
أكــر  لتصبــح  اإلعالمــي  االتصــال  نظريــات  تطــورت 

ــا  ــرة بعينه ــن فك ــع ع ــز، يداف ــالم متحي اســتيعابًا لوجــود إع

ــالم،  ــول اإلع ــد أن تح ــيام بع ــرى، ال س ــكار أخ ــل أف يف مقاب

يف كثــر مــن األحيــان، إىل آليــة أساســية تســتخدمها معظــم 

ــيع  ــا وتوس ــج ألهدافه ــل الرتوي ــن أج ــية م ــل السياس الفواع

ــا. ــن له ــدة املؤيدي قاع

ــالم  ــائل اإلع ــد ألدوار وس ــييس املتصاع ــذا التس ــن ه لك

يواجــه انتقــادات واســعة مــن جانــب الخــراء واملتلقــن عــى 

ــه اإلعــالم  ــع ب ــذي اضطل ــدور ال الســواء، ال ســيام يف ظــل ال

خــالل الفــرتة املاضيــة يف تشــكيل الــرأي العــام، وتكويــن 

ــرة  ــة املؤث ــرى واملصري ــا الك ــول القضاي ــة ح ــات عام اتجاه

ــدول. ــتقبل ال ــى مس ع

وعــى عكــس مــا تُــروِّج بعــض االتجاهــات مــن أن 

ــامل  ــالم يف دول الع ــامت اإلع ــن س ــمة م ــد س ــييس يع التس

الثالــث؛ فــإن املعطيــات املوجــودة تشــر إىل أن تلــك الظاهرة 

باتــت حــارضة يف أكــر وســائل اإلعــالم العامليــة شــهرة وتأثــرًا، 

ــا. ــدول تقدًم ــر ال ويف أك

ــة،  ــدة األمريكي ــات املتح ــيا والوالي ــل روس إذ أن دوال، مث

ألهدافهــا  للرتويــج  كأدوات  إعالمهــا  وســائل  اســتخدمت 

وسياســاتها يف منطقــة الــرق األوســط، كــام يالحــظ أن 

ــا دون غرهــا،  قضايــا بعينهــا يتــم االهتــامم بتغطيتهــا إعالميًّ

نظــرًا الختــالف أهميتهــا وتأثراتهــا عــى مصالــح تلــك الــدول.

أنماط متعددة:
يتزامــن تصاعــد دور اإلعــالم املســيس، يف األغلــب األعــم، 

مــع وقــوع أحــداث سياســية كــرى أو انــدالع أزمــات يف بعض 

ــذه  ــض ه ــة يف بع ــراف املنخرط ــعى األط ــث تس ــدول، حي ال

األزمــات إىل توظيــف وســائل إعالمهــا لخدمــة سياســاتها، 

ــا  ــر خططه ــمح بتمري ــام يس ــكيل رأي ع ــاهمة يف تش واملس

وأهدافهــا واســتقطاب مؤيديــن لهــا خــالل فــرتة األزمــة، 

وذلــك مبســاعدة وســائل اإلعــالم الخاصــة التــي تتقاطــع 

ــك األطــراف. ــح تل ــع مصال ــا م ــح مالكيه مصال

ــى  ــي ع ــييس اإلعالم ــذا التس ــر ه ــددت مظاه ــد تع وق

ــه عــى  ــدويل، وهــو مــا ميكــن تناول املســتوين اإلقليمــي وال

ــايل:  النحــو الت

1 -إعــام متحزب: شــهدت الســنوات الســت املاضيــة التي 

اندلــع فيهــا الحــراك الثــوري يف بعــض الــدول العربيــة، العديد 

مــن مظاهــر تســييس اإلعــالم، حيــث أفــرزت »الســيولة 

ــتقطاب  ــن االس ــًدا م ــا جدي ــة نوًع ــك املرحل ــة« يف تل اإلعالمي

والتحــزب، وانقســمت وســائل اإلعــالم يف الــدول التــي شــهدت 

تلــك التطــورات مــا بــن مؤيــد ومعــارض لهــا، يف ظــل افتقــاد 

ــى أدوات  ــام ع ــة، واعتامده ــة واملهني ــام للموضوعي كل منه

ــي لألوضــاع والتطــورات  ــاول التحلي ــدال مــن التن ــة ب هجومي

ــق  ــام كان الطري ــدول، في ــا مجتمعــات هــذه ال ــي متــر به الت

األســهل الســتقطاب الــرأي العــام هــو توجيــه االتهامــات 

املســتمرة للطــرف اآلخــر يف مقابــل احتــكار تبنــي الشــعارات 
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آليات متباينة:
كيف تتحول وسائل اإلعالم إلى أداة لخدمة أهداف سياسية؟
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 Policy Brief موجز سياسات

ــائل  ــن وس ــزب م ــط املتح ــذا النم ــر ه ــد ظه ــة، وق الوطني
ــا واليمــن وســوريا. ــس وليبي ــن مــر وتون اإلعــالم يف كل م

لكــن الوضــع ازداد ســوًءا يف كلٍّ مــن ســوريا وليبيــا 
واليمــن، حيــث تصاعــد دور امليليشــيات املســلحة واإلرهابيــة 
والجامعــات القبليــة التــي ســعت إىل تحقيــق مصالحهــا 
الذاتيــة مــن خــالل وســائل اإلعــالم التي اســتطاعت الســيطرة 

ــة. ــرتة املاضي ــا خــالل الف عليه

ــد  ــالم بع ــن اإلع ــط م ــذا النم ــرز ه ــه: ب ــام موج 2 -إع
ظهــور نســخ عربيــة مــن وســائل إعــالم عامليــة موجهــة 
للمنطقــة العربيــة، بــدأت باإلذاعــات املوجهــة مثــل إذاعــات 
»يب يب يس«، و«مونــت كارلــو«، و«لنــدن«، و«ســوا«، رغــم أن 
هــذا النمــط كان موجــوًدا قبــل ذلــك لكــن بشــكل محــدود، 
ــه إذاعــة »صــوت العــرب« التــي ســعت، يف  حيــث تعــر عن
ــج  ــايض، إىل الرتوي ــرن امل ــن الق الخمســينيات والســتينيات م

ــارصي. ــي الن للمــروع القوم

والالفــت يف هــذا الســياق، هــو أن تلــك اإلذاعــات مل 
تْخــَف أهدافهــا السياســية باعتبارهــا إحــدى أدوات »القــوة 
الناعمــة« يف املنطقــة، قبــل أن تظهــر القنــوات الفضائيــة يف 
اإلقليــم مثــل قنــاة »يب يب يس عربيــة«، و«الجزيرة«، و«روســيا 
اليــوم«، و«العــامل«، وهــي قنــوات كثــرًا مــا اســتُخدمت 
كمنصــات للتعبــر عــن سياســات بعــض الــدول تجــاه قضايــا 
ــا  ــة مواقفه ــا اإلعالمي ــس تغطيته ــا تعك ــا م ــة، وغالبً املنطق

ــية. السياس

ــدى  ــة كإح ــامل« اإليراني ــل »الع ــاة مث ــرز دور قن ــام ي في
القنــوات املوجهــة واملسيســة بامتيــاز؛ حيــث تعــر عــن 
سياســات النظــام اإليــراين، وتــروج ألهدافــه يف املنطقــة التــي 
ــة  ــتمرار حال ــة واس ــات اإلقليمي ــد حــدة األزم أدت إىل تصاع
ــات. ــك األزم ــيايس يف دول تل ــي والس ــتقرار األمن ــدم االس ع

وقــد ســعت إيــران مــن خــالل هــذه القنــاة وغرهــا مــن 
ــا يف  ــة له ــراف املوالي ــض األط ــة لبع ــرى التابع ــوات األخ القن
املنطقــة، مثــل قنــاة »املنــار« التابعــة لـ«حــزب اللــه« اللبناين، 
ــم  ــام داع ــن رأي ع ــراق، إىل تكوي ــوار« يف الع ــوات »األن وقن
لهــا يف بعــض املناطــق، وتعزيــز قدرتهــا عــى التمــدد داخــل 
ــل  ــج لبعــض الشــعارات مث دول األزمــات، مــن خــالل الرتوي
ــداف  ــي األه ــد تخف ــي مل تع ــتضعفن«، والت ــاعدة املس »مس
السياســية التــي تحــاول إيــران تحقيقهــا، وأدوارهــا الســلبية 

التــي تقــوم بهــا يف تلــك األزمــات.

ــائل  ــتخدام وس ــن اس ــض م ــى النقي ــد: ع ــام ُمقي 3 -إع
اإلعــالم كآليــات لخدمــة أهــداف سياســية والرتويــج ملواقــف 
ورؤى بعينهــا، يظهــر منــط آخــر لتســييس اإلعــالم مــن خــالل 
تدجينــه أو تكميمــه، وقــد بــرز ذلــك يف العديــد مــن الحاالت 
ــذ  ــا تُتخ ــادًة م ــال ع ــبيل املث ــى س ــم. فع ــل دول اإلقلي داخ
إجــراءات عقابيــة ضــد وســائل اإلعــالم املعارضــة أو التــي ال 
تخضــع للســيطرة الحكوميــة يف عــدد مــن دول اإلقليــم تحــت 
ذرائــع مختلفــة، كان آخرهــا يف الجزائــر، عــى ســبيل املثــال، 
حيــث تــم إغــالق 55 قنــاة خاصــة خــالل شــهر مايــو 2016، 
بحجــة أنهــا قنــوات غــر معتمــدة مــن قبــل الدولــة، ومتــارس 
عملهــا بشــكل غــر قانــوين، فيــام أشــار مراقبــون إىل أن ذلــك 
ــا ال تتوافــق  القــرار جــاء نتيجــة تبنــي هــذه القنــوات أهدافً

بشــكل عــام مــع سياســات الدولــة.

ــن  ــه، م ــج ذات ــي النه ــا إىل تبن ــا أيًض ــدت تركي ــام عم ك
خــالل إغــالق 170 وســيلة إعالميــة عقــب محاولــة االنقــالب 
الفاشــلة التــي وقعــت يف منتصــف يوليــو 2016، تشــمل 
ــة  ــا عالق ــالم له ــائل إع ــراد، ووس ــة لألك ــالم تابع ــائل إع وس
ــن،  ــه جول ــح الل ــا فت ــم زعيمه ــي يته ــة« الت ــة »خدم بحرك
الــذي يقيــم يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، بالتــورط يف 

ــالب. ــة االنق محاول

4 -إعــام انتقــايئ: ظهــرت خــالل الفــرتة املاضيــة العديــد 
مــن التقاريــر اإلعالميــة الدوليــة التــي تنتقــد تنــاول اإلعــالم 
الــدويل لقضايــا وأزمــات منطقــة الــرق األوســط، وبصفــة 
ــي  ــوريا، فف ــراع يف س ــرويس لل ــالم ال ــة اإلع ــة تغطي خاص
أكتوبــر   3 يف   The Guardian صحيفــة  نرتــه  مقــال 
انتقــاء  مثــة  أن  إىل   Alec Luhn الكاتــب  أشــار   ،2016
ــالم  ــائل اإلع ــره وس ــا تن ــن م ــار ب ــن لألخب ــا واضح وتبايًن
الروســية وبــن مــا يحــدث عــى األرض يف ســوريا مــن 
ــز وســائل اإلعــالم الروســية عــى غــارات  ــث ترك ــآٍس، حي م
القــوات الروســية عــى مواقــع املعارضــة املســلحة وتنظيــم 
الســوري  الجيــش  »نجاحــات«  تســميه  ومــا  »داعــش«، 
يف اســتعادة بعــض املناطــق مــن املعارضــة املســلحة، أو 
تنظيــم »داعــش«، كــام تبــدي اهتامًمــا خاًصــا بتســليط 
األضــواء عــى توزيــع الجنــود الــروس املســاعدات اإلنســانية 
يف املناطــق املنكوبــة يف حلــب، وذلــك بهــدف تحســن 
صــورة روســيا عــى املســتوى الــدويل، وحشــد الــرأي العــام 
الــذي بــدأ يف التخــي عــن فكــرة دعــم التدخــل العســكري 

ــال. ــاء يف املق ــا ج ــب م ــوريا، بحس ــرويس يف س ال
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الفكــرة ذاتهــا طرحتهــا صحيفــة The Independent يف 
ــر 2016،  ــال للكاتــب Patrick Cockburn يف 21 أكتوب مق
ــريب يف  ــالم الغ ــر اإلع ــة معاي ــر ازدواجي ــد األخ ــث أك حي
تقييــم مــا يحــدث يف املوصــل وحلــب، وبغــض النظــر عــن 
ــه، فقــد اســتند  ــه الكاتــب يف مقال الحكــم الــذي يصــل إلي
إىل دالئــل عديــدة يف هــذا الســياق، حيــث أشــار إىل أنــه يف 
الوقــت الــذي يــرى فيــه اإلعــالم الغــريب مــا يحــدث يف حلب 
تكــراًرا ملعركــة ودمــار مدينــة جــروزين الشيشــانية قبــل 16 
عاًمــا عــى يــد القــوات الروســية، فــإن وســائل اإلعــالم ذاتهــا 
ــادي  ــة الرم ــذي شــهدته منطق ــار ال ــا للدم ــر اهتامًم ال تع
ــاردة  ــدف مط ــا به ــي له ــف األمري ــراء القص ــراق ج يف الع

عنــارص تنظيــم »داعــش«.

ــييس  ــو تس ــاه نح ــول إن االتج ــن الق ــة، ميك ويف النهاي
ــي  ــورات الت ــا بالتط ــيظل مرتبطً ــذي س ــالم، ال ــائل اإلع وس
ــد  ــا يتصاع ــة، رمب ــة والدولي ــاحتن اإلقليمي ــى الس ــرأ ع تط
ــذي  ــرد ال ــدور املضط ــل ال ــة، يف ظ ــة القادم ــالل املرحل خ
ميارســه اإلعــالم يف التأثــر عــى الــرأي العــام، وحشــده 
لتأييــد سياســة محــددة، خاصــة مــع اتســاع نطــاق التبايــن 
ــة بأزمــات  ــة املعني ــة واإلقليمي والــراع بــن القــوى الدولي

ــة. املنطق
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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