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دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  وصــف  كشــف 
ترامــب لوســائل اإلعــالم بأنهــا "عــدو الشــعب 
ــن اإلدارة  ــدة الصــدام بي ــد ح ــي")1(، تزاي األمريك
ــي  ــل "س ــة مث ــات اإلعالمي ــة، والمؤسس األمريكي
إن إن" و"نيويــورك تايمــز"، خاصــًة عقــب اتهــام 
ترامــب لهــا بنشــر أخبــار كاذبــة تســتهدف تضليــل 

الشــعب األمريكــي والعالــم.

وتزامــن ذلــك مــع انتشــار مصطلــح "الحــروب 
اإلعالميــة" لإشــارة للحــرب البــاردة الجديــدة بيــن 
الواليــات المتحــدة وروســيا، إذ اتجهــت بعــض 
ــد  ــة ران ــل مؤسس ــة، مث ــر األمريكي ــز التفكي مراك
ــل  ــهيرة، مث ــة الش ــة الليبرالي ــات اإلعالمي والكيان
متعــددة  لطــرح توصيــات  "مجلــة األطلنطــي" 
ــع لموســكو يتصدرهــا  للتعامــل مــع اإلعــالم التاب
إغــالق القنــوات الروســية، وهــو مــا يمثــل ارتــداداً 
عليهــا  تأســس  التــي  الليبراليــة  األفــكار  عــن 

ــي)2(. ــوذج األمريك النم

ــذي أثارتــه هــذه  وعلــى الرغــم مــن الجــدل ال
المقترحــات، فإنهــا ال تعــد تطــوراً جديــداً فــي 
السياســة األمريكيــة، حيــث أشــار "جــي آر يــودر" 
إلــى أن إجــراءات التضييــق علــى اإلعــالم ترجــع 

إلــى فتــرة حكــم الرئيــس األميركــي الثانــي جــون 
آدامــز )1779 – 1801(، الــذي ينســب إليــه 
إقــرار "قانــون التحريــض علــى الفتنــة" عــام 
1798 والــذي جــرم انتقــاد الحكومــة وتضمــن 

ــر)3(. ــة التعبي ــى حري ــوداً عل قي

إلــى  باإلضافــة  الحادثــة،  هــذه  وتدحــض 
نمــاذج أخــرى فــي التاريــخ األمريكــي، المقــوالت 
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــس حري ــول تقدي ــة ح المتداول

والصحافــة فــي الواليــات المتحــدة.

اأواًل: اجتاهات الهيمنة االإعالمية
ــات  ــن الوالي ــدام "حــرب اإلعــالم" بي ــط احت يرتب
المتحــدة وروســيا بالجــدل النظــري حــول دور 
 Framing( الواقــع"  "تأطيــر  فــي  اإلعــالم 
المتابعيــن  توجهــات  فــي  والتأثيــر   ،)Reality
وأولوياتهــم وتشــكيل تفضيــالت الــرأي العــام.

وتعتمــد الــدول علــى ترســانة ضخمــة مــن 
وســائل اإلعــالم التابعــة لهــا فــي الدفــاع عــن 
وتبريــر  التهديــدات  ومواجهــة  مصالحهــا، 
سياســاتها اإلقليميــة والدوليــة، واختــراق مجتمعات 
ــا  ــم بم ــى توجهاته ــر عل ــرى، والتأثي ــدول األخ ال
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حتليالت املستقبل

يحفــظ األمــن القومــي للدولــة ويحقــق مصالحهــا، ممــا أدى لتزايــد 
االرتبــاط بيــن اإلعــالم واألمــن القومــي)4(.

وتؤكــد "نظريــة الهيمنــة اإلعالميــة" أن المؤسســات اإلعالميــة 
يتــم توظيفهــا مــن جانــب النخــب السياســية واالقتصاديــة فــي 
ــد  ــى مســتويات التأيي ــاظ عل ــاع عــن شــرعيتها والحف الداخــل للدف
ــا  ــي تطرحه ــكار الت ــات واألف ــات المعلوم ــي تدفق ــم ف ــر التحك عب

ــائل اإلعــالم)5(. وس

ــة  ــر الدعاي ــالم نش ــى اإلع ــي، يتول ــتوى الخارج ــى المس وعل
الداعمــة لمصالــح الدولــة، إذ اعتمــد الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة 
ــى  ــة عل ــز الهيمن ــة" لتعزي ــة اإلذاعــة البريطاني ــى "هيئ ــة عل الثاني
"تحديــد معاييــر النصــر والهزيمــة"، وهــو مــا تكــرر خــالل 
الحــرب البــاردة التــي شــهدت مواجهــة اإلعــالم الغربــي مــع 
اإلعــالم الســوفييتي وإعــالم الــدول األعضــاء بحلــف وارســو)6(.

ــة  ــروب اإلعالمي ــي إدارة الح ــي ف ــوذج الروس ــف النم واختل
خــالل الحــرب البــاردة عــن نظيــره بالــدول الغربيــة، حيــث كانــت 
روســيا تطلــق علــى حــروب اإلعــالم "التضليــل اإلعالمــي"، بينما 
اعتبرتهــا الواليــات المتحــدة وحلــف الناتــو "دعايــة إعالميــة")7(.

وتجــددت "الحــرب اإلعالميــة" بيــن روســيا والغــرب بســبب 
ســعي موســكو للدفــاع عــن سياســتها الخارجيــة فــي مواجهــة 
ــي الخطــاب  ــة، وكشــف التناقضــات ف ــة الغربي ــالت الدعائي الحم
اإلعالمــي الغربــي، والتأثيــر فــي توجهــات الــرأي العــام العالمــي 
مــن خــالل منصــات إعالميــة متعــددة تشــمل القنــوات التلفزيونيــة 
ــي )8(. ــع التواصــل االجتماع ــف ومواق ــاء والصح ووكاالت األنب

ثانيًا: تغريات امل�ضهد االإعالمي 
تختلــف "الحــرب اإلعالميــة" الدائــرة حاليــاً بين روســيا والواليات 
ــالل  ــة خ ــروب الدعاي ــة وح ــات اإلعالمي ــن المواجه ــدة ع المتح
ــددة،  ــي تحــوالت متع ــاردة، إذ شــهد المشــهد اإلعالم الحــرب الب

تتمثــل فيمــا يلــي:

1- صعــود اإلعــالم االفتراضــي: تزايــد االعتمــاد علــى االنترنــت 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي فــي الوصــول للمعلومــات ومتابعــة 
األخبــار، خاصــة مــن جانــب الشــباب، وتعــد هــذه المنصــات 
ــات  ــى تدفق ــيطرة عل ــا أو الس ــم فيه ــة للتحك ــر قابل ــة غي اإلعالمي

ــا.  ــث مــن خالله ــي ُتب المعلومــات الت

2- ســرعة انتشــار المعلومــات: أضحــت المعلومــات تنتشــر 
مثــل  االجتماعــي،  التواصــل  بســرعة خاطفــة علــى شــبكات 
ــي  ــق ف ــن دون التدقي ــة"، م ــرف المغلق ــي الغ ــال الصــدى ف "انتق
مــدى صحــة محتواهــا، ممــا أدى النتشــار الشــائعات والمعلومــات 

ــت)9(. ــر اإلنترن ــة عب المضلل

3- تزايــد األخبــار الكاذبــة: أدت ســرعة انتشــار المعلومــات 
وفوضــى اإلعــالم االفتراضــي على شــبكات التواصــل االجتماعي 
ــة، نتيجــة لتراجــع الوعــي  ــار الكاذب ــد مــن األخب ــى نشــر العدي إل

ــة. ــار الصحيحــة والكاذب ــن األخب ــز بي اإلعالمــي وعــدم التميي

ثالثًا: تكتيكات »حرب االإعالم« الرو�ضية
ــروب  ــددة إلدارة "الح ــاليب متع ــر أس ــن تطوي ــيا م ــت روس تمكن
اإلعالميــة" فــي مواجهــة الغــرب فــي إطــار اســتراتيجية "الحــرب 
ــة  ــي مواجه ــا موســكو ف ــي تتبعه ــة )Hybrid War(، الت الهجين

الواليــات المتحــدة وحلــف الناتــو.

وعــززت روســيا مــن انتشــار وســائل اإلعــالم التابعــة لهــا، مثــل 
اليــوم" و"ســبوتنيك" لمواجهــة الحمــالت اإلعالميــة  "روســيا 
الغربيــة، خاصــة فــي أوروبــا الشــرقية )10(، كمــا اتبعــت روســيا 
ــل  ــة، تتمث ــرب اإلعالمي ــي إدارة الح ــكات ف ــاليب وتكتي ــدة أس ع

فيمــا يلــي:

1- كثافــة تدفــق المعلومــات: تعتمــد االســتراتيجية اإلعالميــة 
ــاة،  ــر مــن قن ــر أكث ــى نشــر المعلومــات الواحــدة عب الروســية عل
وبأكثــر مــن صيغــة، حيــث يتــم تكــرار بــث الرســالة نفســها مــن 
عــدة مصــادر، مثــل المنتديــات والقنــوات اإلخباريــة والمنصــات 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ممــا يزيــد مصداقيــة التغطيــة 
اإلعالميــة باعتبــار أن "الكــم الضخــم للمعلومــات عــادة مــا يكــون 

ــة")11(. ــاً للمصداقي مرادف

2- ســرعة التغطيــة اإلعالميــة: تنشــر وســائل اإلعــالم الروســية 
ــا  ــاعة، مم ــدار الس ــى م ــة عل ــريعة ومتتابع ــة س ــات إخباري تغطي
يــؤدي لتعزيــز ارتبــاط المتابعيــن بهــا وإيمانهــم بمصداقيــة األخبار 
والتحليــالت الصــادرة عنهــا كمــا تتعــزز مصداقيــة القصــة بنشــر 
ــي  ــع التواصــل االجتماع ــى مواق ــتمرة عل ــررة ومس ــائل متك رس

بالتزامــن مــع البــث التليفزيونــي.

3- االستشــهاد االنتقائــي بالمصــادر: تعتمــد وســائل اإلعــالم 
ــة  ــر دقيق ــات غي ــزاء الحقائــق وصياغــة رواي ــى اجت الروســية عل
ــئ  ــهاد الخاط ــة لالستش ــور، باإلضاف ــر الص ــع وتحري ــن الواق ع
بالمصــادر الموثــوق بهــا، وعلــى ســبيل المثــال، نشــرت روســيا 
ــه  ــروف بموقف ــز المع ــراون موس ــى ب ــبته إل ــاً نس ــوم تصريح الي
المعــارض لنظــام األســد، يتضمــن ادعــاءات بــأن المعارضــة 
الســورية نفــذت هجمــات باألســلحة الكيماويــة فــي 21 أغســطس 
2013، وهــو مــا تبيــن أنــه تصريــح ُمفبــرك، وأن التصريــح 

ــد. ــام األس ــاداً لنظ ــن انتق ــز يتضم ــي لموس الحقيق

4- التغطيــة التراكميــة لألحــداث: تقــوم وســائل اإلعــالم الروســية 
بتغطيــة التطــورات بصــورة تراكميــة مــن خــالل متابعــة األحــداث 
ــزز  ــا يع ــو م ــا، وه ــور حدوثه ــر التطــورات ف ــا ونش ــذ بدايته من
ارتبــاط الجمهــور بهــا واعتمــاده عليهــا، ويتــم التغلــب علــى 
ــي المتابعــات المنشــورة لبعــض األحــداث بعــرض  التناقضــات ف
وجهــات نظــر مختلفــة وآراء متعــددة حــول القضيــة الواحــدة فــي 

ــاز. ــل واالنحي ــات التضلي ــي اتهام ــة لنف محاول

روســيا  تســعى  االجتماعــي:  التواصــل  مواقــع  مراقبــة   -5
للســيطرة علــى النقاشــات االفتراضيــة حــول السياســات الروســية 
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الرصــد  فــرق  وتعمــل  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
ــي  ــي فترت ــاعة ف ــدار الس ــى م ــت عل ــية لإنترن ــة الروس والمتابع
ــي أن  ــاعة، وينبغ ــى 12 س ــا إل ــن تصــل كل منهم ــل متتابعتي عم
يســتوفي كل منهــم حصــة يوميــة قدرهــا 135 تعليقــاً بحــد أدنــى 
200 حــرف لــكل تعليــق للــرد علــى اآلراء والتعليقــات العدائيــة 

الموجهــة للسياســات الروســية)12(.

ــار  ــود 1.7 ملي ــى وج ــدد إل ــذا الص ــي ه ــارة ف ــدر اإلش وتج
مســتخدم نشــط علــى فيــس بــوك وحــده يعتمــدون علــى صفحــات 
هــذه  وتتميــز  والتطــورات،  األحــداث  متابعــة  فــي  األخبــار 
ــات  ــار المعلوم ــرعة انتش ــة بس ــة االفتراضي ــات اإلعالمي المنص
بســبب إعــادة نشــرها مــن جانــب مالييــن المســتخدمين حــول 

العالــم )13(. 

رابعًا: منوذج »رو�ضيا اليوم« 
ــة  ــى كيفي ــاً عل ــوم" نموذج ــيا الي ــد "روس تع
ــح  ــاع عــن مصال ــي الدف ــف اإلعــالم ف توظي
الــدول، حيــث تمكنــت مــن اجتــذاب أكثرمــن 
ــى  ــار مشــاهدة لفيديوهاتهــا المنشــورة عل ملي
اليوتيــوب، ممــا جعلهــا القــوة الضاربــة فــي 

ــانة اإلعــالم الروســي. ترس

ــي  ــيمونيان" الت ــا س ــرف "مارجريت وتش
تديــر "روســيا اليــوم" منــذ 2005 علــى 
الدفــاع عــن المصالــح الروســية ومنــع هزيمة 
موســكو فــي "حــرب الصــور" فــي مواجهــة 
ــادة  ــن لزي ــع الكرملي ــا دف ــو م ــنطن، وه واش
ميزانيــة "روســيا اليــوم" عشــرة أضعــاف 
مــن 30 مليونــاً إلــى 300 مليــون دوالر فــي 

ــنوات )14(. عشــر س

ويرتبــط االهتمــام الروســي بتعزيــز دور "روســيا اليــوم" 
بخســارة موســكو تعاطــف الــرأي العــام العالمــي خــالل هجومهــا 
علــى أوســيتيا الجنوبيــة وجورجيــا فــي عــام 2008 بعــد الحمالت 
العدائيــة مــن جانــب اإلعــالم الغربــي التــي صورتهــا كدولــة 

ــوار. ــدد دول الج ــة ته معتدي

ويتمثــل الهدف األساســي لـ"روســيا اليوم" في نــزع المصداقية 
عــن وســائل اإلعــالم الغربيــة، وإقنــاع الجمهــور بترويجهــا أفكاراً 
ــه  ــا أكدت ــو م ــة، وه ــة واألوروبي ــح األمريكي وآراء تخــدم المصال
ســيمونيان فــي مقالهــا المنشــور فــي مــارس 2014، حيــث 
أشــارت إلــى أن الصحفييــن فــي "روســيا اليــوم" يكشــفون الوجــه 
ــه  ــروج ل ــذي ت ــاق ال ــات المتحــدة ويواجهــون النف ــي للوالي الحقيق

مــن خــالل روايتهــم للحقيقــة)15(.

ــائل  ــي لوس ــكار الغرب ــاء االحت ــوم" إلنه ــيا الي وتســعى "روس
اإلعــالم الجماهيريــة والــرأي العــام العالمــي مــن خــالل التغطيــة 
المضــادة لوســائل اإلعــالم الغربيــة، واإليعــاز بصــورة غيــر 

مباشــرة أن وســائل اإلعــالم الغربيــة تفتقــر إلــى الموضوعيــة 
ــم  ــم ومحاولته ــح دوله ــن مصال ــم ع ــبب دفاعه ــة، بس والمصداقي
ــة)16(. ــة الغربي ــع الثقاف ــالءم م ــي تت ــم الت ــكار والقي ــج لألف التروي

وتمكنــت "روســيا اليــوم" مــن تحقيــق انتشــار عالمــي واســع 
النطــاق عبــر االعتمــاد علــى مقدمــي برامــج أمريكييــن وأوروبيين 
ومحرريــن مــن الشــباب يصــل متوســط أعمارهــم إلــى 30 عامــاً 
التوظيــف  إلــى  اللغــة اإلنجليزيــة، باإلضافــة  يتقنــون جميعــاً 

ــة. ــا البصري النموذجــي للتكنولوجي

ــة  ــام وســائل اإلعــالم العالمي ــوم" اهتم ــت "روســيا الي واجتذب
ــهير،  ــي الش ــي األميرك ــام اإلعالم ــد انضم ــام 2013 بع ــي ع ف
"الري كينــج" إلــى فريقهــا بعــد عملــه فــي ســي إن إن لمــدة 
ــوان  ــوم" بعن ــيا الي ــي "روس ــاً ف ــج برنامج ــدم كين ــاً. ويق 25 عام
"المنــاورات السياســية مــع الري" )17(، وهــو مــا أضفــى مصداقيــة 
علــى روســيا اليــوم فــي مواجهــة االتهامــات 

ــة. ــة ومضلل ــار كاذب بنشــر أخب

الروســية  اإلعــالم  وســائل  وتواجــه 
ضغوطــاً غربيــة متصاعــدة وصلــت إلــى حــد 
ــة  ــن تغطي ــا م ــث ومنعه ــب الب ــد بحج التهدي
األخبــار وحظــر عمــل المراســلين والمكاتــب 
ــدول،  ــذه ال ــل ه ــا داخ ــة له ــة التابع اإلعالمي
االتصــاالت  تنظيــم  هيئــة  أعلنــت  حيــث 
البريطانيــة )Ofcom( فــي عــام 2012 أن 
"روســيا اليــوم" قامــت بانتهــاك قوانيــن البــث 
بســبب االفتقــار إلــى الدقــة والموضوعيــة فــي 
التغطيــات اإلخباريــة والتضليــل المعلوماتــي 

ــن)18(.  ــد للمتابعي الُمتعم

خام�ضًا: مواجهة احلروب االإعالمية
تبنــت مراكــز التفكيــر األمريكيــة عــدة توصيــات لمواجهــة "حــرب 
اإلعــالم مــع روســيا"، حيــث دعــا المجلــس األطلســي إلــى تعزيــز 
ــدة  ــد ع ــة ران ــت مؤسس ــي، وأطلق ــالم الروس ــى اإلع ــة عل الرقاب
توصيــات لمواجهــة وســائل اإلعــالم التابعــة لموســكو، يتمثــل 

أهمهــا فيمــا يلــي:

ــد بضــرورة  ــراء ران ــكار الســبق اإلعالمــي: أوصــى خب 1- احت
ــة  ــات اإلخباري ــرض التغطي ــي بع ــبق اإلعالم ــى الس ــة عل الهيمن
بصــورة ســريعة وقبــل أن تعرضهــا وســائل اإلعــالم الروســية، إذ 
يكفــل "الســبق اإلعالمــي" تشــكيل إدراك الجمهــور عــن الواقــع.

ــر  ــرعة نش ــالل س ــن خ ــي م ــل اإلعالم ــة التضلي ــن مواجه ويمك
المعلومــات الصحيحــة بكثافــة عبــر مختلــف المنصــات اإلعالميــة 
واالفتراضيــة، والكشــف عــن وســائل التالعــب بوعــي الجمهــور 

التــي تتبعهــا وســائل اإلعــالم الروســية )19(. 

ــرورة  ــد ض ــات ران ــد توصي ــات: تؤك ــى التداعي ــز عل 2- التركي
تجنــب االنجــراف خلــف الجــدل اإلعالمــي مــع وســائل اإلعــالم 

الروســـية  اإلعـــالم  وســـائل  تنشـــر 
تغطيـــات إخباريـــة ســـريعة ومتتابعـــة 
علـــى مـــدار الســـاعة، ممـــا يـــؤدي لتعزيـــز 
وإميانهـــم  بهـــا  املتابعـــني  ارتبـــاط 
مبصداقيـــة األخبـــار والتحليـــالت الصادرة 
ــة  ــة القصـ ــزز مصداقيـ ــا تتعـ ــا كمـ عنهـ
ومســـتمرة  متكـــررة  رســـائل  بنشـــر 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
بالتزامـــن مـــع البـــث التليفزيـــوين وتعتمـــد 
وســـائل اإلعـــالم الروســـية علـــى اجتـــزاء 
ـــة  ـــري دقيق ـــات غ ـــة رواي ـــق وصياغ احلقائ
عـــن الواقـــع وحتريـــر الصـــور، باإلضافـــة 
باملصـــادر  اخلاطـــئ  لالستشـــهاد 

املوثـــوق بهـــا.
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ــة  ــات التدخــالت الخارجي ــى كشــف تداعي ــز عل الروســية والتركي
ــية.   الروس

ــات  ــم تداعي ــى تقيي ــز عل ــد بالتركي ــراء ران ــى خب ــا أوص كم
التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا والتأكيــد علــى االلتــزام 
تســوية ســلمية للحــرب األهليــة الســورية، بــدالً مــن مواجهــة 
قصــص وتغطيــات "روســيا اليوم" والمصــادر األخــرى المدعومة 

ــن عــن المعارضــة الســورية )20(. ــن الكرملي م

3- تشــكيل اهتمامــات الجمهــور: تؤكــد توصيــات رانــد ضــرورة 
تجنــب الــرد علــى كل التغطيــات اإلخباريــة الزائفــة، وتبنــي 
"اتجاهــات أكثــر إنتاجيــة" لتقويــض مصداقيــة القائميــن علــى 
نشــر الدعايــة، فمثــالً يمكــن مواجهــة الرســائل اإلعالميــة الهادفــة 
عبــر  أوروبــا  شــرق  بــدول  الناتــو  حلــف  إلضعــاف عالقــة 
اســتعراض سياســات الحلــف فــي دعــم هــذه الــدول وتقديمــه 

مســاعدات ماليــة وعســكرية لتعزيــز قدراتهــا العســكرية.

4- الحجــب المؤقــت لوســائل اإلعــالم: تكــررت توصيــات مراكــز 
التفكيــر األمريكيــة حــول إمكانيــة حجــب وســائل اإلعالم الروســية 
ــى الرغــم مــن  ــة انتشــارها، وعل ــة تأثيرهــا وعرقل ــاً لمحارب مؤقت
ــإن "قطــع  ــة، ف ــة الصحاف أن هــذا اإلغــالق ســيتعارض مــع حري
ــاً لمواجهــة ســرعة انتشــار حمــالت  ــد يكــون ضروري ــق" ق التدف
اإلعــالم الروســي المعاديــة للواليــات المتحــدة والــدول األوروبيــة 

وفقــاً لمراكــز التفكيــر األمريكيــة)21(. 

ولقــد تبنــت الواليــات المتحــدة بعــض التوصيــات ســالفة الذكــر 

ــن  ــة م ــالم المدعوم ــائل اإلع ــي لوس ــار اإلعالم ــة االنتش لمواجه
روســيا، حيــث تــم إطــالق قنــاة تليفزيونيــة ناطقة بالروســية ُتســمى 
ــم  ــر 2016 يت ــي أكتوب "الوقــت الراهــن" )Current Time( ف
بثهــا علــى مــدار اليــوم، ويشــرف علــى هــذه القنــاة مجلــس إدارة 
البــث الــذي يديــر أيضــاً كالً مــن راديــو صــوت أميــركا وراديــو 

أوروبــا الحــرة.

ــون دوالر  ــي 22 ملي ــدر بحوال ــة تق ــص ميزاني ــم تخصي  وت
للقنــاة الجديــدة الناطقــة بالروســية عــام 2017، ممــا جعلهــا 
تجتــذب مشــاهدات تتجــاوز 40 مليــون مشــاهدة حتــى مايــو 
ــر  ــزال دون مســتوى منافســة انتشــار وتأثي ــا ال ت 2017، إال أنه

الترســانة اإلعالميــة الروســية)22(.

ــات  ــيا والوالي ــن روس ــة بي ــرب اإلعالمي ــفت الح ــاً، كش ختام
لسياســات  األمريكيــة  التفكيــر  مراكــز  ترويــج  عــن  المتحــدة 
الليبراليــة، خاصــة حريــة  المبــادئ  تصعيديــة تتعــارض مــع 
الصحافــة، مثــل حجــب القنــوات المدعومــة مــن الكرمليــن وإغالق 
ــدول  ــدة وال ــات المتح ــي الوالي ــليها ف ــل مراس ــع عم ــا ومن مكاتبه
األوروبيــة، باإلضافــة إلــى اختــراق العمــق االســتراتيجي لروســيا 

ــية. ــن بالروس ــور الناطقي ــات جمه ــي توجه ــر ف والتأثي

ــدى  ــي ل ــن القوم ــارات األم ــة اعتب ــى أولوي ــك إل ــع ذل ويرج
الخبــراء األمريكييــن، وتصاعــد عــداء النخــب الفكريــة األمريكيــة 
ــر وانتشــار وســائل اإلعــالم  ــد تأثي لروســيا والمخــاوف مــن تزاي

ــة مــن موســكو. المدعوم
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