
تمهيد

ملاذا ندرس النظام اإلعالمي العاملي؟

ما أهمية دراسة اإلعالم العاملي؟

الصياد الناجح هو الذي يحاول أن يطور معرفته بالبحر ليكتشف الفرص التي ميكن أن 
يستغلها، واألماكن التي يتوافر فيها الصيد. كذلك اإلعالمي الناجح البد أن يفهم اإلعالم العاملي، 

ويعرف كيف ينتج املضمون يف ضوء معرفته بهذا اإلعالم.

املتعمقة لإلعالم  الدراسة  من األهداف من خالل  مهامً  فإننا نريد أن نحقق عدداً  لذلك 
العاملي عىل النحو التايل. 

1. أن يتعرف الدارس عىل األوضاع العاملية يف مجال اإلعالم.

2. أن يطور قدراته يف التفكري النقدي، وأن يستخدمها يف فهم املضمون الذي تقدمه وسائل 
اإلعالم، وتأهيل الدارسني ليقوموا بوظيفة الناقد اإلعالمي.

.Media bias 3. أن يتمكن من اكتشاف تحيز وسائل اإلعالم

4. أن يتعرف عىل أساليب استخدام وسائل اإلعالم يف إدارة الرصاعات العاملية.

5. أن يتعرف عىل العالقة بني اإلعالم واالقتصاد، والقوى الفاعلة التي تسيطر عىل اإلعالم 
واالقتصاد العاملي.

6. أن يستخدم معرفته باإلعالم العاملي لزيادة كفاءته يف التعامل مع وسائل اإلعالم، وتغطية 
األحداث وإنتاج األخبار ونقد وسائل اإلعالم.

7. أن يتمكن من التعرف عىل أهداف املصادر، واألساليب التي تستخدمها لتوجيه تغطية 
وسائل اإلعالم لألحداث.

8. زيادة كفاءة الدارسني للتعامل مع وسائل اإلعالم العاملية، وتأهيلهم للقيام بوظائف يف 
أهداف  وتحقيق  العامة،  الدبلوماسية  مجال  ويف  السفارات،  يف  خاصة  اإلعالمي  املجال 

السياسة الخارجية لدولهم.

9. زيادة القدرات البحثية للدارسني يف مجال اإلعالم العاملي. 
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أهداف عامة

كام أننا نسعى إىل تحقيق أهداف عامة عن طريق تدريس اإلعالم العاملي عىل النحو التايل. 

وتأهيل  الثقايف،  واإلنتاج  واالتصال  اإلعالم  صناعة  عىل  الشاملية  السيطرة  ضد  الكفاح   .1
الدارسني ليكونوا مدافعني عن حرية الشعوب وحقها يف االتصال.

2. تطوير قدرات الدول العربية بشكل خاص ودول الجنوب بشكل عام عىل إنتاج األخبار 
وتبادلها، ولذلك لكرس التبعية اإلعالمية، ولتشكيل املعرفة الحقيقية للشعوب عن بعضها. 

3. تطوير صناعة اإلعالم واالتصال يف الوطن العريب ويف دول الجنوب لتكون أساساً للنهضة 
والتقدم وبناء مجتمع املعرفة.

4. بناء مفاهيم جديدة لحرية اإلعالم، وحق االتصال، وحق املعرفة.

5. بناء جيل جديد من اإلعالميني يتميز بالكفاءة والقدرة عىل تحقيق القوة اإلعالمية العربية.

6. الكفاح لحامية الهوية والذاتية الثقافية.

7. تحقيق السيادة اإلعالمية مبفهوم جديد يقوم عىل زيادة القدرات التنافسية للدول العربية 
يف مجال اإلعالم، وإشباع احتياجات املواطنني العرب اإلعالمية والثقافية.

8. فتح املجال ملناقشة عظيمة جديدة يف مجال اإلعالم تستهدف إقامة نظام إعالمي عاملي 
جديد، وتطوير النظم اإلعالمية اإلقليمية والوطنية.

الوسائل التعليمية

واألوضاع  املشكالت  عىل  الضوء  وإلقاء  املفاهيم  برشح  األستاذ  يقوم  حيث  املحارضة:   .1
العاملية يف مجال اإلعالم.

2. املناقشة العامة: حيث يفتح األستاذ املجال أمام الطالب للتفكري النقدي، وإثارة األسئلة، 
وعصف الذهن، والبحث عن حلول للمشكالت والتعليم اإلبداعي.

3. البحث العلمي: حيث يتم تشكيل فرق عمل تقوم بتقديم أوراق بحثية حول تأثري اإلعالم 
الدويل عىل األوضاع اإلعالمية يف دولهم، وكيفية مواجهة املشكالت والتوصل إىل حلول .. 

ويشكل ذلك أيضاً مرحلة مهمة يف التعليم اإلبداعي.

املخرجات

بعد دراسة هذا املقرر يجب أن يكون الطالب قادراً عىل نقد وسائل اإلعالم يف ضوء معرفته 
بأوضاع اإلعالم العاملي، كام يجب أن يكون قادراً عىل رشح املفاهيم واملشكالت والتطورات 
يف اإلعالم العاملي، والتعامل بكفاءة مع املضمون الذي تنتجه وسائل اإلعالم، واكتشاف تحيز 

وسائل اإلعالم واألخبار التي تبثها وكاالت األنباء.
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الفصل األول
مرحلة كفاح جديدة 

هل نحتاج إىل مناقشة عظيمة جديدة ألوضاع اإلعالم الدويل؟!



الفصل األول
مرحلة كفاح جديدة 

هل نحتاج إىل مناقشة عظيمة جديدة ألوضاع اإلعالم الدويل؟!

أوالً: املناقشة العظيمة: نقد التجربة

يف  كفاحنا  لتطوير  جديدة  آفاقاً  يفتح  أن  ميكن  ونقدها  التاريخية  التجارب  تقييم  إن 
املستقبل، لذلك كان من الرضوري أن نقدم دراسة نقدية لتجربة اليونسكو يف دراسة أوضاع 
اإلعالم يف العامل خالل السبعينيات من القرن العرشين، وذلك لتحويل تلك التجربة إىل أساس 

ملرحلة كفاح جديدة.

ولقد بدأت تلك التجربة التي أطلق عليها عامل االتصال الفنلندي نوردنسرتنج »املناقشة 
العظيمة« يف بداية السبعينيات حني أدركت دول الجنوب أن االستقالل الذي كافحت لتحقيقه 
مازال ناقصاً، وأنها مازالت تخضع الستعامر ثقايف أعاق قدرتها عىل تحقيق التنمية، وحامية 
سيادتها الوطنية، وبناء نظمها اإلعالمية. وأن احتكار دول الشامل لصناعة اإلعالم واالتصال 
هو العامل الرئيس يف التقليل من قدرتها عىل استكامل استقاللها ذلك أنها تعاين من التبعية 
للنظام اإلعالمي الدويل، وأنه ليس لها أهمية أو دور يف تدفق األنباء الذي يخضع للسيطرة 

االحتكارية الشاملية. 

بإقامة نظام إعالمي عاملي جديد. وقد تواكبت تلك  لذلك طالبت منظمة عدم االنحياز 
الجمعية  تبنتها  والتي  جديد  عاملي  اقتصادي  نظام  إلقامة  الجنوب  دول  دعوة  مع  الدعوة 

العامة لألمم املتحدة عام 1974. 

كام تبنت اليونسكو دعوة دول الجنوب إلقامة نظام إعالمي عاملي جديد، وبذلك بدأت 
املناقشة العظيمة كنقطة تحول تاريخية بتشكيل لجنة ماكربايد  كبداية لدراسة أوضاع اإلعالم 
واالتصال يف العامل والتي قدمت تقريرها إىل املؤمتر الحادي والعرشين لليونسكو يف خريف 

عام 1980.

ولقد حاولت لجنة ماكربايد أن تحقق نوعاً من التوفيق أو التوصل إىل حلول وسط بني 
مطالب دول الجنوب وإرصار دول الشامل عىل حامية حرية تدفق األنباء.

مع ذلك واجهت دول الشامل تلك الدعوة بقدر كبري من العداء، وقامت وسائل اإلعالم 
األمريكية بشن هجوم عىل تلك الدعوة حيث اتهمت دول الجنوب بأنها تستخدم اليونسكو 

لتقييد حرية اإلعالم.
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كام قامت الواليات املتحدة األمريكية باالنسحاب من اليونسكو يف ديسمرب 1983، رغم أن 
اليونسكو مل تفعل سوى أنها قدمت منتدى للمناقشة. 

ماذا حققت تلك املناقشة.

لقد توقفت تلك املناقشة عام 1984، ويرى الكثريون أنها قد فشلت .. ومع ذلك فإن تلك 
املناقشة كانت كام يصفها شيلر ونوردنسرتنج كفاحاً ضد االستعامر يهدف إىل التحرير الثقايف 

االجتامعي للجنوب، باإلضافة إىل أنها تشكل إسرتاتيجية لإلصالح العاملي. 

كام أنها تعترب من أهم إنجازات دول الجنوب خالل السبعينيات .. فلقد كان من الرضوري 
أن يتم فتح املجال للمناقشة حول النظام اإلعالمي الدويل.

النظام  األمريكية عىل  للسيطرة  النامية  الدول  به  تقوم  تحٍد  أول  املناقشة هي  إن هذه 
اإلعالمي الدويل، وكانت تعبرياً عن سخط الشعوب عىل انعدام املساواة والظلم واالختالل يف 

تدفق األنباء.

يضاف إىل ذلك أن هذه املناقشة متثل تراثاً علمياً مهامً ميكن أن يسهم يف تطوير املرحلة 
الثانية من الكفاح ضد السيطرة الشاملية عىل صناعة اإلعالم واالتصال، ذلك أن هذا الكفاح 
ضد هذه السيطرة األمريكية البد أن يتجدد. كام أن هذه املناقشة قد أدت إىل التوصل إىل 
مفاهيم جديدة، وصياغة حقوق جديدة لإلنسان، وكان من أهم هذه املفاهيم مفهوم الحق 

يف االتصال، وهو حق أوسع بكثري من مفهوم التدفق الحر لألنباء واملعلومات.

وعىل املستوى العميل دفعت هذه املناقشة دول الجنوب إىل اإلحساس بخطورة ضعفها 
التعاون  اإلعالمية، ورضورة  قدراتها  الوطنية. وزيادة  اتصالها  نظم  تنمية  اإلعالمي، ورضورة 

إلنشاء مرشوعات إعالمية مشرتكة.

دراسة أسباب الفشل مقدمة للنجاح

مع ذلك فإننا البد أن ندرس تلك التجربة برؤية نقدية. فلقد كان من أهم أسباب عدم 
قدرة الدول الجنوبية عىل تحقيق نجاح كبري أنها مل توسع نطاق املناقشة لتشمل دراسة الكثري 
من القضايا املهمة. كام أنها مل تتمكن من مواجهة االتهام األمرييك بأن دول الجنوب تريد 
تقييد حرية تدفق األنباء، وتقييد حرية اإلعالم. ولقد ساعد عىل ذلك أن الدول الجنوبية ركزت 

عىل الهجوم عىل مبدأ التدفق الحر.

التدفق  أن  إثبات  أهمها  من  ومبدعة  أفكار جديدة  عن  البحث  الرضوري  من  كان  لقد 
ليس حراً. ولقد كان تقرير لجنة ماكربايد بعنوان أصوات متعددة وعامل واحد من أهم وثائق 
املناقشة، لكنه جاء نتيجة لخضوع اللجنة للكثري من الضغوط، ورغبتها يف أن تبدو موضوعية، 
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التقرير مل يحاول أن يثبت أن تدفق األنباء يف  وأن تتوصل إىل حلول وسط لذلك فإن هذا 
العامل ليس حراً.

صوت واحد وعوامل متعددة

جاء هذا التقرير يحمل عنواناً ال صلة له بالواقع، فقد جاء عنوانه »أصوات متعددة وعامل 
واحد«، ورمبا تكون صياغة العنوان معربة عن مطالب الدول الجنوبية، وعن هدف النظام 
اإلعالمي اإلعالمي العاملي الجديد الذي تطالب به، لكنه ال يعرب عن واقع اإلعالم واالتصال 
يف العامل املعارص فهناك صوت واحد فقط هو صوت الشامل أو مبعنى أدق صوت الواليات 
واملنتجات  والتسلية  واألخبار  املعلومات  أنحاء  كل  يف  البرش  إىل  يحمل  األمريكية  املتحدة 

الثقافية التي تهدف إىل إخضاع البرش ملنطق السوق والرأساملية والسيطرة األمريكية.

يف الوقت نفسه فإنه ليس هناك عامل واحد إنها عوامل متعددة، هناك حضارات مختلفة، 
وثقافات متنوعة، وشعوب لها مصالح وطموحات وآمال ال يعرب عنها النظام اإلعالمي العاملي.

هذه العوامل املتعددة تحتاج إىل أن تتحاور وأن تعلم العامل مبشاكلها التي نتج معظمها عن 
اإلرث االستعامري الطويل.

عن  وليس  املعقد،  التاريخي  سياقها  يف  مشاكلها  فهم  إىل  تحتاج  املختلفة  العوامل  هذه 
طريق تلك املعلومات املبسطة واملضللة التي تتدفق عرب النظام اإلعالمي الدويل. لذلك كانت 
الصياغة التي تعرب عن الواقع الراهن لإلعالم الدويل هي صوت واحد وعوامل متعددة؛ واملسافة 
واسعة بني استقراء الواقع ونقده متهيداً إلصالحه من ناحية، والحلم الذي عرب عنه تقرير لجنة 

ماكربايد.

الحاجة إىل مفهوم جديد للحرية

وقدرة  الجامهري،  إىل  األصوات  كل  وصول  وضامن  والتنوع  التعددية  عىل  تقوم  الحرية 
األفراد والشعوب والثقافات عىل استخدام وسائل اإلعالم لذلك يرى شيلر: إن التدفق الحر 
للمعلومات خرافة. فالتدفق ال يتحرك بحرية، فهناك من يقومون باختيار الرسائل التي تتدفق؛ 

والقضية هي من هؤالء الذين يتحكمون يف التدفق ومن ميثلون؟!

رمبا يكون ذلك هو مفتاح القضية، ذلك أن استقراء الواقع يبني أن مبدأ التدفق الحر الذي 
ترفض الواليات املتحدة أي تفاوض حوله، أو مناقشة له، وتعتربه العنرص األسايس يف سياستها 
الخارجية واإلعالمية هو مجرد شعار يخفي خلفه السيطرة األمريكية عىل تدفق املعلومات، 
 The وأنه ال يوجد هذا التدفق الحر لألنشطة ولكن يوجد التدفق األمرييك لألنباء واملعلومات
American Flow Of Information. وألن للمعرفة تأثري هائل عىل إنتاج الرثوة كام يرى 
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أيديولوجية  بتصميم  الرأساملية  األمريكية ورشكاتها  املتحدة  الواليات  قامت  فقد  هيربماس، 
التدفق الحر بحيث تتدفق املعلومات التي تحقق مصالح الرشكات األمريكية عابرة القارات، 
العامل كله  الخام، وتخضع  للمواد  ملنتجاتها، ومصدراً  العامل كله سوقاً  لها أن تجعل  وتضمن 
للسيطرة األمريكية. لذلك فإن العامل يحتاج إىل مفاهيم جديدة لحرية اإلعالم وحرية تدفق 

األنباء واملعلومات.

فالحرية ال ميكن أن تتحقق إال إذا اتيحت الفرص لكل األصوات ليك تسمع، ولكل األمم أن 
تعرب عن نفسها، وأن تعلم اآلخرين بقضاياها ومواقفها وبرؤيتها لألحداث، ولكل الحضارات 
أن تتحاور، وأن تتوفر قنوات اتصالية وإعالمية لهذا الحوار، وأن تتوفر الفرص لكل الحضارات 

ليك تسهم يف حل مشكالت العامل.

الكفاح  الثانية من  املرحلة  التي ميكن أن تقوم عليها  الصحيحة  البداية  لذلك فإن نقطة 
ضد السيطرة الشاملية عىل صناعة اإلعالم والثقافة االتصال هي تطوير مفهوم جديد للحرية.

لقد هاجمت دول الجنوب خالل املناقشة العظيمة السابقة حرية التدفق بينام كان التدفق 
يوفر حق  وال  الشامل  لدول  األيديولوجية  األهداف  لتحقيق  تشكيله  ويتم  ومحتكراً  مقيداً 
االتصال وال حق املعرفة للجامهري يف الجنوب أو يف الشامل، ومن السهل إثبات ذلك باألدلة 
العلمية، ولو أن دول الجنوب قد اتبعت هذا املنهج خالل مناقشة السبعينات لحصلت عىل 
تأييد الكثري من علامء االتصال يف الشامل، وعىل مساندتهم العلمية، ذلك أن اآلثار السلبية 
الحتكار الرشكات عابرة القارات تتضح بشكل مستمر، وتشكيلها للمعرفة مبا يضمن أهدافها 

يف السيطرة يزداد وضوحاً.

لذلك كان األسلوب األفضل هو إثبات أن التدفق ليس حراً .. وأن الهدف هو تحريره من 
السيطرة الشاملية، ومن احتكار الرشكات عابرة القارات، ومن األسس األيديولوجية الغربية 

التي يتم عىل أساسها إنتاج املضمون الذي يتدفق، وصناعة األنباء واملعلومات.

أن  يجب  عام  بشكل  واإلنساين  الجنويب  الكفاح  من  القادمة  املرحلة  هدف  فإن  لذلك 
ملاذا  والحرية  مفهوم  بأي  الحرية  ولكن  واملضمون  واملعلومات  األنباء  تدفق  تحرير  يكون 
يف  واألمم  والشعوب  األفراد  بحق  واملعلومات  األنباء  تدفق  حرية  عالقة  وما  ملن؟  والحرية 
االتصال وبدمقرطة االتصال عىل املستوى العاملي وبحق الجامهري يف املعرفة وبحق اإلنسان 
يف الحصول عىل معلومات لها معنى تعيد له إنسانيته وهل املعلومات التي تتدفق مجرد 
سلعة تجارية تقدم لزبائن أو مستهلكني، أم أنها خدمة عامة تستهدف زيادة قدرات اإلنسان 

الثقافية واملعرفية وتحقيق حق الجامهري يف املعرفة. 
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مناقشة جديدة عظيمة .. ملاذا؟!

بعد أكرث من ربع قرن من نهاية املناقشة العظيمة السابقة .. فإن العامل يقف عىل أبواب 
مرحلة جديدة يحتاج فيها إىل مناقشة عظيمة جديدة لألسباب التالية.

1. إن السيطرة األمريكية عىل صناعة اإلعالم واالتصال قد ظهرت آثارها السلبية عىل العامل 
بشكل واضح خالل السنوات األخرية، وأنها قد قللت من قدرة الشعوب والدول والحضارات 

عىل الحوار وتبادل التجارب والخربات واألفكار الجديدة.

2. إن أمريكا قد استخدمت سيطرتها عىل صناعة اإلعالم واالتصال يف تربير عدوانها عىل 
الشعوب مثل العراق.

3. إن أمريكا قد منعت تدفق الكثري من املعلومات التي تكشف عمليات القتل والتدمري 
التي ارتكبتها يف العراق، وحجبت عن الجامهري الكثري من املعلومات عن خسائرها البرشية يف 
العراق حتى ال يتكرر سيناريو حرب فيتنام، ولذلك فإن الشعب األمرييك نفسه قد عاىن من 

تقييد حقه يف املعرفة، وتقييد حرية تدفق األنباء واملعلومات.

4. إن وسائل االتصال  قد استخدمت لفرص األيديولوجية الرأساملية عىل العامل، وتم منعها 
من كشف مساوئ الرأساملية أو نقدها أو مناقشة جوانب التطور الرأساميل، وهو ما ساهم يف 
إلحاق الرضر بالعامل كله، وتسبب يف اإلعصار املايل عام 2008، ووضع العامل عىل حافة الكساد، 

وتوقف منو االقتصاد العاملي، وزيادة الفقر والبطالة.

5. مل يعد الجنوبيون الفقراء فقط هم أصحاب املصلحة يف فتح مناقشة عظيمة جديدة، 
ولكن اإلنسانية كلها تحتاج إىل هذه املناقشة.

لذلك فإن األمة العربية تستطيع أن تقدم إسهاماً حضارياً جديداً إذا تبنت هذه املناقشة 
العظيمة الجديدة.

كام أن الكثري من الدول أصبحت تعاين من االختالل يف تدفق املعلومات، وهذا يعنى أن 
هناك إمكانيات كبرية لتطوير نطاق املناقشة، وزيادة فرص النجاح لها. 

ينقذ  أن  ميكن  األنباء  تدفق  يف  التوازن  وتحقيق  العاملي،  اإلعالمي  النظام  إصالح  إن   .6
البرشية من األزمة االقتصادية العاملية، ومن صدام الحضارات الذي يشكل النظام اإلعالمي 

الدويل ثقافته، ويهيئ له املناخ.

7. إن ثورة االتصال ميكن تفتح املجال للكثري من الدول لتطوير البنى االتصالية واإلعالمية 
املستقلة، والتأثري عىل تدفق األنباء .. 
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العربية خالل حريب أفغانستان والعراق  الفضائية  القنوات  ويف هذا السياق تبدو تجربة 
حالة شاهدة عىل إمكانية كرس التبعية للشامل يف مجال تدفق األخبار، وتقديم األخبار من 

مناظري مختلفة، ويتعهد وبحرية أكرب من وسائل اإلعالم الشاملية. 

ومن املؤكد أن املناقشة العظيمة الجديدة ميكن أن تتيح لنا تطوير قدرة اإلعالميني العرب 
عىل تغطية األحداث بأساليب جديدة، وكرس االحتكار الشاميل لتدفق األنباء.

أين ميكن أن تبدأ املناقشة العظيمة الجديدة؟

وفرت اليونسكو منتدى للمناقشة العظيمة خالل السبعينيات .. لكن اليونسكو أصبحت 
تفتقد القدرة عىل أن توفر هذا املنتدى للمناقشة العظيمة الجديدة. 

لذلك فإن الساحة املناسبة للمناقشة الجديدة يجب أن تكون عىل أرض أصحاب املصلحة 
فيها .. ولذلك فإنها ميكن أن تبدأ يف جامعات الجنوب.

وميكن أن تقوم الجامعات العربية بدور مهم عىل املستويات التالية: 

1. تشجيع البحث العلمي يف مجال اإلعالم الدويل بهدف توفري األساس العلمي للمناقشة، 
وميكن تشجيع طالب املاجستري والدكتوراه يف الجامعات العربية عىل التسجيل يف هذا املجال.

2. تشجيع الباحثني يف الوطن العريب عىل تقديم دراسات متعمقة يف مجال اإلعالم الدويل، 
بهدف كشف الجوانب املختلفة لهذا النظام، ونقد األسس الفلسفية والعملية والتقنية التي 

يقوم عليها.

بناء  الدويل، بهدف  العربية يف مجال اإلعالم  الجامعات  البحوث املشرتكة بني  3. تشجيع 
إسرتاتيجيات تطوير النظم اإلعالمية الوطنية واإلقليمية، ذلك أن الدول العربية تشكل كتلة 
مهمة داخل الجنوب، وهي متتلك املال والجامهري والثقافة الذي ميكن أن تقوم عليها صناعة 

جديدة للمضمون اإلعالمي.

نتائج  وعرض  الدويل،  اإلعالم  أوضاع  ملناقشة  مؤمترات  عقد  العربية  الدول  تتبنى  أن   .4
األبحاث التي ميكن أن تساهم يف بناء األساس العلمي إلصالح النظام اإلعالمي الدويل وبناء 

نظام جديد.

5. إن تلك الجهود ميكن أن تؤدي إىل بناء مدرسة عربية يف علم اإلعالم الدويل، وميكن أن 
للنظام  التبعية  لبناء نظام إعالمي عريب مستقل، وكرس  العلمي  املدرسة األساس  توفر هذه 

اإلعالمي الدويل.

مبا  الدويل  اإلعالم  دراسة   الجنوب يف  جامعات  بني  العلمي  التعاون  إمكانيات  زيادة   .6
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يسهم يف زيادة القدرات اإلعالمية واالتصالية للجنوب، وتطوير النظم اإلعالمية الوطنية، وبناء 
مرشوعات إعالمية مشرتكة، والبحث عن أفكار جديدة ومبدعة لكرس التبعية للنظام اإلعالمي 

الدويل.

األسس العلمية للمناقشة العظيمة الجديدة

إن نقد تجربة املناقشة العظيمة السابقة يوضح أن املناقشة الجديدة يجب أن تبنى عىل 
األسس التالية:

1. أن تبنى املناقشة الجديدة عىل أساس منظومة متكاملة ومرتابطة من حقوق اإلنسان .. 
ومن أهم هذه الحقوق.

أ. الحق يف االتصال.
ب. الحق يف الحصول عىل معلومات لها معنى، وتسهم يف تطوير حياة اإلنسان وهذا 

يتطلب التعامل مع اإلنسان كمواطن وليس كمستهلك.
جـ. الحق يف املعرفة.

د. الحق يف الكرامة اإلنسانية.
هـ. الحق يف الحصول عىل مضمون يتفق مع احتياجاته اإلنسانية.

و. الحق يف تعريف اآلخرين بنفسه وبقضاياه ومشكالته. 
ز. الحق يف حامية الحياة الخاصة لإلنسان.

2. الربط بني الحقوق الفردية والحقوق املجتمعية. ويف هذا اإلطار تأيت الحقوق التالية.

أ. حق األمة يف حامية هويتها وذاتيتها الثقافية.
ب. حق األمة يف حامية منظومتها األخالقية والقيمية.

جـ. حق املجتمع يف حامية نظام األرسة.
د. حق املجتمع يف تحقيق التنمية.

بني  والربط   .. مهنية  كجامعة  ولإلعالميني  اإلعالم،  لوسائل  األخالقية  املسؤولية  تطوير   .3
الحرية لإلعالميني يف  الحرية واملسؤولية يف إطار عقد اجتامعي بحيث يضمن املجتمع 

مقابل قيامهم بوظائفهم لصالح املجتمع.

أسس جديدة،  اإلعالمي عىل  للمضمون  إقامة صناعة جديدة  املستقبل هو  تحدي  إن   .4
ومبنظور حضاري يختلف عن املنظور الحضاري الغريب .. ذلك أن أمريكا قد أغرقت العامل 
يف التسلية التي أدت إىل تجهيل الجامهري والتقليل من قدرتها عىل القيام بعمل منظم 

لتحقيق التغيري، أو االهتامم بالقضايا الجادة.
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5. إن الحضارة اإلسالمية ميكن أن توفر األساس لبناء صناعة جديدة للمضمون تساهم يف 
تطوير حياة اإلنسان، وبناء مجتمع املعرفة.

6. إن النظام اإلعالمي الدويل الذي يخضع اآلن للسيطرة األمريكية يرتبط بالرأساملية التي 
أدت إىل أن يواجه العامل أزمة اقتصادية سوف تتحول بدورها إىل أزمة حضارية وثقافية. 
الحلول  أهم  من  إقليمية وحضارية  إعالمية  نظم  وبناء  النظام  إصالح هذا  فإن  ولذلك 

لألزمة االقتصادية العاملية.

يف ضوء ذلك فإننا نطرح الدعوة إىل مناقشة عظيمة جديدة تبدأ يف الجامعات العربية، 
النظام  البرشية، وبهدف إصالح  العرب يف تطويرها لصالح  ويساهم علامء االتصال واإلعالم 

اإلعالمي الدويل وبناء نظام إعالمي عاملي جديد.

نقطة البداية يف املناقشة: هل ميكن إصالح النظام اإلعالمي العاملي؟

التعامل  قد تشكل اإلجابة عىل ذلك السؤال نقطة بداية مهمة، وذلك أنها تحدد كيفية 
مع ذلك النظام .. وقد كانت املناقشة العظيمة السابقة تهدف إىل إصالح هذا النظام حيث 
وصف نوردنسرتنج وشيلر الدعوة إلقامة نظام إعالمي عاملي جديد بأنها تشكل إسرتاتيجية 
لإلصالح العاملي Global reform)1(. ورمبا يكون ذلك أحد أهم العوامل التي شكلت تقرير 
لجنة ماكربايد: »أصوات متعددة وعامل واحد«، وأدت إىل محاولة اللجنة التوصل إىل حلول 
وسط. وإقناع دول الشامل مبساعدة دول الجنوب الفقرية عىل تطوير البنى األساسية لالتصال، 
املناقشة  أن  ومع  الغربية.  لألسس  طبقاً  وتوزيعها  األخبار  جمع  عىل  قدرتها  عىل  والعمل 
إىل حلول  التوصل  إىل  تهدف  والتي  املحدودة  اإلصالحية  الرؤية  قامت عىل هذه  العظيمة 
وسط إال أن الواليات املتحدة قد رفضتها وهاجمتها بقسوة، وقامت باالنسحاب من اليونسكو 
يف  لليونسكو  العام  األمني  إىل  األمرييك  الخارجية  وزير  أرسله  الذي  الخطاب  أشار  حيث   ..
ديسمرب عام 1983 إىل معارضة الواليات املتحدة األمريكية للدعوة إلقامة نظام إعالمي عاملي 

جديد ألنها تتعارض مع التدفق الحر للمعلومات)2(.

العاملية لحرية الصحافة يف فرنسا يف مايو 1981 إعالناً دعا فيه  اللجنة  كام أصدر مؤمتر 
اليونسكو للتخيل عن الدعوة إلقامة نظام إعالمي عاملي جديد. ووصف الدعوة بأنها محاولة 

للتحكم يف مضمون األخبار)3(.

ويوضح تحليل خطاب الرؤساء األمريكيني ومجلس الشيوخ األمرييك رفض الواليات املتحدة 
مثل  عليها  يقوم  التي  املفاهيم  حول  التفاوض  أو  العاملي.  اإلعالمي  للنظام  إصالحات  ألية 
التدفق الحر لألبناء واملعلومات. أو إعطاء دول الجنوب أية حقوق، أو مساعدتها يف زيادة 

قوتها اإلعالمية)4(، ملاذا؟!
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لقد كان من الواضح أن الواليات تدافع عن هذا النظام بشكل يتجاوز الخطاب الدبلومايس 
الناعم، ويتسم بقدر كبري من العداء حيث وصفت الواليات املتحدة الدعوة إلقامة نظام عاملي 

جديد بأنها الحرب الباردة الثانية، وأنها نشاط معاد للواليات املتحدة)5(.

وذلك ألن  واملايل،  السيايس  بالفساد  واتهمتها  اليونسكو  عىل  الواليات هجوماً  كام شنت 
اليونسكو وفرت منتدى للدول النامية للمطالبة بنظام إعالمي جديد يقوم عىل إصالح النظام 

اإلعالمي الدويل.

كان ذلك هو الدور الوحيد الذي ميكن أن تقوم به اليونسكو حيث أنها مل تكن لها أية 
سلطة كمؤسسة دولية لتحقيق أية إصالحات لالختالل يف النظام اإلعالمي الدويل، أو أن تحمي 
الدول  تريد  كانت  كام  التدفق  عىل  قيود  فرض  خالل  من  النامية  للدول  الثقافية  السيادة 

النامية)6(.

يتبنى  إعالناً  تصدر  وأن  املناقشة،  تدير  أن  اليونسكو هو  تقدمه  أن  ما ميكن  أقىص  كان 
الدعوة إىل إقامة نظام إعالمي عاملي جديد، وإصالح االختالل يف تدفق األنباء.

يوضح ذلك أن الواليات املتحدة تعترب أن هذه النظام اإلعالمي الدويل الذي تطور عقب 
لقوتها  الرئييس  املصدر  هو  النظام  هذا  عليه  قام  الذي  واملفاهيم  الثانية  العاملية  الحرب 
ولهيمنتها االقتصادية والسياسية عىل العامل، وبالتايل فإنها ترفض أية محاولة إلصالحه أو أية 
محاولة لزيادة القوة اإلعالمية للدول الفقرية مبا ميكن أن يساهم يف توعية الجنوبيني الفقراء 
بخطورة الغرق يف املضمون الذي يتدفق من الواليات املتحدة األمريكية إىل العامل حامالً معه 

التجهيل والتضليل.

مناقشة  ألية  ومعارضتها  الدويل  اإلعالمي  النظام  مناقشة  من  األمرييك  املوقف  فهم  إن 
لنا كيفية استغالل الواليات املتحدة  التدفق الحر لألنباء واملعلومات يوضح  جديدة ملفهوم 
لهذا املبدأ لفرض سيطرتها عىل العامل، وخوفها من أن تؤدي املناقشة إىل ظهور معارضة عاملية 

واسعة لسيطرتها عىل تدفق املعلومات.

الواليات املتحدة أن االقتصاد األمرييك يقوم عىل قاعدة أساسية هي  كام يوضح موقف 
األهمية  شديدة  مسألة  هو  واالتصال  املعلومات  تدفق  وأن  واالتصال،  املعلومات  صناعة 

للمحافظة عىل االقتصاد األمرييك، وتهيئة الفرص لتوسع هذا االقتصاد)7(.

هذا يعنى أن املدخل ملناقشة حرة جديدة ألوضاع النظام اإلعالمي العاملي يجب أن يتجاوز 
فالواليات  والثامنينيات،  السبعينيات  مناقشة  عليها  قامت  التي  النظام  هذا  إصالح  محاولة 
النظام،  بالتوصل إىل  حلول وسط تقلل من سيطرتها عىل هذا  املتحدة ال ميكن أن تسمح 
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الجديد  االقتصادية واستعامرها  لقوتها  القاعدة األساسية  باملساومة عىل  وال ميكن أن تفكر 
وسيطرتها السياسية خاصة بعد خروجها منترصة من الحرب الباردة وتفكك االتحاد السوفيتي، 

وزيادة شعورها بغرور القوة.

وإذا كانت الواليات املتحدة قد رفضت أية محاولة لإلصالح يف ظل الحرب الباردة فإنها ال 
ميكن أبداً أن تسمح بذلك بعد أن أصبحت القطب األوحد الذي يسيطر عىل العامل.

وعىل ذلك فإن املدخل للمناقشة الجديدة التي ندعو لها  يقوم عىل:

1. البحث عن فرص جديدة لزيادة القوة اإلعالمية للدول الفقرية. وتهيئة املناخ إلقامة نظم 
إعالمية وطنية توفر للمواطنني الحق يف املعرفة والحق يف االتصال.

2. البحث عن الفرص واإلمكانيات التي تساهم يف بناء نظم إعالمية إقليمية، تزيد التعاون 
بني الدول الفقرية يف مجال تبادل األخبار وتقوية البنى االتصالية، وتحدي الهيمنة األمريكية 

عىل تدفق األنباء.

3. توعية الشعوب وزيادة قدرتها عىل نقد املضمون الذي تتلقاه عرب وسائل اإلعالم، وحق 
االختيار بني الوسائل اإلعالمية واملصادر اإلخبارية.

املناقشة الجديدة: الربط بني اإلعالم واالقتصاد

ربطت مناقشة السبعينيات بني الدعوة إلقامة نظام إعالمي عاملي جديد والدعوة إلقامة 
نظام اقتصادي عاملي جديد حيث تبنت دول عدم االنحياز ثم الجمعية العامة لألمم املتحدة  
عام 1975 الدعوة إلصالح النظام االقتصادي العاملي .. وكان ذلك يعرب عن وعي دول الجنوب 

بأهمية هذا الربط، وذلك لألسباب التالية: 

1. إن ضعف الدول النامية إعالمياً يرجع إىل ضعفها االقتصادي الناتج عن االستغالل الغريب 
ملواردها عرب سنوات طويلة من االستعامر، وقد عملت الدول االستعامرية القدمية )بريطانيا– 
الكفاح ضد االستعامر  التي متكنها من  فرنسا( عىل منع الشعوب من الوصول عىل املعرفة 

االقتصادي والثقايف.

التي شكلت سيطرتها  العوامل  العامل من أهم  2. إن السيطرة األمريكية االقتصادية عىل 
سيطرتها  استمرارية  يف  ساهمت  اإلعالمية  قوتها  أن  كام  العامل،  عىل  والثقافية  اإلعالمية 
سياسياً  العامل  وتشكيل  القارات،  عابرة  الرشكات  لتوسع  املناسب  املناخ  وصنع  االقتصادية 

وثقافياً واقتصادياً.
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يف  املساواة  وعدم  بالظلم  الثقافية  واملنتجات  األنباء  تدفق  يف  االختالل  ارتبط  لذلك   .3
االقتصاد العاملي.

4. أوضحت املناقشة العظيمة أن معارضة السيطرة الشاملية عىل تدفق األنباء واملعلومات 
ميكن أن تتحول إىل حركة للتحرر من االستعامر االقتصادي والثقايف.

االقتصاد  األنباء يضعف من هيمنتها عىل  تدفق  األمريكية عىل   السيطرة  تحدي  إن   .5
العاملي، وأمريكا تدرك جيداً أن مبدأ التدفق الحر لألنباء واملعلومات يوفر األساس للرشكات 

االتصالية واإلعالمية أن تعمل بشكل عاملي بدون تدخل من الحكومات)8(.

للحصول عىل حقها يف   الشعوب  كفاح  بني  تربط  أن  الجديدة يجب  املناقشة  فإن  لذلك 
االتصال واملعرفة وحرية اإلعالم والتوازن يف تدفق األنباء وتحقيق القوة اإلعالمية للشعوب، 
الكفاح  وتطوير نظم إعالمية وطنية وإقليمية عىل أسس ثقافية وحضارية من ناحية وبني 
لتحرير الشعوب من الهيمنة الغربية االقتصادية، وحق الشعوب يف استغالل مواردها لتحقيق 

التنمية والتقدم.

والكفاح  باآلخر،  يرتبط  فكالهام  لالقتصاد  أو  لإلعالم  األولوية  نحدد  أن  ميكن  ال  ونحن 
الشعوب يف  القارات وحق  الغريب، وسيطرة الرشكات عابرة  الشعوب من االستغالل  لتحرير 
الحقوق اإلعالمية واالتصالية  الكفاح  لضامن  يرتبط ويتشابك مع  التنمية يجب أن  التقدم 
التحرر  يف  بحقها  يرتبط  والثقايف  اإلعالمي  التحرير  يف  الشعوب  حق  إن  واألفراد.  للشعوب 
اإلعالمي واالتصايل، فمن حق الشعب أن يكون له صوت يُسمع، ووسائل إعالمية تعرب عنه 

كام أن من حقه أن يبنى مبوارده االقتصادية عىل أرضه تنمية وتقدماً. 

االستقالل  لتحقيق  رضورية  مقدمة  هو  واالقتصادي  واالتصايل  اإلعالمي  التحرر  أن  كام 
الدميوقراطية  وتحقيق  مستقبله  وبناء  االختيار  يف  وحريته  الشعب  إرادة  وحامية  الشامل، 
وحامية حقوق اإلنسان والشعوب. ولذلك فإن املناقشة الجديدة التي تحتاجها الدول الفقرية 
يف العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين يجب أن تقوم عىل الشمول والرتابط بني الحقوق 
والحريات وتهدف إىل تحقيق االستقالل الشامل، والحق يف االتصال واإلعالم واملعرفة يشكل 
وسيلة لتوعية الشعوب بحقوقها ويزيد قدرتها عىل الحصول عىل املعرفة التي متكنه من بناء 
مستقبله فاملعرفة يف حد ذاتها ثروة وال ميكن استغالل الرثوات املادية بكفاءة إال إذا حصل 
الشعب عىل املعرفة. كام أن الكفاح ضد االختالل يف تدفق األنباء  يشكل رضورة لتحقيق 
النجاح يف تحقيق التنمية والتقدم ومقاومة الفقر واالستغالل والعبودية، وليك تستطيع الدول 
الفقرية أن تتحرر حضارياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً البد أن تقاوم االستغالل ملبدأ التدفق 

الحر يف فرض سيطرتها عىل صناعة اإلعالم واالتصال واملعلومات.
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معلومات أم معرفة

ليك نستطيع أن نطور األسس العلمية ملناقشة عظيمة جديدة حول النظام اإلعالمي العاملي 
يجب أن ندرس املنتجات اإلعالمية والثقافية التي تتدفق عرب العامل.

وميكن أن نتفق عىل أن النظام اإلعالمي العاملي يقوم عىل منوذج الرتكيز عىل املعلومات 
الرأساميل،  االقتصاد  لخدمة  تطويره  تم  منوذج  وهو   Information Centered Model

ومتطلبات السوق.

كرثة هذا  املعلومات، ومن  البرشية يف طوفان  العاملي  اإلعالمي  النظام  أغرق  فقد  لذلك 
املعلومات مل يعد اإلنسان قادراً عىل تحليلها أو تفسريها أو االستفادة منها.

العاملية،  الرأساملية  ملصالح  يتم طبقاً  املعلومات  اختيار هذه  أن عملية  ذلك  إىل  يضاف 
القائم،  للوضع  تحدياً  تشكل  التي  املعلومات  من  الكثري  بإخفاء  اإلعالم  وسائل  تقوم  حيث 
وعىل سبيل املثال أخفت وسائل اإلعالم عن العامل املعلومات عن الفضائح املحاسبية للرشكات 
استيقظ  حتى  البنوك  وأرباح  الرشكات  هذا  أرباح  عن  مضللة  معلومات  ونرشت  األمريكية 

العامل عىل أزمة اقتصادية عام 2008.

ووسائل اإلعالم تتنافس يف البحث عن املعلومات لكن املعلومات التي تحصل عليها من 
املصادر الرسمية هي معلومات رديئة تركز عىل الرواية األمريكية لألحداث. ومعظم املعلومات 
التي تقدمها وسائل اإلعالم مشابهة ومكررة، ويهدف معظمها إىل  التسلية أكرث من تقديم 

الحقائق)9(.

وهكذا فإن عملية االختيار واالنتقاء التي تقوم بها وسائل اإلعالم ال تؤدي فقط إىل إخفاء 
الكثري من املعلومات ووجهات النظر، ومواقف الشعوب األخرى، لكنها أيضاً تؤدي إىل تحريف 

األخبار بسبب حذف املعلومات وإخفاء الحقائق)10(.

ولذلك أصبحت هناك عالقة واضحة بني زيادة عدد ساعات مشاهدة التليفزيون وتناقص 
املعرفة لدى اإلنسان The more you watch, The less you know، ذلك أن ما يشاهده 
اإلنسان عرب التليفزيون يكون قد خضع لعملية انتقاء أو اختيار تم عىل أساسها حذف الكثري 
من األحداث، وإخفاء الكثري من الحقائق، وتم عىل أساسها تنميط األخبار فأصبحت متشابهة 
وال تساهم يف تشكيل املواطن الذي تتوفر لديه املعرفة التي تساعده عىل اتخاذ القرارات أو 
التي تساعده عىل أن يحدد موقفه من األحداث. إن ما يتلقاه اإلنسان هو تسليه معلوماتية 
Infotainment تهدف إىل زيادة خضوعه للوضع الراهن، وزيادة رغبته يف االستهالك، وهو ال 
يتلقى إال تلك املعلومات املخترصة املبسطة التي تريد الرشكات عابرة القارات أن تصل إليه.


