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احلرب املعلوماتية:
دور اإلعالم الروسي يف مواجهة الغرب 

اأوًل: ا�ستعادة ال�سيطرة على الإعالم 
شــهد اإلعــام الروســي تقلبــات واضحــة مــن كونــه إعامــاً 
ســوفييتياً تحكمــه دولــة شــيوعية بقبضــة من حديــد، مــروراً بمرحلة 
ــت"  ــم "الجاسنوس ــت باس ــي عرف ــفافية"، والت ــة والش "المصارح
ــوف"  ــل جورباتش ــوفييتي "ميخائي ــس الس ــد الرئي ــر عه ــي أواخ ف
)1985 – 1991(، ثــم بفتــرة االضطرابــات التي شــهدتها روســيا 
ــس  ــاًء بعصــر الرئي ــرن العشــرين، وانته ــي التســعينيات مــن الق ف

ــن. ــر بوتي الروســي فاديمي

ــائل اإلعــام  ــى وس ــة الروســية ســيطرتها عل ــدت الحكوم وفق
خــال حقبــة التســعينيات مــن القــرن العشــرين، مــع االنتقــال مــن 
ــق  ــا راف ــى نظــام اقتصــاد الســوق الحــر، وم النظــام الشــيوعي إل
ذلــك مــن خصخصــة وســائل اإلعــام الحكوميــة، شــأنها فــي ذلــك 
ــب  ــد ترت ــة. وق ــة للدول ــع المملوك ــركات والمصان ــة الش ــأن كاف ش
علــى هــذا الوضــع تحولهــا إلــى أدوات للتعبيــر عــن مصالــح الطبقة 
األوليجاركيــة التــي نشــأت خــال هــذه الفتــرة، وذلــك فــي الوقــت 
ــس يلتســن"  ــس الروســي "بوري ــه حكومــة الرئي ــذي عجــزت في ال
)1991 – 1999( عــن توظيفهــا لتوطيــد أركان الدولــة الروســية.

وقــد اســتمر هــذا الوضــع حتــى تولــي الرئيــس فاديميــر بوتيــن 
ــة  ــر بأزم ــاد تم ــت الب ــت كان ــي وق ــام 2000، ف ــي ع ــم ف الحك
ــكام  ــرر إح ــك ق ــي، ولذل ــتقرار سياس ــدم اس ــادة، وع ــة ح اقتصادي

الســيطرة علــى عناصــر قــوة الدولــة الروســية كافــة لمواجهــة هــذه 
األزمــات، ومــن بينهــا وســائل اإلعــام.

ــي  ــا ف ــل أوله ــك، وتتمث ــى ذل ــل عل ــدة عوام ــاعدت ع ــد س وق
تحســن األوضــاع االقتصاديــة، خاصــة مــع ارتفــاع أســعار النفــط، 
ــرن الحــادي والعشــرين، فضــاً عــن  ــن الق ــد األول م خــال العق
نجــاح بوتيــن فــي دعــم ســلطته السياســية فــي أعقــاب انتخابــات عام 
ــاب أي معارضــة سياســية  ــي أظهــرت بوضــوح غي 2004، والت
قــادرة علــى طــرح مرشــح بديــل لرئاســة الجمهوريــة يحظــى 
بقبــول شــعبي. كمــا تســارعت هــذه الجهــود مــرة أخــرى مــع تولــي 

ــوزراء فــي عــام 2012. ــري ميدفيديــف رئاســة ال دميت

ثانيًا: اأدوار و�سائل الإعالم الرو�سية
ــات  ــن السياس ــاع ع ــي الدف ــة ف ــام الحكومي ــائل اإلع ــق وس تتواف
الروســية داخليــاً وخارجيــاً، وهــي بذلــك تســعى إلــى تحقيــق عــدد 

ــي: ــي يمكــن إجمالهــا فيمــا يل مــن األهــداف الت

1- الترويــج للنمــوذج الروســي: ســعى بوتيــن لتوظيــف اإلعــام 
كأداة لتعزيــز االنتمــاء القومــي الروســي، والتأكيــد علــى أن المســار 
الــذي ســوف تنتهجــه روســيا ســوف يغاير الــدول الغربية، فموســكو 
لــن تصبــح دولــة ليبراليــة علــى النمــوذج الغربــي، خاصــة أن لديهــا 
ــم اســتبدال  ــك ت قيمهــا المحافظــة التــي تختلــف عــن الغــرب. ولذل

عمـــد بوتـــني إىل توظيـــف اإلعـــالم الروســـي للرتويـــج لسياســـاته اجلديـــدة داخليـــًا، فضـــاًل عـــن توظيفهـــا يف الدفـــاع 
عـــن السياســـة اخلارجيـــة الروســـية، ومواجهـــة احلمـــالت اإلعالميـــة الغربيـــة املضـــادة. وقـــد امتلكـــت وســـائل 
ـــع  ـــق م ـــي تتواف ـــة الت ـــائل اإلعالمي ـــل الرس ـــات لنق ـــتغالل املعلوم ـــا الس ـــي تؤهله ـــة الت ـــربات الالزم ـــية اخل ـــالم الروس اإلع
توجهاتهـــا. ويعـــد إلقـــاء الضـــوء علـــى هـــذه التجربـــة أمـــرًا حيويـــًا مـــن أجـــل فهـــم دور وســـائل اإلعـــالم الروســـية يف حـــرب 

املعلومـــات احلاليـــة بـــني روســـيا والغـــرب.

أحمد رحمانوف
زميل باحث يف “معهد الرؤى واألمن يف 
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كيف يفكر العامل الثاين؟

النمــوذج الغربــي بـــ "الوطنيــة الروســية" تدريجيــاً. وقــد القــى هــذا 
النمــوذج دعمــاً شــعبياً، خاصــة فــي ضــوء الحنيــن الــذي تشــعر بــه 

قطاعــات مجتمعيــة تجــاه الحقبــة الســوفييتية.

وقــد لعبــت وســائل اإلعــام دوراً محوريــاً فــي الترويــج لهــذه 
ــن،  ــن الزم ــن م ــن عقدي ــرب م ــا يق ــوال م ــدة، وط ــة الجدي الرؤي
نجحــت وســائل اإلعــام الوطنيــة فــي الحفــاظ علــى والء الشــعب 
ــات ينظــر  ــذي ب ــام، وال ــرأي الع ــي تشــكيل ال للنظــام، ونجحــت ف
إلــى روســيا باعتبارهــا آخــر حائــط صــد أمــام الغــرب ذي التوجــه 
الليبرالــي الجديــد، كمــا أنهــا مــن جهــة ثانيــة تلعــب دوراً فــي دعــم 
أو انتقــاد أي شــخصية روســية، بمــا يدعــم مصالــح النخبة الروســية 

الحاكمــة. 

ــن  ــاع ع ــام بالدف ــام اإلع ــكو: ق ــات موس ــن سياس ــاع ع 2- الدف
السياســة الخارجيــة الروســية، منــذ منتصــف 
العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، 
حينمــا تصاعــدت المواجهــة اإلعاميــة بيــن 
ــية  ــة الروس ــال األزم ــرب خ ــكو والغ موس
والتــي   ،2008 عــام  فــي  الجورجيــة   –
علــى  الجورجيــة  القــوات  بهجــوم  بــدأت 
قاعــدة روســية فــي "أوســيتيا الجنوبيــة"، 
ــدد  ــاة ع ــه وف ــت عن ــذي نتج ــر ال ــو األم وه
ــرد  ــكو لل ــع موس ــروس، ودف ــود ال ــن الجن م
العســكري الحــازم ضــد تبليســي، والســيطرة 

ــا)1(. ــن جورجي ــعة م ــاحات واس ــى مس عل

ــة  ــرب أول مواجه ــذه الح ــة له ــة اإلعامي ــت التغطي ــد مثل وق
واســعة النطــاق بيــن وســائل اإلعــام الغربيــة والروســية منــذ 
ــر  ــي مهاجمــة رؤســاء تحري ــاردة، وهــو مــا وضــح ف الحــرب الب
ــم  ــة، ومطالبته ــائل اإلعــام الدولي ــية وس بعــض الصحــف الروس
ــي  ــات العســكرية ف ــة العملي ــاء تغطي ــة أثن بـــ "تحــري الموضوعي
أوســيتيا الجنوبيــة". وحثــوا "وســائل اإلعــام الدوليــة علــى تســليط 
الضــوء بموضوعيــة علــى دور القــوات الروســية فــي حفــظ الســام 
فــي أوســيتيا الجنوبيــة، والتــي لــوال مشــاركتها فــي مواجهــة القوات 
الجورجيــة آنــذاك، لتعــرض جميــع ســكان أوســيتيا الجنوبيــة 

ــادة")2(. لإلب

وعندمــا اندلعــت األزمــة األوكرانيــة فــي عــام 2014، عمــدت 
وســائل اإلعــام إلــى مهاجمــة الغــرب عمومــاً، والواليــات المتحــدة 
خصوصــاً، نظــراً لجهودهــم الراميــة إلــى التمــدد فــي الجــوار 

المباشــر لموســكو علــى غــرار أوكرانيــا. 

وشــن اإلعــام الروســي حملــة إعاميــة، تمثلــت فــي البرامــج 
التلفزيونيــة والمقــاالت والتحليــات التــي هدفــت للترويــج ألحقيــة 
روســيا فــي ضــم شــبه جزيــرة القــرم فــي مــارس 2014)3(. وقــام 
مشــاهير التلفزيــون والصحافــة، مثــل "ديميتــري كيســيليف"، مقــدم 
برنامــج "أخبــار األســبوع"، باتهــام اإلعــام الغربــي "بتأويــل 
ــف  ــي زائ ــج لنظــام قيم ــتقبل" و"التروي ــخ والحاضــر والمس التاري

ــة")4(.  ــة منحــازة ومحــاور سياســية وهمي ومواقــف أيديولوجي

وعندمــا صــرح الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا فــي مؤتمــر 
صحفــي فــي تاليــن عــام 2014 أن "هنــاك وحــدات قتاليــة روســية 

مــزودة بأســلحة ودبابــات فــي أوكرانيــا" بنــاًء علــى "حقائــق يمكــن 
إثباتهــا")5(، عمــدت قنــوات التليفزيــون الوطنيــة الكبــرى إلــى تقديــم 
برامــج تحليليــة تديــن الرئيــس األمريكــي تحــت ادعــاء قيامــه 
ــة بشــأن  ــة مثبت ــق أو أدل ــم حقائ بتشــويه صــورة روســيا دون تقدي

المزاعــم التــي أطلقهــا.

الخبــراء  المضــادة: يركــز  الحمــالت اإلعالميــة  3- مواجهــة 
ــام  ــى "قي ــة عل ــام المختلف ــائل اإلع ــي وس ــروس ف ــون ال والمحلل
الحكومــات الغربيــة بمضاعفــة ميزانيات وســائل إعامهــا لمهاجمة 
روســيا، وذلــك فــي الوقــت الــذي تتهــم فيــه موســكو بــا مبــرر وال 
ــق هــذه  ــم")6(. وتتواف ــع أنحــاء العال ــل بنشــر دعايتهــا فــي جمي دلي
الروايــة مــع الروايــة الرســمية، فقــد أكــد كبــار المســؤولين مــراراً 
شــن الغــرب "حربــاً معلوماتيــة تهــدف إلــى تشــويه ســمعة روســيا 

ــي كل المجــاالت")7(.  ف

ومّثــل التدخــل الروســي فــي ســوريا، 
بنــاء علــى طلــب حكومتهــا، تصاعــد فــي 
روســيا  بيــن  اإلعاميــة  الحــرب  وتيــرة 
وســائل  موســكو  اتهمــت  وقــد  والغــرب. 
اإلعــام الغربيــة بنشــر أخبــار كاذبــة، والتــي 
تعــد أشــهرها حــادث الصبــي الســوري الــذي 
يدعــى "عمــران دقنيــش". ففــي أغســطس 
2016، تناقلــت وســائل اإلعــام الدوليــة 
بكثافــة صــوره وهــو مصــاب، وزعمــت أنــه 
ــب الســورية.  ــة حل تعــّرض لقصــف روســي أو ســوري فــي مدين

وهاجمــت وســائل اإلعام الروســية نظيرتها الغربيــة، واتهمتها 
ــن ونظــام بشــار  ــة الكرملي بتوظيــف هــذه المأســاة، مــن أجــل إدان
األســد بارتــكاب جرائــم حــرب فــي ســوريا، وتجاهــل االنتهــاكات 
ــام  ــز اإلع ــا رك ــلحة، كم ــوات المعارضــة المس ــا ق ــي ترتكبه الت
الروســي علــى التأكيــد علــى مبالغــة اإلعــام الغربــي فــي تصويــر 
ــر  ــة المحــاوالت الروســية لتحري ــل، مــن أجــل إدان ــات الطف إصاب
المدينــة مــن "اإلرهابييــن" علــى ســند مــن القــول إنهــا تتســبب فــي 

ســقوط ضحايــا مــن المدنييــن. 

واســتغلت وســائل اإلعــام الروســية كلمــات والــد الطفــل الــذي 
زعــم أن بعــض الصحفييــن األجانــب قــد "عرضــوا عليــه أمــواالً 
لادعــاء بــأن منزلــه قــد تعــرض للدمــار بفعــل الطيــران العســكري 
الروســي أو الســوري")8(، ليســتخدم ذلــك دليــاً إضافيــاً علــى حجــم 

الدعايــة الغربيــة ضــد روســيا. 

الغــرب  علــى  باللــوم  الروســية  اإلعــام  وســائل  وألقــت 
ــيا،  ــة روس ــي مهاجم ــبوهة، ف ــادر المش ــض المص ــتغاله بع الس
ــال  ــي المج ــة ف ــورية العامل ــة الس ــر الحكومي ــات غي ــل المنظم مث
اإلنســاني. وتبنــت وســائل اإلعــام هــذا التوجــه فــي أعقــاب 
اتهــام "إيجــور كوشــينكوف"، أحــد المســؤولين فــي وزارة الدفــاع 
الروســية، المنظمــات اإلنســانية الســورية "بنشــر مــواد زائفــة 
ــوات  ــزت قن ــد رك ــن للقصــف الروســي")9(، وق ــا مزعومي لضحاي
ــة  ــى مهاجم ــة عل ــع اإللكتروني ــر المواق ــة وأكب ــون الوطني التليفزي
"المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان". واتهــام "أســامة ســليمان"، 
مديــر المرصــد، "بتلقــي أمــوال مقابــل عملــه الدعائــي ألن جميــع 

ــاً")10(. ــيا علن ــادي روس ــزه تع ــطة مرك أنش

كأداة  اإلعـــالم  لتوظيـــف  بوتـــني  ســـعى 
الروســـي،  القومـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز 
والتأكيـــد علـــى أن املســـار الـــذي ســـوف 
الـــدول  يغايـــر  ســـوف  روســـيا  تنتهجـــه 
دولـــة  تصبـــح  لـــن  فموســـكو  الغربيـــة، 
ليرباليـــة علـــى النمـــوذج الغربـــي، خاصـــة 
أن لديهـــا قيمهـــا احملافظـــة التـــي تختلـــف 

عـــن الغـــرب.
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ويتضــح دور اإلعــام الروســي فــي الــرد علــى الحمــات 
الغربيــة مــن خــال مهاجمتهــا الفيلــم الوثائقــي الــذي أعدتــه "هيئــة 
اإلذاعــة البريطانيــة" )BBC( عــن مثيــري الشــغب فــي كــرة القــدم 
الروســية، والذيــن أطلــق عليهــم الفيلــم لقــب "جــزارو أورل"، 
حيــث هاجــم مشــجعي كــرة القــدم الــروس معتبــراً إياهــم شــديدي 
العنــف)11(. وقــد نظــرت وســائل اإلعــام الروســية إلــى الفيلــم 
باعتبــاره "دعايــة غربيــة أخــرى لــزرع المخــاوف بيــن األوروبييــن 

ــيا.  ــتضيفه روس ــذي تس ــم 2018")12(، وال ــل كأس العال قب

ــدول  ــى "اســتمرار ال ــل عل ــم للتدلي ــف هــذا الفيل ــم توظي ــد ت وق
الغربيــة فــي تقديــم كل أنــواع التقاريــر التــي تهــدف فــي األســاس 
إلــى نشــر قصــص مرعبــة حــول "روســيا المتعطشــة للدمــاء")13(. 
كمــا صــّور اإلعــام الروســي اســتبعاد روســيا مــن المشــاركة فــي 
ــة  ــة الدعاي ــا "نتيج ــام 2018 بأنه ــتوية ع ــة الش ــاب األولمبي األلع

ــل روســيا")14(. ــم مث ــد عظي ــة إلذالل بل الغربي

4- تعزيــز الروايــة الرســمية الروســية: يتــم ذلــك مــن خــال 
ــارزة، بغــض النظــر  ــة ب االستشــهاد بمصــادر وشــخصيات أجنبي
عمــا إذا كانــوا يعبــرون عــن أفــكار مؤيــدة لروســيا أم ال. وهنــاك 
موقــع مثــل )Inosmi.ru(، والــذي يترجــم المقــاالت الــواردة فــي 
وســائل اإلعــام األجنبيــة والغربيــة إلــى اللغــة الروســية، ويلعــب 
هــذا الموقــع دور اإلعــام المحايــد الــذي يفــرز ويترجــم المقــاالت 
ــيا،  ــن روس ــة ع ــورة صحيح ــم ص ــرض أن ترس ــن المفت ــي م الت
ــذي يعتمــد  وياحــظ أن أغلــب الشــخصيات والخبــراء األجانــب ال
الموقــع علــى ترجمــة مقاالتهــم، مثــل فــاكاف كاوس، يشــتركون 

جميعــاً فــي التأكيــد علــى عــداء الغــرب الشــديد لروســيا)15(. 

5- التماهــي مــع السياســات الحكوميــة: رحــب اإلعــام الروســي 
فــي البدايــة بانتخــاب دونالــد ترامــب رئيســاً للواليــات المتحــدة فــي 
ــات  ــاً للخاف ــهد تراجع ــرة ستش ــذه الفت ــع أن ه ــام 2016، وتوق ع
بيــن الجانبيــن. وأظهــر اإلعــام الروســي ترامــب لفتــرة مــن الوقت 
بمظهــر "صديــق روســيا العزيــز وحامــي القيــم التقليديــة")16(. 

ويرجــع ذلــك إلــى تبنــي ترامــب فــي برنامجــه االنتخابــي سياســة 
مهادنــة تجــاه موســكو. 

ومــع ذلــك، لــم يمــر نصــف عــام منــذ فــوز دونالــد ترامــب فــي 
االنتخابــات، حتــى تحــّول فــي نظــر الــروس مــن صديق عزيــز إلى 
رئيــس أمريكــي عــادي مثلــه مثــل ســابقيه، وذلــك بعــد أن أطلقــت 
ــعيرات  ــدة الش ــى قاع ــوك عل ــخ توماه ــدة صواري ــات المتح الوالي
ــدأت وســائل اإلعــام  ــذ هــذه اللحظــة، ب ــة فــي ســوريا. ومن الجوي
الروســية وصــف دونالــد ترامــب بالرئيــس األمريكــي الــذي تراجــع 
عــن وعــوده االنتخابيــة بتحســين العاقــات مــع موســكو. وصــّور 
اإلعــام زيــارة ترامــب لبولنــدا فــي يونيــو 2017 علــى أنهــا 
"دعايــة أمريكيــة تعيــد المشــاعر البولنديــة المناهضــة لروســيا" ألن 
ترامــب "مثــل ســابقيه، ســيواصل سياســاته الراميــة إلــى مهاجمــة 

روســيا")17(.

ــة الشــعبوية: ســمحت وســائل اإلعــام  ــارات الغربي 6- دعــم التي
الروســية، مثــل روســيا اليــوم أو ســبوتنيك، للتيــارات الغربيــة 
الشــعبوية والمتطــرف فــي التعبيــر عــن نفســها، وذلــك فــي الوقــت 
الــذي لــم تلــق تغطيــة إعاميــة من جانــب الــدول الغربية. وســمحت 
ــا  ــر عــن أجندته ــارات بالتعبي ــذه التي وســائل اإلعــام الروســية له
المتطرفــة. واســتطاعت وســائل اإلعــام الروســية، بفضــل الدعــم 
المالــي الكبيــر الــذي تتلقــاه مــن الحكومــة، أن تصنــع لنفســها مكانــاً 

فــي الغــرب، حتــى وإن كانــت تنتقــد قيمــه.

وفــي الختــام يمكــن القــول إن محاولــة روســيا توظيــف وســائل 
إعامهــا فــي مواجهــة الحمــات اإلعاميــة الغربيــة، أو دفاعــاً عــن 
ــدول،  ــه كل ال ــاً تلجــأ إلي سياســاتها ال يعــدو أن يكــون أمــراً طبيعي
ــدول الغربيــة، وقــد ســاعد علــى ذلــك األمــر تصاعــد  بمــا فيهــا ال
االحتقــان والتوتــر فــي العاقــات الروســية – الغربيــة، ومــن غيــر 
ــم  ــم يت ــا ل ــه م ــن مواقف ــي ع ــام الروس ــع اإلع ــع أن يتراج المتوق
ــي  ــة ف ــل إنهــاء المشــاكل العالق ــى تســوية سياســية تكف التوصــل إل
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