
عــى الرغــم مــن أهميــة »اإلعــام االســتباقي« يف 
العــام لقبــول قــرارات أو  تهيئــة املجتمعــات والــرأى 
ــن  ــط م ــك النم ــف ذل ــإن توظي ــا، ف ــية م ــوالت سياس تح
ــه  اإلعــام يف بعــض دول املنطقــة جــاء متأخــرًا عــن مثيل
ــرًا بشــكل كبــر عــى  ــة، الــذي ظــل مؤث يف الــدول الغربي
ــن  ــرًا م ــزًءا كب ــيام وأن ج ــة، ال س ــام يف املنطق ــرأى الع ال
يــزال-  الــدول كان -وال  تلــك  »اإلعــام االســتباقي« يف 
ًهــا ومخاِطبـًـا الــرأي العــام يف املنطقــة؛ حيــث مارســت  ُمَوجِّ
القنــوات الغربيــة املوجهــة الــدور األبــرز يف هــذا اإلطــار.

ــاط  ــر أمن ــد أك ــتباقي« أح ــام االس ــط »اإلع ــد من ويُع
اإلعــام تعقيــًدا نظــرًا لتعــدد أدواره وأهدافــه، فيمكــن أن 
ــزًا.  ــذًرا، أو محفِّ ــا، أو من ــا، أو مهيِّئً ــا تحريضيًّ يكــون إعاًم
وعــادًة مــا يســعى »اإلعــام االســتباقي« لتحقيــق هدفــه 
مــن خــال تبنــي قضيــة مــا وتســليط الضــوء عليهــا، 
ــدد  ــأيت تع ــا ي ــن هن ــي، وم ــٍة إىل املتلق ــا بكثاف وتصديره

منــاذج هــذا النمــط مــن اإلعــام.

ريادة غربية:
ــائل  ــى وس ــرًا ع ــتباقي« حك ــام االس ــط »اإلع ــل من ظ
ــة  ــت املنطق ــام ظل ــة، في ــة لســنوات طويل اإلعــام الغربي
بــه  ومتأثــرة  اإلعــام،  مــن  النــوع  لهــذا  مســتقِبلًَة 
ــام  ــائًعا يف اإلع ــط ش ــك النم ــن ذل ــه، إذ مل يك وبتداعيات
العــريب، وقــد بــرز دور »اإلعــام االســتباقي« الغــريب خــال 
العرشيــن عاًمــا املاضيــة، إذ مثـّـل إطــاق الواليــات املتحدة 
األمريكيــة خطــة »الحــرب عــى اإلرهــاب« منعطًفــا مهــامًّ 

يف مســرة »اإلعــام االســتباقي« الغــريب، واألمريــي خاصــة؛ 
حيــث مهــد ذلــك النمــط مــن اإلعــام للحــرب عــى 
أفغانســتان ومــن ثــم عــى العــراق، ثــم التواجــد األمريــي 
ــام  ــرأى الع ــل ال ــد تأهي ــة بع ــنوات طويل ــراق لس يف الع
العاملــي واألمريــي واإلقليمــي لهــذه التحــركات العســكرية 
التــي تــأيت، وفًقــا للرؤيــة األمريكيــة، يف إطــار الحــرب عــى 
ــي  ــبتمرب 2001، والت ــداث 11 س ــاب أح ــاب يف أعق اإلره
اســتطاع اإلعــام األمريــي توظيفهــا بشــكل جيــد لخدمــة 
أهــداف وسياســات واشــنطن خــال ســنوات طويلــة 

ــك األحــداث. ــت تل أعقب

نماذج إقليمية:
املنطقــة،  يف  االســتباقي«  »اإلعــام  ظهــور  وبعــد 
تعــددت أمناطــه بشــكل رسيــع، حيــث انقســم إىل أربعــة 

ــى: ــية ه ــاط رئيس أمن

ــام  ــياق اإلع ــذا الس ــربز يف ه ــي: وي ــام ترويج ١- إع
ــورية إىل  ــة الس ــة األزم ــذ بداي ــعى من ــذي س ــراين ال اإلي
تشــويه صــورة االحتجاجــات الشــعبية، والتشــكيك يف نوايا 
املعارضــة، والتأكيــد عــى »دعــم ســوريا ضــد التقســيم«، 
والوقــوف إىل جانــب النظــام الســوري الحليــف، عــى 
ــران،  ــا إي ــي تواجهه ــة الت ــات االقتصادي ــن األزم ــم م الرغ
بســبب العقوبــات الخانقــة التــي تعرضــت لهــا عــى 
خلفيــة أزمــة برنامجهــا النــووي، والتــي مل يُحــدث رفعهــا، 
ــو  ــووي يف يولي ــاق الن ــول لاتف ــد الوص ــا بع ــة م يف مرحل
2015، تحســًنا ملموًســا يف حيــاة املواطــن اإليــراين، ال 
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ســيام يف ظــل بقــاء العقوبــات األمريكيــة التــي مــا زالــت 
تعرقــل رفــع مســتوى التعامــات بــن املصــارف اإليرانيــة 

ــة.  ــارف الغربي واملص

فضمــن اســراتيجية إعاميــة واضحــة تعتمدهــا إيــران 
يف مثــل هــذه الحــاالت، روج اإلعــام اإليــراين لفكــرة 
ــة« يف  ــوى املامنع ــر »ق ــوريا آخ ــا أن س ــية مفاده أساس
املنطقــة، وأن ســقوط نظامهــا يعنــي انهيــار »محــور 
املامنعــة« الــذي تقــوده إيــران، وتتحالــف يف إطــاره 
ســوريا مــع النظــام اإليــراين، وقــد اعتمــد يف هــذا الســياق 
عــى شــعبية الشــعارات الرنانــة لــدى رشيحــة مهمــة مــن 
ــات  ــل تبع ــا إىل تحم ــا ضمنيًّ ــراين، ودع ــام اإلي ــرأى الع ال

ــوريا. ــف يف س ــام الحلي ــم النظ دع

التــي  املســتمرة  البرشيــة  الخســائر  مــع  وحتــى 
تكبدتهــا إيــران يف ســوريا، ســارع اإلعــام اإليــراين إىل 
ــؤدي  ــادات العســكرية يف ســوريا ت ــد عــى أن القي التأكي
ــز عــى ترصيحــات املرشــد  ــد الركي ــا، وتعم ــا وطنيًّ واجبً
ــي، يف 6 ديســمرب 2016،  ــة عــي خامنئ األعــى للجمهوري
التــي أشــار فيهــا إىل أن إيــران تدافــع عــن نفســها بدعمها 

ــوري. ــام الس للنظ

ــة  ــام القريب ــائل اإلع ــت وس ــه، حرص ــار ذات ويف اإلط
ــة  ــال مرحل ــاين، خ ــن روح ــس حس ــة الرئي ــن حكوم م
انتهــت  والتــي   »1+5« مجموعــة  مــع  املفاوضــات 
بالوصــول لاتفــاق النــووي يف يوليــو 2015، عــى الرويــج 
للعوائــد االقتصاديــة والسياســية الكبــرة التــي ســوف 
يفرضهــا االتفــاق النــووي، وذلــك ملواجهــة حملــة الدعايــا 
املضــادة التــي شــنتها وســائل اإلعــام القريبــة مــن تيــار 
املحافظــن، والتــي اعتــربت أن هــذا االتفــاق يتضمــن 
ثغــرات خطــرة ويهــدر الجهــود التــي بذلتهــا إيــران خال 

ــووي. ــا الن ــر برنامجه ــة لتطوي ــنوات املاضي الس

ــة  ــط إىل تهيئ ــذا النم ــعى ه ــدي: ويس ــام متهي ٢- إع
الــرأى العــام الداخــي إلجــراءات جديــدة، وهــو مــا يبــدو 
جليًــا يف اإلعــام الــريك التابــع للحكومــة، فمنــذ اللحظــات 
األوىل التــي أعقبــت محاولــة االنقــاب الفاشــلة، شــن هذا 
ــة« ومؤسســها  ــة »خدم ــا عــى حرك ــا قويً اإلعــام هجوًم
ــذ تلــك  ــن باعتبارهــا املحرضــة عــى تنفي ــه جول ــح الل فت
املحاولــة، ودعــا إىل إقصــاء العنــارص التابعــة للحركــة مــن 
ــة،  ــية يف الدول ــات الرئيس ــكرية واملؤسس ــة العس املؤسس
ــريك  ــام ال ــرأى الع ــم ال ــى دع ــول ع ــاول الحص ــام ح ك

ــج  ــن الربام ــد م ــث العدي ــال ب ــن خ ــوة م ــذه الدع له
ــداه  ــد أب ــتثامًرا لتأيي ــة، اس ــذه القضي ــول ه ــة ح الحواري
قطــاع عريــض مــن الشــارع الــريك للرئيــس رجــب طيــب 

ــاب. ــة االنق ــة محاول ــان يف مواجه أردوغ

وطالــب  لــه  روج  مــا  تنفيــذ  التوســع يف  أن  غــر 
بــه اإلعــام الــريك متمثــا يف إقصــاء املنتمــن لحركــة 
ــتياًء يف  ــار اس ــد أث ــة، ق ــات الدول ــن مؤسس ــة« م »خدم
ــك مــن  ــواءه بعــد ذل ــريك حــاول اإلعــاُم احت الشــارع ال
خــال توجيــه االهتــامم إىل قضايــا أخــرى، ويتمثــل أهمهــا 
يف العمليــات اإلرهابيــة التــي تتعــرض لهــا تركيــا، وتتهــم 
حــزب العــامل الكردســتاين وتنظيــم »داعــش« باملســئولية 
عنهــا، إىل جانــب الجهــود التــي تبذلهــا تركيــا للوصــول إىل 

ــة الســورية. تســوية لألزم

ــه  ــي توج ــادات الت ــم االنتق ــري: رغ ــام تحذي ٣- إع
غيــاب  بســبب  املنطقــة  يف  اإلعــام  وســائل  لبعــض 
دورهــا يف محاربــة اإلرهــاب النشــط يف العديــد مــن 
دولهــا، فــإن اإلعــام املغــريب قــد اســتطاع توظيــف منــط 
ــة  ــة لخدم ــنوات املاضي ــال الس ــتباقي »خ ــام االس »اإلع
هــذا الهــدف، مــن خــال تبنــي اســراتيجية تعتمــد عــى 
تغيــر الخطــاب واملحتــوى اإلعامــي املوجــه ملناقشــة 
ــذ  ــورت من ــي تبل ــة الت ــى السياس ــاب، وه ــا اإلره قضاي
ــراًرا  ــادس ق ــد الس ــك محم ــريب املل ــل املغ ــدر العاه أص
يقــي مبراجعــة مناهــج وبرامــج تدريــس الربيــة الدينيــة 
يف مختلــف مســتويات التعليــم بغــرض تكريــس قيــم 

التســامح واالعتــدال.

ويــأيت الخطــاب اإلعامــي املغــريب املتجــدد إزاء قضايــا 
اململكــة  اعتمدتهــا  أوســع  إطــار خطــة  يف  اإلرهــاب 
يــرى  الدينــي، حيــث  عــام 2008 لإلصــاح  املغربيــة 
الخــرباء أن املقاربــة اإلعاميــة املغربيــة ملحاربــة اإلرهــاب 
والتحذيــر مــن مخاطــره عــى املجتمــع، ســاهمت بدرجــة 
ــدد  ــك ع ــة- يف تفكي ــات األمني ــب املقارب ــرة -إىل جان كب

ــة.  ــا اإلرهابي ــن الخاي م

ــام  ــلبي لـ«إلع ــوذج س ــربز من ــي: ي ــام تحري ٤- إع
ــي  ــاول اإلعام ــل يف التن ــة، ويتمث ــتباقي«، يف املنطق االس
ــن بعــض  ــان، ب ــد، يف بعــض األحي ــي تتصاع ــات الت لألزم
دولهــا، بشــكل يــؤدي إىل اتســاع نطاقهــا وعرقلــة جهــود 
ــة-  ــات املغربي ــا يف الخاف ــدو جليً ــا يب تســويتها، وهــو م
يف  اإلعــام  وســائل  بعــض  ســعت  حيــث  الجزائريــة، 
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ــا مــا  املغــرب والجزائــر إىل تبنــي نهــج تحريــي، وغالبً
ــول توتــرات جديــدة  تتســبب يف ترويــج شــائعات ح

ــن. ــن الدولت ــق ب ــدو يف األف تب

ــام  ــائل اإلع ــض وس ــز بع ــال، تُرك ــبيل املث ــى س فع
ــبتمرب  ــب، يف س ــايف« نش ــاف »ثق ــى خ ــن ع يف الدولت
للربيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  يف  بينهــام   ،2016
والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، ويــدور حــول مســاعي 
الدولتــن لتصنيــف موســيقى »الــراى« كمــوروث ثقــايف 
ــام،  ــكل منه ــة ل ــة املحلي ــن الثقاف ــاين ضم ــراث إنس وت
وهــو الخــاف الــذي تــم تضخيمــه مــن جانــب وســائل 

ــام. اإلع

ــراى«  ــان »ال ــة ملهرج ــة املنظم ــت اللجن ــد تقدم فق
يف املغــرب بطلــب إىل املنظمــة لتصنيــف موســيقى 
»الــراى« باعتبارهــا تراثـًـا مغربيـًـا، وهــو مــا دفــع الجزائر 

ــل. ــب مامث ــدم بطال إىل التق

أمنــاط  توظيــف  إن  القــول  ميكــن  النهايــة،  ويف 
»اإلعــام االســتباقي« يف املنطقــة يبــدو أنــه ســوف 
يتزايــد خــال املرحلــة املقبلــة، خاصــة يف ظــل اســتمرار 
الخافــات العالقــة بــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة 
ــة  ــا مقبل ــدو أنه ــي ال يب ــا، الت ــة بأزماته ــة املعني املختلف

عــى تســويات سياســية يف املــدى القريــب. 
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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 خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   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 . 

ص.ب. 111414 أبوظبى - اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futurecenter.ae :بريد إلكتروني
www.futurecenter.ae

أنماط توظيف دول المنطقة لـ«اإلعالم االستباقي«


