف الدكؿ النامية تتحمؿ قسطا كبيرا مف االختالؿ الكمي في تدفؽ األنباء عمى 
حيث تتسـ ككاالت األنباء في الغالبية العظمى مف دكؿ العالـ الثالث بقدرتيا ، المستكل الدكلي 

المحدكدة عمى جمع األنباء كبثيا ؛ كنتيجة مباشرة لمحدكدية قدرتيا البشرية كالمالية كالتكنكلكجية 
كخضكعيا بحكـ ككنيا ككاالت حككمية أك شبو حككمية إلجراءات بيركقراطية تحد ، كالمينية 

كتقـك ككاالت األنباء في الدكؿ النامية ، مف قدرتيا عمى االضطالع بمتطمبات العمؿ اإلعالمي  
. عمكما بجمع األنباء كبثيا بحيث تخدـ بصكرة مباشرة فمسفة النظـ السياسية التي تتبعيا كأىدافيا

 

كيعكس في الكقت ذاتو نقص ، كينبع ضعؼ ككاالت األنباء في أغمب الدكؿ النامية عف 
كنقص الخدمات ، كعجز البني األساسية في مجاالت االتصاالت السمكية كالالسمكية ، المرافؽ 
، كفرض قيكد داخؿ بعض ىذه الدكؿ عمى استخداـ المغات المحمية في االتصاؿ ، البريدية 



 

 

كنقص التنسيؽ كالتعاكف بيف ، كاالضطرابات كالحركب األىمية التي تؤثر عمى حركة النقؿ 
كصعكبة إنشاء ، كندرة خطكط االتصاؿ الدكلية ، كشبكات االتصاؿ الدكلية ، الشبكات المحمية 

كفي ىذا السياؽ ذكرت كثيقة لميكنسكك أف ثمة . كنقص المعدات كغيرىا ، خطكط جديدة 
كأغمب ىذه  )كأف ثمة عكامؿ تعرقؿ حميا ، مشكالت تقنية ال نياية ليا في الدكؿ النامية 

: ؛ منيا  (اإلشكاالت مازالت قائمة حتى اآلف 
ندرة المكارد المالية التي تعاني منيا الدكؿ النامية بصفة عامة كمكاردىا االتصالية بصفة - 1

. خاصة
. كاإلعالـ العديدة، نقص الككادر الفنية المؤىمة في مجاالت االتصاؿ - 2
. انخفاض القدرة اإلنتاجية لمدكؿ النامية في مجاؿ معدات االتصاؿ كأجيزتو- 3
كالمناسبة لممستيمكيف المتكقعيف في الدكؿ ، نقص المعمكمات التي يمكف االعتماد عمييا - 4

. المتقدمة
استعداد غير كاؼ مف قبؿ الدكؿ المتقدمة ؛ لمساعدة الدكؿ النامية في تطكير بناىا - 5

األساسية في مجاؿ االتصاؿ ؛ حيث لـ يحظ ىذا المجاؿ باألكلكية المناسبة في ميداف التعاكف 
. الدكلي 

 
كاإلسياـ في ، كال شؾ أف الدكؿ النامية ىي المسئكلة في المقاـ األكؿ عف تطكير بناىا االتصالية

فكـ تنفؽ ىذه الدكؿ عمى تطكير شبكاتيا االتصالية ؟ ككـ تنفؽ عمى ، التدفؽ الدكلي لممعمكمات
شراء األسمحة ؟ ككـ تضيع مف مكارد ؛ بسبب سكء اإلدارة كالتخطيط ؛ كبسبب الفساد الداخمي 

كالشخصي ؟ كتركز شبكات االتصاؿ الدكلية في الدكؿ المتقدمة ال يمنع الدكؿ النامية مف إرساؿ 
معمكمات إلى ما كراء حدكدىا ؛ إذ تعتمد ككاالت األنباء في الدكؿ النامية عمى شبكات اتصاؿ 

كغني عف الذكر أف معظـ . كعمى مرافقيا التقنية في إرساؿ أنبائيا إلى الخارج ، الككاالت الدكلية
، ككاالت األنباء الكطنية في الدكؿ النامية قد نشأت كنمت ككاالت األنباء الدكلية أك بمساعدىا 

كمف خالؿ تدريب الككادر ، كمازالت تحصؿ عمى مساعدتيا مف خالؿ اتفاقيات تبادؿ األنباء
. الصحفية كالفنية 

 
كتتضح مسئكلية الدكؿ النامية في االختالؿ الكمي في الممارسات التي تفرضيا عمى نقؿ أخبارىا 

حيث تفرض أغمب ىذه الدكؿ قيكدا عمى دخكؿ المراسميف األجانب أك ، كمعمكماتيا إلى الخارج
كقد تككف ىذه القيكد مباشرة في شكؿ فرض ، تحكؿ دكف كصكليـ إلى مصادر األنباء كمكاقعيا

في شكؿ ، رقابة عمى برقيات المراسميف األجانب أك المراسميف المحمييف لمككاالت األجنبية 



 

 

إجراءات غير مباشرة كأكثر صرامة تجعؿ مف الصعب إف لـ يكف مف المستحيؿ أف يؤدكا عمميـ 
. كأف يكفركا األنباء التي يرغبكف في بثيا إلى العالـ الخارجي ، بكفاءة

 
دراج ، كاالغتياؿ، أك السجف، كيأخذ ىذه اإلجراءات أشكاؿ العنؼ البدني في بعض األحياف كا 

كتأخير إصدار تأشيرات ، كحظر النشر، كحظر دخكليـ إلى البالد، المراسميف في القكائـ السكداء
كالتسكيؼ في الرخيص ، دخكليـ إلي البالد إلى أف تنتيي األحداث التي يرغبكف في تغطيتيا

، كطرد المراسميف، كعدـ منح تصاريح ؛ لتغطية مياـ خاصة، بافتتاح مكاتب لمككاالت المحمية
كفرض السرية عمى األمكر ، كفرض قيكد عمى كصكليـ إلى مصادر األنباء، كتقييد حرية انتقاليـ

كعمى إرساؿ صكرىـ ك أفالميـ ، كفرض رقابة عمى اتصاالتيـ الياتفية ، التي ال تتطمب السرية
كال . ككضع المراسميف األجانب تحت رقابة أجيزة األمف ، كالمكارد المسجمة عمى أشرطة فيديك

شؾ في أف بعض ىذه اإلجراءات تعكس ردكد أفعاؿ بعض الدكؿ النامية إزاء تصرفات بعض 
أك يخمكف بكاجب ، المراسميف األجانب الذيف تصدر عنيـ تصرفات تتجاكز حدكد كاجباتيـ المينية

أك يتجاكزكف القكاعد كاألعراؼ األخالقية التي يعتنقيا ، الضيافة الممنكحة ليـ في ىذه الدكؿ 
بيد أف الرككف ، أك يتصرفكف بنزعة عرقية عنصرية ، الغالبية العظمى مف زمالئيـ الصحفييف

، إلى بعض التصرفات الفردية التي تصدر عف بعض المراسميف ؛ لتقييد تدفؽ األنباء إلى الخارج
ككضع العراقيؿ أماـ عمميات جمع ىذه األنباء كبحثيا يعد أحد األسباب األساسية ؛ لقمة أنباء 

. كاتخاذ مضامينيا شكال معينا، الدكؿ النامية لمتبادؿ الدكلي 
، الفنية كالمينية : كيضاؼ إلى كؿ ما سبؽ تكاضع إمكانات أغمب ككاالت أنباء الدكؿ النامية 

كعدـ فعالية الجيكد التعاكنية كتكاضعيا التي أقامتيا الدكؿ النامية في مجاؿ جمع األنباء 
اإلنتربرس "كتكزيعيا لتجاكز االختالؿ القائـ بينيا كبيف الدكؿ الغربية المتقدمة باستثناء ككالة 

كنقدـ فيما يمي عرضا مكجزا ليذه األنشطة التعاكنية ؛ لتبياف عدـ فعاليتيا لتجاكز "  سيرفس
: بعض مظاىر االختالؿ الكمي عمى المستكل الدكلي

 
" قكة"ىؿ تعتبر األنباء التي تنقميا ككاالت األنباء: كالسؤاؿ الذم يثكر في ىذا الصدد ىك

تستخدميا الككاالت ؛ لفرض ىيمنتيا الفعمية كرغبتيا في السيطرة ؟ ال شؾ أف األنباء التي تنقميا 
، كىي بالمقارنة إلى غيرىا مف األنباء ، الككاالت تشكؿ أحد مدخالت صنع السياسات المختمفة 

كال يمكف أف ، أك المعمكمات التي تحصؿ عمييا الدكؿ تعتبر مدخالت ثانكية إلى حد كبير
نتصكر أف ثمة دكلة في العالـ تعتمد عمى األنباء التي تحصؿ عمييا مف الككاالت في رسـ 

كليس معنى ذلؾ أننا ننكر أف المعمكمات المشكىة المتبادلة دكليا تؤثر . سياساتيا المختمفة فقط
بيد أنو ينبغي في تقديرنا . في تحديد تصكر جماىير كسائؿ االتصاؿ لمعالـ كقضاياه كمشكالتو 



 

 

كتساير اتجاىات كسائؿ ، بأف ىذه المعمكمات ما كانت أف تنتشر لكال أنيا تمقى استجابة : القكؿ 
. االتصاؿ المحمية في الدكؿ النامية 

 
 المدير اإلدارم لككالة ركيترز بشدة اعتبار األنباء التي تكفر  Gerald Longكينفي جيرالد لكنج

كيرل أف فكرة قياـ الككاالت الدكلية بالتكجيو كالتأثير مف ابتداع اليكنسكك ؛ مف " قكة " الككالة 
ذا كنا ، كتكمف ىذه األىداؼ في أنو إذا كنا نريد تنظيـ القكة، أجؿ تحقيؽ أىداؼ اليكنسكك ذاتيا كا 

كمف ثـ فإف عمينا افتراض كجكد مثؿ ىذه ، فإف ىذه القكة ال بد أف تكجد أكال ، ننقؿ أك نبث القكة
". القكة في العالـ ؛ لكي نقـك بعد ذلؾ بتنظيميا كتكجيييا كما اقترحت اليكنسكك

: لتشكيو المعمكمات ؛ كىي ، كفي تقديرنا أنو ينبغي التفرقة بيف ثالثة أشكاؿ 
. معمكمات يشكىيا مصدرىا عف عمد-1
. معمكمات تشكىيا الككاالت عف عمد- 2
. معمكمات تشكه عف غير عمد ألسباب سيككلكجية أك مينية- 3

فقد تتكلي ككاالت األنباء ككسائؿ االتصاؿ نقؿ أنباء صادرة مشكىة أك محرفة أصال عف 
كليس في مقدكرىا أف تتثبت مف ، كال تقع مسئكليتيا عمى أم ككالة أك كسيمة اتصاؿ، مصدرىا 

صحة كؿ ما تحصؿ عميو مف أنباء خاصة كصدقو إذا كانت صادرة عف مصدر رسمي؛ ألف 
كلـ يعترض ، الككالة أك الكسيمة ليست مسئكلية أساسا ما داـ أنيا نسبت النبأ إلى مصدره

 كألف الككاالت ككسائؿ االتصاؿ مف ناحية أخرل ال ، المصدر عمى مضمكف النبأ المنسكب إليو 
تممؾ الكقت الكافي في ضكء متطمبات العمؿ اإلعالمي ؛ لمتثبيت مف صحة ما تحصؿ عميو مف 

كليس ثمة شؾ في أف كؿ طرؼ مف أطراؼ المجتمع الدكلي حريص عمى عرض الكقائع ، أنباء
كالتطكرات الدكلية كما يراىا يخدـ مصالح كؿ طرؼ كأىدافو في ظؿ مناخ دكلي يتسـ بالصراع 

كعمى الرغـ مف أف ذلؾ أمر شائع  فإنو في حد ذاتو يعد تشكييا متعمدا لألنباء . ك التناقض
كأنو كمما ازداد تكتر ، الدكؿ الكبرل ىي األكثر تشكييا لألنباء: كيمكف القكؿ بأف . الدكلية

 كليس معنى ، ازدادت احتمالية تشكيو األنباء ، كاختالؼ المصالح الدكلية ، العالقات الدكلية
ذلؾ أف كؿ األنباء أك المعمكمات التي تصدر عف مصادر األنباء في أم صراع دكلي مشكىة أك 

أك أعطى ، كلكف مف العب البرىنة عمى أف طرفا قٌدـ معمكمات مشكىة دكف طرؼ، محرفة
. معمكمات مشكىة أكثر مف الطرؼ أك األطراؼ األخرل 

 
فيؿ يجكز عندئذ اتياـ الككالة ، كعندما تتكلى ككاالت األنباء أك كسائؿ االتصاؿ نقؿ ىذه األنباء

أك كسيمة األنباء أك تحريفيا ؟ أـ ينبغي القكؿ بأف الككالة أك الصحيفة قد نقمت بصدؽ خبرا 
صدر مشكىا أك محرفا عف مصدره ؟ عمى أف يتكلى المصدر ذاتو مسئكلية مدل صحة 



 

 

كاألىـ مف ذلؾ كيؼ يمكف الحكـ بأف نبأ مف مشكه؟ ال شؾ أف ، المعمكمات التي أدلى بيا
كلكف ، األطراؼ التي يعنييا مضمكف النبأ أك مكضكعو ىي األكثر قدرة عمى تحديد مدل صدقو

كيؼ يمكف أيضا في ىذه الحالة القكؿ بأف التصحيح الذم صدر عف األطراؼ التي مسيا النبأ 
صحيح أك صادؽ ىك اآلخر؟ 

كلكنيا تنفي أنيا تحرفيا عف ، كتعترؼ ككاالت األنباء بأنيا تنقؿ أنباء محرفة في بعض األحياف
بيد أف . كتؤكد أنيا ليست أكثر مف كسيمة ؛ لنقؿ أنباء صادرة محرفة أصال عف مصدرىا ، عمد

فإف ككاالت األنباء الدكلية مثميا مثؿ كؿ كسائؿ االتصاؿ في ، ذلؾ ليس صحيحا إلى حد كبير
بأف كؿ : كمع ىذا ال يجكز القكؿ ، العالـ تنقؿ األنباء بطريقة معينة ؛ خدمة لمصالح معينة

كقد يمكف الحكـ عمى مدل صحة األنباء التي تنقميا ، برقيات الككاالت محرفة عمى ىذا النحك
كال خالؼ في تقديرنا عمى ، الككاالت أك كسائؿ االتصاؿ بمدل كجكد مصمحة معينة في التشكيو

.  أنو مف الصعب تكافر معيار كأسمكب ثابتيف يمكف بيما الحكـ عمى التشكيو المعتمد
 

أما الشكؿ الثالث لتحريؼ المعمكمات كىك التحريؼ غير المعتمد فيك قضية ىامة في المشكمة 
أف ىذا النكع مف التحريؼ يالـز طبيعة عمؿ الككاالت : االختالؿ الكيفي ؛ لسببيف ؛ أكليما 

أنو يكصؼ خطأ بأنو تحريؼ معتمد أك : كثانييما . ككسائؿ االتصاؿ عمى النطاؽ الدكلي 
.  كعف دكؿ العالـ الثالث ، قصكر معتمد في الخدمات اإلخبارية التي تقدـ لدكؿ العالـ الثالث
: كتتمخص شككل دكؿ العالـ الثالث في ىذا الصدد فيما يمي 

نما تتمقى رسائؿ إعالمية ال ، أنيا ال تحصؿ عمى ما تحتاجو مف أنباء كمعمكمات -ُ كا 
. تناسبيا 

أف أنباءىا كمعمكماتيا ال تمقى االىتماـ الكافي مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ في الدكؿ  -ِ
. كغالبا ما تككف محرفة ، المتقدمة

 :كقد صاغت المجنة الدكلية لدراسة مشكالت اإلعالـ ىذه المشكالف عمى النحك التالي -ّ

الذم يعني نقؿ األنباء كالكقائع كالتقارير الالزمة ؛ لمتفسير كالتحميؿ المذيف ، كفي مجاؿ اإلعالـ
كتؤدم ، يؤدياف إلى تفيـ مغزل األمكر ترتبط اآلثار الكمية كالنكعية ليذا االختالؿ ارتباط كثيقا

لى السيطرة مف ناحية أخرل كيتضح ذلؾ في مكقؼ الالمباالة الممحكظ ، إلى التبعية مف ناحية كا 
تجاه مشكالت الدكؿ النامية _ كخاصة في الغرب_ مف جانب أجيزة اإلعالـ في الدكؿ المتقدمة

كتتعمؽ شككل الدكؿ النامية مف ناحية الكـ بعدـ كفاية التغطية اإلعالمية ، كاىتماماتيا كأمانييا 
كأف شككاىا مف ناحية الكيؼ أك النكع ، لعالـ الثالث مف قبؿ أجيزة اإلعالـ في الدكؿ المتقدمة

أك االىتماـ ، تتعمؽ باألنباء التي تنشر فعال تعطي في بعض األحياف صكرة مشكىة لمحقيقة
كالتي ، بالمسائؿ السياسية لدكؿ العالـ الثالث في أثناء األزمات كاالنقالبات كالنزاعات العنيفة



 

 

أك التي قد تقتصر اإلشارة إلييا ، تؤثر عمى حياة المالييف مف مكاطني الدكؿ النامية كتحسنيا 
. مف حيث آثارىا عمى المسرح السياسي بدال مف بحثيا في جكىرىا

 

: كينبغي في تقدير الباحث عند مناقشة ىذه المشكمة مراعاة االعتبارات التالية
نظاـ تممؾ النشر الجماعي كالفكرم لألخبار كمراقبتو كلصالح أقمية يعد : " إف القكؿ بأف  (أ)

اليـك مسئكال عف التأثير في صياغة الشعكب لتصكراتيا فحسب ؛ بؿ كذلؾ في الطريؽ التي 
الحفاظ عمى : يمثؿ حكما غير دقيؽ يماثؿ في عدـ دقتو القكؿ بأف ، تعيش بيا ىذه الشعكب

القيـ كعمى الذاتية الثقافية أصبح أكثر صعكبة في ظؿ االختالؿ القائـ ؛ كذلؾ لعدة أسباب 
: مف أىميا

مكانياتيا، أنو يتجاىؿ طبيعة الككاالت ككسائؿ االتصاؿ الدكلية- 1 ، كحدكد كظائفيا كا 
. كطبيعة عممياتيا التي سبؽ تناكليا 

كليس مف مياميا إشباع ، أف ىذه الككاالت ككسائؿ االتصاؿ الدكلية ليست مسئكلة عف- 2
. االحتياجات الخاصة لكؿ دكلة مف األنباء 

أنو مف الصعب فرض أيو أنماط ثقافية أك أفكار فمسفية عمى أم دكلة في المجتمع - 3
. إال كانت ىذه األنماط أك األفكار تمقى ترحيبا مف الداخؿ ، المعاصر

إف صح كجكد تغطية غير كافية فإف الككاالت ككسائؿ االتصاؿ الكطنية تتحمؿ جزءا - 4
. مف المسئكلية ؛ نظرا ألنيا أحد مصادر أنباء الككاالت الدكلية

. أنو يغفؿ طبيعة العممية االتصالية كالتغطية اإلخبارية التي تتـ عمي النطاؽ الدكلي- 5
فإلى جانب ما سبؽ ، تتحمؿ دكؿ العالـ الثالث مسئكلية أساسية في االختالؿ الكيفي (ب)

طبيعة اىتمامات كسائؿ االتصاؿ في دكؿ العالـ الثالث كالمضمكف الذم : ذكره مف قبؿ 
حيث ال تقدـ ، إذ تميؿ ىذه الكسائؿ إلى أف تككف محددة في اىتماماتيا، تنقمو إلي جماىيرىا

كمف ىنا تنشأ الحاجة الكبيرة ؛ إلصالح جانب . إال قميالن مف األنباء الكاردة إلييا مف الخارج
كيجب أال تكضع المسئكلية ، النشر لدل كسائؿ اإلعالـ خاصة فيما يتعمؽ بدكر المحرريف

الكاممة لمتدفؽ اإلعالمي في اتجاه كاحد عمى مؤسسات التكزيع مثؿ ككاالت األنباء الكبرل ؛ 
ذلؾ أف تكجيو تدفؽ األنباء في اتجاه كاحد ىك أمر كاضح في محتكيات الرسائؿ كفي اختيار 

كفي ، كفي األحكاـ القيمية الذاتية التي ينطكم عمييا تقديـ األنباء كاختيارىا ، المكضكعات
كفي اختيار المكسيقى ، كفي اختيار الكتب لترجمتيا، كليست الصريحة، األفكار الضمنية 

كيجب التأكد ىنا عمى أف جانبا كبيرا مف المسئكلية عف ىذا االختيار ، كالتمثيميات إلذاعتيا
. يقع عمى عاتؽ الناشريف كالمحرريف في الدكؿ النامية 



 

 

يعد الخالؼ حكؿ مضمكف اإلعالـ الدكلي أحد المككنات األساسية لمخالؼ الفمسفي  (ج)
ففي حيف يميؿ الفكر . كىك ما سبؽ اإلشارة إليو، كبيف الشماؿ كالجنكب ، بيف الشرؽ كالغرب

ك التأكيد عمى ، الغربي إلى تجنب كؿ االعتبارات المتعمقة بجكىر ما تنقؿ في اإلعالـ الدكلي
نقؿ ما حدث بغض النظر عف محتكاه : النكاحي اإلجرائية كالشكمية دكف الجكىر ؛ بمعنى 

كىك ما يتمشى مع المفيـك الغربي لحرية اإلعالـ مف حيث رفض تقييد مضمكف ، بكؿ حرية
يميؿ إلى كضع مكاصفات  (سابقا)فكاف فكر الدكؿ الراقية ، اإلعالـ بأيو قيكد كحدكد مسبقة 

ككؿ مجاالت التبادؿ الثقافي بشكؿ عاـ كجزء  ال مفر منو ، محددة لكؿ أنكاع المعمكمات 
كيقـك الخالؼ بيف الشماؿ كالجنكب حكؿ ماىية النبأ ك . في التبادؿ اإلعالمي الدكلي

كىي نقؿ ، ففي حيف ترل الدكؿ الشمالية أف ثمة طريقة كاحدة ثابتة لصنع النبأ. كظيفتو
كالذم يككف ذا طبيعة غير عادية أك غير مألكفة ، الظاىرة أك الحدث الذم يثير االىتماـ 

ترل دكؿ الجنكب أف المجتمعات المختمفة لدييا ، بطريقة شاممة كصادقة كمكضكعية
كأف القيمة تعطى لنكعيات األنباء تختمؼ مف ، احتياجات مختمفة لألنباء كطريقة تناكليا

بؿ ، كأنو ينبغي بالتالي تكسيع مفيـك النبأ ؛ بحيث ال يشمؿ نقؿ حدث كاحد، مجتمع آلخر
فالجكع مثال يعتبر عممية في حيف . نقؿ عممية كمية تتضمف مجمكعة األحداث المككنة ليا

في حيف تعتبر ، كيعتبر حدكث فيضاف في دكلة ما حدثا. يعتبر اإلضراب عف الطعاـ حدثا
كعمى ىذا ينبغي أف تركز كسائؿ اإلعالـ  ، معركة اإلنساف ؛ لمقاكمة أثر الفيضاف عممية

بحيث تتساكل القيمة اإلخبارية الطيبة مع القيمة اإلخبارية ، عمى كصؼ العممية الكمية
براز إنجازاتيا في مجاالت ، كىك يخدـ تصحيح صكرة دكؿ الجنكب ، لألحداث السيئة كا 
. التنمية المختمفة 

 
كلكف الخالؼ في تقديرنا يدكر  حكؿ قضيتيف ، كلخالؼ عمى كجكد االختالؼ الكيفي

كىك ما يتناكلو ، تفسير المشكمة ذاتيا: كثانييما، مدل حجـ المشكمة: ىامتيف ؛ أكليما 
:  البحث تفصيميا فيما يمي 

:  حجـ مشكمة االختالؿ الكيفي -ُ
تدؿ الدراسات العممية عمى أنو ثمة مبالغة في تصكير مشكمة االختالؿ الكيفي عمى ىذا 

فقد أكضحت دراسة جيياف ، كأف ككاالت األنباء ال تنفرد بمسئكلية ىذا االختالؿ، النحك
 في مقابؿ 57.25أف نسبة األنباء اإليجابية التي نشرتيا تسع صحؼ عربية كانت: رشتي 
كأف نسبة األنباء التي ، كىك ما سبقت اإلشارة إليو في مكضع سابؽ، لألنباء السيئة% 24.4

مف إجمالي األنباء %43.6بمغت   (كاقتصادية ، كسياسية ، عسكرية )تتناكؿ أمكرا ىامة 
لألنباء الخفيفة التي تتناكؿ النكاحي التعميمية كالعممية % 11.9الخارجية المنشكرة في مقابؿ 



 

 

كلـ تتضمف الدراسة بيانات تمكننا مف مقارنة اىتمامات . كاإلنسانية كالحكادث كالجرائـ
الصحؼ العربية خالؿ الفترة التي أجريت فييا الدراسة باىتمامات الككاالت التي تعتمد عمييا 

الصحؼ العربية ؛ حتى نستطيع معرفة دكر الككاالت كمسئكلياتيا في تحديد اىتمامات 
ما تنشره : التي سبقت اإلشارة إلييا أف " أتككد"ك" شراـ"كأكضحت دراسة ، الصحؼ العربية 

حيث يتضح أف ثمة ، الصحؼ اآلسيكية مف األنباء السيئة يفكؽ ما تنقمو إلييا ككاالت األنباء
تباينا في حجـ تغطية أنباء العالقات الدكلية ؛ حيث تيتـ بيا الككاالت أكثر مف الصحؼ ؛ 

في حيف ال تيتـ الصحؼ اآلسيكية إال بأنباء العالقات ، نتيجة لمسئكليتيا عف ىذه التغطية
كما أف ىذه الصحؼ نشرت أنباء سيئة أكثر مف األنباء السيئة التي . الخارجية لدكلتيا فقط

كأف الصحؼ اآلسيكية ، كردت  إلييا في برقيات ككاالت األنباء خالؿ فترة مكضكع الدراسة
نسبة أكبر مف القصص اإلخبارية التي تتناكؿ العمـك كالصحة كالتعميـ كاألنباء المحمية التي 

كىي قصص تتناكؿ قضايا التنمية ، تخص دكؿ العالـ الثالث أكثر مما تمقتو مف الككاالت
.  كىذا في حد ذاتو دليؿ عمى كجكد اختالؿ كيفي، في دكؿ العالـ الثالث

 

كأظيرت الدراسات اختالفا مماثال فيما يختص بأنباء العالقات الدكلية ؛ حيث تعطي الصحؼ 
كما تيتـ ، نسبة لمعالقات الدكلية لدكؿ العالـ الثالث أكبر مف النسبة التي تعطييا ككاالت األنباء

، الصحؼ بنقؿ أنباء الحكادث كالككارث التي تقع في دكؿ ىذا العالـ أكثر مف اىتماـ الككاالت
أف الصحؼ تيتـ باألنباء : كما أكضحت الدراسة ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ألنباء الجريمة 

. الرياضية لدكؿ العالـ الثالث أكثر مما تيتـ بأبنائيا في دكؿ العالـ األكؿ
 

أف ثمة تشابيا بيف نكعية : إلى نتائج مشابية ؛ كىي "ككؿ "ك " ستيفنسف" كقد تكصؿ تقرير
ك "ستيفنسف "كيستدؿ .  دكلة كككاالت األنباء الغربية16اىتمامات كؿ مف كسائؿ االتصاؿ في 

كأف ثمة ، أف ثمة اتفاقا عالميا عمى تعريؼ النبأ حسب المفيـك الغربي: مف ذلؾ عمى " ككؿ"
كجكدا لمفيـك دكؿ العالـ الثالث ؛ لتعريؼ النبأ الذم يركز عمى الجكانب اإليجابية لعممية بناء 

. خاصة في األنباء الداخمية ، الدكلة
كأظيرت أنو يكجد بالفعؿ ، إلى عكس نتائج الدراسات السابقة : فقد تكصمت " جيفرد"أما دراسة 

مف أنباء العالـ الثالث التي %27حيث شكمت أنباء الصراعات كالخالفات الداخمية ، اختالؿ كيفي
كيتضح ذلؾ عمى ، مف أنباء دكؿ العالـ األكؿ%6نقمتيا الككاالت خالؿ فترة دراستو في مقابؿ 

مف إجمالي كؿ % 25كجو الخصكص بالنسبة ألنباء الصراع المسمح ؛ حيث بمغت نسبتيا حكالي
فقط مف دكؿ العالـ األكؿ ؛ كجاءت كؿ % 3األبناء الكاردة مف دكؿ العالـ الثالث في مقابؿ 



 

 

، منيا% 70األنباء الرياضية مف الدكؿ المتقدمة ؛ حيث احتمت أنباء الدكرة األكلمبية بمكسكك 
%. 15كاحتمت أنباء غرب أكركبا

 
الكثير مف كسائؿ اإلعالـ المحمية األمريكية ذات : إلى أف " تشانج"ك "كانج"كأشارت دراسة 

كتركز عمى أنباء ، كأف ىذه التغطية في أغمبيا سمبية، اىتمامات محددة بتغطية األنباء الدكلية
. األزمات 

 
تمييا غرب ، أما األنباء ذات المضمكف االقتصادم فقد احتمت الكاليات المتحدة المرتبة األكلى

تمييا ، ككذلؾ احتمت الكاليات المتحدة المرتبة األكلى بالنسبة لألنباء العممية، أكركبا ثـ دكؿ أسيا
. كجاءت نصؼ أنباء الككارث الطبيعية مف أمريكا الشمالية ، أسيا

 
صحة بعض انتقادات دكؿ العالـ الثالث بأف األنباء " : جيفرد" كبصفة عامة تؤيد نتائج دراسة

كلكف ليس معنى ذلؾ أف ىذه الككاالت تتجاىؿ ، التي تنقميا الككاالت الغربية متحيزة نحك الغرب
أك أف ما تنشره عنيا أنباء سمبية في معظميا ؛ حيث أكضحت ، أنباء دكؿ العالـ الثالث 

كأف ، أف ما تنقمو الككاالت مف أنباء العالـ الثالث أكثر مما تنقمو كسائؿ اتصالو عنو: الدراسة 
. القصص اإلخبارية التي تتناكؿ ىذا العالـ أطكؿ مف مثيالتيا التي تتناكؿ العالـ األكؿ 

 
كيتضح مما سبؽ أنو عمى الرغـ مف صحة بعض انتقادات دكؿ العالـ الثالث فإف مشكمة 

االختالؿ الكيفي ليست بالضركرة بالصكرة التي تصكرىا بعض الكتابات ؛ حيث تتشابو برقيات 
كبغض النظر عف تفسير العالقات بيف ، الككاالت إلى حد كبير مع ما تنشره الصحؼ 

فإف الككاالت تتحمؿ في النيأيو مسئكلية ثانكية في ىذا ، اىتمامات الككاالت كما تنشره الصحؼ
كفي ضكء عكامؿ ، االحتالؿ إذا قكرف دكرىا بدكر حراس البكابات الذيف يقرركف ما ينشر بالفعؿ

ذا قاـ تقيـ دكرىا في ضكء العكاصؼ اإلخبارية التي تقع في . عديدة مف بينيا اىتمامات القراء  كا 
كفي ضكء األىمية النسبية لألنباء كالدكؿ التي تصدر عنيا كقدرتيا ، العالـ كيتعيف عمييا نقميا

كغير ذلؾ مف العكامؿ التي تحكـ التغطية اإلخبارية ، عمى الكصكؿ إلى مكارد ىذه األنباء
. كالقدرات الذاتية لمككاالت ، الدكلية

فإف البحث عف الكيفية التي تعالج بيا كسائؿ اإلعالـ أنباء الككارث ، كعالكة عمى ما سبؽ
كقد أظيرت دراسة أجريت عمى كبار الصحفييف في . كاألزمات يكفر فيما أفضؿ لممكضكع 

إحدل كعشريف صحيفة بريطانية عف كيفية معالجة صحفيـ ألنباء الككارث كاألزمات في دكؿ 
، أف ىذه الصحؼ تعتمد في تغطيتيا ليذه األحداث عمى المصادر الكثائقية : العالـ الثالث 



 

 

كاإلدارات الحككمية ، كتقارير منظمات اإلغاثة اإلنسانية ، كتقارير منظمات األمـ المتحدة 
الناس : أما القيـ اإلخبارية التي تضفي أىمية عمى الكارثة فيي ، البريطانية المعنية 

، كضخامة حجـ الكارثة ، كاألعماؿ البطكلية في عمميات اإلنقاذ ، (االىتمامات اإلنسانية )
إمكاف الكصكؿ إلى )كاألمؿ في المستقبؿ ، األحياء كحجـ معاناتيـ ، ككجكد ضحايا بريطانييف 
كحجـ الدمار في ، كالمجاعات ، كحجـ الضحايا مف األطفاؿ كالنساء  (أحياء في عمميات اإلنقاذ

، كالككارث التي تحدث في دكؿ ميمة لبريطانيا، كالطبيعة غير المتكقعة لمكارثة ، الممتمكات 
كيفيـ مف ذلؾ أف الطبيعة اإلنسانية لمكارثة ، كالمشردكف الذيف أصبحكا بال مأكل نتيجة الكارثة 

. أك األزمة ىي التي تحكـ كيفية تناكؿ كسائؿ اإلعالـ البريطانية ليا
 

كغربمة ، كعندما تعيد الككاالت بث األنباء التي تمقتيا مف مراسمييا فإنيا تقـك أيضا باالنتقاء 
: األنباء في ضكء االعتبارات التالية 

حيث تخصص ألمريكا الشمالية كغرب ، احتياجات كاىتمامات أسكاقيا األكثر ربحا  ( أ)
بما يتناسب مع ، أكركبا النسبة األكبر مف التغطية اإلخبارية مف حيث الكـ كالكيؼ 

، كىك ما اتضح في مكاضع شتى مف قبؿ ، اىتمامات كسائؿ االتصاؿ في ىذه المناطؽ 
. ىذا الكضع يتحسف لصالح دكؿ العالـ الثالث : كيمكف القكؿ أيضا بأف 

، مراعاة حجـ المساحة المخصصة لخدماتيا اإلخبارية في كسائؿ االتصاؿ المختمفة  (ب)
فال يكجد كسيمة اتصاؿ في العالـ لدييا القدرة أك االىتماـ بنشر كؿ ما تحصؿ عميو مف أنباء 

كسائؿ االتصاؿ في النظـ المختمفة : كيمكف القكؿ بأف ،  مف ككاالت األنباء المختمفة 
فقد اتضح مف دراسة مسحية أجرتيا ، تستخدـ األنباء الخارجية بدرجة تكاد تككف كاحدة 

حكالي ربع :  دكلة أف 18 صحيفة تصدر في 64 عمى 1972ككالة األسكشييتدبرس عاـ 
مف % 74كأظيرت الدراسة أف ، أنبائيا كمكادىا الصحفية بصفة عامة تحمؿ مكاد خارجية 

مف أنباء % 73.6كأف ، أنباء خارجية % 26أنباء الصحؼ األمريكية أنباء محمية يقابميا 
أم أف ثمة فارقا بينيما مقداره ، أنباء خارجية % 26.4الصحؼ السكفيتية محمية يقابميا 

كمف ثـ تراعي الككاالت الدكلية المساحات التحريرية أك الزمنية المخصصة ، فقط % 0.4
. ألنبائيا

 
كثمة اختالؼ حكؿ الدكر الذم تقـك بو الككاالت في تحديد اىتمامات الصحؼ التي نمتقي 

كينفي االتجاه األكؿ الذم يتزعمو المسئكلكف عف ىذه الككاالت أف يككف ، خدماتيا اإلخبارية 
كيركزكف عمى أف القارئ ، ليا أم سيطرة عمى ما يختاره محررك الصحؼ مف برقياتيا لنشره

كلكنو يقرأ ما تنشره صحيفتو ، ال يطمع عمى الخدمة اإلخبارية الكاممة التي تقدميا الككالة 



 

 

كقد تبث الككالة أنباء إيجابية كبٌناءة أكثر عددا كأكثر ، فقط أك يستمع إلى ما تبثو إذاعتو 
كيذىب االتجاه الثاني إلى أف ككاالت األنباء بصفة عامة ، أىمية مما يطمع عميو القارئ 

كالقضايا التي ينبغي أف تحظى باألكلكية مف خالؿ ، تحدد لمحررم الصحؼ اىتماماتيـ 
تقديـ مزيج إخبارم معيف لمصحؼ محدد فيو نسبة كؿ مف األنباء الجادة كنكعيتيا كاألنباء 

. السيئة
 

 تقدير مدل دقة برقيات ككاالت األنباء الغربية بالنسبة وتختمف الدراسات العممية حول
ففي حيف تذىب بعض الدراسات إلى أف برقيات ككالة اسكشتيدبرس أكثر ، لبعضيا البعض 

دقة مف برقيات ككالة يكنيتدبرس انترناشيكناؿ التي تتسـ برقياتيا باإلثارة كالزخرفة كاالىتماـ 
، كتذىب دراسات أخرل عكس ذلؾ ، بأنباء الجريمة كالككارث كاألنباء السيئة بصفة عامة 

كترل أف برقيات كمتا الككالتيف تتشابو في األخطاء التي تتضمنيا مف حيث التحرير 
مف عينة برقيات األسكشيتدبرس كانت % 33.3: أف " ككت" كتذكر دراسة ، كالتفسير 

أما الباقي فكانت بيا أخطاء تحريرية ، مف برقيات الككالة األخرل% 40صحيحة في مقابؿ 
كال شؾ أف ىذه النسب تثير الكثير مف الشؾ في دقة الخدمة اإلخبارية التي ، أك تفسيرية 

. كتعد أحد أسباب اتياـ الككاالت بتحريؼ األنباء، تقدميا الككاالت الدكلية بصفة عامة
 

كيبدك ، كتأتي طريقة تقديـ األنباء مف قبؿ كسائؿ االتصاؿ ذاتيا ؛ كسبب لتحريؼ األنباء 
صحيحا إلى حد كبير ما ذكرتو المجنة الدكلية لدراسة مشكالت اإلعالـ مف أف األنباء التي 

كليس كاقع المجتمع الذم صدرت عنو ، تنشر تعكس كاقع المجتمع الذم تنشر فيو كقيمو 
إذ تضطر ىذه الكسائؿ ، كيرتبط ذلؾ بعممية االنتقاء التي تقـك بيا كسائؿ االتصاؿ ، كقيمو 

إلى جانب مراعاة ضيؽ المساحة أك الزمف المتاح إلى انتقاء األنباء كالمكضكعات التي ترل 
كال ينطبؽ ذلؾ عمى كسائؿ االتصاؿ ،أنيا تحظى باىتماـ بالنسبة لممجتمع الذم ستنشر فيو 

كيذكر ،في الدكؿ المتقدمة فحسب ؛ بؿ ينطبؽ عمى مثيالتيا في دكؿ العالـ الثالث أيضا 
أف الصحؼ األمريكية ترسـ لمقارئ األمريكي صكرة النظاـ الدكلي عمى أف مركزه " سيميؿ"

كعمى ذلؾ فإف عددا قميال مف الدكؿ ، كأنو ذك تكجو غربي، كالقكل الكبرل المسيطرة، أكركبا 
كمف ثـ فإف الدكؿ التي تقع خارج المنظكر األمريكي الشائع ، ىي الميمة كاألكلى باالىتماـ 

كأظيرت ، أك ال تحظى بأم اىتماـ عمى اإلطالؽ ، لمعالـ ال تحظى إال بالقميؿ مف االىتماـ 
التي أجريت ؛ لقياس اىتمامات عشر صحؼ أمريكية كأكركبية نتائج مشابية " كماؾ" دراسة 

مزيج مف المعمكمات المتاحة : ؛ إذ اتضح أف الصكرة التي تقدميا الصحؼ لمعالـ ىي 



 

 

كأف الصحؼ تستخدـ األنباء كالمعمكمات المتاحة ؛ إلشباع اىتمامات جميكرىا ، كاالىتماـ 
. المحمي في المقاـ األكؿ

 
كغالبا ما تقع عممية االنتقاء التي تقـك بيا الصحؼ أخطاء كثيرة ؛ ناىيؾ عف األخطاء التي 

كقد كشفت إحدل الدراسات ، تقع في ترجمة برقيات الككاالت الدكلية إلى المغات المحمية 
التي أجريت عمى إحدل صحؼ كأليو فمكريدا األمريكية أف نسبة األخطاء في عناكيف 

كأف ىذه األخطاء شممت ، مف العناكيف التي تضمنتيا الدراسة % 74: الصحيفة بمغت 
إلى جانب المبالغة في ، أخطاء في الزماف كالمكاف كالسف كاأللقاب كتحديد الشخصيات 

كيذكر رؤساء تحرير الصحؼ األمريكية أف عدـ دقة األنباء المنشكرة في ، تصكير الكاقع 
لى الممارسات التحريرية ، صحفيـ ترجع إلى ضعؼ خمفيات المحرريف  كقمة االتصاالت ، كا 

، كاإلسراؼ في المبالغة كالتأكيد عمى مكاضيع معينة ، بيف المحرريف كمصادر األنباء 
كضعؼ التدريب ، كضعؼ كفاءتيـ المينية ، كضيؽ الكقت كعدـ مباالة المحرريف 

. كاتجاىات المحرريف الخاصة
 

كال شؾ أف عمميات االنتقاء التي تتـ عمى مستكيات مختمفة عمى درجة كبيرة مف األىمية مف 
خاصة إذا ، حيث تأثيرىا الكمي كالكيفي كعمى صكرة المجتمع الذم تتناكلو أك تغفمو األنباء 

فالثقافة التي ، كاف الصحفي ينتمي إلى ثقافة مختمفة عف ثقافة الكسيمة التي تنشر أنباءه
كفي ىذا ،كبالتالي ما يعتبر خبرا جديرا بالنشر ، نعيش فييا ىي التي تحدد ما يعتبر حدثا 

السياؽ يجب أف يأخذ في االعتبار أف األخبار ىي عممية بناء رمكز أك رسائؿ مرمزة تتشكؿ 
مف خالؿ سمسمة معقدة مف الرمكز التي يشتؽ أك تنبع مف األكضاع االقتصادية 

كبناء عمى ذلؾ البد أف نفيـ المعاني كالرمكز ، كاأليديكلكجية التي تكتنؼ عممية إنتاجيا 
كىك أمر ، الكامنة في األخبار ككيفية صنعيا ؛ حتى نستطيع أف نفيـ معنى األخبار ذاتيا 

مرتبط بالثقافة التي في إطارىا تنتج األخبار في كؿ مرحمة مف المراحؿ التي تمر بيا منذ 
المشكمة الجكىرية : " كيذكر أكليؼ ستكؾ أف ، كقكع الحدث إلى أف يصؿ الخبر إلى القارئ

لالتصاؿ بيف الثقافات تكمف في صعكبة الترجمة ؛ نظرا لالختالفات األساسية بيف الثقافات 
إذ ، إذ كثيرا ما ينتج عف سكء الترجمة نظرا لالختالفات األساسية بيف الثقافات ذاتيا ، ذاتيا 

قد يفسر المضمكف الذم تنقمو كسائؿ " ك ، " كثيرا ما ينتج عف سكء الترجمة سكء في الفيـ 
االتصاؿ مف بيئة ثقافية إلى بيئة ثقافية أخرل عمى أساس التقاليد كاألفكار كاالتجاىات 

كىذا ما يجعؿ المعمكمات الكاقعية ، كالنماذج السمككية الشائعة في البيئة الثقافية لمجميكر
كيككف ثمة حاجة ؛ إلعطاء سياؽ الخبر مادة ، كحدىا غير كافية في كثير مف الحاالت 



 

 

مثؿ ىذه المعمكمات الخمفية نادرا جدا ما تكجد " ك، " تشرح أىميتو كعالقتو بمضاميف أخرل 
كالمعمكمات الخمفية التي تكجد نادرا جدا ما تكجد في حالة ، في حالة االتصاؿ بيف الثقافات 

كالمعمكمات الخمفية التي تكجد بالفعؿ كثيرا ما تنبني عمى أنماط ، االتصاؿ بيف الثقافات 
كمف ، كعمى تحيزات ناجمة عف سكء الترجمة أك سكء فيـ الثقافات األخرل ، ذىنية جاىزة 

ىنا فعند نقؿ أنباء الكاقع األفريقي مثال فإنو مف الميـ تقديـ معمكمات خمفية إلى جانب 
المعمكمات الكاقعية التي تتناكؿ األحداث كالسياسات ؛ مف أجؿ تقديـ الصكرة في أتـ شكؿ 

صكرا مزيفة تضاؼ إلى ، في بعض األحياف ، كقد تنقؿ المعمكمات الكاقعية ، " ممكف
حتى كلك كانت ىذه المعمكمات المنقكلة ، األنماط الجاىزة كالتحيزات المسبقة لدل الجميكر

صادقة في مضمكنيا ؛ كمعنى ذلؾ أف طبيعة الممارسات المينية في االتصاؿ الدكلي تأتي 
. بتأثيرات غير معتمدة تشكه مضمكف رسائؿ االتصاؿ الدكلي

 
كقد يأخذ االنتقاء المتعمد شكال آخر عندما يضطر المصدر ذاتو إلى انتقاء المعمكمات التي 

فعمى ، سكاء كاف ىذا المصدر ذاتو دكلة أك شخصا أك منظمة دكلية ، ينقميا إلى جماىيره 
ك يصدر عف األمـ المتحدة كمنظماتيا المتخصصة يكميا كٌما ىائال مف ، سبيؿ المثاؿ 

كقد اقترح األميف ، المعمكمات المتراكمة مشكمة خطيرة أماـ المنظكمة كأماـ كسائؿ االتصاؿ 
 تصنيؼ كقائع منظكمة األمـ المتحدة كأنشطتيا حسب 1972العاـ لألمـ المتحدة عاـ 

بحيث يخصص لكؿ فئة تغطية إعالمية تناسبيا ؛ كذلؾ بيدؼ خفض ، أىميتيا إلى فئات 
بيد أنو تراجع عف اقتراحو كقرر اإلبقاء عمى ، كـ المعمكمات الذم يصدر عف المنظمة يكميا 

التغطية اإلعالمية المتساكية لكؿ كقائع المنظكمة كأنشطتيا ؛ حرصا عمى عدـ المساس 
بمستكل التغطية اإلعالمية التي تعد بشكميا الحالي ذات فائدة كبيرة لممراسميف المعتمديف لدل 

كلكفكد الدكؿ الصغيرة التي تعتبر ىذه التغطية اإلعالمية مصدرىا الكحيد ، المنظمة 
. لالطالع عمى ما يجرم في المنظمة

 
نما قد تمتد ىذه ، كليست طبيعة الممارسات المينية قاصرة عمى عمميات االنتقاء فقط  كا 

الممارسات إلى تشكيو مضمكف الرسالة اإلعالمية التي تتناكؿ أطرافا دكلية بأحد األشكاؿ 
: التالية 

أك المزج بيف النكادر كما ىك بعيد الصمة ، إيجاز األحداث التي ليس ليا أىمية حقيقية  -ُ
أك ما يعتبر مثيرا لإلعجاب في الدكؿ المتقدمة مع الجكانب التي ليا ، عف المكضكع 

. أىمية قكمية حقيقية



 

 

أك كصؼ جزء ، تركيب األنباء عف طريؽ تجميع حكادث منفصمة كتقديميا ككؿ متكامؿ  -ِ
 .كتقديمو عمى أنو الحقيقة كميا، بسيط مف الحقائؽ 

كذلؾ بعرض كقائع معينة بطريقة تثير ، تكييؼ األحداث تكيفا خاصا قبؿ نشرىا  -ّ
أك المبالغة في تصكير األحداث ؛ بيدؼ ، كال أساس ليا ، مخاكؼ أك ريبة مغاؿو فييا

. التأثير عمى تصرفات األفراد كالجماعات كالحككمات
كمعالجة قضايا تافية عمى أنيا ىامة قد ، التركيز عمى المكضكعات التي ال تيـ القراء  -ْ

يبدك االختالؿ الكيفي جانب منو ظاىرة مالزمة لطبيعة الممارسات المينية التي يحكميا 
، عناصر الزمف كالمساحة كالتقاليد كالتنشئة المينية كالفكرية كالخمفيات الثقافية لممحرريف 

كمعنى ذلؾ أف ، كاألنماط الذىنية السائدة بينيـ ، عالكة عمى اتجاىاتيـ السيككلكجية 
 .ىذا االختالؿ قائـ في جميع دكؿ العالـ

 

إف مشكالت النظاـ االتصالي كاإلعالمي التي تصاعدت في عقدم السبعينات كالثمانينات، مف 
كقد الحظنا أف ىذه . منظكر صراع الشماؿ كالجنكب، كالشرؽ كالغرب في أطرىا األيديكلكجية

المشكالت تتمركز حكؿ مشكمة االختالؿ في تدفؽ المعمكمات عمى المستكل الدكلي بيف الدكؿ 
. (دكؿ الجنكب)كالدكؿ النامية(دكؿ الشماؿ)المتقدمة 

 
إف المشكمة مف منظكر أكاديمي بحت بعيدة عف الجكانب األيدكلكجيو بقدر اإلمكاف، كقبؿ 

: الدخكؿ في لب المشكمة كتفاصيميا، يجب مراعاة االعتبارات التالية
السياسية كالعسكرية كاالقتصادية كالقانكنية كالثقافية : إف كؿ مككنات النظاـ الدكلي .ُ

كحتى اآلف تمثؿ مدخالت ، كالتكنكلكجية ،كتطكرىا التاريخي منذ الحقبة اإلمبريالية 
. أساسية لممشكمة، كال يمكف تناكؿ المشكمة تناكال عمميا دكف مراعاتيا

إف اإلعالـ عمى المستكيات الكطنية أصبح ضركرة اجتماعية كاقتصادية كسياسية ؛  .ِ
نتيجة آلثاره المتنكعة عمى كؿ قطاعات المجتمع ، كنتيجة لتفاعمو مع مككنات النظاـ 

كىذا ما يجعمنا نعتقد .األخرل ،كاعتباره قاسما مشتركا في المشكالت الكطنية كفي حمكليا
أف تكافر المعمكمات التي يحتاجيا النظاـ الكطني كمان ككيفان يعتبر أحد العناصر الالزمة 

كعمى ىذا فإف الحاجة إلى المعمكمات . ؛ لتماسؾ النظاـ كتطكره كقدرتو عمى بمكغ أىدافو
مف حيث الكـ كالكيؼ تختمؼ مف مجتمع ألخر باختالؼ درجة تقدـ المجتمع ذاتو التي 

كينبغي التأكيد عمى أنو ليس في . تحدد بدكرىا درجة حاجة كؿ مجتمع إلى المعمكمات
 .مقدكر كؿ مجتمع إنتاج المعمكمات التي يحتاج إلييا



 

 

أنو نتيجة لالختالفات الكاضحة بيف أعضاء المجتمع الدكلي في قدراتيـ السياسية  .ّ
كاالقتصادية كالثقافية كالتكنكلكجية، نشأ تفاكت بينيـ في قدراتيـ عمى إنتاج المعمكمات 
التي يحتاجكنيا، حيث تميزت مجتمعات ؛ نتيجة لقدراتيا العالية في المجاالت السياسية 

كاالقتصادية كالثقافية كالتكنكلكجية بكفرة معمكماتيا كتنكع مضامينيا ،في حيف تميزت 
مجتمعات أخرل نتيجة ؛ لضعؼ قدراتيا في المجاالت السابقة بقمة معمكماتيا كبعجزىا 

كقد ترتب عمى ىذا كفرة . عف تكفير المعمكمات التي تحتاجيا ؛ لتحقيؽ أىدافيا الكطنية
في العرض مف قبؿ الدكؿ القادرة،يقابمو كثافة كشدة في الطمب مف قبؿ الدكؿ 

كلما كاف كؿ مجتمع ينتج أساسا كـ المعمكمات التي يحتاجيا كنكعيا فقد نشأ .العاجزة 
 .اختالؿ بيف كـ المعمكمات المعركضة كالمطمكبة كنكعيا في سكؽ المعمكمات الدكلي

، كنتيجة لكؿ ما سبؽ،فإف االختالؿ في تدفؽ المعمكمات ظاىرة عامة بيف جميع الدكؿ  .ْ
كالدكؿ النامية فحسب، كلكنيا أشد كضكحا بينيا ؛ نتيجة ، كليس بيف الدكؿ المتقدمة 
فإف ثمة اختالؿ كاضح بيف الدكؿ المتقدمة ذاتيا، كفيما بيف . لمتفاكت الشديد في قدراتيا

 .الدكؿ النامية أيضا ؛ نتيجة لتفاكت قدرات ىذه الدكؿ كاحتياجاتيا االتصالية

كعمى الرغـ مف أف الدكؿ النامية تقع في أقصى الطرؼ المتمقي ألم تدفؽ دكلي  .ٓ
لممعمكمات  فإف ذلؾ ال يعني بالضركرة أنيا تفتقر إلى المعمكمات الخاصة بيا كبقنكات 
نقميا عمى المستكل الكطني، فإف إدراؾ الدكؿ النامية لدكر االتصاؿ في التنمية قد دفعيا 

إلى تطكير شبكاتيا االتصالية الكطنية،كتطكير استخدامات ىذه الشبكات ؛ لمعالجة 
أك الصحي ، محك األمية، كزيادة الكعي االقتصادم : مشكالتيا التقميدية مثؿ 

 ( .Lakshmana 1975)لمكاطنييا

كأيضا،عمى الرغـ مف أف تطكر صناعة االتصاؿ كآثارىا عمى المستكل الدكلي مكضكع  .ٔ
عمى جانب كبير مف األىمية كالخطكرة ،فإف مضمكف االتصاؿ ىك الذم يشكؿ أمرا 

 Ganley and)حساسان بالنسبة لجميع الدكؿ كبعالقاتيا االتصالية 

Ganley,1982) . كىك أساس الخالؼ الفمسفي بيف الشرؽ كالغرب في مجاؿ االتصاؿ
، الدكلي ؛ حيث يقكـ الفكر الغربي عمى تجنب االعتبارات المتعمقة بمضمكف ما ينشر 

ضركرة  (سابقا)كالتأكيد عمى شكؿ االتصاؿ ككيفيتو ،في حيف تبني فكرة الدكؿ االشتراكية
كضع مكاصفات محددة لكؿ أنكاع المعمكمات كمجاالت التبادؿ الثقافي التي يتضمنيا 

 .  (Nordenstreng and Schiller,1979)التبادؿ الدكلي لممعمكمات 

صحيح أف ىذه األطر القانكنية . إف أكضاع االتصاؿ الدكلي تحكميا قكاعد كأطر قانكنية .ٕ
معيبة كغير عادلة ؛ ألف أغمبيا كضع في غيبة الدكؿ النامية التي لـ تكف قد استقمت إال 



 

 

كينبغي أخذه في االعتبار عند مناقشة مشكالت ، أف ىذا اإلطار القانكني قائـ كفاعؿ 
 .االختالؿ الدكلي في المعمكمات

كعمى الرغـ مف عدـ جكاز فصؿ النظاـ االتصالي الدكلي عف النظاـ الدكلي فإف تسييس  .ٖ
المشكمة برمتيا لف يفيد في حميا؛ بؿ قد يضر القضية ذاتيا كبالمنظمات المعنية 

كقد يككف ، بمعالجتيا، كلعؿ االنسحاب األمريكي مف اليكنسكك يككف دليال عمى ذلؾ 
االختالؼ الدكلي حكؿ تكصيؼ المشكمة ككيفية : مف المفيد في ىذا السياؽ القكؿ بأف 

حميا يعكس ضمف ما يعكس اختالؼ فمسفات نظـ كسياسات االتصاؿ، التي تعكس 
 .بدكرىا اختالؼ الفمسفات كالنظـ الكطنية

ال ينبغي النظر إلى المشكمة مف منظكر تكنكلكجي بحت ؛ ألف امتالؾ تقنيات حديثة في  .ٗ
 . مجاؿ االتصاؿ كاإلعالـ ال يعني بالضركرة القضاء عمى أسباب االحتالؿ كمظاىره

 ، إف االىتماـ بمشكمة االختالؿ عمى المستكل الدكلي قد قؿ نسبيا منذ عقد الثمانينات .َُ
كلكف ليس معنى ذلؾ إف حدة المشكمة قد خفت عما كانت عميو مف قبؿ، بؿ العكس 
تفاقمت المشكمة كازدادت حدتيا بشكؿ خطير عما كانت عميو مف قبؿ، كلكف طغياف 
قضايا أكثر عمكمية كشمكال مثؿ التحكالت التي طرأت عمى النظاـ الدكلي منذ عقد 

الثمانينات حتى اآلف حكؿ دراسات التدفؽ االتصالي مف ككنيا مجاال بحثيا مستقال إلى 
مجرد مكضكعات جزئية تندرج تحت مظمة مجاالت بحثية أخرل، كأصبحت دراسات 

 Chang and)التدفؽ تأتي تحت مظمة الدراسات التي تتناكؿ حراس البكابات 

Lee,192;Zaharo poulos,1990 ) أك التي تتناكؿ كضع أجندة االىتمامات 
(Salwen and Matera,1992)  . كطبقا لجكرج جربنر، عالـ االجتماع األمريكي

قؿ التكازف في السنكات األخيرة مف القرف العشريف عما كاف عميو إباف الحرب : المشيكر 
الباردة، كىك ما يكفر احتماالت ظيكر أعماؿ عدائية بيف الشماؿ كالجنكب، كالسبب في 
ذلؾ التغير التاريخي في البيئة الثقافية الذم حدث في السنكات األخيرة ؛ نتيجة لطرؽ 

 .  (Harris,1997)التغطية التمفزيكنية التي تديرىا الشركات كالككاالت العمالقة 

 

كالمالحظ أف فتكر االىتماـ عمى المستكل الدكلي بالمشكمة قد ارتبط  بقدرة الغرب عمى إعادة 
ترتيب االىتمامات كاألكلكيات في مجاالت االتصاؿ المختمفة، كفي مجاالت البحث العممي ذاتو، 

كلكف فتكر . كبالتطكرات التي طرأت عمى حركة عدـ االنحياز ذاتيا، كبانييار النظـ الشيكعية
االىتماـ بالمشكمة في ظؿ أكضاع النظاـ الدكلي الجديد تزداد خطكرة كتعقيدا ؛ خاصة مع 

كتزاكجيا مع الحاسبات ، التطكر التكنكلكجي السريع في مجاالت االتصاالت السمكية كالالسمكية 
األلكتركنية كاألقمار الصناعية،كالتي يتـ تكظيفيا ؛ لعكلمة العالـ في اتجاه تبعية شبكة إقطاعية 



 

 

أكضاع التدفقات : كيمكف القكؿ عف ثقة بأف ، لمغرب ،كالكاليات المتحدة عمى كجو الخصكص 
الدكلية اآلف ال تمثؿ أخطر مشكالت االتصاؿ الدكلي فحسب،كلكنيا تشمؿ كؿ بنى النظاـ 

السياسية كاالقتصادية كالثقافية، كتمس بشكؿ مباشر مستقبؿ النظاـ الدكلي ذاتو :كالعالقات الدكلية
(Ganely and Ganely,1982)  ، كيبدك لنا أف كضعية التدفؽ االتصالي الدكلي التي تمثؿ

احد مظاىر كمخرجات التفاكت القائـ في عناصر القكة في كؿ المستكيات ، كفي شتى مجاالت 
العالقات الدكلية ستظؿ تمنح باطراد الدكؿ األقكل مزايا عديدة، كصفت منذ ما يقرب مف عقديف 

دارتو لصالحيا: "بأنيا  ،كتعرقؿ في الكقت ذاتو "القدرة عمى السيطرة كتكجيو النظاـ الدكلي كا 
أطرافا أخرل في المجتمع الدكلي في سعييا ؛ لتحقيؽ متطمبات االستقرار كالتنمية الكطنية كال 

 ىذه األكضاع إلى اإلبقاء عمى عالقات السيد بالتابع المكركثة مف األحقاب االستعمارية متؤد
فقط ،كلكنيا تعرقؿ في الكقت ذاتو جيكد الدكؿ األصغر في التنمية كتحرميا مف إثبات كجكدىا 

كيتأكد لنا اآلف في السنكات األكلى مف القرف الحادم كالعشريف ما جاء في .ككياف دكلي فعاؿ 
 1979التقرير المرحمي الذم أعدتو المجنة الدكلية لدراسة مشكالت اإلعالـ التابعة لميكنسكك عاـ 

ال يمكف لمثؿ ىذا الكضع أف يستمر دكف أف  يسئ إلى التفاىـ الدكلي كالتعاكف بيف :" مف أنو 
كدكف أف يؤثر عمى األكضاع السياسية كاالجتماعية كالثقافية في مختمؼ البالد، أك أف ، األمـ 

، يضع العراقيؿ أماـ قضاء الحاجات األساسية، أك حؿ المشكالت الحيكية لسكاف العالـ بأجمعو 
، أك دكف أف يؤثر عمى السالـ العالمي بكصفو الشرط األساسي ؛ لبقاء البشرية في مجمكعيا 

 (.1978تقرير مرحمي :اليكنسكك).كالتقدـ لكؿ جماعة فييا



 

 

:  الصحافة العربية والفمسطينية : المبحث الثاني
 

 :نشأة الصحافة العربية
 

ف شعكبيا لـ تعرؼ الصحافة فإرغـ أف بالد الشرؽ األكسط عرفت الكتابة مف قديـ األزماف، 
كإرساؿ الرسؿ ؛  فقد كانت لدل ىذه الشعكب كسائميا المباشرة  ،لنقؿ األخبار؛ بكصفيا أسمكبا 

  ككاف الشعر ككتابة الرسائؿ ىي كسائؿ إعالـ الجزيرة العربية، كما كاف  ،كالمندكبيف كالمناديف
المقاء المباشر في أسكاؽ عكاظ كالمربد كغيرىما كفيالن بتحقيؽ التكاصؿ كاالتصاؿ في حدكد 

كلـ يعرؼ العالـ العربي الصحافة إال مع قدـك الحممة الفرنسية عمى مصر  .الظركؼ الحضارية
حمؿ نابميكف معو ػ ضمف ما حمؿ ػ آالت طباعة مجيزة بحركؼ حيث . ـ1798ىػ، 1213عاـ 

عربية كفرنسية كيكنانية، كبيا طبع المنشكرات التي كاف يكزعيا عمى الناس متضمنة أكامره أك 
لكككرييو : لتيدئة الثائريف، كقد أصدرت الحممة في القاىرة جريدتيف بالمغة الفرنسية ىما ؛ بياناتو 

 ككانت ىناؾ صحيفة الحكادث اليكمية التي بدأ صدكرىا عاـ ، كال ديكاد إيجبسياف ،ديجيبت 
ـ في القاىرة إٌباف الحممة كبمكافقة نابميكف بكنابرت، ككاف يرأس تحريرىا 1799ىػ، 1214

 التي أدارىا المستعرب العالـ يكحنا ىاإسماعيؿ سعد الخشاب، كطبعت في المطبعة الفرنسية نفس
ـ، كبيذا يمكف 1801ىػ، 1216كتكقفت الحكادث اليكمية مع رحيؿ الحممة عاـ . يكسؼ مرساؿ

ىػ، 1244اعتبار ىذه الجريدة ىي أكؿ جريدة عربية، كلـ تظير بعدىا أيو جريدة إال عاـ 
 بعد أف أنشأ مطبعة بكالؽ عاـ  "الكقائع المصرية" ـ، عندما أصدر محمد عمي 1828
ككاف يشرؼ عمييا عند صدكرىا رفاعة الطيطاكم لدل عكدتو مف باريس، . ـ1822ىػ،1238

. (1998جرجس،  ).كتكالىا بعده أحمد فارس الشدياؽ، ثـ محمد عبده كآخركف
 

ـ كىي 1847ىػ، شير سبتمبر 1264ككاف ظيكر أكؿ جريدة عربية في شمالي إفريقيا في عاـ 
ككانت أكؿ جريدة عربية تصدر خارج  .المبٌشر كذلؾ بأمر مف الحككمة الفرنسية في الجزائر

ـ في 1854ىػ، 1272التي أصدرىا رزؽ ا حٌسكف عاـ " مرآة األحكاؿ " العالـ العربي جريدة 
إسطنبكؿ، كبعدىا ظيرت حديقة األخبار كىي جريدة أسسيا في بيركت خميؿ الخكرم عاـ 

ـ 1860ىػ، 1277كفي عاـ . ـ ككاف يسمييا جكرناؿ حسب التسمية الفرنسية1858ىػ، 1275
كأصدر رشيد الدحداح . صدرت الجكائب ألحمد فارس الشدياؽ في القسطنطينية كسماىا جريدة

كسماىا صحيفة، ثـ ظيرت األىراـ في اإلسكندرية عاـ  ، جريدة برجيس باريس قفي العاـ نفس
كمازالت تصدر، ككانت قد انتقمت إلى القاىرة عاـ . ـ لسميـ كبشارة تقال1875ىػ، 1292
. (1991أبك الحسف، ) .ـ1898ىػ، 1316



 

 

 
ـ أصدر جماؿ الديف األفغاني كالشيخ محمد عبده جريدة العركة 1884ىػ، 1302كفي مارس 

كافة، كتدعك إلى نيضة إسالمية بكصفيا  الكثقى، ككانت تياجـ اإلنجميز ك أشكاؿ االحتالؿ
السبيؿ الكحيد لمتخمص مف األجنبي، فحاربيا اإلنجميز ػ رغـ أنيا كانت تصدر في باريس ػ حتى 

  . عددنا18تكقفت في شير أكتكبر مف السنة نفسيا بعد أف صدر منيا 
 

أكؿ مف أٌرخ لمصحافة العربية، حيف كاف ترجماف  (قنصؿ فرنسا في حيفا)كاف ىنرم غمياردك 
كجاء بعده جرجي . ـ تقريرنا بالفرنسية حكؿ ىذا المكضكع1884دكلتو في القاىرة، ككتب عاـ 

ـ مقاالن مف ثماني صفحات 1892ىػ، 1310زيداف فكتب في العدد األكؿ مف مجمتو اليالؿ عاـ 
 . صحيفة حتى ذلؾ التاريخ147عٌدد فيو . بعنكاف الجرائد العربية في العالـ

 
  ،  مرآة األحكاؿ ،حديقة األخبار: كقد تنكعت أسماء الصحؼ العربية بيف عربية مبتكرة، مثؿ

نزىة األفكار، كأخرل مأخكذة عف نمط التسميات الغربية حكؿ الكقت كالزماف كأسماء الدكؿ 
 ، كاآلثار ، كالطبيعة ، كالككاكب ، كالقارات ، كالجيات األربع ، كالجباؿ ، كالبحار ،كالمدف 

  كلكف العرب تفردكا دكف سكاىـ مف األمـ،  ،كسائر أسماء الداللة كاألماكف كالفضائؿ السامية
الشيباء، الفيحاء، أك : سركيس الشدياؽ أك صفات البمداف: فأطمقكا عمى صحفيـ أسماء مؤسسييا

األصمعي، أبك نكاس، كمنيـ مف أبقى عمى التسميات األجنبية لذيكعيا : مشاىير العرب
. (1991أبك الحسف، ) .  التمغراؼ ،اإلكسبريس

 
: انتشار الصحافة العربية

 
. في الستينيات مف القرف التاسع عشر الميالدم بدأت الصحؼ العربية في التكسع كاالنتشارك

ـ أصدر المراسمكف األمريكيكف في بيركت أكؿ مجمة سنكية بعنكاف 1851ىػ، 1268ففي عاـ 
ـ أصدرت الجمعية السكرية في بيركت مجمة شيرية 1852ىػ، 1269  كفي عاـ  ،مجمكع الفكائد

 كالمعمـ بطرس البستاني مع المستشرؽ متحمؿ اسميا، كشارؾ في تحريرىا الشيخ ناصيؼ اليازج
ـ أصدر رزؽ ا حسكف الحمبي في اآلستانة 1855،  ىػ1272  كعاـ  ،ككرنيميكس فاف دايؾ
ـ صدرت أكؿ جريدة يكمية 1858ىػ، 1275عاـ في   ك ،مرآة األحكاؿ: أكؿ جريدة أسبكعية

أصدر أحمد  (ـ1860ىػ، 1278)كعاـ . حديقة األخبار لخميؿ الخكرم في بيركت: بالعربية
 .الجكائب في اآلستانة: فارس الشدياؽ أكؿ جريدة سياسية

 



 

 

   ،كلـ يقتصر صدكر الصحؼ ك المجالت العربية عمى مدف ما كانت تسمى الدكلة العثمانية
ـ أصدر المستعرب منصكر كارليتي جريدة عطارد في مارسيميا 1858ىػ، 1275ففي عاـ 

 ككمفو بإصدار الرائد ،لمدة سنة، ثـ استدعاه البام محمد الصادؽ باشا إلى تكنس  (فرنسا)
  كفي فرنسا كذلؾ أصدر الككنت رشيد الدحداح برجيس باريس جريدة نصؼ شيرية  ،التكنسي

ىػ، 1294كفي لندف أصدر الدكتكر لكيس صابكنجي مجمة النحمة عاـ . ـ1858ىػ، 1275عاـ 
 .ـ1879ىػ، 1296 كفي إيطاليا أصدر إبراىيـ المكيمحي جريدة الخالفة عاـ ،  ـ1877

أما أكؿ جريدة يكمية بالمعنى العصرم فكانت الجنة، أنشأىا سميـ البستاني  .(2005خفاجي ، )
ـ، كأصدرىا يكمي الثالثاء كالجمعة، ثـ أسس الجنينة عاـ 1870ىػ، 1287في بيركت عاـ 

 .ـ كأصدرىا أياـ االثنيف كاألربعاء كالخميس كالسبت1871ىػ، 1288
 

 أصدرىا في بيركت يعقكب صٌركؼ كفارس نمر ،  كأما أكؿ مجمة شيرية عممية فكانت المقتطؼ
: ـ صدرت أكؿ مجمة طبية بالعربية1878ىػ، 1295 كفي عاـ ،  ـ1876ىػ، 1293عاـ 

ـ الشيخ إبراىيـ اليازجي بالتعاكف مع بشارة زلزؿ كخميؿ 1884ىػ، 1302 ثـ تكالىا عاـ ،الطبيب 
بعد افتتاح قناة السكيس باتت لمصر مكانة ك   ،سعادة، فأدخمت عمى العربية تعابير طبية جديدة

 فازدىرت فييا صحؼ جديدة، كانتقمت إلييا صحؼ كانت تصدر ،  كبرل عمى غير صعيد
ىػ، 1292األىراـ، التي أصدرىا في اإلسكندرية سميـ كبشارة تقال عاـ :  مف تمؾ مثالن   ،خارجيا
ا المقطَّـ، الجريدة اليكمية . ـ1898ىػ، 1316ـ، ثـ انتقمت إلى القاىرة عاـ 1875 كمنيا أيضن

ـ، 1888ىػ، 1306السياسية التي أصدرىا يعقكب صٌركؼ كفارس نمر كشاىيف مكاريكس عاـ 
ىػ، 1296) كمصر الفتاة ألديب إسحاؽ ،  (ـ1889ىػ، 1307)كالمؤيد لمشيخ عمي يكسؼ 

ىػ، 1310) كاليالؿ لجرجي زيداف ،  (ـ1886ىػ، 1303) كالشفاء لشبمي الشميؿ ،  (ـ1879
 .(2005خفاجي ، ) .(ـ1892

 
راحت الصحافة تنتشر تباعا خالؿ فترات متفاكتة في مختمؼ الدكؿ العربية، بيف صحؼ 

؛ دمشؽ ألحمد عزت العابد (ـ1870ىػ، 1287)منيا طرابمس الغرب . كمجالت كنشرات دكرية
 لساف المغرب ،  (ـ1907ىػ، 1325) كككب إفريقيا في الجزائر ،  (ـ1878ىػ، 1295)
 كأكؿ صحيفة سياسية عراقية ،  (ـ1908ىػ، 1326) اإلسالـ في تكنس ،  (ـ1907ىػ، 1325)

 المعٌرم في مكة ك  ،(ـ1909ىػ، 1327)الخرطـك في السكداف ك ،  (ـ1908)كانت بغداد 
 . (1991أبك الحسف، . )(ـ1928) الككيت لعبد العزيز الرشيد ك  ،(ـ1920ىػ،1338)المكرمة 

 



 

 

خرجت الصحافة العربية مف الدكؿ العربية كأكركبا إلى ما كراء المحيط، فصدرت في األمريكتيف 
 ك  ،(ـ1892ىػ، 1309)كككب أمريكا لنجيب كيكسؼ عربيمي :  أبرزىا ؛صحؼ عربية عديدة
  كىذه األخيرة ال تزاؿ تصدر حتى اليكـ، فتككف  ،(ـ1898ىػ، 1316)اليدل لنعـك مكرزؿ 

بذلؾ أقدـ صحيفة عربية في العالـ ال تزاؿ تصدر خارج العالـ العربي، كما أف األىراـ ىي أقدـ 
في المكسيؾ  ك  ،صحيفة عربية ال تزاؿ تصدر في العالـ العربي، كتصدر في أكركبا كأمريكا

ٍرز لبناف ليكسؼ أيكب ك  ،(ـ1908ىػ، 1326 )صدرت صدل المكسيؾ لسعيد فاضؿ عقؿ  َى  كأى
ىػ، 1337)  كيقظة العرب لجكرج صكايا في األرجنتيف  ،(ـ1916ىػ، 1335)الحتي في البرازيؿ 

في فترة ما بيف الحربيف العالميتيف  أما .(ـ1920ىػ، 1338)  كالكطف في تشيمي  ،(ـ1919
أخذت الدكؿ العربية تستقؿ تباعنا مف االنتدابيف الفرنسي كاإلنجميزم المذيف فقد األكلى كالثانية، 

أبك ) .كانا مفركضيف عمييا، فعرفت عيدنا جديدنا كازدىرت معو الصحؼ بما ال يحصيو عدٌّد 
. (1991الحسف، 

 
: الصحافة العربية اليوم

 
مع النصؼ الثاني مف القرف العشريف تنامت الصحافة العربية بشكؿ متصاعد في العالـ العربي 
ا يضاىي  َى كما في العالـ كمو، حتى بمغت في التسعينيات مف القرف العشريف شأننا متطكرنا جدن

المقركءة كالمسمكعة )كىا ىي الصحافة العربية اليـك  .أرفع مستكل لدل الصحافة العالمية
  فتتمقى األخبار مف المصادر المحمية  ،تتمتع بأرقى مستكل مف التطكر التكنكلكجي (كالمرئية

(. 1992 ، شكممي ) .كاإلقميمية كالعالمية، بالفاكس كالتمكس كاألقمار الصناعية
 

كقد بمغ بعضيا، مثؿ الشرؽ األكسط كالحياة في لندف، كاألىراـ في القاىرة، أنيا باتت تصدر في 
  فتصدر  ،مكانيا كتيرسؿ باألقمار الصناعية أفالـ العدد اليكمي إلى عدة عكاصـ كمدف عالمية

فييا كتبمغ القارئ العربي في أم مكاف مف العالـ في اليـك نفسو، مضاىية بذلؾ كبريات الصحؼ 
كما أف ىناؾ صحفا عربية تصدر بالمغة اإلنجميزية كالفرنسية تمكينا لمقارئ األجنبي مف . العالمية

نجازات الشعكب العربية  شكممي)  .االطالع عمى كجية النظر العربية فضال عف أخبار كفنكف كا 
 ،1992) .
 

إضافة إلى الصحؼ العربية الشاممة، فقد صدرت صحؼ : الصحف العربية المتخصصة
متخصصة بعد أف كاف التخصص قاصرا عمى المجالت، فيناؾ صحؼ رياضية كأدبية كزراعية، 

كصحؼ إسالمية تعنى بأخبار اإلسالـ كالمسمميف، كليذه األخيرة تاريخ طكيؿ كرحمة عامرة 



 

 

 كبالنسبة .فم كمازالت متمثمةن في جريدة المسمـ "بالعركة الكثقى" بدأت . باألحداث المؤثرة كالجادة
يحفؿ عالـ الصحافة بإسياـ المئات مف الصحفييف   ؼركاد الصحافة في العالـ العربيؿ

. مف أجؿ المينة كمف أجؿ بالدىـ، في ظؿ إمكانات محدكدة في أغمب األحكاؿ؛ كتضحياتيـ 
كلكثير منيـ مكاقؼ تصؿ إلى درجة البطكلة، بسبب ما يالقكنو مف عناء كعنت كصبر كعمؿ 

كمف ركاد .  كعمى يد الحكاـ الظالميف تارات أخرل،متكاصؿ كقير عمى يد المستعمر تارة 
أحمد فارس الشدياؽ، كرفاعة الطيطاكم، كأديب إسحاؽ، كخميؿ : الصحافة كأصحاب األقالـ

براىيـ كمحمد المكيمحي، كبطرس البستاني،  الخكرم، كعبد ا أبك السعكد، كرشيد الدحداح، كا 
كمحمد عثماف جالؿ، كعبد ا النديـ، كجماؿ الديف األفغاني، كمحمد عبده، كخميؿ مطراف، 

 بف خميس كعبد االقدكس األنصارم كحمد الجاسر  كأحمد لطفي السيد، كمحمد نصيؼ كعبد
كمصطفى كعمي أميف، كيعقكب صٌركؼ، كسالمة مكسى، كأحمد زكي أبك شادم، كأحمد حسف 

 ككثير ،( ركزا ليكسؼ)الزٌيات، كأميف الرافعي، كعبد القادر حمزة، كالتابعي، كفاطمة اليكسؼ 
 .كألكثر ىؤالء الركاد ترجمات مستقمة في ىذه المكسكعة. غيرىـ مما ال يكاد يحصييـ عىدٌّد 

. (1992 ، شكممي) 
 

ال لكاف التمفزيكف كالراديك قاما بيذا الدكر . إف الصحافة ليست مجرد كسيمة مف كسائؿ اإلعالـ كا 
إنما ىي قكه مؤثره تستمد قكتيا مف قكه الكممة التي تستقر في العقكؿ كاألذىاف كتتجاكب مع أماؿ 

 ، إنيا الكممة المؤثرة التي تصنع حياه الجماىير نفسيا كاقتصاديا كفكريا  ،الشعكب كطمكح األمـ 
ككذلؾ ىي مصدر  ،فيي مكرد مف مكارد تغذية األفراد بالمفيد كالنافع مف المعمكمات العامة 

ترفيو كتسمية كليذا كمو استطاعت أف تستحكذ عمى تقدير المجتمع ؛ كلذلؾ أسمكىا بصاحبو 
. الجاللة كصاحبو صكلجاف الثقافة كالسمطة الرابعة 

 
ف كاف البعض كضع تعريفات ليا أمثاؿ  ،كالصحفيكف ال يستطيعكا أف يضعكا تعريفا جامعا ليا  كا 

كقاؿ اريؾ  ،" إف الصحافة ىي إف تكتب مقابؿ أجر في شؤكف أنت تجيميا :" لزلى ستيفنز فقاؿ 
كبطريقة تخدـ  ،إف الصحافة ىي نقؿ المعمكمات مف ىنا كىناؾ بدقة كسرعة كتبصر : " ىكجنز 
البردكيؿ، )" .حتى كلك لـ يبرز فكرا  ،كتجعؿ الصكاب في األمكر يبرز ببطء  ،الحقيقة 
1996 .)

 
كىنا يزدىر كال التعريفيف لمصحافة إذا تكافرت ليما ضمانات حرية الصحافة أحد التعريفيف 

أعط الجميكر الحقيقة التي :" كأما التعريؼ الثاني ؛ فيقكؿ  ،" أعط الجميكر ما يريد :" يقكؿ 
ىذه الحرية التي تتمتع بيا الصحافة ؛ ألف بجميع أشكاليا في الدكؿ  ،" يجب كأف يحصؿ عمييا 



 

 

كليست حرية القكؿ كحرية  ،كقد مرت قبؿ ذلؾ عبر طريؽ شائؾ مف اآلالـ  ،الغربية كاألمريكية 
فيما تمكناف الناس مف التعبير بحرية عف أفكارىـ حكؿ  ،الصحافة غايتيف في حد ذاتيما 

(. 1996البردكيؿ، ). األحداث 
إف الصحافة كاإلذاعة ىما مف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية التي ال يمكف إيقافيا إيقافا كميا كفعاال 

كتحمؿ رسالة الدكلة المصدرة لمشعب  ،فيي تصؿ إلى أنحاء العالـ المختمفة في الكقت نفسو  ،
كالشؾ أف ىذه الصفة التي تتميز بيا اإلذاعة تمعب دكرا ىاما في االتصاؿ الدكلي ، المستقبؿ ليا

كالكممة المطبكعة . بحؽ كما تجعميا تحتؿ مركزا يعتبر بحؽ سالحا مرىفا في المجاؿ الدكلي 
 أما  ،كال تصؿ بذاتيا كاممة لمقارئ ؛ بؿ تخضع لمقص الرقيب  ، ؿليست سيمة التكزيع أك التداك

ف يكف المستقبؿ يبشر بإمكاف كصكؿ اإلشارة المرئية  ،التمفزيكف فال يزاؿ داخؿ نطاقو القكمي  كا 
 ،عف طريؽ األقمار الصناعية مباشرة إلى جياز االستقباؿ كبدكف تدخؿ مف الدكلة المستقبمة 

كيكفى أف  ،أما السينما فميا تأثيرىا . كمازاؿ العمماء يبحثكف فنيا ىذه اإلمكانية مؤمميف تحقيقيا 
في األماكف الحساسة " نيكتشكا"نشير إلى أف المخابرات األمريكية عندما كزعت فيمـ جريتا جاربك

 تمكنت مف تحكيؿ عدد كبير مف الناخبيف عف 1948سياسيا في إيطاليا قبؿ انتخابات سنو 
 ، ذلؾ بأم كسيمة أخرل مف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية عكما كانت لتستطي ،الحزب الشيكعي 

ف تكف كسيمة ىامة مف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية أك سبيال مف سبؿ الدعاية الفعالة  كاألفالـ كا 
كاإلعالـ عف طريؽ اإلذاعة  ،فإنيا تشبو الصحؼ كالكتب مف ناحية خضكعيا لمقص الرقيب  ،

كانت اإلذاعة في ؼ ،ال يعنى بيع سمعة مف السمع فتأثيره أعمؽ كأكسع كأشمؿ مف اإلعالف 
ككانت تحكطيا المبالغات كالتصكرات  ،العشرينيات كالثالثينيات شيئا جديدا لـ يعتده الناس 

القائمة عمى غير أساس سكاء في ألمانيا أك أمريكا أك بريطانيا فقد كاف الرسميكف يظنكف أف 
كراح البعض يعمف في بريطانيا أف اإلذاعة  ،الكممة المذاعة ليا تأثير سحرم في عقكؿ الناس 

إنما ىي كسيمو جبارة ؛ بؿ أعظـ الكسائؿ لمتأثير في تكجيو الناس كسمككيـ عمى أف النازييف 
كانكا أكؿ مف استخدـ اإلذاعة استخداما عمميا تقريبا باعتبارىا كسيمة مف كسائؿ اإلعالـ 

كاعتبركىا مكممة لرسالة كزارة الخارجية ؛ بؿ ظنكا أنيا مف الممكف أف تحؿ محؿ الدبمكماسية 
ككشفت الحرب  ،كعندما نشبت الحرب العالمية الثانية ظيرت اإلذاعة عمى حقيقتيا .األجنبية 

ككانت الحرب محؾ اختبار  ،عف قدرتيا كحدكدىا ككسيمة مف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية 
" السرية" لنظريات الحرب النفسية أك فاعميو الدعاية البيضاء  المعمنة بالمقارنة بالدعاية السكداء 

كاستخدمتيا استخداما كميا في كؿ  ،السرية كالعمنية : كالكاقع أف الحرب قد خبرت الكسيمتيف  ،
(. 2004احمد، ): مناسبة صالحة بؿ بصكره عدكانية 

 



 

 

كيكفى أف نشير  ،إف اإلذاعات التي تأتينا عبر الحدكد ىي شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ الجماىيرم 
كما . مميكف نسمة 90إلى أف عدد المستمعيف عمى المكجة القصيرة في العالـ يقدر اليـك بنحك 

 محطة إلى إرساؿ عمى المكجو القصيرة في 385أف عدد محطات اإلرساؿ في العالـ ارتفع مف 
 محطة 200 منيا حكالي 1975 في عاـ 1762 إلى 1972 في عاـ 1365 إلى 1950عاـ 

 مميكف جياز استقباؿ في العالـ ، أم 90كىناؾ حكالي  ، كيمكات أك أكثر 200قكة كؿ منيا 
كيبمغ عدد  ،بمعدؿ جياز استقباؿ لكؿ أربعة أشخاص سكاء مف الرجاؿ أك اإلناث أك األطفاؿ 

 كانت ىناؾ 1939كفى عاـ  ،أجيزة االستقباؿ التي تضـ المكجة القصيرة حكالي ثمث ىذا العدد 
 دكلة ثـ ارتفع مرة أخرل 55 إلى 1945دكلة تذيع برامج دكلية ثـ ارتفع ىذا العدد عاـ  (27)

 دكلة كاحدة يعتد بيا إال كتممؾ 1975إلى أكثر مف مائو دكلة حتى أصبح ال تكجد في عاـ 
البرازيؿ : محطة مكجية كالكاقع إف الكثير مف المحطات الجديدة قد ظير في السبعينيات ؛ مثؿ 

ذلؾ إلى جانب المحطات الدينية العديدة أك المحطات السرية أك  ،كأكغندا  ،كزامبيا  ،كشيمي  ،
كالدكؿ التي تمتمؾ  ،أم نصؼ السرية التي تعمؿ في العالـ مف أقصاه إلى أقصاه  ،الرمادية 

 ألؼ 17برامج مكجية تتكسع دائما في إذاعاتيا الدكلية، حتى بمغت ساعات اإلرساؿ حكالي 
كال يشمؿ  ،كتذيع الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي كالصيف حكالي ثمثيا  ،ساعة في األسبكع 

كعند . ىذا العدد البرامج المحمية التي تذاع عمى المكجات القصيرة مثؿ البرنامج العاـ مف القاىرة
مالحظة محطات اإلرساؿ عمى المكجات القصيرة فيي تعتبر مف كجو نظر البعض محطات 

فيذه المحطات ال يمكف أف تقارف بنفقات إنشاء  ،ككأنيا قصر مف الرخاـ كنفقات إنشاء  ،كمالية 
كيمكنيا أف تقدـ عائدا كبيرا  ، فاإلذاعة زىيدة التكاليؼ مف ناحية األجيزة الفنية  ،التميفزيكف 

 كما أف تقكية محطات اإلرساؿ  ،عمى ىيئة برامج تعميمية كاجتماعية برغـ قمة تكاليفيا 
ف يكف محدكد النطاؽ فيك قميؿ التكاليؼ حتى في بمد  ،المتكسطة ؛ لتعبر الحدكد المجاكرة  كا 

فيي  ،كمف المعركؼ أف اإلذاعة مف الناحية البرنامجية سيمة كزىيدة التكاليؼ  ،صغير نسيبا 
تستطيع أف تستخدـ أشرطة سبؽ تسجمييا في محطات أخرل أك مكاد مأخكذة مف البرامج المحمية 
أك مف برامج مكجيو أخرل  أم إف ثمره اإلذاعة أسرع مناال في النكاحي التعميمية كاالجتماعية 
مف التميفزيكف الذم تعكقو النظـ الفنية المختمفة  عمى ذلؾ سكء استخداـ الكسيمة مثؿ تعديؿ 

ككؿ ىذه األسباب تعكؽ انتشار التميفزيكف  ،كليس العكس  ،الكالـ بحيث يكافؽ الصكر المتاحة 
بؿ تعكؽ تعاكف التميفزيكنات دكليا حتى لك كانت ىناؾ اتفاقيات حككمية أك  ،في المجاؿ الدكلي 

كمف خصائص اإلذاعة . دكلية مثؿ االتفاؽ بيف تميفزيكف أكربا الغربية كتميفزيكف أكربا الشرقية 
كىيئات اإلذاعة السبع الدكلية التي تأتى في رأس القائمة  ،أنيا تتغمغؿ إلى أفراد المجتمع ككؿ 

مف الصيف الشعبية إلى ألبانيا تيتـ كؿ االىتماـ بالكصكؿ إلى المستمعيف في الدكؿ التي ال 
فاإلعالـ الدكلي سالح دبمكماسي  ،تكافؽ حككماتيا عمى استماع شعكبيا إلى المحطات األجنبية 



 

 

فقد كانت  ،بؿ ىك سالح عسكرم مساعد كعمى اقؿ تقدير ىك كرقو يمكف التفاكض كالمعب بيا 
اإلذاعة مف األكراؽ التي لعب بيا الركس كاألمريكاف ؛ لمكصكؿ إلى اتفاؽ الكفاؽ بيف ركسيا 

كال غرك فاإلذاعات الدكلية تخمؽ رأيا عاما يستطيع أف يناقش كيجادؿ  ،كالكاليات المتحدة 
أصحاب الرأم الديكتاتكرم أك الفردم الذم يدعى لنفسو حؽ حيازة مصادر األخبار كالمعمكمات 

كلقد قدمت لنا ألمانيا في الحرب العالمية الثانية نماذج لإلذاعات الدكلية ككضعت أىداؼ  ،
كخمقت نمكذجا لمدعاية الدبمكماسية ال يستطيع إذاعي أف يدعي لنفسو  ،أصبحت معركفو لدينا 

كحتى اآلف عف  ، 1945ىذه الصفة بدكف أف يدرسو ؛ حتى برغـ أحجاـ الدكؿ منذ عاـ 
كلقد نشرت ىيئة . استغالؿ ىذه الكسيمة الجماىيرية في أىداؼ عسكرية أك سياسية عدكانية 

يبدك أف ىناؾ اتفاقا عاما بيف الدكؿ عمى أىداؼ : " اليكنسكك تقريرا عف اإلعالـ الدكلي جاء فيو 
اإلذاعات الدكلية ىي تقديـ أفضؿ صكرة مف صكر الثقافة القكمية كاألخبار القكمية لمدكلة 

المصدرة لإلذاعة في المسائؿ الدكلية اليامة كتعزيز التفاىـ الدكلي  كيفسر لنا أحد العمماء في 
إف المحرؾ : "شيء مف التحفظ طبيعة اإلذاعة باعتبارىا أمضى سالح يمس الركح كالفكر فيقكؿ 

األكؿ في عقد االتفاقيات الدكلية في شأف استخداـ الراديك لـ يكف مجرد البحث عف المثؿ العميا ؛ 
مف أف العالـ  : "1880، فيي أساس الحقيقة التي كتبيا دستكفسكى في عاـ " بؿ المنفعة الذاتية

كنحك تككيف مناخ صحي بتغمبو عمى المسافات التي تفصؿ بعضو  ،أخذ يتجو نحك االتحاد 
كلكف لألسؼ ال ثقة ىناؾ كال أمؿ في قياـ  ،بعضا كباستخداـ كسائؿ ؛ لنقؿ األفكار عبر األثير 

كلقد كاف دستكفسكى أكثر دقة في تصكره مف مارككنى مبتكر  ،" مثؿ ىذا التقارب بيف الشعكب
كال يجب عمينا أف تتيـ الدعاية بأنيا السبب في عدـ كجكد سالـ عمى . التمغراؼ الالسمكي 

فنحف إذا أخذنا اإليجابيات مع السمبيات نجد النتائج النيائية لجياز اإلذاعة أميؿ إلى  ،األرض 
اليدـ منيا إلى البناء كنعنى باليدـ عكامؿ الرجعية بالبناء القكل التقدمية كأرجك أف يفسر الباحث 

كنحف إذا عممنا نجد أف اإلذاعة في أساسيا ىدامة في .ذلؾ تفسيرا سياسيا في الفصكؿ التالية 
فإذا أخذنا مثال راديك أكربا الحرة التابع ألمريكا أك إذاعة مكسكك أك  ،شكميا الصريح الرسمي 

بؿ إذا أخذنا اإلذاعة المصرية أك إم دعاية بالراديك نجدىا مكجية  ،إذاعة صكت حنكم إفريقيا 
كىنا يجب أف نميز بيف الدكؿ المناىضة الباغية مثؿ  ،في الكاقع إلى العكامؿ المناىضة ليا 

كبيف الدكؿ  ،الدكؿ االستعمارية التي كانت اإلذاعة المصرية عنصرا مف عناصر تحطيميا 
كغالبيو البرامج الدكلية صادره مف دكؿ تميؿ سياستيا  ، تاألخرل التي تتراشؽ باأليديكلكجيا

 األجنبية مثؿ تأك إلى إخفاء نفكرىا مف األيديكلكجيا ،الخارجية إلى الحط مف سياسية غيرىا 
 اليند الصينية كككريا كالشرؽ األكسط اكىناؾ أيضا حركب أثيرية كتمؾ التي شيادتو ،أسبانيا 

فريقيا الجنكبية كغيرىا  كذلؾ نشير إلى أف جميع المحطات السرية كمحطات الدعاية السكداء  ،كا 
أما بالنسبة لإلذاعات التي تشرؼ عمييا الحككمات بدكف أف تتجو كجيو  ،ىي محطات ىدامة 



 

 

عدائية مثؿ البرامج الدكلية مف الياباف أك البرازيؿ فتجد فكرة اليدـ متصمة بأفكار غامضة تدكر 
كىى أىداؼ ال نستطيع  ،حكؿ اإلعالنات كنشرات األخبار كنشر الثقافة كتعزيز االقتصاد كىكذا 

 بيا كىى في نظر الكثيريف تمثؿ فكالدعاية األمريكية قكة ال ياستيا. أف نقكؿ إنيا كاضحة تماما 
كتنتيي إلى اإلعالنات الخاصة بالمشركبات  ،نمكذجا لمدعاية الكمية تبدأ باألقمار الصناعية 

كىى أفعكاف امبريالي يتمثؿ في الدعاية اإلذاعية الصريحة عف المحطات  ،كالسجائر كغيرىا 
صكت أمريكا : كالتي تستيدؼ االتحاد السكفيتي كأكربا الشرقية ؛ مثؿ  ،األمريكية في غرب أكربا 

كالكاقع أف راديك الحرية كراديك أكربا الحرة  ،كىذا األفعكاف ليس بالثعباف المسالـ  ،كأكربا الحرة 
فياتاف المحطتاف  ،يختمفاف قميال عف صكت أمريكا برغـ أنيا جميعيا صادرة عف ىيئات أمريكية 

المكجكدتاف في ميكنخ تستخدماف المياجريف مف أبناء أكربا الشرقية الذيف يعممكف تحت أشراؼ 
كبقصد إضعاؼ قبضة  ،أمريكييف ؛ بيدؼ خمؽ برامج عامة تنافس برامج الدكؿ المستيدفة 

أما مف الناحية الرسمية فنجد ىدؼ المحطتيف  ،الحككمات الشيكعية كتسمطيا عمى الرأم العاـ 
تعزيز الديمقراطية ؛ بمعنى تحرير الشعكب " كراديك أكربا الحرة  ،راديك الحرية " المذككرتيف 

كفى الكقت نفسو كما ىك حادث في  ،الركسية كشعكب أكربا الشرقية مف االضطياد الشيكعي 
 ،السنكات األخيرة تتجنباف إثارة الدعكة إلى الثكرة أك القياـ بأعماؿ غير شرعية أك إثارة الشغب 

كعمى الرغـ مما يدعيو رؤساء ىاتيف المحطتيف فاف سياستيما ىي مناىضة لمشيكعية بطرؽ غير 
( . 2004أحمد، ). مباشرة كال يرضكف بغير تغيير الكضع السياسي في الدكؿ المستيدفة

 
 كىنا عمى سبيؿ المثاؿ نجد بأف إذاعة صكت أمريكا تميؿ بعض الشيء إلى إتباع سياسة 

كال يمكف أف  ،اإلذاعة البريطانية ؛ بحيث قد يجد المستمع شيئا مف الغمكض في تحديد أىدافيا 
فيما  ،تدعى أحداىما أنيا برئية مف السعي ؛ لتحقيؽ أىداؼ خاصة مثؿ أحداث تغيير سياسي 

يسعياف دكف أف يفصحا عف كجييما ؛ لمتدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ المستيدفة تحت ستار 
كالخالؼ بيف إذاعة صكت أمريكا كاإلذاعة  ،المناداة بمبدأ انتقاؿ المعمكمات كاألخبار انتقاال حرا 

 ،البريطانية بسيط لمغاية فاألكلى نجدىا تثابر بصكرة ممحة عمى تصدير فكر الغرب في الحرية 
أك ما يسمكنو بالحرية في حيف تعمؿ الثانية بطريقو يظف المستمع أنيا متكازنة ؛ إذ ىي تضـ 

كىى في ضميا كجيتي النظر تحاكؿ أف تبنى  ،األخبار المؤيدة إلى جانب األخبار المعارضة 
.  كال تقكؿ غير الصدؽ ،سمعو بيف المستمعيف بأنيا محطة يعتمد عمييا 

 
مف خالؿ استعرض ما سبؽ لبعض تعريفات اإلعالـ الدكلي  لكحظ أف بعض الباحثيف يربطكف 

إنو كسيمة : " بقكلو " محمد  عمي العكيني " بيف اإلعالـ الدكلي كالسياسة ؛ حيث يعرفو الدكتكر 
 ،مف كسائؿ السياسة الخارجية كأنو مع غيرة مف الكسائؿ يعمؿ عمي تحقيؽ أىداؼ ىذه السياسة 



 

 

كتختمؼ قكة ىذه  ،كتتمثؿ ىذه األىداؼ في تحقيؽ المصمحة الكطنية لمدكلة في المقاـ األكؿ 
أحمد " أما الدكتكر  ،( 2004احمد، )". األىداؼ باختالؼ كزف الدكلة كدركىا في النظاـ الدكلي

تزكيد الجماىير في الدكؿ األخرل بالمعمكمات الصحيحة :" فيرل أف اإلعالـ الدكلي " بدر
قناعيا بعدالة قضايا الدكلة  كبالتالي  ،كاألخبار الصادقة ؛ بقصد التأثير عمى تمؾ الجماىير كا 

إف دكر اإلعالـ ىنا إلنشاء : " كيضيؼ قائال " تتبنى جماىير الدكؿ األخرل لمكاقؼ تمؾ الدكلة
كال  ،كبالتالي فإف اإلعالـ الدكلي الناجح ال يمكف أف يصدر عف سياسة فاشمة  ،ىذه الصكرة 

 ،كلكنة يعبر عنيا فقط  ،فاإلعالـ ال يرسـ سياسة  الدكلة  ،يمكف أف يصدر عف ىزيمة عسكرية 
كلكف اإلعالـ مف الناحية التطبيقية قد استخدـ لمتأثير عمى الناس عف طريؽ نقص بعض 

غفاؿ البعض اآلخر كعمى كؿ حاؿ فإف اإلعالـ يقصد بو نقؿ المعمكمات ".  األخبار كالحقائؽ كا 
نظرا  ،العممية كالحقائؽ كاإلخبار غير الممكنة أكثر مما يقصد بو أم شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ 

فاإلدالء مف جانب كاحد كىك اإلعالـ  ،ألف كممة إعالـ تقصر عف التعبير عف ظاىرة االتصاؿ 
كىذا " . اتصاؿ " ال يعبر عف التفاعؿ كالمشاركة أك عف رجع الصدل الذم تعبر عنو كممة 

كخمط  ، سياسة الدكلة ذلتنفي ،التعريؼ أيضا قد حصر مفيـك اإلعالـ الدكلي في ككنو أداة 
أف اإلعالـ : يرل " محمد سيد محمد " غير أف الدكتكر . متفرعات إعالمية بعضيا البعض 

الدكلي ال يعد أداة ؛ لتنفيذ سياسة الدكلة فحسب ؛ بؿ أف يككف كسيمة مف الكسائؿ التي 
فيك يعمؿ عمى تكصيؿ رسالة المؤسسة أك الييئة  ،تستخدميا المنظمات الدكلية  لتحقيؽ أىدافيا 

تعرفيف لإلعالـ الدكلي بأنو اإلعالـ الذم يسيـ بو : " الدكلية إلى الفئات المستيدفة فيقكؿ 
مجتمع أك جماعة أك ىيئة أك مؤسسة في الساحة اإلعالمية الدكلية ؛ بحيث يستجيب لتمقيو رجؿ 

أحمد، )" .  بصفة عامة في العالـ –الشارع العالمي أم المستمع أك المشاىد أك القارئ 
2004 . )

 
مف المسمـ بو اختالؼ مكقع كسائؿ اإلعالـ باختالؼ النظاـ السياسي ؛ أم اختالؼ دكر نظاـ 

قد تككف " كاألىمية النسبية ألحد قنكاتو  ،االتصاؿ أىدافو أىمية كأداة بالنسبة لمنظاـ السياسي 
كاختالؼ درجة الحرية التي يتمتع بيا نظاـ االتصاؿ كيناء عمية " اإلذاعة أىـ مف الصحافة 

الصيف تختمؼ عنيا في الكاليات المتحدة األمريكية ، كما " يمكف القكؿ إف كسائؿ اإلعالـ في 
كفي النيأيو يتحدد االتصاؿ أكال . أف كسائؿ اإلعالـ في كؿ منيا تختمؼ عنيا في دكلة نامية 

بأيديكلكجية النظاـ السياسي ، ثـ يتشكؿ ثانيا كفقا لإلطار الثقافي كاالقتصادم كاالجتماعي الذم 
 الشيكعية ىي التي تحكـ النظاـ السياسي في الصيف ةيكجد فيو ، كعمى ىذا فقد يككف األيديكلكجي

كككريا إال أف خبرة االتصاؿ في كؿو مف ىما تختمؼ كثيرا ؛ كفقا لمبيئة االقتصادية كاالجتماعية 
فمكؿ مجتمع في العالـ ىكيتو الثقافية المستقمة عف غيرة مف المجتمعات ؛ تمؾ اليكية . كالثقافية 



 

 

الثقافية تنطكم عمى كسائؿ خاصة يمارس بيا المجتمع أنشطتو ، المختمفة كبيا يحدد أكلكياتو 
ىناؾ قكانيف كمحرمات كمعايير أخالقية كاتجاىات كقيـ تمعب جمعيا دكرا . كيعدؿ سمككياتو 

كما أف البناء االقتصادم كاألكضاع تحدد الكسائؿ . ميما في تحديد األنظمة اإلعالمية كتطكيرىا
التي مف خالليا يتـ تمكيؿ األنشطة اإلعالمية ؛ حيث أصبحت كسائؿ اإلعالـ مف النشاطات 
الباىظة التكاليؼ ، عمى حيف تحتكم الفمسفة السياسة بتأثيراتيا انتياء معظـ مككنات النظاـ 

اإلعالمي شكال كمكضكعا ، فالفمسفة السياسية تحدد في العديد مف الحاالت اآلراء كالتطبيقات 
االقتصادية في المجتمع كالسياسات الثقافية كاالجتماعية ، كبالتالي تؤثر مف خالؿ صباغة ىذه 

(. 2004احمد، ). السياسات في طبيعة النظاـ اإلعالمي
 

لذا فإف الفمسفات السياسية أىـ العكامؿ التي تحدد النظاـ اإلعالمي المعمكؿ بو في دكلة مف دكؿ 
العالـ كأشممو ؛ بؿ إف كتابات عمماء االتصاؿ حكؿ أنكاع النظـ اإلعالمية كأشكاليا في العالـ لـ 
تكف سكل كجو أخر لمحديث عف كضع األنظمة السياسية الرئيسة كتصنيفيا في العالـ في فئات 

بأف الفمسفات السياسية في العالـ أجمع ال تخرج عف ككنيا إما : كاسعة نسبيا  لذا يمكف القكؿ 
: فمسفة ليبرالية أك فمسفة سمطكية مع تبايف كاختالؼ داخؿ ىاتيف الفئتيف ، ككذلؾ يمكف القكؿ 

بأف نظـ اإلعالـ في العالـ أجمع إما ليبرالية أك سمطكية مع تبايف كاختالؼ في درجة الحرية أك 
في درجة تسمط المؤسسات داخؿ المجتمع ،  كتتسـ العالقة بيف أم مجتمع كالنظاـ اإلعالمي 
المكجكد بأنيا عالقة تبادلية فالمجتمع أك الدكلة أك الحزب يقيـ نظاما إعالميا ىذا النظاـ يقـك 
بدكره بإحداث تغييرات في المجتمع ، فيذه التغيرات التي تحدث في المجتمع تنعكس مرة أخرل 

كتتنكع أنظمة اإلعالـ ، عمى النظاـ اإلعالمي ، كىكذا كحيث إف كؿ مجتمع يختمؼ عف غيرة 
مف دكلة ألخرل ، فإف التفاعؿ بيف دكلة ما ، كبيف كسائؿ اإلعالـ ىك تفاعؿ فريد ؛ كألف ىذه 

العالقة ديناميكية غير ثابتة فاف المجتمع ككسائؿ اإلعالـ يعبر كؿ منيما عف اآلخر ، كعمى ىذا 
فإف تحميؿ أم نظاـ إعالمي في دكلة ما ينبغي أف يتـ مف خالؿ النظر إليو باعتباره كيانا متميزا 

( . 2004أحمد ، ). منفردا 
 

برغـ األىمية الخاصة لمختمؼ كسائؿ اإلعالـ األمريكي المتخصصة فاف الحقائؽ تؤكد أف 
الصحافة المكتكبة ؛ كعمى كجو التحديد الجرائد كالمجالت مازالت تحتفظ بمكانتيا المرمكقة بيف 

نيا لـ تفقد سحرىا ؛ بسبب المخترعات الحديثة ؛  مختمؼ كسائؿ اإلعالـ في المجاؿ الخارجي ، كا 
بؿ أنيا أفادت مف التكنكلكجيا المستخدمة في كسائؿ اإلعالـ ؛ ليبرز دكرىا جديدا في اإلعالـ 

كتعد الجرائد كالمجالت الدكلية كسيمة اإلعالـ الدكلي ؛ نظرا لإلمكانيات الضخمة التي . الدكلي 
تممكيا سكاء أكانت فنية أك بشرية أك مالية ، كالعدد الضخـ مف النسخ التي تصدرىا كتكزع عمى 



 

 

نطاؽ دكلي ، كباإلضافة إلى قكة السياسات التي تعكسيا ، المزايا التي تحققيا الصحؼ ككسيمة 
:  لإلعالـ األمريكي ، كلنضرب مثميف مختمفيف ألىـ تمؾ المزايا 

إذا كانت جيكد كزارات الخارجية إعالميا تتركز عادة في االتصاؿ بقادة الرأم كزعماء : أكال 
الجماعات المؤثرة ، فإف الصحيفة تستطيع أف تخاطب جميكرا أكسع ، كبطريقة مباشرة أف تقـك 

.  بما يشبو دكر الدبمكماسية الشعبية في العصر الحديث 
أنو بالنسبة لشعكب كثيرة مف البمداف النامية ليا جاليات كبيرة خارج أكطانيا ، كليا عماؿ : ثانيا 

كعمماء كفنيكف مياجركف في الخارج فتصبح الصحيفة التي تصدر مف أكطانيـ لمخاطبة الرأم 
العاـ العالمي ذادا دائما لتفيـ سياسة بمدانيـ بما يتناسب مع ظركؼ حياتيـ في تمؾ المجتمعات 

كتعرؼ الصحيفة الدكلية بأنيا الصحيفة التي تكجو إلى جماىير القراء في دكؿ أخرم . الغربية 
خارج حدكد الدكلة التي تصدر فييا الصحيفة ، كمف ثـ تراعي اىتمامات القارئ الذم تكجو إليو 

أحمد، ). خارج الحدكد كلغتو ، فتصدر بمغة يجيد قراءتيا سكاء كانت لغتو الكطنية أك لغة أخرل 
2004 .)

 أما بالنسبة لمدل انتشار اإلعالـ كالصحافة األمريكية دكليا فانو البد مف تكافر عناصر ثالثة 
مجتمعة في الصحيفة األمريكية دكليا ؛ بحيث إذا فقدت الصحيفة عنصرا منيا فقدت بذلؾ 

: طابعيا الدكلي كىذه العناصر ىي
. انتشار التكزيع عبر الحدكد كالحكاجز التي تفصؿ بيف الدكؿ :  األكؿ 
قكة التأثير داخؿ الحدكد الكطنية كخارجيا ، كىي قكة نابعة مف عمؽ المضمكف ، كتنكع : الثاني 

. المادة الصحيفة 
الصدكر بمغة تسمح باالنتشار عمى النطاؽ العالمي ، أك إصدار طبعات بمغات متعددة : الثالث

حيث  ( :2004مصدر سابؽ، ).تسمح لمصحيفة بالكصكؿ إلى قراء خارج حدكدىا الكطنية 
تاريخ الطباعة في الكاليات المتحدة األمريكية يرجع إلى عاـ : ظير لنا مف خالؿ ما تقدـ بأف 

 ـ ككانت تسمي 1704 ـ، إال أف أكؿ صحيفة أمريكية منتظمة لـ تبدأ إال في عاـ 1638
، ككانت الصحؼ التي ظيرت في الفترة االستعمارية في الكاليات المتحدة " بكسطف نيكزليتر "

كمثمما كاف الحاؿ في إنجمترا فإف الصحافة في " لندف "تقتفي أثر النماذج التي ظيرت في 
المستعمرات األمريكية خضعت لسيطرة سمطكية ؛ حيث كانت الصحؼ عرضة لإليقاؼ ، 

كتعرض الطابعكف لمسجف ؛ بسبب عدائيـ لمسمطة كالحككمة ، كفي أثناء الثكرة األمريكية كاف 
 صحيفة أخرم ، كقد تزايد نفكذ 33 صحيفة ، كفي أثناء الحرب ظيرت 37عدد الصحؼ يبمغ 

الصحافة كتزايدت مكانتيا ، بسبب انتشار التعميـ كالتعاكف بيف القيادات الكطنية كجرأة القيادات 
، كأما الصحؼ " بكسطف جازيت " الصحفية ، كمف بيف الصحؼ الكطنية آنذاؾ صحيفة 

 ـ كاف عدد 1820كفي عاـ " . جكرجيا جازيت " ،  " بكسطف كركينكؿ " الشعبية نذكر منيا 



 

 

"  صحيفة كانت تصدر آنذاؾ ، كتعد صحيفة 512 صحيفة مف بيف 42الصحؼ اليكمية نحك 
أكؿ صحيفة يكمية في الكاليات المتحدة األمريكية ، ككاف ذلؾ في " ايفنبح بكست " " بنسمفانيا 

فيي تعد أكؿ صحيفة تصدر منذ " نيكيكرؾ ديمي ادفرتايرز "  ـ ، كأما صحيفة 1783عاـ 
 ـ صدرت 1789 ـ ،  كفي عاـ 1785بدايتيا عمى أنيا صحيفة يكمية ككاف ذلؾ في عاـ 

كىي تمثؿ أكؿ شكؿ مف الصحافة الحزبية في الكاليات " جازيت أك ذم يكنايتدستيتس " صحيفة 
، كلقد ظيرت الصحافة " كاشنطف" المتحدة ، كقد صدرت لتككف الناطؽ باسـ إدارة الحكـ فس 

الشعبية بفضؿ الثكرة الصناعية ؛ حيث تحكلت مف نظاـ االشتراكات إلى بيع الصحؼ بالنسخة 
 أكؿ 1833عاـ " بنياميف دام " التي أسسيا " نيكيكرؾ صف " مقابؿ سنت كاحد ، كتعد صحيفة 

نيكيكرؾ " صحيفة شعبية أخرم باسـ " جيمس بينيت " صحيفة شعبية ، كبعد عاميف أصدر 
 حققت ىذه الصحيفة أعمى معدالت التكزيع المسجمة 1860  كبحمكؿ عاـ 133ص" ىيرالد 

"  ألؼ نسخة ، كتعد صحيفة 77لمصحؼ اليكمية في العالـ آنذاؾ ، حيث بمغ تكزيعيا اليكمي 
مف الصحؼ الكبرل التي ظيرت ؛ لتباع مقابؿ بنس كاحد قبؿ الحرب األىمية " نيكيكرؾ تايمز 

كفى بداية .  ـ كقد أبدت اىتماما ممحكظا باألنشطة السياسية 851األمريكية ، فقد تأسست عاـ 
كاشنطف "  ـ اخترع 1909القرف العشريف تقدـ الفف المطبعي كثيرا في الكاليات المتحدة ففي عاـ 

كمنذ دخكؿ الكاليات المتحدة الحرب العالمية . آلو لجمع العناكيف المعدنية المعركفة باسمة " لدلك 
األكلى إلى جانب الحمفاء اتجيت الصحافة األمريكية إلى الدعاية ، كفي العشرينات مف ىذا 

" اليكمية المقمدة لصحيفة " التابمكد " القرف ظيرت أشكاؿ جديدة مف الصحافة فأثارت صحؼ 
بنشر أخبار الفضائح " نيكيكرؾ ديمي نيكز " البريطانية مكجة مف اإلثارة ، كاىتمت " ديمي ميركر 

.  كالجرائـ كأخبار الشخصيات ذات الشأف في عشرينيات القرف العشريف 
 ـ فإف 1948كلـ يؤثر الراديك كثيرا عمى الصحافة في أمريكا ، كعندما انتشر التمفزيكف في سنة 

تأثيره عمى الصحؼ اليكمية لـ يكف كبيرا غير أف تكزيعيا قد قؿ قميال فبدأت تيتـ بالتعميقات 
كبمكاد التسمية عمى حساب الخبر الخاـ ، كغير أف التمفزيكف أثر كثيرا عمى المجالت العامة 

كيالحظ أف األغمبية . كاقتطع جانبا كبيرا مف ميزانيات اإلعالنات التي كانت مخصصة ليا 
 330 ـ كاف في الكاليات المتحدة 1945الساحقة مف الصحؼ األمريكية تعد مسائية ، ففي عاـ 

 334 ـ صدر في الكاليات المتحدة 1970 جريدة مسائية ، كفي عاـ 1419جريدة صباحية 
( . 2004أحمد، ).  جريدة مسائية1429جريدة صباحية 

 
مف اإلنتاج الصناعي لمكاليات % 1.5كتعد الصحافة األمريكية صناعة مزدىرة تكفر حكالي 

المتحدة ، كىي صحافة حديثة عصرية إلى أبعد مدم ، كدخمت مجاؿ عصر الصحافة 
األليكتركنية كفي مجاؿ المطبكعات نجد أف الصحافة األمريكية غير متمركزة ، كلكنيا متمركزة 



 

 

لمغاية في مجاؿ المصادر اإلعالمية ، فبجكار الككاالت الكبرل تكجد فركع إعالمية كفيرة كمعقدة 
لمغاية تقـك بالربط بيف معظـ مراكز التحرير ، كبخالؼ الفركع المرتبطة بمجمكعات الصحؼ 

، كأما " كلكس أنجمس تايمز " "كالكاشنطف بكست " " نيكيكرؾ تايمز " تجد الجرائد القيمة مثؿ 
المجمكعات الصحافية فيي تتمتع بنفكذ كبير ، كىي غالبا مجمكعات متعددة الكظائؼ اإلعالمية 

 ـ تبيف أف 1980أم تسيـ في اإلذاعة كالتمفزيكف المحمي كالشبكات التمغرافية كالنشر ، ففي عاـ 
 مستقمة ، أما الباقي فيي تتبع مجمكعة صحافية كاحدة 630 جريدة يكمية تكجد 1744ضمف إؿ 

 10 جريدة ، أما أؿ 87، كىي تييمف عمى " جانيت " أىـ ىذه المجمكعات نجد مجمكعة 
.  مما ينشر مف جرائد يكمية% 37مجمكعات البالغة األىمية فيي تييمف عمى 

 
الديمى " في نيكيكرؾ : ككما أكد الباحث سابقا فإف أىـ الصحؼ األمريكية التي تصدر اليـك ىي 

، كيصدر في " الصف تايمز " كفي شيكاغك " كالنيكيكرؾ بكست " " كالنيكيكرؾ تايمز " نيكز 
 ـ 1974، كابتداء مف " كالكريسياف سايتش مكنيتكر " الييرالد أمريكاف " جريدة" بكسطف " مدينة 

إال صحيفتاف صباحيتاف كصحيفة مسائية ، ىذا عدا صحؼ " لـ يعد يصدر في نيكيكرؾ 
 مميكف 18الشيرية تكزع " ربدرزد ايجست " أما أىـ المجالت فيي . األحياء التي يرتفع تكزيعيا 

 دكلة لجميكر مف القراء يقدر 162مميكف نسخة في % 12.5نسخة في الكاليات المتحدة ، ك 
كمجالت " ذم ناشيكناؿ ريفيك " كىناؾ المجالت السياسية مثؿ . عدده بمائة مميكف شخص 

كفيما يتعمؽ . نسائية باإلضافة إلى الصحافة الدينية كالصحافة السكداء كالصحافة السرية
" كتصدر في " ذم كريستياف ىيرالد " مثؿ " البركتستتانتيية " بالصحافة الدينية ىناؾ الصحافة 

" بكأليو ككلكرادك " كتصدر في دانفير " ذم ناشيكناؿ بيجستر " كالصحافة الكاثكليكية " نيكيكرؾ 
كىما ربع سنكية تصدراف " أمريكاف جكدايـز " دايمنشتراف " ، كىناؾ الصحافة الييكدية مثؿ مجمة 

، كأيضا مجمة " التي تصدر في فيالديفيا " ذم جكس ككارترلي " ، كأيضا مجمة " نيكيكرؾ " في 
 ـ مف قبؿ المجنة الييكدية األمريكية ، 1945أنشئت في نكفمبر سنة " ككمترل " شيرية تسمى 

ذم "  صحيفة سكداء تعالج قضايا الزنكج األمريكييف مثؿ صحيفتا 150كما يكجد أيضا حكالي 
مصدر سابؽ، ). ، كىما جريدتاف يكميتاف" ذم شيكا غكديمي دفندر " ك " اطالنتا ديمي كرلد 

، كأغمب الصحؼ األمريكية تطبع باألكفست كما تدار المطابع بالحاسبات األلكتركنية ( :2004
، فيي التي تكزع الخبر كىي التي تضبط الكرؽ ، كىى التي تكزع األلكاف ، كىى التي تنجز كؿ 
. شيء ، حتى تصؿ الصحيفة مطبكعة كمطكية إلى سيارات النقؿ ؛ لتحميميا إلى مراكز التكزيع 

كقد دخمت الحاسبة اإللكتركنية أيضا قاعات التحرير فالمحكر لـ يعد يكتب مقالة عمى اآللة 
الكاتبة العادية ؛ بؿ إنو يكتبو عمى آلة كاتبة إلكتركنية كتظير الحركؼ عمى شاشة إلكتركنية ، 
كتكضب الصفحة الكتركنيا أيضا ، كاختفت األخبار الصغيرة ؛ لتحؿ محميا التقارير كالتحقيقات 



 

 

الكاسعة ، كىكذا اضطر العاممكف في الصحافة ابتداء مف رئيس التحرير إلى اصغر عامؿ في 
المطبعة أف يتدربكا عمى التعامؿ مع الحاسبة اإللكتركنية ، كمع الشاشة اإللكتركنية ، كأخذ 
الميندسكف يحمكف محؿ العماؿ في المطبعة ؛ ليتعاممكا مع أشعة الميزر التي دخمت صناعة 

ألكاح الطابعة ، لقد تغير كجو دكر الصحفي في أمريكا تماما بعد أف تـ إدخاؿ األجيزة 
" ك " تايـ " كتستخدـ مجمتا . اإللكتركنية ابتداء مف الجمع التصكيرم كالتكضيب إلى الطباعة 

األقمار الصناعية ؛ لنقؿ الصفحات الممكنة إلكتركنيا ، ثـ استقباليا في أماكف الطبع " نيكيكرؾ 
تنقؿ " تايـ " أيا كانت المسافة التي تفصؿ مركز اإلرساؿ عف مراكز االستقباؿ ، فمجمة 

لى " نيكيكرؾ " صفحاتيا الممكنة كالغالؼ مف  ىكنج " إلى خمسة أماكف في الكاليات المتحدة ، كا 
كفي . بسكيسرا ؛ لتتـ الطبعات السبعة في كقت كاحد" زيكرخ " في الشرؽ األقصى ك " ككنج 

الكقت نفسو فإف ترامي أطراؼ الكاليات المتحدة األمريكية كاتساعيا حاؿ دكف تطكر صحافة 
" كىى مستقمة تحررية كجريدة " نيكيكرؾ تايمز " يكمية كطنية ، كلكف بعض الجرائد مثؿ 

كريستاف " ، كجريدة " سانت لكيس بكست " ، كىى ديمقراطية ، كجريدة " الكاشنطف بكست 
التي تصدر ببكسطف تجد جميعا قراء ليا في مختمؼ أنحاء الكاليات المتحدة ، " ساينس مكنيتكر
الحديثة في الطابعة أصبح مف الممكف طبع جريدة كاحدة في أنحاء " الفاكسميؿ " كبفضؿ كسائؿ

كالمالحظ عمى الصحافة األمريكية بصفة عامة أف ليا مسئكليات أساسية . الكاليات المتحدة كافة
:  تتمثؿ في اآلتي

يتعيف عمييا أف تقكد مسيرة البحث عف الحقيقة ، كال تقؼ عند مجرد نشر المعمكمات : أكال 
ذا كاف مف الضركرم أف  كتكزيعيا بما يتطمبو ذلؾ مف شرح كتفسير معني ىذه المعمكمات ، كا 

تقبؿ الصحافة بمقكلة استحالة المكضكعية الكاممة فمف الضركرم أف تجعؿ المكضكعية الكاممة 
.  ىدفا ليا أيضا

إف المعمكمات شيء ميـ كحيكم لممجتمع الحر ، كالصحافة مطالبة بتزكيد الجميع بما : ثانيا 
فييـ المشرعيف كالمسئكليف الحككمييف بالمعمكمات باإلضافة إلى البحث عف النشاط الحككمي في 

. مستكياتو كافة
عمى الصحافة مسئكلية مساعدة األفراد كالمجتمعات عمى التكيؼ مع التغير ، فال شيء : ثالثا 

يبقى عمى ما ىك عميو في المجتمع تتضاعؼ فيو معمكمات اإلنساف كؿ عدد قميؿ مف السنيف 
.  كتشيد حياتو مف يـك إلى آخر المزيد مف االختراعات كاالكتشافات 

أف تمتـز بتحسيف مستكيات العمؿ بيا تأخذ : عمى الصحافة مسئكلية تجاه نفسيا ؛ كىى : رابعا 
بالتطكرات التي تمكنيا مف أف تككف دائما أمينة صادقة ، كىى مسئكلة عف تحسيف ظركؼ 

. العامميف بيا كتطكر محتكاىا كمظيرىا 



 

 

عمى الصحافة مسئكلية أف تظؿ ىي ذاتيا حرة مستقمة ؛ حتى تستطيع الكفاء : خامسا 
 في كجو المخاطر المستمرة كالتيديدات الدائمة مف الحككمة ، ككافة القكل األخرل ابمسئكلياتو

خاصة القكل االقتصادية ، فالحككمة تمارس تيديدا لحرية الصحافة حينما تمنع األخبار كتقيد 
أما القكل . حقكؽ الصحؼ ، كحينما تجبر الصحفييف عمى الكشؼ عف مصادرىـ اإلخبارية 

ف كانت  االقتصادية فإنيا يمكف أف تككف مصدرا لمخاطر عديدة تيدد حرية الصحافة ، كىى كا 
أقؿ كضكحا مف التيديدات الحككمية إال أنيا ليست أقؿ خطكرة فحرية الصحافة تتعرض لمخطر 

حيثما يصبح اىتماـ الناشريف األكؿ ىك تحقيؽ الربح ؛ بحيث يمكف أف يمارس المعمنكف نكعا مف 
( . 2004أحمد، ). الرقابة أك التكجيو عمى الصحؼ 

 
:  وتطورىا الصحافة الفمسطينية لمحة تاريخية عن نشأة 

 
        شيد القرف الخامس عشر ثكرة عظيمة في رسائؿ نشر المعمكمات كتداكليا ،السيما بعد 

                  ـ إلى 1456تكصؿ العالـ األلماني حكنتبرج في منتصؼ القرف الخامس عشر عاـ 
تالىا مف تطكر كانتشار لمصحافة العالمية، ما أسدؿ بغطائو عمى الصحافة  اختراع المطبعة كما

                 جاء بعد قرنيف مف ، ؼ، رغـ أف انتقاؿ الطباعة كالمطبعة إلى عالمنا العربي  العربية
  .اختراع جكنتبرج لممطبعة 

كتعتبر مصر أكؿ بمد عربي ، فالصحافة العربية لـ تر النكر إال في نيأيو القرف الثامف عشر 
ككريية  ): حيث أصدركا صحيفة ؛ ككاف ذلؾ بعد أف استكلى الفرنسيكف عمييا ، عرؼ الصحافة 

،  (التنبيو  ):  باسـككاف في نيتيـ إصدار صحيفة عربية ، ـ 1798بالفرنسية عاـ  (ديمجبت 
كبعد جالء ،  ( 1982 ، صابات )بسبب حراجة المركز الفرنسي في مصر؛ كلكنيا لـ تر النكر 

ـ جريدة 1847ـ صحيفة الكقائع المصرية تبعتيا عاـ 1828الفرنسييف أصدر محمد عمي عاـ 
ـ صدرت جريدة حديقة األخبار المبنانية ، ثـ تتابع ظيكر 1858كفي عاـ ، المبشر الجزائرية 

كفي سكريا ، ـ 1860الصحؼ في البمداف العربية ، حيث صدرت جريدة الرائد في تكنس عاـ 
، ـ 1866كفي ليبيا ظيرت جريدة طرابمس الغرب عاـ ، ـ 1856صدرت جريدة سكرية عاـ 

كفي ، كفي اليمف صدرت جريدة صنعاء ، ـ 1869كفي العراؽ صدرت صحيفة الزكراء عاـ 
ثـ تكالت الصحؼ في معظـ األقطار ، ـ 1889السكداف صدرت جريدة الغازيتة السكدانية عاـ 

 ، الدلك) مجمة (3239)جريدة يكمية ك (592)إذ كصؿ عددىا إلى حكالي؛ العربية كاإلسالمية 
1996 .):

ف فمسطيف تعد مف أقدـ إ: أما بالنسبة لفمسطيف التي ىي مكضع دراستنا نستطيع أف نقكؿ  
، نسيـ باؽ " الييكدم " ـ عمى يد 1830الدكؿ العربية التي عرفت الطباعة حيث دخمتيا عاـ 



 

 

كأف ىذا ،  ميبط الديانات باعتبارىاكيعكد ذلؾ إلى مركزىا الديني الميـ ، كمرت بتجاربيا المبكرة 
كالصكت ،  األداة اإلعالمية المتاحة باعتبارىا بالصحافة االىتماـ بالطباعة يعكس االىتماـ

ككاف ىذا ، كالطكائؼ مف ناحية كالحككمات مف ناحية أخرل ، المعبر عف آراء الجماىير 
(.  1988 ، أبك شنب)ـ 1876االىتماـ ابتداء مف عاـ 

 
كاحتمت ، لكائو  كلقد عرفت فمسػطيف الصحافة في كقت مبكر مع العالـ العربي التي تنطكم تحت

، كىذا في حد ذاتو يعد خير شػاىد عمى معرفتيا لمصحافة مبكران بعد مصر ، المركز الخامس 
كالعراؽ ، ـ 1865كسكريا عاـ ، ـ 1858كلبناف التي عرفتيا عاـ ، ـ 1798كالتي عرفتيا عاـ 

كعمى أيو حاؿ فمقد ارتبطت نشأة الصحافة الفمسطينية بنشأة الصحافة في البالد  .ـ1869عاـ 
فمـ تتطكر الصحافة في فمسطيف خالؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع كما ، العربية األخرل 

ككاف اعتماد الفمسطينييف عمى الصحؼ السكرية كالمبنانية ، تطكرت في البالد العربية األخرل 
  (.1992 ، شكممي)  .كالمصرية التي سبقت في نشأتيا الصحافة الفمسطينية

 
كىنا نشير إلى أف معظـ الدراسات التي قاـ بيا الباحثكف كالميتمكف بتاريخ الصحافة الفمسطينية 

حيث كاف صدكر صحيفة ؛ ـ 1876 إلى أف بدأيو الصحافة الفمسطينية كانت عاـ تياكنشأ
كتصدر ، ككانت في ذلؾ الكقت تحت إشراؼ الحككمة العثمانية ، القدس الشريؼ في ىذا العاـ 

ككاف يحرر القسـ العربي فييا الشيخ عمي الريماكم ، أما القسـ التركي ، بالمغتيف العربية كالتركية 
كتصدر بصفة ، ككانت الصحيفة الرسمية األكلى باسـ الحككمة ، فكاف يحرره عبد السالـ كماؿ 

كمنذ نشأتيا مرت الصحافة الفمسطينية بالعديد مف . :(حسيف، مرجع سابؽ، أبك شنب)شيرية 
 كالعسكرية المختمفة كاالجتماعيةحيث تأثرت كؿ مرحمة بالظركؼ السياسية ؛ المراحؿ المختمفة 

لذا فإف السمة الغالبة عمى الصحافة الفمسطينية ىي سمة التعبئة ؛ كالمتعاقبة عمى فمسطيف 
 بدايةكلقد مرت الصحافة الفمسطينية بمراحؿ خمس ، الجماىيرية كالتحريض كالدفاع عف األرض 

  : المراحؿ ىيكىذه( :قالمرجع السابؽ نفس)كحتى يكمنا ىذا ، مف العيد العثماني 
. ـ 1918 – 1876: كتبدأ مف ، مرحمة النشأة في ظؿ الحكـ العثماني : المرحمة األكلى - 1
. ـ 1948 – 1918  :مرحمة االنتداب البريطاني مف عاـ: المرحمة الثانية - 2
، مرحمة خضكع الضفة الغربية كقطاع غزة إلى الحكميف األردني كالمصرم : المرحمة الثالثة - 3

 .ـ1967 – 1948: كتبدأ ىذه المرحمة مف 
. ـ 1994 – 1967: مرحمة االحتالؿ اإلسرائيمي مف عاـ : المرحمة الرابعة - 4
كحتى ،  4/5/1994  :مرحمة دخكؿ السمطة الكطنية الفمسطينية مف: المرحمة الخامسة - 5

 (.1994 ياسيف ،. )اآلف



 

 

 
 :األولى  المرحمة

 
لـ يكف دخكؿ ، حيث إنو 1918 – 1876مرحمة النشأة في ظؿ الحكـ العثماني كتبدأ مف 

الصحافة إلى الكاليات العربية الخاضعة لمحكـ العثماني منحة مف سمطاف يرل فيو رجس مف 
لتفرض عمى السمطة العثمانية ؛ بؿ كاف نتيجة تظافر عكامؿ عدة ؛ عمؿ الشيطاف يجب اجتنابو 

 (.1994 ياسيف ،.)القبكؿ بدخكؿ الطباعة 
 

حيث صدرت أكؿ ؛  ذلؾ مف ظيكر لمصحافة في الكاليات العثمانية ال سيما في فمسطيف تميكما 
ـ بإشراؼ الحككمة العثمانية 1876كذلؾ عاـ ،  (القدس الشريؼ  )صحيفة في فمسطيف بعنكاف 

ككانت تنشر الفرمانات كاألنظمة كاألكامر الحككمية ، حيث صدرت بالمغتيف العربية كالتركية 
، راغب الحسيف ، كىي جريدة شيرية : كيساعده ، عمي الريماكم : كيحرر القسـ العربي فييا 

"  صدرت في مدينة القدس صحيفة قكتعتبر الجريدة الرسمية األكلى في البالد ، كفي العاـ نفس
 الريماكم ، كمف المالحظ أف ىاتيف الجريدتيف لـ تصدر مكىي شبو رسمية يحررىا عؿ، " الغزاؿ 

مدرسة "إلصدار مجمة ؛ بشكؿ منتظـ ، كفي ىػذه الفترة جرت محاكلتاف متكاضعتاف 
ـ يعتبر نقطة انطالؽ 1908إال أف عاـ ، ـ 1907" الترقي"ـ، كمجمة 1906  :عاـ"صييكف

لمصحافة في فمسطيف بعد إعالف الدستكر العثماني الذم نص عمى جكاز إصدار الصحؼ ، 
كقد بمغ عدد الصحؼ الصادرة في فمسطيف حتى ، كأطمؽ بعض الحريات أماـ إصدار الصحؼ 

صدر  كقد ، السياسية،كاألدبية،كاليزلية: مطمع الحرب العالمية األكلى ستان كثالثيف صحيفة منيا 
كلقد أجاز  (.1996 الحياة الجديدة،، حسيف، أبك شنب) . مرتيف في األسبكع أكثرىا أسبكعيان أك

كىب ، فيب أصحاب رأس الماؿ الكطني ، ـ حرية التعبير 1908 تمكز 11إعالف الدستكر في 
كا الخطكة األكلى في رحمة الصحافة الفمسطينية الشاقة في الطريؽ أمعيـ حممة األقالـ كبد

 – 1876الجزء األكؿ ، محمد، سميماف)الطكيمة الكعرة نحك النصر كاالستقالؿ الكطني 
كنسبة األمية ، كالكاقع أف ىذا العدد مف الصحؼ في بمد قميؿ السكاف "  ، :(1918،1987

كانت مرتفعة يفترض أنو ظاىرة سمبية إال أنو يعكس في حقيقة األمر رغبة جماىيرية نحك 
في ) صاحب جريدة األصمعيمالتحرر كالتطكر االجتماعي كالتقدـ ، كقد كتب عبد ا العيس

إذ كثيرا ما نرل الخبر ؛ ليس في كثرة الجرائد عميـ فائدة " (1/1/1909 سنة أكلى 9العدد 
إال ما كاف مف ، الكاحد تتناكلو عدة جرائد بحرفو الكاحد ككثيران ما نراىا متشابية في جميع أبكابيا 

غياب التجربة الصحفية فإف الصحفييف األكائؿ قد تحممكا  كبسبب، تفاكت محػررييا في التحػرير 
كال ، كتكفير أسباب نجاحيا ، يعرفكف كيفية صناعتيا ال عناء مسػئكلية ال يممككف فييا خبرة ك



 

 

ىا فجأة حيث إف ؤثـ اختفا، حتى مستمزماتيا ، كليذا السبب يعكد ظيكر الصحؼ لفترة محددة 
 (. 1996، البردكيؿحسيف ، ).عمر بعضيا تراكح بيف بضعة أشير كسنة

" ، ك" الصحؼ " ك، " القدس"  ـ 1908كمػف الصػحؼ السػياسية التي صػدرت في القػدس عاـ 
 يافا" ـ صحيفة 1909في حيفا ، كفي عاـ " الكرمؿ " ك ، " النفير " ك" النجاح " ، ك" اإلنصاؼ 

ـ لألخكيف 1911عاـ " فمسطيف " ، ك" األسبكعية " ك " األخبار " ، ك" االعتداؿ " كمنيا ،  "
ـ بالقدس لسعيد الجار ا كمحمد مكسى المغربي 1914" المنادل " عيسى كيكسؼ العيسى ، ك

كلـ يقتصر النشاط الصحفي في العيد ، ـ 1913المنيؿ  األدبية عاـ " الذم أصدر أيضان 
كقد ، بؿ ظيرت عدة مجالت أدبية عالجت شئكف السياسة ؛ العثماني عمى الصحؼ السياسية 

ككانت ، ـ أربعة عشر مجمة أدبية مف بينيا أربعة مدرسية 1914- 1906  :صدر بيف عامي
كحررىا ،  ألسكاكيني لخميؿ 1910كصدرت عاـ ، مجمة الدستكر مف أىـ المجالت المدرسية 

" ككانت الشئكف الصحفية في ىذه الفترة مرتبطة بالنظارة  .(1988،أبك شنب). جميؿ الخالدم
سطنبكؿ ، كالرقابة كانت أحد السيكؼ المسمطة عمى رقاب أكنظارة الداخمية في " كزارة المعارؼ 

المكتبجي " كخصكصان في أكقات الحركب فيراقبيا مراقب المطبكعات ، الصحافة كالعامميف فييا 
في الكأليو كفؽ مزاجو الذم كاف يصؿ أحيانان إلى حد العقاب الجسدم يضاؼ إلى ذلؾ " 

كعدـ التزاـ المكظفيف بالقرارات ، تعقيدات كمصاعب الحصكؿ عمى رخصة إصدار صحيفة 
اإلدارية طمعان في الحصكؿ عمى الرشاكم مف مقدمي الطمبات ، كقامت الصحافة الفمسطينية في 
تمؾ القترة بخدمة الحاجات المحمية في البالد كأدت إلى تقكية الركح المحمية كاإلحساس بالكعي 
فكانت الصحؼ منبران لرجاؿ اإلصالح ، ك حاممي لكاء الكطنية كسعي أصحاب الصحؼ إلى 
معالجة المشكالت التي كانت تشكك منيا البالد حتى أصبحت الدعكة إلى اإلصالح مف أىـ 

الندالع الحرب العالمية األكلى كلمدة أربع ؛ مكاردىا ، كتكقفت معظـ الصحؼ عف الصدكر 
لتبدأ الصحافة ؛ ـ 1917  : االنتداب البريطاني عاـبدايةكظؿ الحاؿ كذلؾ حتى ، سنكات 

 جديدة ، تيافت الناس عمى قراءة كاقتصاديةالفمسطينية مرحمة جديدة في ظركؼ سياسية 
 . (1966، العقاد ) . الصحؼ فييا مما حممتو مف حكادث ذات صمة بمستقبميـ كمستقبؿ بالدىـ

 
 
 

 :المرحمة الثانية 
 

كاجيت الصحافة ، كقد  (1948 – 1918 )الصحافة الفمسطينية تحت االنتداب البريطاني 
– الفمسطينية تحت االنتداب البريطاني خالؿ ىذه المرحمة اضطياد أشد قسكة مف الحكـ السابؽ 



 

 

كرغـ معايشة الصحافة لمظركؼ القاسية فقد حاكلت تأدية رسالتيا كالكقكؼ صامدة – العثماني 
ككانت أكثر قكة كتصمبان ، ككانت دائرة التحقيؽ الجنائي ، رغـ القكانيف التي كضعتيا بريطانيا 

لسمطة االنتداب ىي المخكلة باإلشراؼ عمى الصحؼ ، كلـ تكف الصحافة الفمسطينية خالؿ 
إال أنيا ؛ العشر سنكات األكلى مف االنتداب في مستكل سائر الصحؼ في مصر كسكريا كلبنػاف 

ساىمت مساىمة فعالة في الحياة األدبية ، كالسياسية ، كالثقافية ، كأصدرت قيػػادة الجيػش 
 The Palestinian“ البريطػاني صػحيفة رسػمية بعػػد االنتػداب عمى فمسػطيف كأسػمتيا 

News“  ، كعمى كؿ ، (1996، حسيف، البردكيؿ) 4/1924 /11كقد صدر العدد األكؿ منيا
كذلؾ ألف االنتداب البريطاني عمؿ ؛ شيدت ىذه المرحمة تطكران كنمكان سريعان في الصحافة " حاؿ 

لتحسيف صكرتو أماـ الشعب العربي ؛ عمى إنعاش التعميـ في المرحمتيف االبتدائية كالثانكية 
كقد رافؽ انتشار التعميـ في فمسطيف إباف عيد االنتداب تطكر ثقافي كاسع تمثؿ " … الفمسطيني 

كظير نتيجة لذلؾ عدد كبير مف األدباء كالشعراء ، في ازدىار الحياة األدبية كالفكرية 
كالصحفييف كالمؤرخيف ، كما أنشأت جمعيات ألندية ثقافية كسياسية كأدبية كاقتصادية بالمغة 

 لتجميد الكتب ، كحمالتالعربية كالعبرية كاإلنجميزية كما أنشأ عدد مف المطابع كمصانع الكرؽ 
ـ عدد كبير مف الصػحؼ كالمجػالت بمػغ 1948– ـ 1919كقد صدر في فمسطيف بيف عامي 

كخمس بالمغات األجنبية ، بالمغة العربية أصحابيا أجانب  (41)مف بينيا  (1241)نحك 
بينما نمت ، كتنكعت ىذه الصحؼ بيف السياسة ك االقتصاد كاألدب كالديف ، أصحابيا عرب 

الصحافة السياسية عمى حساب األنكاع األخرل ، كما نشطت األحزاب السياسية التي اعتمدت 
لى إعالف رأييا إلى السمطة ، الصحافة كسيمتيا إلى الجماىير  كقد حاكؿ الصياينة في ىذه ، كا 

الفترة التأثير في ىذه المسيرة الصحافية مف خالؿ إصدار كتكزيع بعض النشرات كالصحؼ 
حقيقة  " باسـكأخرل ، " العامؿ  " باسـالصفراء المطبكعة بالحركؼ العربية مف بينيا نشرة دكرية 

كمف ، (1996، أبك شنب ).أسبكعية ينشرىا حزب العماؿ الصييكني اليستدركت " األمر 
كيشرؼ ، ـ 1919 أيمكؿ عاـ 8التي تأسست في "سكرية الجنكبية " صحؼ ىذه المرحمة صحيفة 

كىي جريدة سياسية أدبية تصدر مرة كاحدة ، عمى تحريرىا عارؼ العارؼ كمحمكد حسف البدرم 
نيا ىاجمت الصييكنية ىجكمان عنيفان أكذكر العقاد ، ثـ صدرت نصؼ أسبكعية ، في األسبكع 

 .مما دفع السمطات إلى تعطيميا بعد أف استمرت في الصدكر سنة كاحدة 
كىي جريدة سياسية تصدر مرتيف ، لبكلس شحادة " مرآة الشرؽ "  صحيفة قكصدر في العاـ نفس

كيحرر القسـ العربي فييا ، في األسبكع ، كصدرت في أكؿ عيدىا بالمغتيف العربية كاإلنجميزية 
، تكقفت (1988، يكسؼ، الخكرم) زعيتر أكـركرئيس تحريرىا األستاذ ، الدكتكر أحمد الشقيرم 

كذلؾ لنشرىا قصيدة ؛ إلغالقيا مف قبؿ سمطات االنتداب البريطاني ؛ ـ 1939عف الصدكر عاـ 
حث فييا كاتبيا عمي الثكرة كالتمرد ضد اإلنجميز ، كبعد ذلؾ صدر العديد مف المجالت 



 

 

ـ انتقؿ النشاط الصحفي مف 1929كفي عاـ ، كالصحؼ الصغيرة التي لـ يدـ صدكرىا طكيالن 
، كتطكرت الصحافة فييا حتى احتمت مركزا ىاما في ميداف الصحافة العربية ، القدس إلى يافا 

ـ صفحة جديدة في تاريخ الصحافة 1929كقد فتحت االضطرابات كاألكضاع غير المستقرة عاـ 
كىي جريدة حككمة فمسطيف الرسمية كىي " فمسطيف " حيث أصبحت جريدة ، العربية الفمسػطينية 

ككجيت ، النشرة العربية لمجريدة اإلنجميزية التي صدرت في القاىرة مف قبؿ سمطات االنتداب 
ـ إلى صحيفة يكمية ، ك 1918كتحكلت ىذه الصحيفة التي ظيرت عاـ ، إلى عرب فمسطيف 

 االقتصاديةـ المجالت المتخصصة في الشئكف 1933ـ ك1932بدأت تظير اعتباران مف عاـ 
ىذا كقد لعبت الصحافة (.  1996 ،، حسيفالبردكيؿ)كالطبية كالسينما كالتجارة كالزراعة 

، ـ 1939– ـ1936الفمسطينية خالؿ ىذه المرحمة دكران بارزان في ثكرة القساـ الشعبية بيف عامي 
فكانت السالح الفعاؿ في تعبئة المكاطف الفمسطيني مف مخاطر الصييكنية كاالستعمار البريطاني 

 البريطاني لمدكر البارز التي يقـك بو الصحافة فشددت مف قبضتيا االنتدابكلقد كعت حككمة ، 
كما ، ضد الصحؼ حتى أف الصحؼ تمقت أربعة كثالثيف قراران بالتعطيؿ كالتكقؼ عف الصدكر 

: أف إحدل عشرة صحيفة تمقت إنذارات رسمية خالؿ فترة اإلضراب ، كمف الصحؼ التي أغمقت 
 االنتداب، كتعرضت الصحافة الفمسطينية في المرحمة األخيرة مف عمر " الدفاع " ك " المكاء " 

لمعاممة قاسية خاصة فيما يتعمؽ  (مرحمة اندالع كتكاصؿ الحرب العالمية الثانية )البريطاني 
كاستمر الحاؿ ، حيث أصبح الرقيب يتمقى التكجييات مف سػمطات الرقابة في لنػدف؛ بالمراقبة 

لصحافة  حيث نظمت مراقبة الصحؼ ، كعمى العمكـ فمقد تكاصمت، كذلؾ حتى انتياء الحرب 
 في ىذه الفترة مضطمعة بدكرىا الرئيس عمى أكمؿ كجو حيث نبيت مف مخاطر المؤسسة

الصييكنية العاممة في فمسطيف كبدأت مكانتيا تتغير بسبب الكفاءة المينية التي كاكبت فييا 
، صحيفة االتحاد األسبكعية : معطيات التحرؾ الكطني الفمسطيني ، كمف صحؼ ىذه الفترة 

. كىي عمى عالقة كثيقة بالتنظيـ الماركسي المينيني الفمسطيني، ـ 15/5/1944كصدرت في 
( . 1988 محمد، ،سميماف)
 
 

 :المرحمة الثالثة
 

بعد ، كىنا نجد بأنو ـ1967 – 1948الصحافة الفمسطينية في عيد اإلدارتيف المصرية كاألردنية 
عالف قياـ ما يسمى بدكلة إسرائيؿ عمى أرض فمسطيف المغتصبة ، ـ 1948نكبة عاـ  ثـ ، كا 

 ، خضعت مناطؽ الضفة الغربية كشرقي ىـطرد اآلالؼ مف أبناء الشعب الفمسطيني كتيجير
القدس لمحكـ األردني فيما أصبح قطاع غزة خاضعان إلشراؼ اإلدارة المصرية ، لذا انعكست ىذه 



 

 

كأصبح مف الطبيعي أف تخضع كؿ منطقة ، الظركؼ الجديدة عمى كاقع الصحافة الفمسطينية 
لقكانيف اإلدارة التي تسيطر عمييا فارتبطت الصحافة في مناطؽ الضفة الغربية ، بالتشريعات 

، أبك شنب )اإلعالمية األردنية فيما ارتبطت صحافة قطاع غزة بإدارة الحاكـ العسكرم المصرم
بغت الصحافة في تمؾ المرحمة بالطابع الحككمي  ؛ (:حسيف، مرجع سابؽ ؛ كنتيجةن لذلؾ فقد صي

 . (1987، عياش أبك) . نيا لـ تخرج عما تردده الحككمة األردنية أك المصريةإحيث 
 

 :الصحافة الفمسطينية في الضفة الغربية تحت ظل الحكم األردني: أواًل 
 

انتعشت الصحافة بشكؿ كبير في ظؿ الحكـ األردني إلى درجة أف األردف اعتبر الضفة الغربية 
نعكس إيجابيان عمى أحكاؿ الفمسطينييف في اكىذا ، جزءان ال يتجزأ مف أراضي المممكة األردنية 

، حيث تمرسكا عمى العمؿ الصحفي في األردف كغيرىا مف البالد العربية ؛ الضفة الغربية 
. لممارسة العمؿ الصحفي بشكؿ حر؛ كىييئت ليـ الظركؼ ، كفتحت ليـ أبكاب العمؿ 

( .  1988، ، حسيفالبردكيؿ)
 

ـ تعتبر الحقبة المزدىرة في تاريخ الصحافة 1957 – 1951ف الفترة ما بيف إ: كيمكف القكؿ 
فمقد شيدت األعكاـ التي ، ـ 1967متد إلى عاـ ااألردني الذم  العربية الفمسػطينية في ظؿ الحكـ
ـ نشاطان صحفيان ممحكظان كقد ساعد 1957ـ كتعميقو عاـ 1952امتدت ما بيف الدستكر في عاـ 

ارتفاع نسبة المتعمميف بيف الفمسطينييف بنيضة أدبية كصػحفية فػي ىذه الفترة كاصطبغت 
كفقان ؛ الصحافة بالظركؼ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية ، ككانت تيتـ في تأدية كظيفتيا 

ككانت تخصص زكايا خاصة لمناشئيف مف األدباء الفمسطينييف ، كما كانت تثير ، لتمؾ الظركؼ 
 ، أبك عياش). ىـكآماؿ العديد مف المشكالت الفكرية كاألدبية التي تجسد ىمكـ جيؿ النكبة

ككانت كبريات الصحؼ الفمسطينية ، كفمسطيف كالدفاع قد نزحت في أعقاب النكبة ، ، (1987
مف حيفا كيافا إلى القدس كعماف ، كظيرت عشرات الصحؼ األخرل كالجياد كالمنار ، كلكف 

ـ كأدمجتيا في 1966السمطات األردنية أغمقت معظـ ىذه الصحؼ الفمسطينية في عاـ 
كأخضعتيا لمرقابة الصارمة ، كلقد صدر في تمؾ الفترة " القدس كالدستكر " مؤسستيف صحفيتيف 

( 6)ك، في حقبة الخمسينات  (12)كمنيا ، العديد مف الصحؼ بمغت ثماني عشر جريدة كمجمة 
كصدر في القدس قبؿ عاـ ، في حقبة الستينات مكزعة بيف القدس كراـ ا كبيت لحـ كنابمس 

 :ـ ثالث صحؼ رئيسة كىي1967
أسسيا الصحفي الفمسطيني عيسى العيسى حيث ركزت جؿ اىتماميا : صحيفة القدس  -ُ

ثـ تكقفت لتعكد إلى ، ـ 1948كظمت تصدر حتى عاـ ، ضد حككمة االنتداب البريطاني 



 

 

 .(:حسيف، مرجع سابؽ، أبك شنب.)ـ 1967كحتى عاـ ، الصدكر مرة أخرل في القدس 
ثـ ، ـ عمى يد الصحفي إبراىيـ الشنطي 1934تأسست في يافا عاـ :صحيفة الدفاع - 2

. ـ 1967كاستأنفت الصدكر حتى حرب حزيراف عاـ ، ـ 1948انتقمت إلى القدس عاـ 
ـ ألصحابيا محمكد أبك الزلؼ 1953تأسست في مدينة القدس عاـ : صحيفة الجياد - 3

 اإلسرائيمي لمضفة الغربية االحتالؿكمحمكد يعيش كسميـ الشريؼ ، تكقفت عف الصدكر بعد 
القدس " ثـ تمكف محمكد أبك الزلؼ مف إعادة إصدارىا تحت اسـ ، ـ 1967كقطاع غزة عاـ 

 (.1987 ، أبك عياش).ـ 1968أكاخر عاـ " 
 

 الصحافة الفمسطينية في قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية: ثانيًا 
 

باف فترة حكـ اإلدارة المصرية عميو فترة انتعاش ثقافي ، فأسست النقابات إعاش قطاع غزة 
 المينية لمعماؿ كالمعمميف ، كازداد الكعي السياسي كانتشرت األحزاب ، كلعبت الميرجات الشعرية

ـ تمؾ ض الثقافي ، كالتعبئة الكطنية ، كفي خاالنتعاشكالمنتديات الفكرية دكران بارزان في ىذا 
كصحؼ الحائط ، كالبيانات ، الحالة انتشر الكعي الصحفي بأشكالو المختمفة مف المنشكرات 

كأصدرت العديد مف الصػحؼ كالمجػالت كالكتب عمى الرغـ ، كالصكر ، كالممصقات ، كالرسـك 
لمتعبير عف الكعي المحاصر ؛ نيا كانت محاكالت جادة فإمف اإلمكانات المحدكدة لمصحؼ ، 

كبدأت الصحافة في قطاع غزة متأخرة  (.:مرجع سابؽ، كليد، الجعفرم) .في القطاع المحاصر
يافا كالقدس كحيفا ، حيث صدرت أكؿ صحيفة ػ عف سكاىا مف المناطؽ الفمسطينية األخرل ، ؾ

التي أصدرىا المحامي فيمي الحسيني ، " الحؽ " صكت " ـ باسـ 1927في قطاع غزة في عاـ 
، ككانت نصؼ شيرية ، ثـ أصدر معيا مجمة متخصصة بالشئكف الحقكقية كالمراجع القانكنية 

ـ صدرت في 1948التي عمؿ فييا المحامي فكزم الدجاني ، كبعد العاـ " الحقكؽ " كىي مجمة 
ككانت أسػبكعية ، ـ 1962-ـ1954في الفترة بيف " غزة " قطاع غزة عدة صحؼ ، منيا جريدة 

، عف النادم " الصراحة األسبكعية " ، يرأس تحريػرىا خميس أبك شػعباف ، ثـ صػدرت جريػدة 
التي رأسيا " المكاء األسبكعية " كأشرؼ عمييا المرحـك حممي السقا ، ككذلؾ صحيفة ، القكمي 

التي أشرؼ عمييا المرحـك الشيخ عبد " الرقيب األسبكعية"تحريرىا الدكتكر صالح مطر كجريدة 
التي أصدرىا الحاج رشاد الشكا ، كصدرت أكؿ جريدة " الكطف العربي" ا العممي ، ثـ جريدة 

كترأس تحريرىا ، ـ 1958في النصؼ الثاني لعاـ " التحرير " يكمية سياسية في غزة باسـ 
المحامي زىير الريس ، ثـ أصبحت صحيفة أسبكعية تصدر باالشتراؾ مع دار األخبار اليـك 

، أبك شنب.)كبقى زىير الريس رئيسان لمتحرير فييا ، " أخبار فمسطيف " المصرية ، كصار اسميا 
ككانت ىذه الصحيفة عبارة عف مؤسسة صحفية كاممة ، ساىـ فييا ، (:حسيف، مرجع سابؽ



 

 

المصريكف بنصؼ رأس الماؿ ، كمف بيف الرٌساميف الذيف عممكا فييا الرٌساـ إسماعيؿ شمكط ، 
الـ التي شاركت فييا فقد ضمت مف الصحفييف ؼكرٌساـ الكاريكاتير إسماعيؿ عاشكر ، أما األ

كاألدباء كالشعراء كمنيـ الشييد معيف بسيسك ، كزيف العابديف الحسيني ، كبكر أبك عكيضة ، 
كأسامة شٌراب ، كالكاتب المصرم محمد جالؿ كشؾ ، كقد صدر العدد األخير في الخامس مف 

ـ كمف الجدير بالذكر أف الصحيفة أصبحت تابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية ، 1967حزيراف 
ـ ، كمف 4/10/1965المنظمة تشرؼ عمييا ابتداء مف  ـ كأخذت1964بعد تأسيس المنظمة في 

صدرت عف االتحاد القكمي " العكدة " ـ مجمة 1967المجالت التي صدرت في قطاع غزة قبؿ 
انشراح ، ، عاشكر).ككانت مجمة شيرية مصكرة تطبع في القاىرة ، ـ 1958الفمسطيني في 

 ، استمرت عنايةكىي شػيرية يتػرأس تحريرىا محمد جالؿ " المستقبؿ " كمجمة ، :( مرجع سابؽ
ـ 1967بسبب حرب ؛ مجمة لـ تصدر كىي ، " الحياة العربية  "  كـ ،1956- 1952مف عاـ 

ككما كاف ىناؾ العديد مف ،  (2006 ، أبك شنب). عناية، كأشرؼ عمييا زىير الريس كمحمد 
المطابع مف بينيا مطبعة العممي في حي الدرج كمطبعة أبك شعباف في حي الزيتكف كمطبعة 

كبصكرة عامة بقيت الصحافة في قطاع ، (:انشراح ، مرجع سابؽ، عاشكر) .السقا في خانيكنس
غزة متخمفة عف نظيرتيا في الضفة الغربية ، كىذا ما دفع البعض إلى االنتقاؿ لمقدس لتأسيس 

 ، مجمة 1995 – 1948الصحافة العربية في إسرائيؿ منذ : أمؿ خالد عيسى  )صحؼ فييا 
.  (ـ1995 ، 70صامد االقتصادم السنة الثامنة عشر ، العدد 

 
 : المرحمة الرابعة

 
ـ ، تكقفت 1967مع كقكع االحتالؿ عاـ  ـ1994 – 1967مرحمة االحتالؿ اإلسرائيمي مف عاـ 

الصحؼ العربية في الضفة الغربية كقطاع غزة عف الصدكر ، فأصدرت سمطات االحتالؿ 
لسد الفراغ اإلعالمي العربي ، في الضفة كالقطاع ، إال أف محاكلتيا " اليـك " اإلسرائيمي جريدة 

، ـ 24/10/1968في " األنباء " ىذه باءت بالفشػؿ ، ثـ عادت فدفعت بصػحيفتيا الثانيػة 
ككانت أكثر قدرة عمى المناكرة مف سابقتيا ، كقد غابت عف المنابرة الكطنية في الضفة ك القطاع 

، بعد االحتالؿ لفترة مف الزمف ، انطالقان مف اإلجماع الكطني بمقاطعة دكائر االحتالؿ 
 الشرعية عنو ، اعتقادان مف القكل الكطنية بأف مدة االحتالؿ النتفاءاإلسرائيمي كمؤسساتو كافة ، 
ـ ، رغـ االختالؼ الكاضح بيف 1956باف العدكاف الثالثي في العاـ إلف تطكؿ ، أسكة بما حدث 

العدكانييف ، كىكذا بقيت الحركة الكطنية ، كظؿ الصحفيكف الفمسطينيكف في حيرة كارتباؾ إزاء 
مسار القضية  ـ، إلى انعطافو حاد1967يكنيك / األكضاع الجديدة ، إذ أدت حرب حزيراف 

كانعكس ذلؾ عمى الحياة االقتصادية ك االجتماعية كالسياسية الفمسطينية ، فضالن ، الفمسطينية 



 

 

ككاجيت الصحافة العديد مف المصاعب كالمتاعب كقمع  (1) عف الحياة الثقافية ك اإلعالمية
ككاف مف أبرز ىذه المتاعب ، األقالـ الحرة ، كالتضييؽ عمى حرية الصحافة في ىذه الفترة 

 لقناعتيا بأف تمؾ الصحؼ تعمؿ عمى التحريض ؛تعرضيا لمقص الرقابة كالعسكرية اإلسرائيمية 
ـ 1967كتنمي الركح الكطنية ، لدل أبناء الشعب الفمسطيني ، كفي أكاخر عاـ ، ضد االحتالؿ 
" لصاحبيا محمكد أبك الزلؼ ، كأصدرت القدس بعد دمج صحيفتي " القدس " صدرت جريدة 
" ـ، صحيفة 1970، كبعد ذلؾ تكالى إصدار الصحؼ ، فصدرت في عاـ " الدفاع كالجياد 

" الفجر " ـ صدرت صحيفة 1972في بيت لحـ لصاحبيا إبراىيـ فضؿ ، كفي عاـ " الشعب 
كترأس تحريرىا بشير البرغكثي ، " الطميعة " ـ، صدرت جريدة 1978ليكسؼ نصر ، كفي عاـ 

صدرت في عاـ " الدرب " لمحمكد الخطيب ك " الميثاؽ "  صدرت صحيفة 1980كفي عاـ 
ـ 1982ـ كفي عاـ 1981عاـ " البيادر السياسي " ـ ، 1986في عاـ " كالنيار " ـ 1985
(. 1987رضكاف أبك عياش )لفؤاد سعد كىي يكمية صدرت أسبكعان مؤقتان " الكحدة " صدرت 

 
ـ صػدرت أكؿ صػحيفة فمسػطينية مف نكعيا بالمغة العبرية ، ككانت أسبكعية 1986كفي عاـ 

، أما عف قطاع غزة ، فكانت الصحافة محدكدة " الجسر " يصدرىا زياد أبك زياد ، كىي صحيفة 
في السبعينات ، كظيرت " األسبكع الجديد " ثـ " العمـك " جدان فقد أصدر زىير الريس مجمة 

ـ كالكاتب 1967لجاؾ خزمك عاـ " البيادر " خالؿ تمؾ الفترة العديد مف المجالت ، منيا مجمة 
. (مجمة صامد االقتصادم السنة الثامنة، الجعفرم).ـ 1979صدرت عاـ ؼأسعد األسعد 

 
 عمى الصحؼ التضييؽكعمى الرغـ مف الشركط الصعبة ، كالقيكد التي يتعمد االحتالؿ فييا ، 

 ك االعتداء عمى العامميف ىاكتقييد عممية التكزيع كحصر، كالمجالت كاإلغالؽ المؤقت كالدائـ 
ف فإفي حقؿ الصحافة ، كالتحكـ في عممية النشر مف خالؿ الرقيب العسكرم ، كرغـ كؿ ىذا 

ـ إصدار ما 1987كحتى عاـ ، ـ 1967الصحافييف الفمسطينييف استطاعكا بجيكدىـ منذ عاـ 
أبك ) . لتأسيس صحؼ داخؿ القدس المحتمة ، منيا يكمية كأسبكعية ؛ رخصة22يقارب مف 

( . 1996 ،شنب
 

 ان  لـ تعكس حياة الضفة ك القطاع ، بؿ تشكؿ جزءاالحتالؿكمما ال شؾ فيو أف الصحافة تحت 
نظران ؛ مف تمؾ الحياة فالرقابة اإلسرائيمية ، كضعت الصحفي الفمسطيني في مأزؽ ، اتجاه القراء 

الستبداليا مفرداتو بمفردات تخدـ السياسة اإلسرائيمية ، كبصرؼ النظر عف الدكر المؤثر الذم 
لعبتو صحافة الداخؿ عمى الصعيد السياسي إال أنيا ظمت بعيدة عف مشاكؿ الجماىير ، 

كىمكميا إلى حد بعيد ، فعجزت عف أف تصبح صحافة محمية ، في المقاـ األكؿ ، فقد حفمت 



 

 

صفحات ىذه الصحافة مختمؼ العناكيف كالتعميقات التي تعكس اىتماميا باألحكاؿ الدكلية 
كالعربية ، عمى حساب األخبار المحمية ، كقد برزت ىذه الصحؼ مثيالتيا مف الصحؼ العربية 

كما أف ىذه الصحؼ اكتشفت ، مف أجؿ التحرير ؛ ، في تأكيدىا عمى ضركرة الكحدة العربية 
 فضالن عف التزاـ كؿ صحيفة باتجاه سياسي محدكد التكقيع ؛بالنقؿ مف ككاالت األنباء العالمية 

 األمر الذم ؛فيو  بإغالؽ صفحاتيا أماـ التيارات كاالتجاىات األخرل  مف داخؿ الخط الكطني 
. ( 1996 ،أبك شنب) .كضع ىذه الصحؼ في ضيؽ

 
كتعاني الصحافة العربية الفمسطينية في إسرائيؿ اليـك مف المضايقة التي تفرضيا السمطات 

 اإلسرائيمية عمييا مستخدمة في ذلؾ صالحيات أنظمة الطكارئ ، التي تمنح السػمطات اإلسرائيمية
 . (ت. ، ب عاشكر). إغالؽ أم صحيفة تعارض سياستيا الغادرة المسئكلة

 
ف الصحافة في فترة االحتالؿ اإلسرائيمي عانت أشد المعاناة عمى اختالؼ إ: كخالصة القكؿ 

كأف تمؾ الصحؼ ، كلكف ذلؾ لـ يمنع مف إصدار عدد كبير مف الصحؼ كالمجالت ، أشكاليا 
أدت رسالتيا في حدكد إمكانيتيا ، كعالجت القضايا الكطنية كركزت عمى شحذ اليمـ كالتعبئة 

 . (1978، أبك عياش). كتكعية المكاطنيف باألخطار المحدقة بيـ 
 

 : المرحمة الخامسة
 

مع قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية :  كحتى يكمنا ىذا 4/5/1994مرحمة السمطة الكطنية ، مف 
 انتقؿ الشعب الفمسطيني ، إلى مرحمة جديدة مف مراحؿ تاريخو ، 1994ألرض الكطف ، عاـ 

يمانان منيا بدكر اإلعالـ كالصحافة في معركة التحرير كالبقاء،التي بدأت تخكضيا مف عمى  كا 
أرض الكطف ، فمنذ قدكميا عممت السمطة الكطنية عمى تنظيـ قانكف المطبكعات كالنشر الذم 
ينظـ العالقة بيف السمطة كالصحافة ، كبدأت تتبمكر الحركة الصحفية في ظؿ السمطة بإعطاء 

ـ 23/9/1994،كالتي صدرت في "فمسطيف " إلصدار صحؼ،ككاف أكليا صحيفة ؛ تراخيص 
لصاحبيا طاىر شريتح ، كلـ تدـ تمؾ الصحيفة طكيالن حتى صدر منيا عدة أعداد بمغت حكالي 

كىي " الحياة الجديدة " ـ ، صحيفة 10/11/1994 ، ثـ تكقفت ، كما كقد صدرت في ان  عدد14
مقربة مف السمطة ، كيرأس تحريرىا حافظ البرغكثي ، كمديرىا نبيؿ عمرك ، كبدأت أسبكعية ثـ 

الناطقة باسـ حركة المقاكمة " الكطف " ـ صحيفة 8/12/1994تحكلت يكمية ، كما صدرت في 
 باسـالناطقة " االستقالؿ " كأغمقتيا السمطة ألسباب سياسية ، كصحيفة" حماس " اإلسالمية 

البالد " صدرت صحيفتي ، ـ 1995ـ كفػي نيػأيو عاـ 1995حركة الجياد اإلسالمي عػاـ 



 

 

اليكميتاف ، كمؤخران تحكلت البالد إلى أسبكعية ، كما صدرت عف أجيزة السمطة عدة " كاألياـ 
، كغيرىا مف " األقصى كالساحؿ ك الزيتكنة ك الرأم كالصباح " صحؼ كمجالت ، منيا 
بحيث تسير كفؽ خطة كمنيج ؛ كتبكيب ، كتكجيو ، كتدريب ،  رعايةالصحؼ التي تحتاج إلى 

جريدة الحياة ، 1996 ، أبك شنب).كالمنيج التي تعبر عنيا الصحفية أك المجمة ،  الغايةمع 
، " الرسالة " ـ صدرت صحيفة 13/2/1997كمؤخران كبالتحديد في (. 466 العدد :الجديدة

 كقد الناطقة باسـ حزب الخالص الكطني اإلسالمي ، كىي أسبكعية تصدر كؿ يـك خميس
 بداية ، كيرأس تحريرىا صالح البردكيؿ ، كما كصدرت في أصبحت اآلف تصدر نصؼ أسبكعية

" ـ عف مركز فمسطيف لمدراسات كالبحكث الذم يرأسو الدكتكر محمد اليندم مجمة 1997عاـ 
جماالن ، كاقع الصحافة الفمسطينية في ىذه " فمسطيف  غير الدكرية ، ذات الميكؿ اإلسالمية ، كا 

الفترة شيد ازدحامان كنيضة كبيرة ، بالرغـ مف قمة إمكانياتيا إذا ما قكرنت بإمكانيات الصحؼ في 
؛ كال زالت الصحافة الفمسطينية تفتقر إلى صحفييف ميرة في عمميـ  .البالد العربية كاألجنبية 

كلكف ، نظران لسياسة التجييؿ كتكميـ األفكاه كالمطاردة ، التي كانت تتبعيا سمطات االحتالؿ 
ظيرت مع قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية بدايات مطمئنة بإمكانية خمؽ جيؿ صحفي قادر 

نيا فإكبالرغـ مف ضعؼ أداء الصحؼ الفمسطينية ،  عمى التعامؿ مع األحداث كتطكير نفسو
كسيككف ليا أثر إيجابي في ، بالمقارنة تمثؿ نيضة كبيرة في الكاقع الصحفي الفمسطيني 

كبالرغـ  . ، كالتأثير في الرأم العاـ العالمي توالمستقبؿ عمى تكجيو الرأم العاـ الفمسطيني كبمكر
نظران لحالة الفكضى ؛  عيد السمطة الكطنية بدايةمف المضايقات التي تعرض ليا الصحافييف في 

ف العالقة بيف السمطة فإك االرتباؾ التي كانت تسكد السنكات األكلى لقدـك السمطة الكطنية ، 
لترسيخ ؛ كتشيد حاليان العديد مف الخطكات التي اتخذتيا السمطة ، كالصحافة بدأت أكثر كضكحان 

كظيرت في اآلكنة األخيرة العديد مف األصكات التي تنادم بتعديؿ  .تمؾ العالقة مع الصحافة 
زالة العكائؽ التي تحكؿ ،  الصحافة كحماية، كالعمؿ بو ، قانكف المطبكعات  كالقائميف عمييا ، كا 

.  الصييكنيةالدعايةك ،  لخدمة المجتمع كمجابية اإلعالف ؛ دكف تأدية الدكر المنكط بيـ



 

 

 المبحث الثالث
 اإلعالم األمريكي

 
: مقدمة

 
إف اإلعالـ األمريكي يعتبر مف أقكل اإلعالـ في العالـ ؛ حيث ىناؾ حكالي عشرة آالؼ 

 محطة 1500 محطة إذاعة ، ك11500 مجمة ، ك11000صحيفة يكمية كأسبكعية 
، إال أف ىذا العدد اليائؿ مف كسائؿ اإلعالـ ال يعني التنكع كالتعدد  (2005خفاجي، ).تمفزيكنية 

في مصادر  األخبار، فيناؾ شركات قميمة تحتكر معظـ الصحافة المقركءة كالمسمكعة كالمرئية 
كاشنطف بكست ، كنيكيكرؾ تيمز ، : في الكاليات المتحدة األمريكية، فالصحؼ األكبر ؛ مثؿ 

ككؿ ستريت جكرناؿ ، كلكس أنجمس تايمز شيكاغك تربيكف ما ىي إال عبارة عف مؤسسات تجمع 
. األخبار كتبيعيا ، كتقـك بتكزيع التحميالت اإلخبارية كالمقاالت التي تعبر عف رأم معيف

(. 2001دكغالس ، )
 

  مف أكبر الصحؼ Washington Postفعمى سبيؿ المثاؿ تعتبر صحيفة كاشنطف بكست 
كأعرقيا في العاصمة األمريكية كاشنطف، كلقد ذاع صيتيا عالميا في بداية السبعينيات ؛ كذلؾ 

  ككارؿ Bob Woodwardكقد قاـ الصحفياف بكب ككد كرد ، بسبب فضيحة كترجيت 
في " رئيسيا"   بتقصي الحقائؽ في ىذه الفضيحة التي كانت سبباCarl Bernsteinبيرنستايف 

.  استقالة الرئيس نيكسكف مف منصب الرئاسة األمريكية
إف  صحيفة كاشنطف بكست جزءه مف شركة كاشنطف بكست التي تمتمؾ عددان كبيران مف الشركات 

كمجمة ،   News week Magazineمجمة النيكزكيؾ : اإلعالمية كغير اإلعالمية ؛ مثؿ 
 كنظرا لمكقعيا في العاصمة ، ككذلؾ خدمات اختبارات كابميف ،   Slateسميت االلكتركنية 

كىى عمى عكس جريدة ، األمريكية فإنيا تركز عمى تغطية القضايا القكمية األمريكية كالسياسية 
كال تكزع نسخا خارج نطاؽ منطقة الساحؿ ، التايمز فيي ترل نفسيا صحيفة قكمية أك محمية 

. الشرقي
 

،  نسخة 707.690:  بمغ عدد التكزيع اليكمي لمصحيفة حكالي 2004كفي شير سبتمبر عاـ 
 نسخة ؛ كذلؾ طبقا ألرقاـ مكتب مراجعة 1.007.487: ككاف التكزيع في أياـ األحد حكالي 

 كتحتؿ جريدة كاشنطف ،  Audit Bureau of Circulationتكزيع الصحؼ كفحصيا 



 

 

كذلؾ بعد ،  ( ألؼ نسخة708تكزع يكميا )بكست المرتبة الخامسة مف حيث عدد النسخ المكزعة 
 Los  ، لكس أنجمكس تايمز New York Timesنيكيكرؾ تايمز : الصحؼ التالية 

Angeles Times ككؿ ستريت ، Wall Street Journal   ،يك أس تكدام " كأخيرا
U.S. Today   ،بالرغـ أف تكزيع صحيفة كاشنطف بكست يقتصر عمى المناطؽ التالية :
كذلؾ ،   فيي تخترؽ األسكاؽ األخرل أكثر مف أم جريدة يكمية أخرل D.Cمنطقة ككلكمبيا 

.  إلقباؿ القراء األمريكييف عمييا" لتسرب النسخ إلى مناطؽ أخرل ؛ نظرا
 

، كبعد 1877  جريدة كاشنطف بكست عاـ Stilson Hutchinsلقد أسس ستمسكف ىيتشينز 
مركر ثالث سنكات مف ىذا التاريخ أصبحت كاشنطف بكست الصحيفة األكلى اليكمية في 

كفي أثناء الحرب األمريكية األسبانية طبعت ،  1899العاصمة األمريكية كاشنطف، كفي عاـ 
  بعنكاف تذكر مدينة Clifford Berrymanالجريدة صكرة أضاحية رسميا كميفكرد بيرم  ماف 

 1963كبعد انتحار مدير عاـ .  بتكلي مياـ نشر الصحيفةRemember the Maineميف 
كتحممت ،   Katharine Grahamانتقمت مسئكلية الصحيفة إلى ابنتو كاثريف جرىاـ 

كأصبحت عضك في مجمس إدارة ،  1979 كحتى عاـ 1969مسئكلية نشر الصحيفة مف عاـ 
ثـ أصبحت ،  1991كبقيت في ىذا المنصب حتى عاـ ،  1973شركة كاشنطف بكست عاـ 

كتكلى ،  2001كبقيت في ىذا المنصب حتى عاـ ،  1993رئيسة المجنة التنفيذية لمشركة عاـ 
 كىك 2000 كحتى عاـ 1979  مياـ النشر مف عاـ Donald Grahamابنيا دكنالد جراىاـ 

  ىذا المنصب كأصبح المدير Boisefeuillet Jonesالعاـ الذم استمـ فيو بكسفيمت جكنز 
  ؛ Washington Herald ظيرت جريدة كاشنطف ىيرالد 1954التنفيذم لمشركة، كفي عاـ 

لتصبح المنافس الرئيس لصحيفة كاشنطف بكست ككذلؾ أكؿ صحيفة صباحية في العاصمة 
كبيذا انحصر التنافس بيف كاشنطف بكست كالصحيفة المسائية األخرل كاشنطف ستار ، كاشنطف 

Washington Star 1981  حتى تـ إغالؽ كاشنطف ستار عاـ .
 

 Washington تـ تأسيس صحيفة أخرل محمية كىى كاشنطف تايمز 1982كفي عاـ 

Times كلكنيا لـ تحظى بنفس شيرة كاشنطف بكست ؛ حيث بمغ عدد قراء الصحيفة عاـ 
.  حكالي ثيمف ـ قراء كاشنطف بكست2005

 
 عمى سبيؿ المثاؿ لنأخذ قناة الحرة التي تـ الوكاالت األمريكية التي تبث بالعربيةأما عمى صعيد 

 المكجية التي األمريكية إذاعة سكا إطالؽ بعد عاميف مف أمـ 2004/يناير/15في إطالقيا 
 كاشنطف قناة إطالؽكبعد عاـ كاحد مف  .2002 كزارة الخارجية األمريكية  في مايك أطمقتيا



 

 

 صحفي 200يعمؿ في القناة فريؽ يضـ نحك  .تحت إدارة االحتالؿ في العراؽ" العراقية"
عالمي عربي، استقطبكا مف كسائؿ إعالمية مختمفة، تحت إدارة اإلعالمي المبناني  مكفؽ "كا 

 9مجمس أمناء يتألؼ مف ييا يشرؼ عؿ إف ىذه القناة .عامان 36 الذم يبمغ مف العمر "حرب
 ديمقراطييف، إضافة إلى كزير الخارجية ككندكليزا رايس بحكـ 4 جميكرييف ك4أعضاء بمف فييـ 

تشرؼ أيضان عمى شبكة إذاعات ، منصبيا، كىك ككالة أمريكية مستقمة لمبث الدكلي حكؿ العالـ 
ف، يمييـ الصحفيكف مكالعدد األكبر مف العامميف في القناة مف صحفييف لبناني ".صكت أمريكا"

آخر جزائرم كصحفية ، كآخر قطرم ك، كالفمسطينيكف ، كالسكريكف ، كاألردنيكف ، المصريكف 
 صحيفة الحياة أكردتبحسب ما . عاما30 أؿكال يتجاكز معدؿ أعمار العامميف في القناة . عراقية

 مميكف دكالر لتمكيؿ القناة 62كقد خصص الككنجرس األمريكي   .2004/يناير/14المندنية في 
كيقع مقر القناة  . المرئيلإلعالـبأحدث التجييزات الالزمة " الحرة"، كما جيزت 2004لعاـ 

القريبة مف كاشنطف، فيما تنتشر  الرئيس في مقاطعة سبرنغفيمد، إحدل ضكاحي كأليو فيرجينيا،
شبكة مراسميف لممحطة التميفزيكنية في معظـ أنحاء العالـ العربي خصكصان في العراؽ كمصر 

 غمكض أم قناة الحرة كاضحة دكف إطالؽ كراء األمريكية  كمف المالحظ أف األىداؼ.كفمسطيف
 معمنة كالتي تتمخص في تحسيف صكرة الكاليات المتحدة في العالـ العربي، أىداؼ إنيابؿ ؛ 

ـ شكمت منعطفان تاريخيان حيث دفعت صناع القرار 2001/ الحادم عشر مف سبتمبرأحداثكلعؿ 
تغيير صكرة الكاليات المتحدة لدل العالـ العربي ؿسبؿ عدة  البحث عف إلىفي الكاليات المتحدة 

 إذاعية لمحفاظ عمى كضعية مقبكلة لدل الرأم العاـ العربي مف خالؿ تكجيو قنكات أدنى؛ كحد 
 األسبكعخص ىذه القناة في أف م جكرج بكش األمريكيحاكؿ الرئيس  نعـ لقد .كتمفزيكنية مكجية

 ـ2004/فبراير،شباط/15 المكافؽ األحد النطالقيا بمقابمة تمفزيكنية خاصة تـ بثيا في يـك األكؿ
أعمف الرئيس قد ك ".نشر الديمقراطية في العالـ العربي"عف  األمريكي حيث تحدث المشركع ،

ارتكبا خطأن ":  أف أمريكا كالعالـ الغربي 2004بكش في مؤتمر صحفي في كاشنطف في يناير 
 عامان مضت عندما غضت النظر عف غياب الديمقراطية في الشرؽ األكسط 60كبيران عمى مدل 

لخص نكرماف باتيز رئيس إدارة لجنة الشرؽ األكسط كىنا ". بيدؼ المحافظة عمى مصالح آنية
 القناة أىداؼفي مجمس األمناء لمبث في الشرؽ األكسط التي تشرؼ عمى المحطة التميفزيكنية 

إف الحرة ستقدـ آفاقان جديدة لممشاىديف في الشرؽ ":  الفرنسية األنباءفي تصريح بثتو ككالة 
 إظيارحاكؿ باتيز قد ك ".األكسط، كنعتقد أنيا ستكجد درجة أكبر مف الفيـ الحضارم كاالحتراـ

:  كفي مكاجية قناة الحرة القطرية الفضائية عندما قاؿ اإلعالـقناة الحرة كعالمة مميزة في سكؽ 
جزء ىاـ . ..سنككف مميزيف مثؿ عمكد مف نكر في سكؽ إعالمي تييمف عميو اإلثارة كالتشكيو"

لقد حشدنا مجمكعة مف "  ؛لصحافة الحرة عمى الطريقة األمريكيةؿمف رسالتنا ىك أف نككف مثاالن 
لنقدـ األخبار كالمعمكمات ؛ الصحفييف الذيف يتمتعكف بخبرة عالية معظميـ مف المنطقة العربية 



 

 

 المعمنة األىداؼلكف ىذه  ". المشاىديف كتمكنيـ مف اتخاذ قرارات مبنية عمى المعرفةتالئـالتي 
مع " مرآبالت" صاغية كثيرة في العالـ العربي الذم في غالبيتو يحكـ مسبقان عمى القناة آذانان لـ تجد 
 .أىدافيا العربي الرسمي الذم لـ يحقؽ النجاح كبالتالي يحكـ عمييا بالفشؿ في تحقيؽ اإلعالـ

 كمنيـ مأمكف كاألجانبكيمكف مالحظة ىذه النتيجة في رأم بعض الباحثيف كالكتاب العرب 
 قناة الحرة تبدك ككأنيا متآمرة مع اإلعالـ العربي، إف " :فندم الباحث بمعيد بيكر الذم قاؿ
كىى ال تعكس زخـ اإلعالـ األمريكي ، كلـ تقدـ ليـ أمريكا ، الحرة قدمت الكطف العربي لمعرب 

نما صكرة بائسة كباىتة لإلعالـ العربي كنقمت صحيفة  ".كالثقافة األمريكية كالقيـ األمريكية، كا 
 "كليـ ركغ"الفايننشاؿ تايمز تصريحان صحفيان لمسفير األمريكي السابؽ كخبير الدبمكماسية العامة 

إف المشاىديف يصفكف الحرة عمى أنيا محطة لبنانية باىتة متكسطة الجكدة مصبكغة  " :قاؿ فيو
بينما يصؼ المعمؽ السياسي في جريدة  ".بصبغة لبنانية تعكس األصؿ اإلثني لمعامميف فييا

أنو لـ يمتؽ بعد بمف " ، مضيفان "نو يجد قناة الحرة مممةإ: األىراـ المصرية سالمة أحمد سالمة 
ف المشاىد العربي سينظر إلى أ" : كرأل المسئكلكف في قناة الجزيرة " . أبدل رضاه عف ىذه القناة

كقاؿ المتحدث باسـ قناة الجزيرة  ".أدكات اإلدارة األمريكية"الشبكة الجديدة عمى أنيا إحدل 
فالجزيرة ال تساند كجية .. مختمؼ عف اآلخر (الجزيرة كالحرة)كالنا ": القطرية جياد عمي بمكط 

فالتصريح الممنكح ليـ كاضح كىك مساندة  (الحرة)أما ىـ .. نظر أم طرؼ عمى حساب اآلخر
كىك أستاذ ،  عف شبمي تمحمي أمريكيةكفي ىذا السياؽ نقمت صحيفة  ".كجيات النظر األمريكية

لضغكط كبيرة مف كاشنطف في حالة تبنييا كجية ؛ أف قناة الحرة ستتعرض : "في جامعة ميريالند 
 ."النظر المستقمة التي أعمنت عنيا
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 الدراسات االجتماعية كالنفسية كخصكصا في مجاؿ دراسات االتجاىات فانو سيرل إلىإف النظر 
النفسية  مف ك، كاالجتماعية ، السياسية كالتأثيرات ، كالسمككيات ، ف مجاؿ دراسات االتجاىات أب

بشكؿ خاص، بؿ السياسي كعمماء النفس كالسياسة أىـ المكاضيع التي اىتـ بيا عمماء االجتماع 
 ظيرت الكثير مف كجيات النظر لقد. جميع العامميف في مجاالت العمـك اإلنسانية بشكؿ عاـ

التكجو نحك التعمـ : منيا كالنظريات التي تفسر كتكضح الجكانب المختمفة لمسمكؾ اإلنساني 
 ، كما يتعمؽ بآثار إلخ...  الكظيفيكالرضا، كاالمتناع ، أك المحبة ، لمغات أك التكجو نحك الكره 

، كتكجيات متغيرة في ىذا المكضكع كغيره مف المجاالت المتعمقة بتكجو السمكؾ اإلنساني 
 .كارتباطاتو المختمفة

 
 السمكؾ يؤثر كيعمؿ عمى تغير االتجاه؟ ىذا ىك ؟ أـىؿ االتجاه يؤثر كيعمؿ عمى تغير السمكؾ 

بالصحفييف كالذم يتطمب منا البحث فيو كدراستو فيما يتعمؽ ، السؤاؿ المركزم كالياـ 
نو كما أكدت العديد مف الدراسات تجاه مكضكع االتجاىات إكمف ىنا ؼ. كاتجاىاتيـكاإلعالمييف 

 تعدد كجيات النظر في تفسير قكماىيتيا كالنظريات التي اختمفت في دراستيا في الكقت نفس
 ما تـ إيجازه، كىنا اإلنساف اتجاىاتأسباب السمككيات غير الطبيعية الناتجة عف االختالؼ في 

 . (Attitudes).ألىـ تمؾ النظريات كالدراسات في مكضكع االتجاىات 
 

 كالقضايا المكاضيع مف العديد تجاه اتجاىات لو فأب اليكمية اإلنساف حياة في المالحظ مف إنو
 األحياف بعض كفي ، االجتماعية عالقاتو في أك دراستو أك عممو في كاف إف ليا يتعرض التي
 متسقة تككف ال ، كأحيانا البعض بعضيا مع كمنسجمة متسقة تبدك اإلنساف اتجاىات أف نجد

 مف حالة خمؽ عمى السعي يحاكلكف الناس مف العظمى الغالبية فأب الطبيعي مف نوأك. كمنسجمة
 فمف ذلؾ غير حدث فإك السمككيات، كبالتالي كاالتجاىات المعتقدات في كالتآلؼ االنسجاـ
؛  المككنات ليذه تغيير أك تعديؿ إلى الناس تدفع االستثارة أك التكتر مف حالة تحدث أف الممكف
 أكثر بالطائرة السفر فأب الناس مف بعض اعتقاد كافإذا  فمثال؛  كمتسقة منسجمة تعكد حتى
 كفي،  كالمطارات لمطائرات كمكاتية الطائرة نحك يجابيةإ اتجاىات فستنشأ بالسيارة السفر مف أمانا
 نوأ ذلؾ عمى كيترتب،  نؤيدىا التي المعتقدات مف طبيعي بشكؿ ناشئة اتجاىاتنا تبدك الحالة ىذه
. كذلؾ تتغيير تفضيمو درجة فإؼ – كالحض لمترغيب نتيجة – شيئ صحة في المرء اعتقد كمما
 استعداد عنده يككف قد ما، قضية نحك مكقفو في اتجاه يحمؿ الذم( الصحفي )فاإلنساف كعميو

 االستعداد إلى الحالة بو تصؿ أف الممكف كمفعدة منيا المعنكية كمنيا المادية ،  طرؽ الستخداـ
.  بالكالـ التأييد كليس،  ذلؾ تطبيؽ في العممي



 

 

 لالتجاىات المنيجية الدراسات بدأت أف كمنذ انو االتجاىات دراسات مجاؿ في معمكـ ىك ككما
 كزنانينكي ثكماس مف كؿ كدراسات منشكرات أكائؿ فيكالسياسة  كاالجتماع النفس عمماء قبؿ مف
 يساىـ الذم قكقياس المفيكـ تعريؼ جؿ؛ مف أ المحاكالت مف الكثير كانت فقد ،1918 سنة في
: منيا تعريفات عدة لو كاف كالذم،  االتجاه مفيكـ كىك اإلنسانية سمككياتنا ماىية كفيـ معرفة في
 مر التي السابقة كالخبرات التجارب خالؿ تككنت التي كالعصبي العقمي االستعداد مف حالة نوأ" 
". بو عالقة ليا التي كالمكاقؼ اتعالمكضك نحك االستجابة تكجيو عمى تعمؿ كالتي،  اإلنساف بيا
 بطريقة التفكير ك، أ السمكؾ ك، أ الشعكر إلى الميؿ ىك":  كأيضا( 1981، كزنانينكي ثكماس)

 ،كستكتالند كيز". )رمكز ك، أ مكضكعات ك، أ منظمات ك، أ اآلخريف الناس إزاء محددة
1959)   

 
 صحة عمى الضكء كيمقي،  بالسمكؾ التنبؤ عمى يساعد ؛ ألنو مفيد االتجاىات قياس إف

 نحك ىاتعديؿ أك جماعة اتجاىات تغيير أردنا إذا مفيد نوأ كما ىاخطأ أك العامة النظرية الدراسات
،  (الصحفييف نحك اإلعالـ األمريكي اتجاىات):  كىك،  دراستنا مكضكع مثؿ معيف مكضكع
 شدة كمعرفة االتجاه بخصكص  المعارضةكأ المكافقة معرفة إلى االتجاىات قياس ييدؼ كعادة
. (2000المعايطة،. )ق كثباتاالتجاه

 
 األكثر تعتبر التي التقنيات ىذه كمف  ؛االتجاىات لقياس تطكرت التي التقنيات مف العديد يكجد
 مف عدد مف يتككف ثكرستكف مقياسؼ. جكتماف ك كليكرت ثكرستكف، مف كؿ مقاييس:  ىك شيكعان 

 كفي ككؿ، لممقياس بالنسبة كضعيا عف معبرة كقيمة خاص كزف منيا لكؿ العبارات أك الكحدات
 عمى أسئمة طرح خالؿ مف االستجابات مف مجمكعة يقيس ليكرت مقياس فإؼ قنفس الكقت

 اقتراحات مجمكعة خالؿ مف األسئمة مكضكع عمى الرد منيـ كالطمب،  بالمكضكع المعنييف
 ىذا في( ،1935. ثكرستكف. )كآرائيـ اتجاىاتيـ مف قربا ألكثرىا تجاكبيـ مدل كقياس إلجابات
الصحافييف  اتجاىات لقياس؛  ليكرت مقياس ما حد إلى ستستخدـ الدراسة ىذه فإؼ الصدد

 .الفمسطينييف نحك اإلعالـ األمريكي
 
 

 

: تعريف االتجاه
 

. ىي كؿ سمكؾ يقكـ بو اإلنساف في حياتو :االتجاه



 

 

 
 أكتنظيـ مكتسب لو صفة االستمرار النسبي لممعتقدات التي يعتقدىا الفرد نحك مكضكع : االتجاه
 أك،  الشعكر إلى الميؿ أيضاكىك .  عندهاألفضميةكيييئو لالستجابة باستجابة تككف ليا ، مكقؼ 
 أك،  مكضكعات أك،  منظمات أك،  اآلخريف الناس إزاء التفكير بطريقة محددة أك، السمكؾ 
 .رمكز

 
. الكجو الذم تقصده، كشي مكجو إذا جعؿ عمى جية كاحدة ال يختمؼ  : االتجاه في المغة

 .كتقصده ، الجية كالكجية  لمكضع الذم تتكجو إليو 
 

، حالة استعداد عقمي عصبي نظمت عف طريؽ الخبرات الشخصية :يعرؼ البكرت االتجاه بأنو 
 .كتعمؿ عمى تكجيو استجابة الفرد نحك األشياء كالمكاقؼ  التي تتعمؽ بيذا االستعداد 

(Allport, 1935, p. 810). 
 

. تكماس كزنانينكي). المكقؼ النفسي لمفرد حياؿ إحدل القيـ كالمعايير: تكماس كزنانكي قكيعرؼ
1918) 

 
. قميؿ استجابة الفرد نحك مكضكع أك شخصي أك الفكرة أك ضد: فيعرفو بأنو : أما مكرجاف 

(Morgan, 1959, p. 428). 
 

كلكنو ميؿ ثابت إلى حد ما لالستجابة بطريقة ، االتجاه ليس استجابة :يرل أف  (نيككمب)بينما 
. (Murphy, and Newcomb, 1937, p. 889) .ك مكقؼ معيف ، معينة لشيي أ

 
االتجاه عبارة عف درجة الشعكر اإليجابي أك السمبي المرتبط ببعض : كيرل ثرستكف أف

. (Likert, 1932; Thurstone & Chave, 1929) .المكضكعات السيككلكجية 
 
كتحديد ماىيتو عمى الرغـ ، يمكف مالحظة عدـ كجكد اتفاؽ بيف الباحثيف عمى تعريؼ االتجاه ك

 .ق مف تعدد كجيات النظر التي تناكلت مفيـك االتجا
 

الميؿ أك االستعداد الذم يكجو السمكؾ : " االتجاه بأنو ”  Bogardus“عرؼ بكجا ردكسك أيضان 
. )"النجذابو أك نفكره منيا؛ كيضفي عميو معايير مكجبة كسالبة بالنسبة لبعض ظكاىر البيئة ، 

                                                 
 



 

 

ليستجيب سمبا أك ؛ استعداد متعمـ مف جانب الفرد : " نو أاالتجاه عمى ” Ayken“يكف إكيعرؼ 
  ".كالمكاقؼ كالمفاىيـ، إيجابيا لبعض المكضكعات 

 
عمماء الذيف استخدمكا اصطالح اؿمف أكائؿ "ىربرت سبنسر"يعتبر المفكر اإلنجميزمحقيقة، 

ف الكصكؿ إلى األحكاـ الصحيحة في المسائؿ المثيرة إ: فيك الذم قاؿ .(Attitudes)االتجاىات
يعتمد إلى حد كبير عمى االتجاه الذىني لمفرد الذم يصغي إلى ىذا الجدؿ أك يشارؾ "لمجدؿ
 .كقد استعمؿ ىذا المصطمح بمعاف مختمفة قميالن أك كثيران ".فيو
 

تكماس ).المكقؼ النسبي لمفرد حياؿ إحدل القيـ كالمعايير:  االتجاه بأنو ويعرف توماس وزنانكي
. (1981، كزنانينكي 

 
 ما لاستعداد  نفسي  يتككف بناءن عؿ:  في ذلؾ  حيث يرم االتجاه ىك   warrenكيذىب كارف

كيمكف أف تؤدم في نيأيو األمر إلي إحداث تغيرات في مجاؿ ، يمر بو الشخص مف خبرات 
.  االتجاه
تنظيـ مستقر لمعمميات :  بأنو  D. Krech& R. crutchfield"  كريتشفمد" ، " كريتش " قكيعرؼ

نحك مكضكعات عالمو الخاص الفردم أك  الدافعية كاإلدراكية كاالنفعالية كالمعرفية لدم الشخص
  .السيككلكجي

 
أك تنظيـ  مستقر لمعمميات المعرفية  ، ىك تكجو  ثابت " دككس" ك" رايتماف " كمف كجية نظر 

 .كالسمككية، كاالنفعالية  
 
الذم يصؼ " جكردكف ألبكرت"تعريؼ عالـ النفس:  ىك قأدؽ تعريؼ لالتجاه النفسي كأشمؿك

كما يكاد  ، إحدل حاالت التييؤ كالتأىب العقمي العصبي التي تنظميا الخبرة " : االتجاه بأنو
ىك ، يثبتو االتجاه حتى يمضي مؤثران كمكجيا الستجابات الفرد لألشياء كالمكاقؼ المختمفة ؼ

" . بذلؾ ديناميكي عاـ
 

 تنظيـ مكتسب لو صفة االستمرار : مف التعريفات السابقة بأف االتجاه ىك كيستنتج الباحث
كيييئو لالستجابة باستجابة ، أك مكقؼ ، النسبي لممعتقدات التي يعتقدىا الفرد نحك مكضكع 

 . تككف ليا األفضمية عنده
 



 

 

أك ، كىك أيضا الميؿ إلى الشعكر أك السمكؾ أك التفكير بطريقة محددة إزاء الناس اآلخريف 
بحيث يعبر عما بداخؿ الفرد سكاءن عمى صعيد مشاركة ، أك رمكز، أك مكضكعات ، منظمات 

 .كبما يحيط بو، الفرد االجتماعية أك السياسية
: ت مراحل تكوين االتجاىا

 
 :يمر تككيف االتجاىات بثالث مراحؿ أساسية ىي

يككف االتجاه في ىذه المرحمة ظاىرة إدراكية أك معرفية تضمف :المرحمة اإلدراكية أو المعرفية-1
تعرؼ الفرد بصكرة مباشرة عمى بعض عناصر البيئة الطبيعية كالبيئة االجتماعية التي تككف مف 
طبيعة المحتكل العاـ لطبيعة المجتمع الذم يعيش فيو،كىكذا قد يتبمكر االتجاه في نشأتو حكؿ 

كاألخكة ؛ كالدار اليادئة كالمقعد المريح،كحكؿ نكع خاص مف األفراد ؛ أشياء مادية 
كحكؿ بعض القيـ ، كاألسرة كجماعة النادم  ؛ كاألصدقاء،كحكؿ نكع محدد مف الجماعات 

 .كالنخكة كالشرؼ كالتضحية؛ االجتماعية 
كتتميز ىذه المرحمة بميؿ الفرد نحك شيء معيف،فمثالن أف :مرحمة نمو الميل نحو شيء معين-2

أم طعاـ قد ييرضي الجائع، كلكف الفرد يميؿ إلى بعض أصناؼ خاصة مف الطعاـ،كقد يميؿ 
كبمعنى أدؽ أف ىذه المرحمة مف نشكء االتجاه تستند إلى  ؛ إلى تناكؿ طعامو عمى شاطئ البحر

 .خميط مف المنطؽ المكضكعي كالمشاعر كاإلحساسات الذاتية
إف الثبكت كالميؿ عمى اختالؼ أنكاعو كدرجاتو يستقر كيثبت عمى :مرحمة الثبوت واالستقرار-3

 .شيء ما عندما يتطكر إلى اتجاه نفسي،فالثبكت ىذه المرحمة األخيرة في تككيف االتجاه
 

 :  تكوين االتجاىاتشروط
 

 :لتككيف االتجاىات النفسية ك االجتماعية نذكر منيا؛ ىناؾ عدة عكامؿ يشترط تكافرىا 
يعتبر اإليحاء مف أكثر العكامؿ شيكعان :قبكؿ نقدم لممعايير االجتماعية عف طريؽ اإليحاء- 1

في تككيف االتجاىات النفسية،ذلؾ أنو كثيران ما يقبؿ الفرد اتجاىان ما دكف أف يككف لو أم اتصاؿ 
بؿ ؛ ال يكتسب  فاالتجاه أك تككيف رأم ما.مباشر باألشياء أك المكضكعات المتصمة بيذا االتجاه

تحدده المعايير االجتماعية العامة التي يمتصيا األطفاؿ عف آبائيـ دكف نقد أك تفكير،فتصبح 
جزءان نمطيان مف تقاليدىـ كحضارتيـ يصعب عمييـ التخمص منو،كيمعب اإليحاء دكران ىامان في 

تككيف ىذا النكع مف االتجاىات فيك أحد الكسائؿ التي يكتسب بيا المعايير السائدة في المجتمع 
دينية كانت أك اجتماعية أك خمقية أك جمالية،فإذا كانت النزعة في بمد ما ديمقراطية فإف األفراد 

 .فيو يعتنقكف ىذا المبدأ



 

 

تعميـ " : كالعامؿ الثاني الذم يككف اإلنساف مف خاللو اتجاىاتو كآرائو ىك : لخبراتاتعميـ - 2
 – كيعمؿ عمى ربطيا بالحياة الحاضرة فالطفؿ، فاإلنساف دائمان يستعيف بخبراتو الماضية "الخبرات

ييدٌرب منذ صغره عمى الصدؽ كعدـ الكذب أك عدـ أخذ شيء ليس لو،أك احتراـ األكبر  - مثالن 
كالطفؿ ينفذ إرادة كالديو في ىذه النكاحي دكف أف يككف لديو فكرة عف أسباب .لخإ..منو عمران 

ذلؾ،كدكف أف يعمـ أنو إذا خالؼ ذلؾ يعتبر خائنان كغير آمف،كلكنو عندما يصؿ إلى درجة مف 
النضج يدرؾ الفرؽ بيف األعماؿ األخرل التي يكصؼ فاعميا بالخيانة،كحينما يتككف لديو ىذا 

 .يستطيع أف يعممو في حياتو الخاصة كالعامة(أم المعيار)المبدأ
 ؛ إف اختالؼ كحدة الخبرة كتمايزىا عف غيرىا،يبرزىا كيؤكدىا عند التكرار : تمايز الخبرة- 3

لترتبط بالكحدات المشابية فيكٌكف االتجاه النفسي،كنعني بذلؾ أنو يجب أف تككف الخبرة التي 
دراكو  حتى يربطيا بمثميا فيما سبؽ ؛ يمارسيا الفرد محددة األبعاد كاضحة في محتكل تصكيره كا 

 .أك فيما سيجد مف تفاعمو مع عناصر بيئتو االجتماعية، 
ال شؾ أف الخبرة التي يصحبيا انفعاؿ حاد تساعد عمى تككيف االتجاه أكثر مف :حدة الخبرة- 4

الخبرة التي يصحبيا مثؿ ىذا االنفعاؿ،فاالنفعاؿ الحاد يعمؽ الخبرة كيجعميا أعمؽ أثران في نفس 
، كأكثر ارتباطان بنزكعو كسمككو في المكاقؼ االجتماعية المرتبطة بمحتكل ىذه الخبرة ، الفرد 

 .كتصبح ذات تأثير عمى أحكامو كمعاييره، كبيذا تتككف العاطفة عند الفرد 
 

 : أنواع االتجاىات
 

:  تصنؼ االتجاىات النفسية إلى األنكاع التالية
يبدك االتجاه القكم في مكقؼ الفرد مف ىدؼ االتجاه مكقفان حادان ال رفؽ فيو كال :االتجاه القكم-1

إنما يفعؿ ذلؾ ألف اتجاىان قكيان حادان ؛ ىكادة،فالذم يرل المنكر فيغضب كيثكر كيحاكؿ تحطيمو 
 .يسيطر عمى نفسو

ىذا النكع مف االتجاه يتمثؿ في الذم يقؼ مف ىدؼ االتجاه مكقفان ضعيفان :االتجاه الضعيؼ-2
رخكان خانعان مستسممان،فيك يفعؿ ذلؾ ألنو ال يشعر بشدة االتجاه كما يشعر بيا الفرد في االتجاه 

 .لقكما
 .(أم إيجابي)ىك االتجاه الذم ينحك بالفرد نحك شيء ما:االتجاه المكجب-3
 .(أم سمبي)ىك االتجاه الذم يجنح بالفرد بعيدان عف شيء آخر:االتجاه السمبي-4
 .ىك االتجاه الذم ال يجد الفرد حرجان في إظياره كالتحدث عنو أماـ اآلخريف:االتجاه العمني-5
 نفسو قرارةكيحتفظ بو في ، ق عف اآلخريف ءىك االتجاه الذم يحاكؿ الفرد إخفا:االتجاه السرم-6
 .بؿ ينكره أحيانان حيف يسأؿ عنو؛ 



 

 

ىك االتجاه المشترؾ بيف عدد كبير مف الناس،فإعجاب الناس باألبطاؿ :االتجاه الجماعي-7
 .اتجاه جماعي

 .ىك االتجاه الذم يميز فردان عف آخر،فإعجاب اإلنساف بصديؽ لو اتجاه فردم:االتجاه الفردم-8
كقد دلت األبحاث التجريبية عمى كجكد ، ىك االتجاه الذم ينصب عمى الكميات :االتجاه العاـ-9

،كيالحظ أف االتجاه  االتجاىات العامة،فأثبتت أف االتجاىات الحزبية السياسية تتسـ بصفة العمـك
 .العاـ ىك أكثر شيكعان كاستقراران مف االتجاه النكعي

ىك االتجاه الذم ينصب عمى النكاحي الذاتية،كتسمؾ االتجاىات النكعية :االتجاه النكعي-10
كبذلؾ تعتمد االتجاىات النكعية عمى العامة ، مسمكان يخضع في جكىره إلطار االتجاىات العامة 

 .كتشتؽ دكافعيا منيا
 

 :وظيفة االتجاىات
 

 :تتمخص كظيفة االتجاىات فيما يمي
 .كمغزل، كداللة ، أف تضفي عمى إدراؾ الفرد كنشاطو اليكمي معنى -أ

 .أف تكسب شخصية الفرد دكاـ اتصاليا بمؤثراتيا البيئية-ب
.    لتحقيؽ أىدافو؛ أف تساعد الفرد في محاكلتو -ج
 

 : قياس االتجاىات
 

لقياس ؛ النفسية،إلى كجكد طرؽ عديدة االجتماعية كالسياسية كتشير البحكث كالدراسات 
:   االتجاىات النفسية نذكر منيا

 .طرؽ تعتمد عمى التعبير المفظي لمفرد- أ
 .طرؽ تعتمد عمى المالحظة،أك المراقبة البصرية لمسمكؾ الحركي لمفرد- ب
 .طرؽ تعتمد عمى قياس التعبيرات االنفعالية لمفرد- ج
 

 خصائص االتجاىات 
 

التي تحدد معالمو ، ، كالتي تميزه عف غيره مف المتغيرات األخرل، كمف أىـ خصائص االتجاه 
 :بدقة ما يمي 



 

 

، كما يمر بو مف خبرات،  أم يكتسبو الفرد خالؿ تاريخ حياتو   ؛أنو مكتسب كليس فطريان  -
دكف ضركرة ،كفي إمكانية التعبير عنو بطريقة لفظية، كىك يختمؼ عف العادة  في كعي الفرد

 .أف يترجـ ىذا التعبير المفظي إلي سمكؾ عممي فكرم

 بؿ يستقر كيستمر فترة ؛أك تبعا لظركؼ  التنبيو  الخارجي ، كال يتغير بسيكلة، ليس عابرا -
  .مف الزمف

كليس ىناؾ اتجاه يتككف ، يمثؿ االتجاه عالقة مستقرة بيف الذات كمكضكعات محددة لالتجاه -
 في أشخاص أك أشياء أك متجسدةكتككينو إزاء مكضكعات ، ألنو يتـ تعمـ االتجاه؛ مف فراغ 
 . نظـ معنية

يتضمف تككيف االتجاه تحديد فئات لمكضكعات االتجاه قد تتسع دائرتيا أك تضيؽ، كقد  -
 مف ان  كبيران تتمثؿ في عدد ضئيؿ مف األشخاص أك األشياء ، كقد تمتد لتشمؿ عمى عدد

 في اتسامو بالخصائص األساسية ق ضيؽأككال تؤثر سعة مكضكعات االتجاه ، المكضكعات 
 .لالتجاه 

  المبادئ التي تحكـ تككيف اتجاه الفرد نحك مكضكعات فردية أك شخصية ىي نفسيا التي
 أك مكضكعات  عامة ، تككيف اتجاىاتو نحك مكضكعات اجتماعية في تتحكـ 

 نما  فيما يضيفو عمييا الفرد مف ، مكضكعات االتجاه ليست ليا قيمة في ذاتيا كا 
كىك ما ، كالمكافقة أك المعارضة، خصائص االتصاؼ بدرجات مف اإليجاب أك السمب 

،  تأييدان أك معارضةالكجيةلكننا عند دراستو ال نيتـ بمجرد ، يطمؽ عميو كجية االتجاه 
 .كلكف نيتـ كذلؾ بدرجة أك شدة التأييد أك المعارضة

  أم الكفاؽ أك عدـ التناقض في الكجية بيف عناصر ؛ االتساؽ بيف مككنات االتجاه
 إذ تكجد بعض الدالالت عمي كجكد ميؿ عاـ نحك االتساؽ  في الكجية، االتجاه

كمقاصد ،االنفعاؿ، المعرفة ): بيف مككنات االتجاه الثالثية (المكافقة أك المعارضة)
 . (السمكؾ
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الفصل الثالث 

الدراسات السابقة 
 

لما كاف البحث العممي بناءن تراكميان إنسانيان عالميان ، كاف مف الضركرم الكقكؼ عمى الدراسات 
السابقة ذات العالقة بالصحافة كاإلعالـ بشكؿ عاـ كاالتجاه نحكىا بشكؿ خاص ، كاالتجاه نحك 
اإلعالـ األمريكي بشكؿ أكثر خصكصية ، كلقد استطاع الباحث أف يجمع بعض ىذه الدراسات 

. دراسات عربية ، كأخرل أجنبية : كيفندىا إلى نمطيف 
 

:  العربيةتالدارسا: أوال 
 

أثر الممارسات اإلعالمية لمعامميف في أخبار التمفزيكف عمى  (1996)دراسة فيمي  .ُ
حيث تيتـ ىذه الدراسة بالتعرؼ إلى الكيفية التي تؤثر بيا . اتجاىاتيـ نحك العمؿ 

الممارسات اإلعالمية لمعامميف في أخبار التمفزيكف عمى اتجاىاتيـ نحك العمؿ في ضكء 
العالقة مع الجميكر كالعالقة مع زمالء المينة بكجو عاـ داخؿ المؤسسو أك خارجيا ، 

ىذه الممارسات سكاء في قناة النيؿ الدكلية أك اإلدارة : كقد خمصت الدراسة إلى أف 
المركزية تؤثر تأثيرا كبيرا عمى اتجاىات ىؤالء األفراد نحك عمميـ كعالقتيـ بالرؤساء 

كالزمالء ، كقد ثبت لدل الباحثة ضعؼ عالقة القائـ باالتصاؿ بالجميكر كعدـ معرفتو 
 .المناسبة بيذا المحيط الميـ 

 
حكؿ دكر التمفزيكف كالصحؼ في تشكيؿ  (2001)خمصت دراسة صالح الديف  .ِ

معمكمات الجميكر العربي المصرم كاتجاىاتيـ نحك القضايا الخارجية إلى كجكد اتفاؽ 
إيجابي بيف أجنده القضايا الخارجية في كسائؿ اإلعالـ ، كلدل جميكر المبحكثيف كما 

: تكصمت الدراسة إلى كجكد اتفاؽ بيف أطر المعالجة اإلخبارية لمقضايا الخارجية 
في كسائؿ اإلعالـ  (الحرب الركسية في الشيشاف-  جنكب لبناف–القضية الفمسطينية )

لكسائؿ اإلعالـ في تشكيؿ : كلدل الجميكر ، ككما أثبتت الدراسة كجكد تأثير ذم داللو 
 .اتجاىات المبحكثيف نحك القضايا الخارجية محؿ الدراسة 

 



 

 

                                                                                                                                            

حكؿ الضغكطات كالعكامؿ المؤثرة في انتقاء األخبار كنشرىا  (2001)دراسة الطرابيش  .ّ
حيث تيتـ الدراسة بالتعرؼ إلى  . (21)لدل القائميف باالتصاؿ في الصحؼ المصرية 

نتاج المضاميف الصحفية لمقائمات  العكامؿ المؤثرة في طبيعة األداء الميني ، كا 
باالتصاؿ في الصحؼ المصرية القكمية كالحزبية ، كبغرض التعرؼ إلى معايير انتقاء 
المكضكعات كنشرىا ، كالتعرؼ إلى أثر ثقافة القائمات عمى األخبار كأنماط العالقات 

بيف القائمات باالتصاؿ كالزمالء داخؿ بيئة العمؿ الصحفي ، كالعالقة مع كسائؿ 
اإلعالـ األخرل ، كالمصادر المعتمدة ، كنكع المشاركة في تحديد السياسة التحريرية في 
الصحؼ المصرية ، كتكصى الباحثة بضركرة تأصيؿ مفيـك أخالقيات الممارسة المينية 

  .ةلدل القائـ باالتصاؿ ، كعقد الدكرات التدريبي

 

حكؿ األطر الخبرية لالنتفاضة الفمسطينية كتأثيراتيا  (2002)كخمصت دراسة سعد  .ْ
المعرفية كالكجدانية إلى تبايف معدالت تأثير األطر الخبرية عمى أفكار المبحكثيف ،  

حيث سجؿ إطار إرىاب الدكلة أعمى معدالت التأثير ، يميو إطار المقاكمة الكطنية ، ثـ 
طار أحداث   سبتمبر ، كتعكس ىذه النتائج كجكد 11إطار المسئكلية األمريكية ، كا 

 .عالقة بيف نكع اإلطار اإلعالمي ، كمعدؿ التأثير عمى األفكار

 

حكؿ معكقات الممارسة المينية لمقائميف باالتصاؿ في مجاؿ  (2002)دراسة محمديف  .ٓ
حيث تسعى ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى مدل رضا القائميف . (22)الصحافة البيئية 

باالتصاؿ في مجاؿ الصحافة البيئية عف ممارسو عمميـ كالضغكط كالمشكالت التي 
تكاجييـ كمعايير سياسة التحرير لمكضكعات كقضايا البيئة كمعكقات ىذه السياسة التي 

تؤثر عمى أداء القائميف باالتصاؿ كالضغكط التي تكاجو الصحافييف في المؤسسات 
 .المحمية كغير المحمية ، كمدل العالقة بالقكل السياسية كجماعات الضغط في المجتمع 

 

مفيـك الضمير كدكره في تثقيؼ عالقة متكازنة بيف الصحؼ  (2002)دراسة صالح  .ٔ
كىنا فقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج المقارف ،  . (23)كالمؤسسة الصحفية 

لتكصيؼ عناصر مفيـك الضمير ، كالذم ىك عالقة متكازنة بيف الصحفي كالمؤسسة ، 
أف مفيكـ شرط الضمير في أكربا : كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا 

كبخاصة فرنسا مركز عمى حماية حقكؽ الصحفييف المادية ، كذلؾ بإعطاء الصحفي 
الحؽ في فسخ العقد مع المؤسسة بإدارتو المنفردة مع حصكلو عمى التعكيض الكامؿ ، 
كخمصت الدراسة كذلؾ إلى أف مفيكـ شرط الضمير في معظـ البالد العربية ما يزاؿ 



 

 

                                                                                                                                            

غائبا كيقتصر عمى حماية الحقكؽ المادية دكف الحقكؽ األدبية أك المعنكية ،  كذلؾ في 
 .الجزائر ، كاليمف ، كمصر ، كالمغرب: الدكؿ التي تيتـ بشرط الضمير ، مثؿ 

 

كتسعى ىذه الدراسة  . (24( )2003) دراسة شاىيف حكؿ أخالقيات العمؿ اإلخبارم  .7
إلى التعرؼ إلى أسس اختيار األخبار لدل القائميف باالتصاؿ في مجاؿ األخبار 

اإلذاعية كالتمفزيكنية ، ككذلؾ التعرؼ إلى درجو رضا القائميف باالتصاؿ في ىذا المجاؿ 
، كالتعرؼ إلى العكامؿ التي تؤثر عمى اتخاذ القرار األخالقي لدل ىؤالء القائميف في 

مجاليـ ، كاىـ المبادئ األخالقية الكاجبة لدل القائميف في ىذا المجاؿ ، كخمصت 
الباحثة إلى أىميو دكر المؤسسة في خمؽ بيئة اتصاليو أفضؿ مف حيث المينية 
 .كاألخالقية مف خالؿ االىتماـ بنشر المكاثيؽ األخالقية كتكزيعيا عمى العامميف

 

 : األجنبيةتالدارسا: ثانيًا 
 

لقد حدد بعض األخصائيكف اإلعالميكف في الكاليات المتحدة األمريكية عمى أف أىـ 
المؤسسات اإلعالمية ىي ثالث صحؼ يكمية ، كأربع شركات تمفزيكنية ، كثالث مجالت 

كاشنطكف بكست ك نيكيكرؾ تايمز ، ككؿ ستريت جكرناؿ ، كالشركات : أسبكعية عمى التكالي
التمفزيكنية سي إف إف ، أم بي سي ، إف بي سي، ك سي بي أس، كالمجالت  (القنكات)

كبالرجكع إلى المعمكمات المتكفرة . األسبكعية تايمز كنيكزكيؾ كيك أس نيكز اند كرلد ريبكرت
دارة  دارتيا نجد أف جميعيا تخضع ليا لممكية كاممة أك رئيسة كا  عف ممكية ىذه المؤسسات كا 

(. 1990الحسف،  ). كاممة أك شبو كاممة لمييكد
 

إف ىناؾ العشرات مف الجرائد كالمجالت التي تحتكرىا عائالت ييكدية مثؿ عائمة نيكىاكس 
 20 مجمة كأكثر مف 20 جريدة أسبكعية ، ك21 جريدة يكمية ، ك28التي ليا أكثر مف 

 دكر نشر 6محطة راديك ، كدار راندـك ىاكس ، لنشر الكتب ، حيث أنيا تمتمؾ بدكرىا 
كتممؾ شبكة آم .  ألؼ نسخة22أخرل ، كمجمد باريد األسبكعية التي تكزع كحدىا أكثر مف 

أما شبكة سي بي أس فتممكيا . بي سي شركة كالت ديزني التي يرأسيا الييكدم مايكؿ ايزنار
شركة كستنجياكس التي يرأسيا الييكدم ايريؾ كابر، كبالنسبة لشبكة إف بي سي فتممكيا 

 (القنكات)شركة جنراؿ اليكتريؾ ، كيرأس قطاع األخبار فييا الييكدم أندرك الؾ، كالشبكات 
مف الشعب % 85التمفزيكنية األربع السابؽ ذكرىا تشكؿ مصدران رئيسيان لألخبار التي يتمقاىا 

كعف العالقة بيف ممكية كسائؿ اإلعالـ األمريكية كمحتكل . (1990الحسف، ). األمريكي



 

 

                                                                                                                                            

يقرركف إلى حد كبير المادة التي تحتكييا كسائؿ األعالـ ، كفي حاؿ كاف المحتكل يتعارض 
كيضيؼ تشك . مع سياسة المالكيف فإنيـ يقكمكا بتقييد كتحديد المادل اإلعالمية كتجديدىا

 بأف المالكيف يذىبكف أحيانا إلى أستكديك التمفزيكف ، ليتأكدكا مف أف القائميف عمى ممسؾ
 . (:Chosky 1994). البرامج كالضيكؼ ممتزميف بسياسة المالكيف

 
كىنا أيضا ننكه بأف الضغكطات كبيرة عمى كسائؿ اإلعالـ األمريكية لدرجة أنو عمى سبيؿ 

 في لبناف كما رافقيا مف تغطية إعالمية مارست 1982المثاؿ ال الحصر في إعقاب حرب 
قدرا كبيرا مف الضغط عمى " األمريكيكف مف أجؿ إسرائيؿ سالمة"مجمكعة مف تسمي نفسيا 

 كفرت ىذه المجمكعة فيمما 1982ففي حرب حزيراف . إف بي سي ، بسبب تغطيتيا لمحرب
، ثـ نشرت (إف بي سي في لبناف دراسة لسكء التمثيؿ اإلعالمي)كثائقيا مدتو ساعة بعنكاف 
، ثـ (حرب إف بي سي في لبناف دراسة لسكء التمثيؿ اإلعالمي)المجمكعة تقريرا بعنكاف 

كأقامت دعكل  (المرأة المشكىة: حرب إف بي سي في لبناف)نشرت المجمكعة تقريرا بعنكاف 
 لدل لجنة االتصاالت الفدرالية األمريكية في محاكلة لعدـ 1984 ، 1983مرتيف في سنتي 

تجديد الرخصة لشبكة دبميك إف بي سي التمفزيكنية، كىي محطة إف بي سي في نيكيكرؾ 
(. 1989ركتنبرغ  )
 

كتشير الدراسات التي تناكلت تغطية الصحافة األمريكية لمقضية الفمسطينية منذ بركزىا عمى 
 إلى أنيا لـ تحظ باىتماـ اإلعالـ 1967 ، كحتى سنكات 1948الساحة الدكلية عاـ 

األمريكي ، حيث تركز اىتماميا عمى سمسمة مف قضايا الحرب الباردة بيف القكتيف العظمييف 
كمف ىنا فإف بعض الدراسات األدبية في ىذا . الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفيتي

. المجاؿ التي تظير مدل تحيز اإلعالـ األمريكي ، كعدـ اىتمامو بالقضية الفمسطينية 
 
مجمة )ففي دراسة قامت بيا زىارنة حكؿ تغطية اإلعالـ األمريكي لمقضية الفمسطينية  -ُ

 المصطمح فمسطيني لـ يستعمؿ 1949-1946تبيف أنو في األعكاـ  (التايمز نمكذجا
أك " سكاف فمسطيف"أك " عرب فمسطيف"أطالقا ، كعكضا عنو كاف يستعمؿ كممات مثؿ 

كذلؾ في محاكلة إلخفاء اليكية الفمسطينية الحقيقية " العرب المقيميف في فمسطيف"
كازدادت ىذه التكجيات في الخمسينات . لمسكاف األصمييف في منطقة الصراع

كالستينات مف القرف الماضي مع زيادة التركيز اإلعالمي اإلسرائيمي كدكره في ذلؾ 
حيث استمرت كسائؿ اإلعالـ األمريكية استخداـ كممة العربي بدال مف الفمسطيني حيف 



 

 

                                                                                                                                            

كتؤكد زىارنة في دراستيا سابقة الذكر عمى أنو كرغـ بركز . اإلشارة إلى الفمسطينييف
 ، كبركز المقاكمة الفمسطينية 1967جيؿ جديد مف الفمسطينييف النازحييف إثر حرب 

فقد ذكرت جريدة التايـ في " اإلرىاببف" المسمحة ، كالتي ألصقت بالفمسطينييف لقب
حشد " أف صكرة الفمسطينييف في الغرب عبارة عف 1980 أبريؿ 14عددىا الصادر 

مختطفك الطائرات، : كأصبح الفمسطيني ممتصقان بألقاب مثؿ ". مف اإلرىابييف كالالجئيف
 :Zaharn 1995).اإلرىابييف، الفدائييف، كالمصطمح األخير كاف نادرا ما يترجـ

245) . 

 

حكؿ التحيز اإلعالمي األمريكي في  Marda Dunsky( 2001)فقد انتيت دراسة  -ِ
تغطيو تطكرات الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي إلى كجكد أطر إخباريو متحيزة ضد 

الفمسطينييف تسكد لدل الصحؼ األمريكية الكبرل في تغطيو أنباء الصراع بيف الجانبيف 
شيكاغك -  أنجمكس تايمز–ككاشنطف بكست - نيكيكرؾ تايمز): الفمسطيني كاإلسرائيمي 

حيث صكرت ىذه الصحؼ إسرائيؿ في أثناء انتفاضة األقصى عمى أنيا  (تربياف 
تدافع عف نفسيا في ظؿ كاحة اإلرىاب الفمسطيني ، كأف العمميات االنتحارية 

الفمسطينية ينبغي مكاجيتيا بكؿ قكة دكف إشارة تذكر إلى حؽ الفمسطينييف في الدفاع 
 .عف أنفسيـ ، أك حقيـ في إقامة دكلتيـ المستقمة 

 

مف الصحفييف % 40أظيرت عمى أف  (Barrett 2004 )دراسة لمركز بيك  -ّ
األمريكييف يركف بأف المصداقية ىي أكبر تحدو يكاجو صناعة اإلعالـ األمريكي في 

منيـ يعتقد إف معايير الدقة قد انخفضت بصكرة % 45الكاليات المتحدة األمريكية، كأف 
 Pew، كالجدير بالذكر أف 1995في العاـ % 35 مقارنة ب 2004ممحكظة في 

Research Centerيقـك بدراسة كؿ خمس سنكات حكؿ مصداقية اإلعالـ األمريكي  .
 (Barrett 2004) 

 

 جالكب المتخصصة في أبحاث الرأم العاـ كالدراسات Galobأما دراسة مؤسسة  -ْ
فقط مف الشعب األمريكي يثؽ في % 44، فكجد أف 2005 يكنيك 13اإلحصائية في 

فقط فيما % 28كقد كاف ىناؾ انخفاض بشكؿ حاد إلى . كسائؿ اإلعالـ األمريكي
كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ . يتعمؽ بالثقة في الصحؼ كقنكات األخبار التمفزيكنية

عمى انخفاض في الرأم العاـ األمريكي ، بحيث نرل في ىذه الدراسة اإلحصائية أف 
معظـ الشعب األمريكي ال يثؽ في مصداقية اإلعالـ األمريكي رغـ ادعائو بالحيادية ، 



 

 

                                                                                                                                            

 Handbook of International). كااليجابية ، كالتكازف في تغطيتو لألحداث

Journalism: Ethic and Laws) 

 

حكؿ تقييـ الحكار  CALLAGHAN AND SCHNELL( 2001)ككشفت دراسة  -ٓ
الديمقراطي في المجتمع األمريكي مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ إلى كجكد تأثير ممحكظ 
لمسياسييف في األطر الخبرية التي تقدـ مف خالليا الصحؼ القضايا التي يعالجيا 

 .مجمس النكاب ، كذلؾ لخدمو مصالحيـ كصكرتيـ لدل الرأم العاـ 

 

. حكؿ القانكف كاألخالقيات كالمسئكليات في غرفة األخبار ( voakes 2000) دراسة  -ٔ
تسعى ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى طبيعة العالقة بيف الصحفييف كالمسئكليات األخالقية ، 
كبياف قدرتيـ عمى إيجاد صيغو لمتكازف بيف العكامؿ القانكنية كالضكابط األخالقية خالؿ 

ممارسو العمؿ الصحفي ، كانتيت الدراسة مف خالؿ صحيفة االستقصاء التي تـ 
صحفيا كفؽ المقابمة انتيت إلى تحديد  (22)مفرده ، كعمى  (1037)تطبيقيا عمى 

:  ثالثة نماذج رئيسة تحكـ العالقة بيف القانكف كاألخالقيات اإلعالمية كىى 
. نمكذج االنعزاؿ الذم يعطى األكلكية لمقانكف  -ُ
 .نمكذج التكافؽ الذم يستبعد التناقض بيف القانكف كاألخالقيات  -ِ

 .نمكذج المسئكلية الذم يكازف بيف القانكف كاألخالقيات  -ّ

 

حكؿ القيـ المينية كالمسئكلية االجتماعية لدل الصحفييف في  (hirano 1999 )دراسة  -ٕ
حيث اىتمت ىذه الدراسة بالتعرؼ إلى اتجاىات الصحفييف في تايالند نحك . تايالند

أخالقيات المينة كعالقتيا بالمسئكلية االجتماعية ، كما تيتـ بالتعرؼ إلى مدل االلتزاـ 
بالمعايير المكضكعية في سياؽ االنتماء الفكرم كاأليديكلكجي ، كانتيت الدراسة إلى أف 
القيـ المينية كطبيعة الممارسة اإلعالمية في تايالند تختمؼ إلى حد كبير عف الممارسة 
اإلعالمية كالقيـ بكجو عاـ عف الدكؿ الغربية كاألسيكية ، كبخاصة في الياباف ، كىذا 
يتطمب دعـ البرامج كسياسة التدريب ، لمتغمب عمى المعيقات كالضغكط ذات العالقة 

 .بطبيعة الممارسة اإلعالمية 

 
(. 1977)حكؿ ترتيب أبعاد المسئكلية االجتماعية  (Andersonإؿ أند رسكف  )دراسة  -ٖ

تيدؼ ىذه الدراسة إلى ترتيب ستة أبعاد لممسئكلية االجتماعية مف خالؿ تحكيؿ 
المقكالت النظرية لكتاب المسئكلية االجتماعية إلى عبارات يضميا مقياساف تجميعياف 

 (a.b)  عبارة لكؿ مقياس كقد تـ تطبيقيا  (25)بناء عمى تقكيمات بطريقو ليكرت بكاقع



 

 

                                                                                                                                            

 مف رؤساء تحرير نشرات األخبار في التمفزيكنات التجارية 620عمى عينو مككنة مف 
 محررا عمى مستكل الصحؼ األمريكية باستخداـ طريقو التحميؿ 617األمريكية كعمى 

: العاممى ، كانتيت الدراسة إلى تحديد مفيـك المسئكلية االجتماعية حسب االىتماـ إلى 
   PROFESSIOALISMالحرفية  -
   CRITICISMالنقد الذاتي كالخارجي  -

   FREEDOMالتفاعؿ بيف الصحفي كالجميكر  -

  FREEDOM –RESPONSIBILITYالحرية كالمسئكلية  -

  SERVICE TO SOCIETYخدمو المجتمع  -

  GOVERNMENT SUPPORT امسانده الحككمة في قراراتو -

 
. حكؿ االختالؼ بيف المسئكليات القانكنية كاألخالقية (HINDMAN 1999 )دراسة  -ٗ

حيث تيتـ ىذه الدراسة بالتعرؼ إلى الفركؽ بيف المسئكليات القانكنية كالضكابط 
األخالقية في سياؽ التطبيؽ عمى المعالجة اإلعالمية لمقضايا ذات العالقة باإلدماف 
كالخمكر كالعقيدة ، كانتيت الدراسة إلى إف كسائؿ اإلعالـ تميؿ بكجو عاـ إلى تجاكز 

 .المسئكليات األخالقية دكف أف يؤدم ذلؾ إلى األضرار المادية كاألدبية

 

: تعقيب عمى الدراسات
 

 تظير بأف تركيزىا عمى القضايا ممف المالحظ أف غالبية الدراسات التي تناكلت اإلعالـ األمريؾ
الدكلية مقتصران فقط عمى مصالح الكاليات المتحدة األمريكية كأمنيا كأمف حمفائيا مف األكركبييف 

كاإلسرائيمييف ، كفي العادة يأتي االىتماـ اإلعالمي ، بسبب تدخؿ الكاليات المتحدة كقياميا 
كفي ىذا السياؽ نالحظ بأف . بإرساؿ قكات أمريكية أك معكنات عسكرية لمناطؽ الصراع

الدراسات السابقة تيتـ بيذا النمط مف األعماؿ التي تيتـ بقضايا الحرب كالصراعات مثمما يحدث 
 1982في العراؽ كفمسطيف كلبناف ، فعمى سبيؿ المثاؿ فقد اىتمت كثيرا بأحداث لبناف في عاـ 

، كحتى بعد انسحاب القكات اإلسرائيمية مف بيركت ، كذلؾ لتكاجد القكات البحرية األمريكية ىناؾ 
(. 1990ربيع، ). ، كلكف بعد انسحابيا تراجع االىتماـ بمبناف

 
كأيضا مف خالؿ الدراسات السابقة نجد بأف اىتماـ الصحافة األمريكية بتطكرات الكضع في 

كبالتالي فإف ىذه الدراسات تظير عمى الرغـ مف االختالؼ في . العراؽ كتكرطيا في تمؾ المنطقة
الخمفية السياسية كالفكرية لممسئكليف ، عنيا فإف مكاقؼ ىذه الصحافة مف مختمؼ قضايا السياسة 



 

 

                                                                                                                                            

الخارجية تبدك متقاربة إلى حد كبير كمنسجمة مع الخط العاـ لمسياسات اإلدارات  األمريكية 
فمـ تسجؿ إال حاالت قميمة شيدت فييا السياسة الخارجية األمريكية تغيرا . الخارجية المتعاقبة

بسيطا فييا جراء الضغكطات اإلعالمية ، كذلؾ بسبب أزمات دكلية كبرل مثؿ التكرط األمريكي 
في أفغانستاف في أكاخر الستينات ، كأكائؿ السبعينات ، كأزمة الرىائف في إيراف كاالنتفاضة 

يقكؿ إدكارد دجيريجياف رئيس معيد جيمس بيكر لمسياسة العامة كىنا . 1987الفمسطينية األكلى 
لتقييـ جيكد ، األمريكية، كالذم عيف مف قبؿ كزير الخارجية األمريكي  التابع لجامعة رايس

نشؾ في إمكانية عبكر حاجز المصداقية التي : "العالقات األمريكية العامة في الدكؿ اإلسالمية
  (.1990ربيع، ). " يمكف أف تتمتع بيا القناة بينما ستككف خاضعة إلدارة الدكلة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات 

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان تفصيميان لإلطار الميداني لمدراسة، فيشتمؿ عمى كصؼ 

اإلجراءات التي اتبعيا الباحث في ىذه الدراسة، كيشمؿ ذلؾ المنيج البحثي المتبع كالمجتمع 
جراءات صدقيا كثباتيا، كأخيران يتناكؿ ىذا الفصؿ  األصمي كالعينة، كما يشمؿ أدكات الدراسة كا 

.  كاختبار صحة فرضيتيا، لإلجابة عمى أسئمة الدراسة ؛ األساليب اإلحصائية الالزمة 
 

:  منيج البحث المتبع
 

في ضكء أىداؼ الدراسة، فقد تـ استخداـ المنيج الكصفي ، الذم يقـك عمى كصؼ 
الظاىرة قيد البحث مف جميع جكانبيا، كتحميؿ بنيتيا ، كمعرفة مجمؿ العالقات كالركابط بيف 
مككناتيا دكف تدخؿ مف الباحث في نتائجيا، كالظاىرة المراد دراستيا كتحميميا في ىذه الدراسة 

.  كاقع اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف في قطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي : ىي 
 

:  مجتمع الدراسة



 

 

                                                                                                                                            

 
. كيشتمؿ عمى جميع الصحفييف الفمسطينييف في محافظات غزة 

 
:  عينة الدراسة

 
لقد تـ اختيار عينة عشكائية متاحة مف مجتمع الدراسة ؛ لمكشؼ عف كاقع اتجاىات الصحفييف 

.  صحفي فمسطيني 200الفمسطينييف في قطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي، فتككنت العينة مف 
 

: خصائص العينة
 اتسمت عينة الدراسة مف الصحفييف الفمسطينييف في قطاع غزة بأنيا مف الجنسيف، ذكم 
 ، خبرات إعالمية متعددة مف عدة مستكيات عمرية كتعميمية، كأنيـ يسكنكف مناطؽ مختمفة 

.  يكضح ذلؾ (7-1)كالجداكؿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الخامس 
نتائج الدراسة ومناقشتها 
 والتوصيات والمقترحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

 
الفصل الخامس 

نتائج الدراسة ومناقشتيا والتوصيات والمقترحات  
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ، حيث تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى 
صحفي يعممكف في قطع غزة ، ثـ تـ استخداـ  (200) قدرىا فعينة مف الصحفييف الفمسطينيي

 اإلحصائي لإلجابة عمى أسئمة الدراسة ، كاختبار صحة فرضياتيا ، كىذا تكضيح SPSSبرنامج 
: بذلؾ 

 
: نتائج الدراسة : أواًل 

 
% 70إجابة السؤال المتعمق بالمعدل االفتراضي . 1

: ينص السؤاؿ عمى ما يمي 
كتنص  بقطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي؟ نما مستوى اتجاىات الصحافيين الفمسطينيي

: الفرضية المرتبطة بذلؾ عمى ما يمي 
 بقطاع غزة ن ال يزيد مستوى االتجاه نحو اإلعالم األمريكي لدى الصحافيين الفمسطينيي

. كمعدل افتراضي % 70عن 
يكضح  (5,1)لعينة كاحدة ، كالجدكؿ  (ت) كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار 

: ذلؾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

 
لعينة واحدة لممقارنة بين مستوى االتجاه نحو اإلعالم األمريكي  (ت)نتائج اختبار : 5,1جدول 

 % : 70مع المعدل االفتراضي 
قيمة االنحراف المتوسط العدد البيان 

% 70المعدل
قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى الداللة 

غير دالة  1.32- 28 3.79 27.6 200المعرفة باإلعالم األمريكي 
دالة عند   13.9- 24.5 3.62 20.9 200 رؤية الصحفيين لإلعالم األمريكي

(α≤0.001) 

دالة عند   31.08- 21 3.33 13.6 200درجة الثقة باإلعالم األمريكي 
(α≤0.001) 

مستقبل عالقة الصحفيين 
الفمسطينيون باإلعالم األمريكي 

دالة عند   20.35- 21 2.47 17.4 200
(α≤0.001 )

الحمول والمقترحات المستقبمية 
 لمشكالت اإلعالم األمريكي

دالة عند   4.53- 21 1.47 20.5 200
(α≤0.001 )

دالة عند   20.8- 115.5 10.4 100.19 200االتجاه نحو اإلعالم األمريكي ككل 
(α≤0.001) 

الجدكلية في مستكل ( ت)المحسكبة أكبر مف قيمة ( ت)أف قيمة  (5,1)يالحظ مف الجدكؿ 
المعرفة باإلعالـ )االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي بشكؿ عاـ عمى جميع أبعاده ما عدا بعد 

، كىذا يعني أف مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي في ىذه األبعاد كاف أصغر  (األمريكي 
تقريبان  (%70)، أما بعد المعرفة باإلعالـ األمريكي فكاف يعادؿ  (%70)مف المعدؿ االفتراضي 

ىناؾ أكثر مف سبب في ذلؾ ، كلكف عمى  أف ، كيرجع السبب في ذلؾ مف منظكر الباحث إلى
ما يبدك انحياز اإلعالـ األمريكي الكاضح في تغطيتو  لألحداث الفمسطينية اإلسرائيمية ىك الذم 
أكجد ىذا التدني لدل اتجاىات الصحافييف تجاه ىذا اإلعالـ ؛ حيث إف الصحفي يعرؼ كيؼ 

يقكـ ىذا اإلعالـ بتغطية الخالفات العربية اإلسرائيمية ، كالخالفات الفمسطينية اإلسرائيمية فبالتالي 
أصبح ىناؾ انطباع لدل ىؤالء الصحفييف ، كبمجرد أف يتـ التحدث عف ىذا اإلعالـ األمريكي 

تجاه  (األمريكي  )  الصكرة الذم يقدـ بيا ىذا اإلعالـ فيتكلد إلى أذىاف الصحفييف الفمسطينيي
 كتجاه القضية الفمسطينية ، كدائما تكضع إسرائيؿ في شكؿ المجني عمييا ، كتضع فالفمسطينيي
سرائيؿ ىي الجاني ؛ لذلؾ ف ىـ الجناة مع العمـ أف الفمسطينييفالفمسطينيي  ىـ المجني عمييـ كا 

اإلعالـ األمريكي يقكـ بقمب الحقائؽ ، كيقمب الحؽ باطالن كالباطؿ حقان ، فمف ىنا أصبح لدل 



 

 

                                                                                                                                            

 صكرة عف ىذا اإلعالـ أنو منحاز كبشكؿ كامؿ إلى إسرائيؿ في كؿ فالصحافييف الفمسطينيي
 بشكؿ حيادم ، كلكف ةالقضايا ، كحتى إف كاف بعض المحطات تتعامؿ مع القضية الفمسطيني

الغالبية العظمى مف ىذا اإلعالـ يتعامؿ بانحياز شبو كامؿ إلى إسرائيؿ دكف مراعاة مشاعر 
لذلؾ بمجرد أف يسمع .  ؛ كماذا سكؼ يتكلد لدييـ مف ىذا االنحياز فالمالييف مف الفمسطينيي

الصحفي الفمسطيني باإلعالـ األمريكي يتكلد لدية الصكرة المطبكعة في ذىنو عف ىذا اإلعالـ ، 
كىذه الصكرة ىي نتيجة تراكمات كليست كليدة المحظة ؛ لذلؾ حتى يمكف تغير ىذه الصكرة لدل 

 يجب عمى اإلعالـ األمريكي أف فالفمسطينيي (الصحافييف  )ىذه الشريحة الميمة مف المجتمع 
يعيد حساباتو في تغطيتو لألحداث ، كحتى يستطيع أف يغير مف ىذه الصكرة التي أصبحت 

.  مطبكعة في أذىاف ىؤالء الصحافييف 
 
: إجابة السؤال المتعمق بأثر الجنس في االتجاه نحو اإلعالم األمريكي . 2

: ينص السؤاؿ عمى ما يمي
 بقطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي ن ىل تختمف اتجاىات الصحفيين الفمسطينيي

باختالف الجنس ؟ 
: كتنص الفرضية المتعمقة بو عمى ما يمي 

 في مستوى االتجاه نحو اإلعالم  (   0.05):  ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 
. األمريكي لدى الصحافيين الفمسطينيين بقطاع غزة ترجع لمجنس 

 (ت)كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،كاختيار صحة الفرضية المتعمقة بو ،تـ استخداـ اإلحصائي 
: يكضح ذلؾ (5,2)لعينتيف مستقمتيف ، كالجدكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

أثر الجنس في االتجاه نحك اإلعالـ لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف " ت"اختبار نتائج : 5.2جدكؿ 
: األمريكي 

 
الداللة 

اإلحصائية 
قيمة ت 
المحسوبة 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط  العدد  البيان  المجال 

غير داؿ  ذكر  167 27.7 3.71 0.96 المعرفة باإلعالم األمريكي 

أنثى  33 27.0 4.14
غير داؿ  ذكر  167 20.9 3.70 0.64 رؤية الصحفيين لإلعالم 

أنثى  33 20.5 3.20 األمريكي
غير داؿ  ذكر  167 13.8 3.35 1.89 درجة الثقة باإلعالم األمريكي 

أنثى  33 12.6 3.07
غير داؿ  ذكر  167 17.3 2.44 0.88- مستقبل عالقة الصحفيين 

اإلعالميين الفمسطينيين 
باإلعالم األمريكي 

أنثى  33 17.7 2.61

غير داؿ  ذكر  167 20.5 1.47 1.07 الحمول والمقترحات المستقبمية 
أنثى  33 20.2 1.50 لمشكالت اإلعالم األمريكي

غير داؿ  ذكر  167 100.5 10.42 1.12 االتجاه نحو اإلعالم األمريكي 
أنثى  33 98.3 10.23ككل 

  عند  (2.57 )الجدكلية تساكم" ت"قيمة(   0.01 ) (198 )، كدرجة حرية 
  عند ( 1.96)الجدكلية تساكم " ت"قيمة(   0.05 ) (198 )، كدرجة حرية 
 

الجدكلية في االتجاه العاـ ( ت)المحسكبة أصغر مف قيـ ( ت)بأف قيـ  (5,2)يتضح مف الجدكؿ 
نحك اإلعالـ األمريكي ، كفي كؿ بعد مف أبعاده ،  كىذا يعني أف جنس الصحافييف لـ يؤثر في 

   ): االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي ، كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
 في قطاع غزة ف في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف الفمسطينيي (0.05

كبذلؾ تقبؿ فرضية الدراسة ؛ كيرجع ذلؾ إلى أنو يجب اإلشارة ىنا إلى . يرجع لمتغير الجنس 
 لسف بالعدد الكبير مقارنة بالصحافييف ، كلكف برغـ ذلؾ فإف الجنس تأف الصحفيات الفمسطينيا

لـ يغير أم شيء مف الكره ليذا اإلعالـ األمريكي ، كأخذ االنطباع المكجكد نفسو لدل الصحفييف 
 يشاىدف ما يقـك بو تإف الصحفيات الفمسطينيا: مف الذككر ، فبالتالي مف ىنا نستطيع أف نقكؿ 



 

 

                                                                                                                                            

اإلعالـ األمريكي في تغطيتية لألحداث كما يشاىده الصحفيكف مف الذككر ، ككيؼ االنحياز 
الكامؿ لإلعالـ األمريكي في تغطيتو  لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ، كتصكير إسرائيؿ دائما 

 بالشيطاف الشرير الذم يجب أف يحاسب مع فكأبدا بصكرة الحمؿ الكديع ، كتصكير الفمسطينيي
أنو يقـك بالبحث  ؛ السترجاع حقكقو المشركعة المسمكبة منو ، كالتي نصت عمييا كؿ المكاثيؽ 

في المحافؿ الدكلية ،  كالتي سمبيا االحتالؿ اإلسرائيمي ؛ لذلؾ كيؼ يمكف أف تقبؿ ىؤالء 
 ىذا االنحياز ، كتككف اتجاىاتيف اإليجابية تجاه ىذا اإلعالـ األمريكي ، تالصحفيات الفمسطينيا

 تجاه اإلعالـ تإف ىناؾ كره لدل الصحفيات الفمسطينيا: فمف ىنا أيضا البد لمباحث أف يقكؿ 
األمريكي ؛ نظرا لما تـ ذكره في السابؽ كأف عامؿ الجنس لـ يمعب دكرا في مكضكع اتجاىات 

 تجاه اإلعالـ األمريكي  ، كحتى إف كاف عدد الصحفيات ليس بالكبير فالصحفييف الفمسطينيي
.  مقارنة بعدد الصحفييف 

 
: إجابة السؤال المتعمق بأثر العمر في االتجاه نحو اإلعالم األمريكي . 3

: ينص السؤاؿ عمى ما يمي
 بقطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي باختالف العمر نىل تختمف اتجاىات الصحافيين الفمسطينيي

؟ 
: كتنص الفرضية المتعمقة بو عمى ما يمي 

 في مستوى االتجاه نحو اإلعالم األمريكي  (   0.05): ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 
. لدى الصحافيين الفمسطينيين بقطاع غزة ترجع لمعمر 

كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،كاختيار صحة الفرضية المتعمقة بو ،تـ استخداـ اإلحصائي تحميؿ 
: يكضح ذلؾ  (5,3)التبايف األحادم ، كالجدكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

 
لمكشؼ عف أثر العمر في االتجاه نحك االعالـ ،  تحميؿ التبايف األحادم نتائج: 5,3جدول

: االمريكي 
 

 الداللة 
اإلحصائية 

قيمة ف 
المحسوبة 

متوسط 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

البيان  المجال 

غير داؿ  بين المجموعات  70.4 4 17.6 1.23 المعرفة باإلعالم 
خالل المجموعات  2789.3 195 14.3األمريكي 

المجموع  2859.7 199 

غير داؿ  بين المجموعات  7.17 4 1.7 0.13 رؤية الصحفيين لإلعالم 
خالل المجموعات  2603.5 195 13.3 األمريكي

المجموع  2610.7 199 

غير داؿ  بين المجموعات  78.6 4 19.6 1.79 درجة الثقة باإلعالم 
خالل المجموعات  2137.9 195 10.9األمريكي 

المجموع  2216.5 199 

غير داؿ  بين المجموعات  25.1 4 6.2 1.02 مستقبل عالقة الصحفيين 
اإلعالميين الفمسطينيين 

باإلعالم األمريكي 
خالل المجموعات  1192.1 195 6.1

المجموع  1217.2 199 

غير داؿ  بين المجموعات  6.5 4 1.6 0.74 الحمول والمقترحات 
المستقبمية لمشكالت 
اإلعالم األمريكي 

خالل المجموعات  429.2 195 2.2

المجموع  435.8 199 

غير داؿ  بين المجموعات  19.8 4 4.9 0.04 االتجاه نحو اإلعالم 
خالل المجموعات  21525.4 195 110.3 األمريكي ككل

المجموع  21545.3 199 

  عند ( 3.32 )الجدكلية تساكم" ؼ"قيمة(   0.01 ) (4.195 )، كدرجة حرية 
  عند ( 2.37)الجدكلية تساكم " ؼ"قيمة(   0.05 ) ( 4.195 )، كدرجة حرية

 

الجدكلية في االتجاه العاـ ( ؼ)المحسكبة أصغر مف قيـ ( ؼ)بأف قيـ  (5,3)يتضح مف الجدكؿ 
نحك اإلعالـ األمريكي ، كفي كؿ بعد مف أبعاده ؛ كىذا يعني أف متغير العمر لدل الصحافييف 

كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية . لـ يؤثر في االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي 
 ف في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي لدل الصحفييف الفمسطينيي (   0.05): عند  

. كبذلؾ تقبؿ فرضية الدراسة . في قطاع غزة يرجع لمتغير العمر 



 

 

                                                                                                                                            

كالسبب في ذلؾ يرجع إلى أف الفكرة السيئة المكجكدة لدل الصحفي الذم  بدأ مشكاره كعممو 
كصحفي فمسطيني ىي الفكرة السيئة نفسيا كالمشينة نفسيا ليذا اإلعالـ األمريكي ، فبالتالي الذم 

 فلديو خبرة في اإلعالـ ، كالذم ال يكجد لديو خبرة اتجاىاتو ىي اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي
نفسيا تجاه ىذا اإلعالـ ، كلـ يكف ىناؾ فركؽ كبيرة في مكضكع العمر ، ألف الصكرة المكجكدة 

لدل الصحفي الذم في مقتبؿ العمر ىي الصكرة المكجكدة نفسيا لدم الصحفي ، كالذم لو 
سنكات طكيمة يعمؿ في اإلعالـ أيضا مف المفركض أف يككف ىناؾ فركؽ في االتجاىات 

  إلى آخره إال أف 35 -30 ، كما بيف الصحفي 30 – 25لمصحفي الذم يككف عمرة ما بيف 
الباحث لـ يجد ىناؾ فركقان تجاه اتجاىات الصحفييف تجاه اإلعالـ األمريكي ، كلـ يكف أم دكر 

يذكر في مكضكع العمر في كجكد فركؽ في االتجاىات لدل الصحفييف الفمسطينييف تجاه 
اإلعالـ األمريكي ، نظرا لمصكرة المسبقة لدل ىؤالء الصحفييف عف اإلعالـ األمريكي ، كالذم 

دائما يقـك باالنحياز شبو الكامؿ إلى إسرائيؿ في تغطيتو ، كالتعامؿ مع الصراع الفمسطيني 
.  اإلسرائيمي خاصةن ، كتغطيتو لمصراع العربي اإلسرائيمي عامةن 

 
: إجابة السؤال المتعمق بأثر السكن في االتجاه نحو اإلعالم األمريكي . 4

: ينص السؤاؿ عمى ما يمي
 بقطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي باختالف السكن نىل تختمف اتجاىات الصحفيين الفمسطينيي

؟ 
: كتنص الفرضية المتعمقة بو عمى ما يمي 

 في مستوى االتجاه نحو اإلعالم األمريكي  (   0.05): ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 
. لدى الصحفيين الفمسطينيين بقطاع غزة ترجع لمسكن 

كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ، كاختيار صحة الفرضية المتعمقة بو ،تـ استخداـ اإلحصائي تحميؿ 
: يكضح ذلؾ (5,4)التبايف األحادم ، كالجدكؿ

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

 
 

لمكشؼ عف أثر السكف في االتجاه نحك االعالـ ،  تحميؿ التبايف األحادم نتائج: 5,4جدول 
: االمريكي 

 
 الداللة 

اإلحصائية 
قيمة ف 

المحسوبة 
متوسط 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

البيان  المجال 

غير داؿ  بين المجموعات  0.97 2 0.48 0.03 المعرفة باإلعالم 
خالل المجموعات  2858.81 197 15.51األمريكي 

المجموع  2859.79 199 

غير داؿ  بين المجموعات  10.37 2 5.18 0.39 رؤية الصحفيين لإلعالم 
خالل المجموعات  2600.34 197 13.20 األمريكي

المجموع  2610.72 199 

غير داؿ  بين المجموعات  10.09 2 5.04 0.45 درجة الثقة باإلعالم 
خالل المجموعات  2206.46 197 11.20األمريكي 

المجموع  2216.55 199 

غير داؿ  بين المجموعات  2.91 2 1.45 0.23 مستقبل عالقة الصحفيين 
الفمسطينيين باإلعالم 

األمريكي 
خالل المجموعات  1214.36 197 6.16

المجموع  1217.28 199 

غير داؿ  بين المجموعات  0.09 2 0.04 0.02 الحمول والمقترحات 
المستقبمية لمشكالت 
اإلعالم األمريكي 

خالل المجموعات  435.78 197 2.21

المجموع  435.87 199 

غير داؿ  بين المجموعات  66.12 2 33.06 0.30 االتجاه نحو اإلعالم 
21479.2 197 109.03 األمريكي ككل

خالل المجموعات  7

 199 21545.3
المجموع  9

  عند ( 4.61 )الجدكلية تساكم" ؼ"قيمة(   0.01 ) (2.197 )، كدرجة حرية 
  عند (3)الجدكلية تساكم " ؼ"قيمة(   0.05 ) ( 2.197 )، كدرجة حرية

الجدكلية في ( ؼ)المحسكبة أصغر مف قيـ ( ؼ)بأف قيـ  (5,4) يتضح مف الجدكؿ 
االتجاه العاـ نحك اإلعالـ األمريكي ، كفي كؿ بعد مف أبعاده ؛ كىذا يعني أف متغير السكف لدل 

كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة . الصحافييف لـ يؤثر في االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي 



 

 

                                                                                                                                            

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي لدل الصحافييف  (   0.05): إحصائية عند  
. كبذلؾ تقبؿ فرضية الدراسة .  في قطاع غزة يرجع لمتغير السكف فالفمسطينيي

كالسبب في ذلؾ يرجع إلى أنو مف الطبيعي جدا أف يككف ىناؾ فركؽ في االتجاىات ما بيف 
قرية ؛ نظرا ألف الحياة تختمؼ اختالفا شبو كمى عف مكاطف ، مدينة ، شخص يسكف في مخيـ 

يسكف في المدينة ، عف المكاطف الذم يسكف في القرية أك المخيـ  ؛ نظرا لما يتكفر لمحياة في 
المدينة عف القرية كالمخيـ في شتى مناحي الحياة كاالنفتاح المكجكد في المدينة عنو في القرية 

 تجاه اإلعالـ فكالمخيـ ، كالعكامؿ األخرل الكثيرة ، كلكف في اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي
األمريكي لـ يكف ىناؾ فركؽ برغـ كؿ ما تـ الحديث عنو مف عكامؿ مف المفركض أف تخمؽ 

تجاه اإلعالـ  )فركقان في االتجاىات فإف مكاف السكف لـ يمعب أم دكر في ىذه االتجاىات 
 تجاه اإلعالـ ف؛ نظرا لكجكد الصكرة المكجكدة نفسيا لدل الصحفييف الفمسطينيي (األمريكي

األمريكي ، كىى الصكرة القبيحة ليذا اإلعالـ ؛ حيث أنو يتعامؿ مع الصراع الفمسطيني 
اإلسرائيمى بطريقة منحازة جدا إلى إسرائيؿ ، كال يراعى ىذا اإلعالـ الحيادية في ىذه التغطية ؛ 

لذلؾ لـ يمعب نقؿ مكاف السكف أم دكر في كجكد فركؽ في االتجاىات ما بيف شخص يعيش في 
كلربما تككف عدـ كجكد فركؽ في االتجاىات في . مدينة عف شخص يعيش في مخيـ أك قرية 

.  ىذا المكضكع ىي األكلى مف نكعيا 
 

: إجابة السؤال المتعمق بأثر المستوى التعميمي في االتجاه نحو اإلعالم األمريكي . 5
: ينص السؤاؿ عمى ما يمي

 بقطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي ن ىل تختمف اتجاىات الصحافيين الفمسطينيي
باختالف المستوى التعميمي ؟ 

: كتنص الفرضية المتعمقة بو عمى ما يمي 
 في مستوى االتجاه نحو اإلعالم  (   0.05):  ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 

. األمريكي لدى الصحافيين الفمسطينيين بقطاع غزة ترجع لممستوى التعميمي 
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،كاختيار صحة الفرضية المتعمقة بو ،تـ استخداـ اإلحصائي تحميؿ 

: يكضح ذلؾ (5,5  )التبايف األحادم كالجدكؿ
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 

لمكشؼ عف أثر المستكل التعميمي في االتجاه نحك   ؛ تحميؿ التبايف األحادمنتائج:  5,5جدول 
: اإلعالـ االمريكي 

 
 الداللة 

اإلحصائية 
قيمة ف 

المحسوبة 
متوسط 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

البيان  المجال 

غير داؿ  بين المجموعات  5.62 3 1.87 0.12 المعرفة باإلعالم 
خالل المجموعات  2854.16 196 14.56األمريكي 

المجموع  2859.79 199 

غير داؿ  بين المجموعات  9.10 3 3.03 0.22 رؤية الصحفيين لإلعالم 
خالل المجموعات  2601.61 196 13.27 األمريكي

المجموع  2610.72 199 

غير داؿ  بين المجموعات  35.46 3 11.82 1.06 درجة الثقة باإلعالم 
خالل المجموعات  2181.09 196 11.12األمريكي 

المجموع  2216.55 199 

غير داؿ  بين المجموعات  6.97 3 2.32 0.37 مستقبل عالقة الصحفيين 
الفمسطينيين باإلعالم 

األمريكي 
خالل المجموعات  1210.30 196 6.17

المجموع  1217.28 199 

غير داؿ  بين المجموعات  4.99 3 1.66 0.75 الحمول والمقترحات 
المستقبمية لمشكالت 
اإلعالم األمريكي 

خالل المجموعات  430.87 196 2.19

المجموع  435.87 199 

غير داؿ  بين المجموعات  60.91 3 20.30 0.18 االتجاه نحو اإلعالم 
خالل المجموعات  21484.48 196 109.61 األمريكي ككل

المجموع  21545.39 199 

  عند (3.78 )الجدكلية تساكم" ؼ"قيمة(   0.01 ) (3.196 )، كدرجة حرية 
  عند (2.60)الجدكلية تساكم " ؼ"قيمة(   0.05 ) ( 3.196 )، كدرجة حرية



 

 

                                                                                                                                            

الجدكلية في ( ؼ)المحسكبة أصغر مف قيـ ( ؼ)بأف قيـ  (5,5) يتضح مف الجدكؿ 
االتجاه العاـ نحك اإلعالـ األمريكي ، كفي كؿ بعد مف أبعاده ؛ كىذا يعني أف متغير المستكل 

كىذا يعني أنو ال تكجد . التعميمي لدل الصحافييف لـ يؤثر في االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي 
 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي  (   0.05):  فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

 في قطاع غزة يرجع لمتغير المستكل التعميمي ،  كبذلؾ تقبؿ فلدل الصحافييف الفمسطينيي
. فرضية الدراسة 

 نحك فكيرجع السبب في ذلؾ مف كجية نظر الباحث إلى أف اتجاىات الصحافييف الفمسطينيي
اإلعالـ األمريكي كانت سمبية بغض النظر عف المستكل العممي الذم يتمتع بو كؿ صحفي ،  

 تجاه اإلعالـ األمريكي ما بيف ففمـ يكف ىناؾ اختالفات في اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي
 أك دبمـك متكسط أك ثانكية عامة ،  أك ال تكجد سصحفي يحمؿ دكتكراه أك ماجستير أك بكالكريك

لدية شيادة ، فحتى مستكل التحصيؿ العممي لدل الصحفييف لـ يمعب أل دكر في تغير 
اتجاىات الصحفييف تجاه اإلعالـ األمريكي ، كىذا إيحاء بأف الصكرة التي لدل الصحفييف 

 الذيف ال ف ممف يحممكف الشيادات العميا ىي الصكرة نفسيا لمصحفييف الفمسطينييفالفمسطينيي
إف الصحفي الفمسطيني لديو صكره كاضحة ، كال : تكجد لدييـ شيادات عميا ، بذلؾ يمكف القكؿ 

يمكف أف تغطى بغرباؿ تجاه اإلعالـ األمريكي ، كحتى إف كاف ىذا الصحفي يحمؿ شيادة عميا 
إذف المستكل التعميمي كالتحصيؿ لـ يمعب أم دكر في إيجاد فركؽ في اتجاىات . أك ال يحمؿ

.   تجاه اإلعالـ األمريكي فالصحفييف الفمسطينيي
 

: إجابة السؤال المتعمق بأثر المستوى االقتصادي في االتجاه نحو اإلعالم األمريكي . 6
: ينص السؤاؿ عمى ما يمي

 بقطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي ن ىل تختمف اتجاىات الصحفيين الفمسطينيي
باختالف المستوى االقتصادي ؟ 

: كتنص الفرضية المتعمقة بو عمى ما يمي 
 في مستوى االتجاه نحو اإلعالم  (   0.05):  ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 

. األمريكي لدى الصحافيين الفمسطينيين بقطاع غزة ترجع لممستوى االقتصادي 
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،كاختيار صحة الفرضية المتعمقة بو ،تـ استخداـ اإلحصائي تحميؿ 

: يكضح ذلؾ ( 5,6 )التبايف األحادم ، كالجدكؿ
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

؛ لمكشؼ عف أثر المستكل االقتصادم في االتجاه  تحميؿ التبايف األحادم نتائج : 5,6جدكؿ  
: نحك اإلعالـ األمريكي 

 
 الداللة 

اإلحصائية 
قيمة ف 

المحسوبة 
متوسط 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

البيان  المجال 

غير داؿ  بين المجموعات  12.41 2 6.20 0.42 المعرفة باإلعالم 
خالل المجموعات  2847.38 197 14.45األمريكي 

المجموع  2859.79 199 

غير داؿ  بين المجموعات  30.41 2 15.20 1.16 رؤية الصحفيين لإلعالم 
خالل المجموعات  2580.30 197 13.09 األمريكي

المجموع  2610.72 199 

غير داؿ  بين المجموعات  10.49 2 5.24 0.46 درجة الثقة باإلعالم 
خالل المجموعات  2206.06 197 11.19األمريكي 

المجموع  2216.55 199 

غير داؿ  بين المجموعات  8.59 2 4.29 0.70 مستقبل عالقة الصحفيين 
اإلعالميين الفمسطينيين 

باإلعالم األمريكي 
خالل المجموعات  1208.68 197 6.13

المجموع  1217.28 199 

غير داؿ  بين المجموعات  1.11 2 0.55 0.25 الحمول والمقترحات 
المستقبمية لمشكالت 
اإلعالم األمريكي 

خالل المجموعات  434.75 197 2.20

المجموع  435.87 199 

غير داؿ  بين المجموعات  64.81 2 32.40 0.29 االتجاه نحو اإلعالم 
21480.5 197 109.03 األمريكي ككل

7 
خالل المجموعات 



 

 

                                                                                                                                            

 199 21545.3
9 

المجموع 

  عند ( 4.61 )الجدكلية تساكم" ؼ"قيمة(   0.01 ) (2.197 )، كدرجة حرية 
  عند (3)الجدكلية تساكم " ؼ"قيمة(   0.05 ) (2.197 )، كدرجة حرية 

 
الجدكلية في ( ؼ)المحسكبة أصغر مف قيـ ( ؼ)بأف قيـ  (5,6) يتضح مف الجدكؿ 

االتجاه العاـ نحك اإلعالـ األمريكي كفي كؿ بعد مف أبعاده ؛ كىذا يعني أف متغير المستكل 
كىذا يعني أنو ال تكجد . االقتصادم لدل الصحفييف لـ يؤثر في االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي 

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي  (   0.05):  فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
كبذلؾ تقبؿ .  في قطاع غزة يرجع لمتغير المستكل االقتصادم فلدل الصحافييف الفمسطينيي

. فرضية الدراسة 
كالسبب في ذلؾ يرجع إلى كجكد فركؽ في مستكل الدخؿ ما بيف صحفي يعمؿ مع ككالة عربية 

، كصحفي يعمؿ مع ككالة أجنبية ، أيضا فرؽ في مستكل الدخؿ ما بيف صحفي يعمؿ مع 
جريدة كمع تمفزيكف ، فبالتالي ىناؾ فركؽ في مستكل الدخؿ المادم ، كالذم يحٌصمو كؿ صحفي 

لربما يككف ىناؾ فركؽ كبيرة جدا في مستكل الدخؿ ، كيمكف أف يككف : ، فمف ىنا يمكف القكؿ 
باأللؼ مف الدكالرات ، إال أف االختالفات المادية لـ تغير مف كجو نظر ىذا الصحفي ، كذاؾ 

برغـ الفركؽ الكبيرة المكجكدة في مستكل الدخؿ لدل الصحفي كمستكاه االقتصادم فمف الطبيعي 
 تجاه اإلعالـ األمريكي إال أف الباحث فأف يككف ىناؾ فركؽ في اتجاىات الصحفييف الفمسطينيي

لـ يجد ىذا الفرؽ في االتجاه لدل الصحفييف تجاه اإلعالـ األمريكي ، نظرا إليماف ىؤالء 
الصحفييف باف اإلعالـ األمريكي منحاز ، كبشكؿ ال يمكف أف يغفره ىؤالء الصحفيكف لإلعالـ 

األمريكي في تغطيتية لمصراع العربي االسرائيمى كالعربي ، لذلؾ ىناؾ أصبحت صكرة ىذا 
، كحتى إف كاف ىناؾ مف ىؤالء الصحفييف يعمؿ  (األمريكي  )اإلعالـ سكداء تجاه ىذا اإلعالـ 

. مع محطات إعالمية أمريكية 
 

 

: إجابة السؤال المتعمق بأثر الخبرة في العمل في االتجاه نحو اإلعالم األمريكي . 7
: ينص السؤاؿ عمى ما يمي

 بقطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي ن ىل تختمف اتجاىات الصحافيين الفمسطينيي
باختالف الخبرة في العمل ؟ 

: كتنص الفرضية المتعمقة بو عمى ما يمي 



 

 

                                                                                                                                            

 في مستوى االتجاه نحو اإلعالم  (   0.05):  ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 
. األمريكي لدى الصحافيين الفمسطينيين بقطاع غزة ترجع لمخبرة في العمل  

كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،كاختيار صحة الفرضية المتعمقة بو ،تـ استخداـ اإلحصائي تحميؿ 
: يكضح ذلؾ ( 5,7 )التبايف األحادم كالجدكؿ

 

لمكشؼ عف أثر الخبرة في العمؿ في االتجاه نحك   ؛ تحميؿ التبايف األحادم نتائج:5,7جدول 
اإلعالـ األمريكي 

 
 الداللة 

اإلحصائية 
قيمة ف 

المحسوبة 
متوسط 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

البيان  المجال 

غير داؿ  بين المجموعات  2.03 2 1.01 0.07 المعرفة باإلعالم 
خالل المجموعات  2857.75 197 14.50األمريكي 

المجموع  2859.79 199 

غير داؿ  بين المجموعات  32.49 2 16.24 1.24 رؤية الصحفيين لإلعالم 
خالل المجموعات  2578.22 197 13.08 األمريكي

المجموع  2610.72 199 

غير داؿ  بين المجموعات  21.07 2 10.53 0.94 درجة الثقة باإلعالم 
خالل المجموعات  2195.48 197 11.14األمريكي 

المجموع  2216.55 199 

غير داؿ  بين المجموعات  14.08 2 7.04 1.15 مستقبل عالقة الصحفيين 
الفمسطينيين باإلعالم 

األمريكي 
خالل المجموعات  1203.19 197 6.10

المجموع  1217.28 199 

غير داؿ  بين المجموعات  1.33 2 0.66 0.30 الحمول والمقترحات 
المستقبمية لمشكالت 
اإلعالم األمريكي 

خالل المجموعات  434.53 197 2.20

المجموع  435.87 199 

غير داؿ  بين المجموعات  87.39 2 43.69 0.40 االتجاه نحو اإلعالم 
21457.9 197 108.92 األمريكي ككل

9 
خالل المجموعات 

 199 21545.3
المجموع  9

  عند ( 4.61 )الجدكلية تساكم" ؼ"قيمة(   0.01 ) (2.197 )، كدرجة حرية 



 

 

                                                                                                                                            

  عند (3)الجدكلية تساكم " ؼ"قيمة(   0.05 ) (2.197 )، كدرجة حرية 

 
الجدكلية في ( ؼ)المحسكبة أصغر مف قيـ ( ؼ)بأف قيـ  (5,7) يتضح مف الجدكؿ 

االتجاه العاـ نحك اإلعالـ األمريكي كفي كؿ بعد مف أبعاده ؛ كىذا يعني أف متغير الخبرة في 
كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ . العمؿ لدل الصحافييف لـ يؤثر في االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي 

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي لدل  (   0.05): ذات داللة إحصائية عند  
كبذلؾ تقبؿ فرضية .  في قطاع غزة يرجع لمتغير الخبرة في العمؿ فالصحافييف الفمسطينيي

. الدراسة 
 ىناؾ مف تكجد لديو خبرة طكيمة ، كىناؾ مف يكجد فكمرد ذلؾ إلى أف الصحفييف الفمسطينيي

لدية خبرة متكسطة ، كىناؾ مف يكجد لديو خبرة قصيرة ؛ بؿ إف ىناؾ البعض ال يكجد لدييـ 
فبالتالي مف المفركض أف يككف ىناؾ اختالفات في اتجاىات الصحافييف حسب . خبرة بالمطمؽ 

الخبرة التي لدل كؿ كاحد منيـ ، كلكف الخبرة لـ يكف ليا أم تأثير في تغيير اتجاىات 
 تجاه اإلعالـ األمريكي ؛ حيث كانت اتجاىات الصحفييف قريبة جدا مف فالصحفييف الفمسطينيي

بعضيا البعض تجاه اإلعالـ األمريكي كلـ تمعب الخبرة ال شيء لمتغير في اتجاىات الصحفييف 
تجاه اإلعالـ األمريكي ؛ حيث إف مف المفركض أف يككف ىناؾ فركؽ في االتجاىات لدييـ تجاه 

أم قضية كانت ، ألف الخبرة ميمة جدا في أم عمؿ كاف ، كتمعب دكران ميمان كفاعالن ، كلكف 
عمى ما يبدك أف الصكرة المكجكدة لدل الصحفييف كالمسبقة جعمت اتجاىات الصحفييف تجاه 

اإلعالـ األمريكي سمبية غير إيجابية بالمطمؽ ؛ نظرا النحياز اإلعالـ األمريكي إلى إسرائيؿ في 
كلـ يكف يكما مف األياـ ىذا اإلعالـ حياديان . تغطيتو لألحداث الجارية في المنطقة كغير المنطقة 

. في نقمة لإلحداث 
 

 

: إجابة السؤال المتعمق بأثر طبيعة العمل في االتجاه نحو اإلعالم األمريكي . 8
: ينص السؤاؿ عمى ما يمي

 بقطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي ن ىل تختمف اتجاىات الصحافيين الفمسطينيي
باختالف طبيعة العمل ؟ 

: كتنص الفرضية المتعمقة بو عمى ما يمي 
 في مستوى االتجاه نحو اإلعالم  (   0.05):  ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 

. األمريكي لدى الصحافيين الفمسطينيين بقطاع غزة ترجع لطبيعة العمل 



 

 

                                                                                                                                            

كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ، كاختيار صحة الفرضية المتعمقة بو ،تـ استخداـ اإلحصائي تحميؿ 
: يكضح ذلؾ (5,8)التبايف األحادم ، كالجدكؿ

لمكشؼ عف أثر طبيعة العمؿ في االتجاه نحك   ؛ تحميؿ التبايف األحادم نتائج:5,8جدول
: اإلعالـ األمريكي 

 
 الداللة 

اإلحصائية 
قيمة ف 

المحسوبة 
متوسط 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

البيان  المجال 

غير داؿ  بين المجموعات  89.40 4 22.35 1.57 المعرفة باإلعالم 
خالل المجموعات  2770.38 195 14.20األمريكي 

المجموع  2859.79 199 

غير داؿ  بين المجموعات  96.31 4 24.07 1.86 رؤية الصحفيين لإلعالم 
خالل المجموعات  2514.40 195 12.89 األمريكي

المجموع  2610.72 199 

غير داؿ  بين المجموعات  89.56 4 22.39 2.05 درجة الثقة باإلعالم 
خالل المجموعات  2126.99 195 10.90األمريكي 

المجموع  2216.55 199 

غير داؿ  بين المجموعات  22.72 4 5.68 0.92 مستقبل عالقة الصحفيين  
الفمسطينيين باإلعالم 

األمريكي 
خالل المجموعات  1194.55 195 6.12

المجموع  1217.28 199 

غير داؿ  بين المجموعات  6.24 4 1.56 0.70 الحمول والمقترحات 
المستقبمية لمشكالت 
اإلعالم األمريكي 

خالل المجموعات  429.63 195 2.20

المجموع  435.87 199 

غير داؿ  بين المجموعات  964.99 4 241.24 2.28 االتجاه نحو اإلعالم 
خالل المجموعات  20580.40 195 105.54 األمريكي ككل

 199 21545.39
المجموع  5

  عند ( 3.32 )الجدكلية تساكم" ؼ"قيمة(   0.01 ) (4.195 )، كدرجة حرية 
  عند ( 2.37)الجدكلية تساكم " ؼ"قيمة(   0.05 ) ( 4.195 )، كدرجة حرية

الجدكلية في ( ؼ)المحسكبة أصغر مف قيـ ( ؼ)بأف قيـ  (5,8) يتضح مف الجدكؿ 
االتجاه العاـ نحك اإلعالـ األمريكي ، كفي كؿ بعد مف أبعاده ؛ كىذا يعني أف متغير طبيعة 

العمؿ لدل الصحافييف لـ يؤثر في االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي ؛ كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ 



 

 

                                                                                                                                            

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي لدل  (   0.05): ذات داللة إحصائية عند  
  .كبذلؾ تقبؿ فرضية الدراسة.  في قطاع غزة يرجع لمتغير طبيعة العمؿ فالصحافييف الفمسطينيي

 حسب طبيعة العمؿ ف كبالفعؿ مف المفركض أف يككف ىناؾ في اتجاىات الصحافييف الفمسطينيي
فال يعقؿ أف تككف اتجاىات المراسميف الصحفييف نفس اتجاىات المصكريف أك نفس اتجاىات 

أف االتجاىات ىنا ىي االتجاىات نفسيا : إال أف الباحث كجد . الخ .... المنتجيف التمفزيكنيكف 
تقريبا أٌم كانت كظيفة ىذا الصحفي أك ذاؾ ، فبالتالي يتضح ىنا أف اتجاىات الصحفييف 

 تجاه اإلعالـ األمريكي سمبية بغض النظر عف طبيعة المينة الصحفية لكؿ منيـ ؛ فالفمسطينيي
أم إف االنطباع العاـ لدييـ عف اإلعالـ األمريكي سيء جدا ، كتحديدا في تغطية ىذا اإلعالـ 

 اإلسرائيمية بشكؿ خاص ؛ لذلؾ الصحفي ةكتعاممو مع القضية الفمسطيني (األمريكي  )
الفمسطيني ينظر إلى اإلعالـ األمريكي بأنو إعالـ منحاز إلى اإلسرائيمييف دكف مراعاة الطرؼ 

، كيأخذ القصة مف كجية نظر كاحدة أال كىى كجو النظر اإلسرائيمية دكف  (الفمسطيني  )األخر 
اعتبار كجو النظر الفمسطينية في أٌم قضية كانت ؛ لذلؾ صكرة اإلعالـ األمريكي سكداء جدا 

.   ميما كانت الصفة ليؤالء الصحفييف فمف كجو نظر الصحفييف الفمسطينيي
       

 

: إجابة السؤال المتعمق بأثر متابعة الصحف في االتجاه نحو اإلعالم األمريكي . 9
: ينص السؤاؿ عمى ما يمي

 بقطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي ن ىل تختمف اتجاىات الصحافيين الفمسطينيي
باختالف متابعة الصحف ؟ 

: كتنص الفرضية المتعمقة بو عمى ما يمي 
 في مستوى االتجاه نحو اإلعالم  (   0.05):  ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 

. األمريكي لدى الصحافيين الفمسطينيين بقطاع غزة ترجع لمتابعة الصحف 
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،كاختيار صحة الفرضية المتعمقة بو ،تـ استخداـ اإلحصائي تحميؿ 

: يكضح ذلؾ (5,9)التبايف األحادم كالجدكؿ
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

 
 
 
 

لمكشؼ عف أثر متابعة الصحؼ في االتجاه نحك ،  تحميؿ التبايف األحادم نتائج: 5,9جدول
: اإلعالـ األمريكي 

 
 الداللة 

اإلحصائية 
قيمة ف 

المحسوبة 
متوسط 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

البيان  المجال 

غير داؿ  بين المجموعات  23.13 5 4.62 0.31 المعرفة باإلعالم 
خالل المجموعات  2836.65 194 14.62األمريكي 

المجموع  2859.79 199 

غير داؿ  بين المجموعات  108.33 5 21.66 1.68 رؤية الصحفيين لإلعالم 
خالل المجموعات  2502.38 194 12.89 األمريكي

المجموع  2610.72 199 

غير داؿ  بين المجموعات  35.45 5 7.09 0.63 درجة الثقة باإلعالم 
خالل المجموعات  2181.10 194 11.24األمريكي 

المجموع  2216.55 199 

غير داؿ  بين المجموعات  61.13 5 12.22 2.05 مستقبل عالقة الصحفيين 
الفمسطينيين باإلعالم 

األمريكي 
خالل المجموعات  1156.14 194 5.96

المجموع  1217.28 199 

غير داؿ  بين المجموعات  9.73 5 1.94 0.88 الحمول والمقترحات 
المستقبمية لمشكالت 
اإلعالم األمريكي 

خالل المجموعات  426.13 194 2.19

المجموع  435.87 199 

غير داؿ  بين المجموعات  621.65 5 124.33 1.15 االتجاه نحو اإلعالم 
خالل المجموعات  20923.74 194 107.85 األمريكي ككل

المجموع  21545.39 199 

  عند (3.02)الجدكلية تساكم " ؼ"قيمة(   0.01 ) 5.194 _، كدرجة حرية) 
  عند (2.21 )الجدكلية تساكم" ؼ"قيمة(   0.05 ) ( 5.194 )، كدرجة حرية

الجدكلية في ( ؼ)المحسكبة أصغر مف قيـ ( ؼ)بأف قيـ  (5,9) يتضح مف الجدكؿ 
االتجاه العاـ نحك اإلعالـ األمريكي ، كفي كؿ بعد مف أبعاده ؛ كىذا يعني أف متغير متابعة 

كىذا يعني أنو ال تكجد . الصحؼ لدل الصحافييف لـ يؤثر في االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي 



 

 

                                                                                                                                            

 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي  (   0.05): فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
كبذلؾ تقبؿ فرضية .  في قطاع غزة يرجع لمتغير متابعة الصحؼ فلدل الصحافييف الفمسطينيي

. الدراسة 
 لـ تمعب أٌم دكر في فأنو مف الكاضح أف مستكم متابعة الصحافييف الفمسطينيي: كيرل الباحث 

اتجاىات الصحافييف الفمسطنينيف تجاه اإلعالـ األمريكي ، حيث إف مف المفركض أف تككف 
ىناؾ اتجاىات مختمفة ما بيف الصحفييف الذيف يتابعكف اإلعالـ األمريكي عنيـ ممف ال يتابعكنو 

، حيث إف مف يتابعكف ىذا اإلعالـ لدييـ معرفة أكبر مف الذيف ال يتابعكنو ؛ سكاء كانت 
متابعتيـ ليذا اإلعالـ سكؼ تؤثر سمبا أك إيجابا عمى اتجاتيـ بغض النظر ، كلكف عمى ما يبدك 
أف المتابعة ليذا اإلعالـ لـ يمعب أم دكر في إيجاد فركؽ في االتجاىات ؛ بؿ إف أكثر مف ذلؾ 

 ممف يتابعكف اإلعالـ األمريكي ، كممف ال يتابعكنو ف، حيث إف اتجاىات الصحافييف الفمسطينيي
الصكرة السابقة المكجكدة لدل : كانت غير مختمفة ، كحسب اعتقاد الباحث أف السبب في ذلؾ 

ىؤالء الصحافييف عف اإلعالـ األمريكي منذ القدـ ، ككيفية تعامؿ ىذا اإلعالـ مع الصراع 
إف . الفمسطيني اإلسرائيمي ، كعف انحياز ىذا اإلعالـ إلى اسرائيؿ بشكؿ كامؿ دكف مراعاة 

الفمسطينييف لدييـ حؽ يريدكف أف يستردكه ،  لذلؾ االتجاىات كانت ال تختمؼ كثيرا عف بعضيا 
البعض في كؿ ما سبؽ ، كلـ يمعب أم مف المتغيرات المستقمة في التأثير عمى اتجاىات 

.  الصحافييف الفمسطنينيف تجاه اإلعالـ األمريكي 
 

 

: إجابة السؤال المتعمق بأثر امتالك المغة في االتجاه نحو اإلعالم األمريكي  . 10
: ينص السؤاؿ عمى ما يمي

 بقطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي ن ىل تختمف اتجاىات الصحافيين الفمسطينيي
باختالف امتالك المغة ؟ 

: كتنص الفرضية المتعمقة بو عمى ما يمي 
 في مستوى االتجاه نحو اإلعالم  (   0.05):  ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 

. األمريكي لدى الصحافيين الفمسطينيين بقطاع غزة ترجع المتالك المغة 
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،كاختيار صحة الفرضية المتعمقة بو ،تـ استخداـ اإلحصائي تحميؿ 

: يكضح ذلؾ  (5,10)التبايف األحادم ، كالجدكؿ
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 

لمكشؼ عف أثر امتالؾ المغة في االتجاه نحك   ؛  تحميؿ التبايف األحادمنتائج: 5,10جدول
: اإلعالـ األمريكي 

 الداللة 
اإلحصائية 

قيمة ف 
المحسوبة 

متوسط 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

البيان  المجال 

غير داؿ  بين المجموعات  38.26 3 12.75 0.88 المعرفة باإلعالم 
خالل المجموعات  2821.52 196 14.39األمريكي 

المجموع  2859.79 199 

غير داؿ  بين المجموعات  28.87 3 9.62 0.73 رؤية الصحفيين لإلعالم 
خالل المجموعات  2581.85 196 13.17 األمريكي

المجموع  2610.72 199 

غير داؿ  بين المجموعات  24.51 3 8.17 0.73 درجة الثقة باإلعالم 
خالل المجموعات  2192.03 196 11.18األمريكي 

المجموع  2216.55 199 

غير داؿ  بين المجموعات  34.65 3 11.55 1.91 مستقبل عالقة الصحفيين 
الفمسطينيين باإلعالم 

األمريكي 
خالل المجموعات  1182.62 196 6.03

المجموع  1217.28 199 

غير داؿ  بين المجموعات  3.26 3 1.08 0.49 الحمول والمقترحات 
المستقبمية لمشكالت 
اإلعالم األمريكي 

خالل المجموعات  432.61 196 2.20

المجموع  435.87 199 

غير داؿ  بين المجموعات  299.40 3 99.80 0.92 االتجاه نحو اإلعالم 
خالل المجموعات  21245.99 196 108.39 األمريكي ككل

المجموع  21545.39 199 

  عند (3.78 )الجدكلية تساكم" ؼ"قيمة(   0.01 ) (3.196 )، كدرجة حرية 
  عند (2.60)الجدكلية تساكم " ؼ"قيمة(   0.05 ) (3.196 )، كدرجة حرية 

 



 

 

                                                                                                                                            

الجدكلية في ( ؼ)المحسكبة أصغر مف قيـ ( ؼ)بأف قيـ  (5,10) يتضح مف الجدكؿ 
االتجاه العاـ نحك اإلعالـ األمريكي ، كفي كؿ بعد مف أبعاده ؛ كىذا يعني أف متغير امتالؾ 

كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ . المغة لدل الصحافييف لـ يؤثر في االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي 
 في مستكل االتجاه نحك اإلعالـ األمريكي لدل  (   0.05): ذات داللة إحصائية عند  

. كبذلؾ تقبؿ فرضية الدراسة.  في قطاع غزة يرجع لمتغير امتالؾ المغة فالصحافييف الفمسطينيي
كيعتقد الباحث أنو مف المفركض أف يككف ىناؾ اختالفات كبيرة في اتجاىات الصحافييف ما بيف 
ممف يعرفكف التحدث بالمغة اإلنجميزية ، كممف ال يتحدثكف بيا ، أك ممف يتحدثكف بأكثر مف لغة 
؛ حيث إف الصحافييف الذيف لدييـ قدرة لمتعامؿ مع المغات األخرل ؛ كتحديدا اإلنجميزية ىـ مف 
المفركض أف تككف لدييـ اتجاىات مختمفة عف اتجاىات الصحفييف الذيف ال يعرفكف سكل المغة 

العربية ، حيث إف الذيف يعرفكف المغة اإلنجميزية قادركف عمى معرفة الكثير عف ىذا اإلعالـ 
أكثر مف الصحافييف الذيف ال يعرفكف لغة ، كمف ىنا يستطيع الباحث أف يقكؿ عامؿ المغة لـ 
يمعب دكران في اتجاىات الصحافييف تجاه اإلعالـ األمريكي أيضان بؿ إف اتجاىات الصحافييف 
كانت كاحدة تجاه اإلعالـ األمريكي ، كىى أف الصحفييف اتجاتيـ سمبية جدا تجاه ىذا اإلعالـ 
األمريكي ، ك يرجع ىذا إلى انحياز اإلعالـ األمريكي إلسرائيؿ في أغمب المكاقؼ ، إف لـ يكف 
 . في كؿ المكاقؼ ، كتحديدا في تغطية ىذا اإلعالـ ، كتعاممو مع القضية الفمسطينية اإلسرائيمية 

 
: توصيات الدراسة : ثانيًا 

:- يوصي الباحث من خالل ما تقدم في ىذه الدراسة العممية بجممة من التوصيات وىي كاألتي
. عمؿ المزيد مف األبحاث كالدراسات في مجاؿ اإلعالـ األمريكي  .ُ
االستمرار في عمؿ أبحاث مشابيو تعالج قضايا الصحفييف الفمسطنينيف نحك اإلعالـ  .ِ

الغربي ، كتحديدا اإلعالـ األمريكي عمى أف تككف سمسمة مف الدراسات كاألبحاث 
.  (اتجاىات الصحفييف الفمسطنينيف تجاه اإلعالـ األمريكي  )بخصكص ىذا المكضكع 

ترجمة ىذه األبحاث كالدراسات إلى أكثر مف لغة مع العمؿ عمى كجو الخصكص عمى  .ّ
- عمؿ ىذه الترجمة بالمغة اإلنجميزية ؛ كي يتمكف الصحفيكف ككسائؿ اإلعالـ الغربية 

لماذا كانت ىذه االتجاىات السمبية مف : معرفة - كبالتحديد الكاليات المتحدة األمريكية 
ىؤالء الصحفييف تجاه اإلعالـ األمريكي ؟ مع العمـ أنو لـ يكف ىناؾ فركؽ كبيرة في 

إلخ ، ........ ىذه االتجاىات بتغير الجنس ، كالعمر ، كالسكف ، كالكضع االقتصادم
بؿ كانت اتجاىات ىؤالء الصحفييف سمبية جدا تجاه ىذا اإلعالـ بغض النظر عف 

 . اتجاىاتيـ 



 

 

                                                                                                                                            

أف تتعامؿ اإلدارة األمريكية مع الجاليات العربية بشكؿ الئؽ ، كأف ال تفرؽ في التعامؿ  .ْ
 .ما بيف ىذه الجاليات العربية ، كتحديدا الجالية الفمسطينية المكجكدة ىناؾ 

السماح لمجاليات العربية ، كتحديدا الفمسطينية بزيارة الكاليات المتحدة األمريكية ، كال  .ٓ
تتعامؿ معيـ بأنيـ إرىابيكف ، كتقـك بالتضييؽ عمييـ ، كتمنعيـ مف منح التأشيرات ؛ 

لزيارة الكاليات المتحدة األمريكية ؛ حتى يستطيعكا أف يعرفكا المزيد عف ىذه البالد ككيؼ 
 تتعامؿ مع شتى القضايا ؟

أف تمد الكاليات المتحدة األمريكية بالكتب كالمنشكرات الخاصة مف خالؿ فتح مراكز  .ٔ
ثقافية ، كمكتبات في البالد العربية ، كتحديدا في فمسطيف ؛ حتى يعرؼ العرب ثقافة 

 ىذا الشعب ، كالبمد ؛ حتى يعرفكا كيؼ يتعاممكا معو ؟   

 
:  مقترحات الدراسة : ثالثُا 

: يقترح الباحث مف خالؿ ما تقدـ في ىذه الدراسة العممية بجممة مف االقتراحات ، كىي كاألتي
أف يككف ىناؾ عقد كرشات عمؿ في داخؿ البالد ؛ لتدريب الصحفييف الفمسطينييف ؛  -ُ

لتقكية معرفتيـ في مجاؿ الصحافة كاإلعالـ الغربي ، كمدل تأثيره عمى العالـ ، كمدم 
تأثيره في اتخاذ القرارات ، كالتأثير في السياسيات الداخمية كالخارجية ، كتحديدا اإلعالـ 

. األمريكي 
أف يككف ىناؾ دكرات مكثفة ؛ لتعمـ المغة اإلنجميزية ليؤالء الصحفييف الفمسطينييف ؛  -ِ

. حتى تككف لدييـ مقدرة عمى مكاكبة ىذا اإلعالـ الغربي ، كتحديدا اإلعالـ األمريكي
أف يككف ىناؾ دكرات ككرشات عمؿ خارجية خارج البالد لمصحفييف الفمسطنينيف  ؛  -ّ

لمعرفة كيؼ يتعامؿ مع ىذا اإلعالـ الغربي ؟ ككيؼ يتعاطى ىذا اإلعالـ مع شتي 
 القضايا ؟

أف يحسف اإلعالـ الغربي ، كتحديدا األمريكي مف صكرتو ، كيتعامؿ مع تعاطيو  -ْ
 .كتغطيتو بحيادية ، كتحديدا في تغطيتو لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي 

أف يقكم اإلعالـ الغربي ، كتحديدا األمريكي معرفتو بثقافتو تجاه المجتمعات العربية ،  -ٓ
كتحديدا المجتمع الفمسطيني في تحسيف مف صكرتو السيئة في أذىاف الصحفييف 

 .الفمسطنينيف بشكؿ خاص ، كالمجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ 

أف تعمؿ اإلدارة األمريكية أيضا عمى تعاطيتيا مع الصراع العربي اإلسرائيمي بشكؿ عاـ  -ٔ
، كالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي بشكؿ خاص بحيادية تامة دكف محاباة كانحياز إلى 

اسرائيؿ ؛ حتى تستطيع ىذه اإلدارة مف تغير ىذه الصكرة السيئة ؛ كالتي أصبحت شبو 



 

 

                                                                                                                                            

راسخة في العقؿ العربي بشكؿ عاـ ، كراسخة في العقؿ الفمسطيني بشكؿ خاص بمجرد 
طرح أم مكضكع يتعمؽ بأمريكا ، كحتى لك كاف بسيطان جدا ، فاالنطباع السائد لدل 
الجميع سيئ جدا ، كليس مف السيؿ أف يتغير ، كلكف يجب أف تبدأ الكاليات المتحدة 

بتغير ىذا االنطباع مف خالؿ األفعاؿ ، كليس األقكاؿ عمى األرض قبؿ فكات األكاف ، 
 . كيصبح تغير ىذه الصكرة ليس شبو مستحيؿ ، بؿ المستحيؿ بعينة 
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الفمسطينييف نحك اإلعالـ األمريكي  
124 



 

 

                                                                                                                                            

صدؽ االتساؽ الداخمي ألبعاد مقياس اتجاىات الصحفييف : 4.9جدكؿ 
كاإلعالمييف الفمسطينييف نحك اإلعالـ األمريكي كما يعبر عنو معامؿ ارتباط 

بيرسكف 
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127 
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132 
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135 

أثر الجنس في لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف " ت"اختبار نتائج : 5.2جدكؿ 
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( 1)الممحؽ 
: لجنة المحكميف 

 
 

 
اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف : " أعضاء لجنة التحكيـ لالستبانة الخاصة بالدراسة بعنكاف  

" . نحك اإلعالـ األمريكي
 
 د حسيف عبد الحميد أبك شنب أستاذ اإلعالـ  في جامعة فمسطيف بغزة. أ -ُ

 جياد جميؿ حمد   أستاذ عمـ االجتماع في جامعة األزىر بغزة. د -ِ

 محمكد حسف األستاذ  أستاذ مناىج البحث التربكية في جامعة األقصى بغزة. د -ّ

  الجامعة اإلسالمية بغزة–مصطفى فيصؿ عبد اليادم أستاذ في المغة العربية . أ -ْ

 عماد  حسف أبك دية  مجاز في المغة العربية -ٓ

ٔ- Simon marget woodمدير شبكة اؿ أبي سي نيكز في الشرؽ األكسط   

ٕ- Wollif dinek مراسؿ اؿ   abcفي الشرؽ األكسط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

( 2)الممحؽ 
 : استبيان لدراسة

 
 "اتجاىات الصحفيين الفمسطينيين في قطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي " 

 
 
 

الكريمة،، / الصحفيةأختي ، الكريم/ الصحفيأخي 
،، بعد التحية،

 
 الصحفيين الفمسطينيين في قطاع غزة نحو اإلعالم  اتجاىاتإلىلمتعرؼ ؛ بيف يديؾ استباف 

نو ال إحيث ،  ناسبة لكجية نظرؾالـفيرجى التكـر باإلجابة عمى فقراتيا باختيار اإلجابة ، األمريكي 
 .اختالفات في االتجاىات ما بيف قكية كضعيفةعادة تكجد بؿ ؛ تكجد اتجاىات كاممة كدقيقة 

 
آمالن في تعاكنكـ ، إف جديتؾ في اإلجابة عمى ىذا االستباف تساعد في إنجاز ىذا العمؿ العممي الياـ

. الجاد كالمسئكؿ
 
 
.  إن ىذا االستبيان مقتصر عمى أغراض البحث العممي فقط:  مالحظة*
 

نشكركم عمى حسن تعاونكم 
 
 
 

 : الباحثجياد جميل حمــد                                                    . د: إشراف
                                                                                سامي عمر زيارة

 



 

 

                                                                                                                                            

 المتغيرات المستقمة : الجزء األول
 :أرجو منك اإلجابة عمى ىذه األسئمة التالية

 :  خصائص العينة

IV1 .49-42 □          41-34 □           33-26 □   25-18 □  :   العمر  □ 
 فما فكؽ 50

IV2 .أنثى □       ذكر    □   :   النكع 
IV3 .مدينة □  مخيـ           □      بمدة   / قرية□  :      مكاف السكف 
IV4 .جامعي □   متكسط دبمـك□         ثانكم□  : المستكل التعميمي  □ 

دراسات عميا فما فكؽ 
IV5 .إلى أقؿ 1000مف  □       دكالر1000أقؿ مف  □ :  الحالة االقتصادية 

 فما فكؽ 2000مف  □      دكالر       2000مف 
IV6 .إلى أقؿ مف 3مف  □   سنكات 3أقؿ مف  □:  الخبرة في العمؿ 

   فما فكؽ6مف  □      سنكات 6
IV7محرر     □  مصكر      □ منتج      □        مراسؿ        □  : طبيعة العمؿ 
 غير ذلؾ □     
IV8أذكر:                  مكاف العمؿ  :

__________________________________________ 
  IV9 كاألخبار مف الصحافة كاإلعالـ األمريكي ، كالمجالت ، إنني أتابع الصحؼ .

    حسب الظركؼ   □      شيريا  □أسبكعيا          □        يكميا□
 ال أتابعيا □ 

: حدد،  أخرلاختيارات □
_________________________________________ 

IV10  كالمجالت ، الصحؼ يكجد عندم كفاءة كمعرفة عالية بالمغة اإلنجميزية تساعدني في متابعة ،
 : كاألخبار مف الصحافة كاإلعالـ األمريكي

ال  □  ضعيفة  □لغة انجميزية جيدة          □       لغة انجميزية ممتازة □
 تكجد بتاتان 

: حدد،  أخرلاختيارات □
_________________________________________ 

 : الدراسةمحاور - المتغيرات التابعة : الجزء الثاني
 معارض بشدة معارض محايدأوافق أوافق بشدة   األسئمة الرقم



 

 

                                                                                                                                            
DV 11  يكجد لدم رغبة قكية ؛ لمعمؿ في إحدل ككاالت األنباء

 .األمريكية 

     

DV 12 أفضؿ منو في العمؿ في إحدل ككاالت األنباء األكركبية 
 .األمريكية 

     

DV 13  كدكرات في مجاؿ اإلعالـ ، حرصت عمى أخذ كرشات
  .األمريكي

     

DV 14 كدكره إنني بحاجة ماسة ؛ لمعرفو ماىية اإلعالـ األمريكي .      

DV 15 م األمريؾلدم حاجة ممحة ؛ لمعرفو خفايا اإلعالـ.       

DV 16  لدل معمكمات كافية عف قنكات اإلعالـ األمريكية بشتى أنكاعيا
  .تجعمني غير مضطر لمبحث عف المزيد منيا

     

DV 17  إلى اإلعالـ المعرفة باإلعالـ األمريكي يدفعني نحك التعرؼ
 .األكركبي 

     

DV 18  العمؿ في مجاؿ اإلعالـ األمريكي ممؿ .     

 

معارض بشدة  معارضمحايد  أوافقأوافق بشدة   األسئمة الرقم
DV 19  ما تقـك بو ككاالت األنباء األمريكية ىك إعالـ  دقيؽ 

  .كصادؽ

     

DV 20 لدم رغبة جادة في التعامؿ مع اإلعالـ األمريكي.       

DV 21 ال أشاىد اإلعالـ األمريكي بشكؿ مستمر.       

DV 22  اإلعالـ األمريكي جذاب، ميـ، قكم كنافذ.      

DV 23  اإلعالـ األمريكي يعزز الكره لمكاليات المتحدة األمريكية
 .بالمنطقة 

     

DV 24  أحد األسباب لمعمؿ مع اإلعالـ األمريكي ىك العائد المادم
 .المرتفع الذم تقدمو ككاالت اإلعالـ كالصحافة األمريكية 

     

DV 25 عدـ التعامؿ مع فأرل أنو يجب عمى الصحفييف  الفمسطينيي 
  .اإلعالـ األمريكي

     

DV 26  أثؽ باإلعالـ األمريكي بدرجة عالية.      

DV 27 أنا معجب بقدرات اإلعالـ األمريكي.       

DV 28  كمصدر لألخبار  ، اعتمد عمى اإلعالـ األمريكي
  .كالمعمكمات

     

DV 29  إف اإلعالـ األمريكي منحاز إلسرائيؿ في تغطيتو لألحداث
 .الجارية في فمسطيف 

     

DV 30  اعتقد أف اإلعالـ األمريكي يتسـ باألمانة في تغطيتو لألحداث
 .الجارية في فمسطيف 

     

DV 31 
 

 

 

اعتقد أف الجميكر العربي ال يثؽ بالمعمكمات كاألخبار الصادرة 
 .عف اإلعالـ األمريكي 

     



 

 

                                                                                                                                            
DV 32  أف الصحفييف كاإلعالمييف سيتعاممكف مع اإلعالـ : برأيي

  .األمريكي مستقبال

     

DV 33 سيكاجيكف مشاكؿ في فباعتقادم أف الصحفييف الفمسطينيي 
 .التعامؿ مع اإلعالـ األمريكي 

     

DV 34  مستقبؿ اإلعالـ األمريكي في المنطقة مرىكف بالعالقات الجيدة
 .مع الشعب الفمسطيني

     

 

 معارض بشدة معارضمحايد أوافق أوافق بشدة   :المحاور  الرقم

DV 35  مستقبؿ عالقة الصحفييف الفمسطينييف باإلعالـ األمريكي
 .مرىكف بعدـ االنحياز إلى الدكلة اإلسرائيمية

     

DV 36 يرفضكف التعامؿ مع اإلعالـ األمريكي فالصحفيكف الفمسطينيك 
؛ بسبب دكر اإلدارة األمريكية السمبي في              

  .المنطقة

     

DV 37 سيبحثكف عف فرص عمؿ مع فبرأيي أف الصحفييف الفمسطينيي 
  .اإلعالـ األمريكي مستقبالن 

     

DV 38  عمى اإلعالـ األمريكي التعامؿ بحيادية مع القضايا العربية.      

DV 39  عمى اإلعالـ األمريكي أف يقدـ الحقيقة لما يحدث في العالـ ،
 .كتحديدا في منطقتنا 

     

DV 40  سيبقى مستكل التعامؿ السمبي مع اإلعالـ األمريكي مرتبط
 .بدكر سياسة اإلدارة األمريكية لممنطقة

     

DV 41  باعتقادم أنو يجب عمى اإلعالـ األمريكي أف يستكعب
 .دكف انحياز الثقافات األخرل 

     

DV 42 إيجاد إطار إعالمي يجمع بيف فعمى الصحفييف الفمسطينيي 
.  ككسائؿ اإلعالـ األمريكية  ، الفمسطينييف

     

DV 43  باعتقادم يجب أف يينمى الكعي لدل اإلعالـ األمريكي بالقضايا
 .العربية كالفمسطينية 

     

 
 
 

 

 
 


