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 :مقدمة
تسةيياا للةع عولهة، الفةا ة، الة  مةال  ذهةب تحة ت    االحصةا اإلعالم الغربية،  تحكمهاةا  ةك حموولوتيةا  ان االنتشار الواسع لوسائل 

ثةا ا  الشيوب  ةك الوووالة، ثةا ية، تا ةرت حرحمة  عاةع سةها  تالواثةاا  الفةا ة، الغربية،ش لةل هلة   شةمل  ةاظرت الة  تم ةر الوةواظر التةك 
لشةيوب اليربية، تالةتكما  ياةا  الة  حواتااا األال، اليربية،  ألن ظة ا التاةوف   ةك االةتالا  تسةائل  االعةالم الة  اظةا اسةالي  التالعة  بيةةو  ا

يتبةر  ةاظرت مال  اغراقاا  بالهواد اإلعالالي، الهختاا، التك قر حمون السيئ، الع الاو ، الوذوي، ت قيهاا االنتهائي، : تبالتالك  ان ظ ا التاةوف  
 امتراف لآلمر تسابه مصوثيته ت السي رت عايه تلبياده ع  ظو ته األثاي، ش 

االالتصةةةال الالتعةةةك لفةا ةةة، ترالةةةوا ا مةةةر  ةةةك الةابةةةل التخاةةةك عةةة  الفةا ةةة، الهكايةةة،  تهلةةة  بواسةةة ، تسةةةالي  ظوةةةا نتكةةةري عهةةةا  سةةةهع 
 بارف لقواع الهشاظر بهصراقي، الصورت الهرتج لاا ال  اتل ضهان نجاح اليهاي، االحصالي،ش (1)تاستهاال 

بةل لعةالم عربةك عةات  عة  حةةر ا بةرائل تثةيا، تت عاةع تالهواذ   ةك االيةالا اليربةكا اليةوم تثةبه السةتااما إلنتةاج غربةك الكة   ةك الةا 
األقةل قةةادرت عاةةع الواتاة، ظةة ا الهةةر اإلعالالةكش له ال  همةة  حجاظةةل التسةةارع الاائةل  ةةك الهسةةتجرا  التموولوتية، الهتياةةة، بوسةةائل االعةةالم 

 شتاالحصا  تالتك حهتاماا بل تحكتمرظا قوى ها  مااي، ثةا ته الوا ي، لايا لاو ، الارد اليربك
تالسؤا  اله رتح: ت   الوقع اإلعالم اليربك ضه  الاضاء الوذوك تالرتلك؟ الةا ظةك البةرائل التةك  ةتر اةا لاهتاةةك؟ تالةا ظةك الرلةائ  التةك 

  تا بواس تاا الةاتال، ظ ا االلتساح الفةا ك الغربك؟
 مفهوم الثقافة:

    تالتةو ا ال  التفةيف تي التا ” ثّةف “حيوك لاه، تت الص اه  لن الفةا ،  ك الاغ،

تي قّوالتةةه تظ بتةةةهش تي تياةةه عاةةع ت سةةة  “ثةاةةةل الةةراله “الشةةكء  تي قّوالةةه عوةةةرالا لةةان اليوتةةا تغيةةةر سةةوي   ةةةا  اليةةرب “قةةّوم “ 
  (2) ثورتش  تت ضا  أم  ظ ا الهص اه اليوع اإلثالح تلعادت الشكء عاع  اله تت ضا التصكيهش

، التاميةةر تتسةةاوب اليةةيع تالهياالاةة، تتهيةةع األالةةور التةةك حو اةة  الةة  هاحيةة، االةةا اثةة ال ا  الفةا ةة، ظةةك هلةة  التةةراي الكضةةاري تالواجيةة
 تشخصي، اإلنسان بها ظو عايه ال  ثاا  لالخير تالير   تحا  

 
  (3) ال اق، اليهاي، الماالو، التك حستخرم  ك الجاال  الكيات  تالتك حهي  الجتهع ع  الجتهع آمرش

ا قر استخرم الص اه الفةا ، الرت  تالكضةارت الةرت تمةرى  تةع اسةتةر عاةع الماهة، األتلةعا ت ةو  األنفرتبولوتك اإلنماي ي ادتارد حا ار: 
تان القا ال  هل  ثاغ حير اه المالسيمك التير ف الةائل: اظك هل  المل الهرل   ال ي  شتهل عاع الهير ، تاليةائر تالاوةون تاألمةالف 

 (4)تسب، ال  ذرف اإلنسان باعتباره عضوا  ك الهجتهعاشتالةواني   تالتةالير  تلل األعراف األمرى  تاليادا  الهم
 مفهوم الهوية:

لةيب بييةرا عة  الفةا ة، نجةر الااةوم الاو ةة،  الة ي  يةر الة  الهاةاظيا الكر فة، التةك حةةرحب  بةالوتود تالة ا  تالتةراي الفةةا ك  الفاهةا حةةرحب  
 تالتك  يوك توظر الشكء ت ةيةتهش” ظو“تالصرر الااوم الاو ، ظو لاه،  بالتيرد تالتووع تاالمتالف  تالتغير االتتهاعكش



تالاو ، اثة ال ا حيةرف عاةع تناةا: االكةيةة، اله اةة، الهشةتها، عاةع الكةةائ   تي حاة  الصةا، الفابتة، تالة ا  التةك ال حتبةر  تال حتةأثر 
بةةةع قائهةة، الاداالةةل الةة ا  قائهةة، تعاةةع قيةةر الكيةةات  تظةة ه تال حسةةهه لغيرظةةا الةة  الاو ةةا  تن حصةةبه الماناةةا تت حمةةون نةيضةةا لاةةا   الاو ةة، ح

 (5)الهي ا  ظك التك حهي  األالا ع  بيضاا البيض  تالتك حيبر ع  شخصيتاا ت ضارحاا تتتودظااش
 مفهوم الهوية الثقافية:

لةةل الجوانةة  الكياحيةة، االقتصةةاد ،  تةةع تلن لةةان حيبيةةر االاو ةة، الفةا يةة،ا  ةةرب  بةةي  االاو ةة،ا ت االفةا ةة،ا  ةةلن الهةصةةود بالاو ةة، الفةا يةة،  
ت ضةا  تاالتتهاعي، تالسياسي، تالكضار ، تالهستةباي،  ألعضاء الجهاع، الهو رت التك  وتهك للياا األ راد بالكب تالشيور االنتهةائك لةهش لناةا

اةةا تضةةب اا  تي ظةةك الةة  التةةك ا هاحيةة، اإلنسةةان تنةةةاءه تتهالياحةةه تقيهةةه  بكيةةا حيتبةةر الفةا ةة، ظةةك الهكةةرا ألي  ضةةارت تت تالةة،  ةةك حوتيا
تبالتةةالك االنسةةان ظةةو الهوةةتة لافةا ةة،  تالاو ةة، بمةةل الواظرظةةا الةة  ت مةةار تقةةيا  تاليتةةةرا  لهةةا  (6)حكمةةا  رلةة، اإلبةةراع تاإلنتةةاج الهير ةةكاش

 ساف هلرظا   او المائ  الو ير ال ي  خا  ل احه عالا الفةا ، تالتك حضا: الاغ،  التواثل  تانهاط الييعش
حكةل عوةةوان  1151ل، الفةا ة، ظةك تةةوظر الهشةما، الكضةار ، التةك  هةةر باةا اليةالا اإلسةةالالك  اةةر مصةاا بمتةاب ثةةرر سةو، تألن السةأ

شتلةةر  ةات  الة  مةال  تعهالةه عهوالةا تظةاه   المتةابي  عاةع 1141االشما، الفةا ،ا تظو المهل لمتابه األت  اشرتط الواض،ا الصةادر  ةك 
 همةة  حير ةةف تت  اةةا تت  ةةل تتةةه الخصةةول الةة  اقتةةراح  اةةو  لكةةل االشةةما، الفةا ةة،ا لاوثةةو  للةةع اشةةرتط الواضةة،اش تلةةةر تقةةر بأنةةه ال 

 (7)الشما، الفةا ، الا لا نوور للياا ال  مال  عهايتي  ظها: الارم تالبواء
 كونية:الهوية بين المحلية وال

تاليالق، بي  اليوله، تالاو ، الفةا ي،  ك ظ ه ال ات ، ال  البكا حتهفل تساسا  ك هل  التوا ر تالتصادم تالصراع بي  الغ ت اإلعالالك 
تالهةاتال، الفةا ي،ش  األت  نيوك به هل  االيهل الواعك تالاادف للع امتراف ثةا ، تال، تاع عتاا لت ت   ظو تاا تذهساا تساباا 

 ع  ذر   تسائل االعالمش (1) حااشاالمونا
لن الغ ت الفةا ك ليب ناحجا ذبيييا لايالق، بي  قوى تدت  حهتا  التموولوتيا تتمرى لةا حتوثةل بيةر للةع الةتخاا الة  التخاةف تالتبيية، 

اداحةه تتمالقةهش لناةةا االقتصةاد ،ش لنةه عهاية، الةصةةودت بويةل عاةع اسةةتراحيجي، الكمهة،  الاةرف الةة  تراءظةا الةب االنسةةان  ةك عةيرحةه تلغتةةه تع
الةررت لاولوج للع نه  الييشته ال  مال   اا ساوله تتمالقيتةه السةتبرا  نهةاهج الكيةات السةائرت  ةك الهجتهةع بوهةاهج اليةرت بلحةةان ل ع عة، 

 البواء الةيهك لاهجتهع الكل الغ تش
لغة ت  لناةا لهةا  ةةو  لدتارد سةيير: اهلة  الخ ةاب تالا الهةاتال، الفةا ية،  اةل ردت الايةل الواحجة، عة  اإلثةارت مارتية، الهتهفاة،  ةك  يةل ا

 الهضاد ال ي  ةوم بتكو ل الهواتا، بي  الواقع لها اث ويه الهستيِهر تقيةام الهسةتيه ر بةر ض ظة ا الواقةع تظرالةه  تبالتةالك  الهةاتالة، ظةك
  (1) تظا تسائل التغيير الفةا ك تالسياسك تلدراا ال ا  تا مر تالهكي شا

لرسه الووام اليالهك الجر ر الة ي حأسةب عاةع الة بية، األ اد ة، بكمةا التاةوف االقتصةادي تالواةوه السياسةك تا تمةار   لن اليوله، تاقع
الهياوالةا  تالهيةةارف الة  ذةةرف الغةةرب عاةع  سةةاب دت  اليةالا تمصوثةةا الضةةييا، الواةاش ت اةةرف ظة ا التوتةةه للةةع للغةاء الكةةرتد تذهةةب 

يا المونية، لهوووالة، تا ةرت ثةالك، لمةل لنسةان تلمةل الهجتهيةا   لال تن الاو ة، حختاةف الخصوثةيا  الفةا ية، تحمةر ب الجهوعة، الة  الةة
ا، ال  ليان اتتهاعك للع آمر بواءا عاع امتالف التار خ تا الا  تالهي يا  االتتهاعي، تالفةا ي،ش تلها لةان ظةرف اليولهة، ظةو الرا ةا الشةاال

 يا  تاالناتاح عاع اليالاشتاقصاء الخصوثيا    لن الاو ، حارف لاكااظ عاع الخصوث
 اإلعالم وتكريس النموذج الغربي:

التةرم التموولوتك تالتةوك  ك الجا  االعالم  ساظا  ك سي رت تظيهوة، الوهةوهج الغربةك  الهرحمة  عاةع الاردانية،  عاةع شةيوب اليةالا لن 
ئل اإلعةةالم تاالحصةةا  الهةةا تدى للةةع حغاةة  الاو ةة،  ةك  يةةاحاا االتتهاعيةة، تمصوثةةياحاا الفةا يةة،  نتيجةة، اال تمةةاا تالتةةةارب عة  ذر ةة  تسةةا

التك حهتا  تسالي  لاتةأثير تاالسةتهال، عاةع ظو ة، الغيةرش تحةةوم الاضةائيا  بةرتر لبيةر  ةك الكيةات الفةا ية، لااةرد بكيةا تثةبكل حوتةه  تةع 
الاو ةةا  األمةةرى باةةرة سةةي رت ظو تةةه األسةةرت تت ةةراد اليائاةة، الوا ةةرت   تليةةل الةة   هتاةة   الشةةرلا  اإلعالاليةة، المبةةرى ظةةو الةة   سةةي ر عاةةع 

الفةا يةة،   يكةةري الةةا  سةةهع باالسةةتيالب تالةة ي اعتبةةره رتسةةو الةة  الجانةة  السياسةةك تساسةةا  ةةك حمةةو   السةةا ، السياسةةي،  ةةك نور ةة، اليةةةر 



درتةه لةار  الةارلب االتتهاعك؛ اه ان الارد  تواا  بةس  ال   ر ته لسا ، الكالا ت ظ ا التواا  اذا  عايه رتسوا االستيالبا   ك  ةي  ت
 ةةك شةةةه االقتصةةادي  ةةك لتةةاب ارتسةةها ا تعبةةر عوةةه لةةون تن الياالةةل  صةةوع الوتوتةةا  صةةبه  يهةةا بيةةر ظةة ا الهوتةةوج الةةتكما ت السةةتيبر لاةة ا 

  (11) اليااللش
وثةي، ضه  ظ ا الهووور نستشف اليالق، بةي  اليةرب تالغةرب  ةك سةياف التبيية، الفةا ية، لاغةرب  تبتيبيةر تمةر هلة  االنسةال  الة  الخص

 الفةا ي، تالخضوع لتبيي، االمرش
 واقع اإلعالم العربي وإشكالية اإلنتاج واالستيراد  

 يةةانك الةة  نةةا يتك الشةةمل تالهضةةهون:  تهيةة  بصةةواع، رليمةة، ت ةرحةةه الجهاليةة، تالتجةةانب ت يةةانك الةة  ال اا  اإلعةةالم  ةةك الةةرت  اليربيةة، 
السةةةا ، السياسةةةي، التةةةك حةةةتكما  ةةةك الصةةةادره تالوةةةابع حهو اةةةه الهةةةا تياةةةه سةةةا وي ت ةةةادي التوتةةةه هت الضةةةهون ح بيةةةه الضةةةبابي، تحغيةةة  عوةةةه 

التضيي  الهستهر الهاةرتة عاةع اإلعالاليةي  الة  ذةرف السةا ،  تغيةاب رتح الهوضوعي،: لل هل   جياه الويرم التأثير  ك الرتي اليامش لن 
لرسا  ةران الفة، لرى الهواذ  اليربةك  ةك تسةائل اإلعةالم لوتاج لارقاب، تالرقاب، ال احي،  الهبادرت تاالبتمار لرى الياالاي  بة اعا  اإلعالم   

لها حهوكه ال  الجا   جيل الهستخرم اليتةرا تناا تلفر حاةته ت ر ة، الة   غربي،عالهي،   غالبا الا حمون الهكاي، تالوذوي، تاستبرالاا بوسائل 
 شالفيالحاا  ك الجتهيه

حمون البتمرت بل الةارت لوهاهج غربي،  ات بهيوةع آمةر حمةون  تل  ال لناا لا لن تسائل اإلعالم اليربي،  تع ت لن تنتجل براالة لعالالي، 
ذابع ات لباس  يتةر المفير انه عربك لم  اإلشما  ظوا ظةو عبةارت عة  لعةادت انتةاج لبةراالة  قر ساظهل  ك لرسا  ظ ه الةيا الغربي، بلع ائاا

ها  ةةل تعاةةع سةةبيل الهفةةا   الةةررج باسةةتيها  الااجةةا  الهكايةة، الهتيةةردت تالهتبابيوةة،  ةةك الختاةةف الهجتهيةةا  اليربيةة،ش غربيةة، بخ ةةاب عربةةك
  Arab Idoleخ اليربة، لبةراالة تالر مية، بر  انية، ظولور ة، تت  رنسةي،: )ارب ا ةرت  ام نا البراالة الاوي، الكالي، نجر تن اليوهاا عبارت عة  نسة

تالبةراالة الصةكي، الفةل  التاةاح األمضةر  ها  The Voice  ها  ةو ب The X Factor  الةب  ةالتور Arab Got Talenعةرب غةو  حالوةل 
 شmbcالتك حيرة عاع باق، ا   bigest loser  الخاسر األلبر The Doctorsدلتورا 

تال  توقةةف األالةةر عوةةر  ةةرتد البةةراالة الاويةة، تالصةةكي، بةةل  هةةب ظةة ا التةايةةر تلعةةادت الوسةةخ لبةةراالة غربيةة،  ةةك تهيةةع الجةةاال  اإلنتةةاج 
هي يةا  اتتهاعية، تثةا ية، الكةردت تظةك سةياف حةار خك اليةي  تبالسهيك البصري  تع اإلمبار ، الوااش لن البراالة الغربي، لنها تنتجل ضه  

ألتلةةع لجهاةةور الكةةرد  تهفةةل  ةةك الةةواذوك الهجتهيةةا  الغربيةة،ش ت تةةع تلن بفتاةةا الةوةةوا  الاضةةائي، التةةك  اتة اةةا الهشةةاظر الوتاةة، بالررتةة، ا
اليربك ع  ذر   الختاف الوسائل تال رف الهتا ، لجهيع  ئا  الهجتهع بها  ياا الكرتدي الرمل   لن األالر  تياة  بهسةأل، الهوا سة، الة  

لةةان ت ةةرمل ظةة ا  ةةك لذةةار الغةة ت اإلعالالةةك تعولهةة، اإلعةةالم لهةةا سةةب  الةة لر  لمةة  تن حوسةةاخ تسةةائل تتةةل الوثةةو  للةةع الهشةةاظر ت وهةةا  
اإلعةةالم الوذويةة، عةة  لةةل الخصوثةةيا  تالهيةة ا  الفةا يةة، تالكضةةار ، لاهجتهةةع الةة ي حتواتةةر تحت ةةور  يةةه لتصةةبه الهةةفال  ةةوف اليةةادت لوسةةائل 

 لعالم غربي،  ا ا ظو اإلشما  بييوهش
رر لجةةوء بيةةض الةوةةوا  التاا  ونيةة، إلعةةادت انتةةاج بةةراالة تحةايةةر تمةةرى الةة  تةةراء الكرتد ةة، اإلالمانيةةا  الهاد ةة، تالوسةةائل تلها تتةةر الةةا  بةة

ك التموولوتي، تالهوارد البشةر ، ها  الماةاءت  ةلن الير ةر الة  الشةرلا  اإلعالالية،  ةك الخاةية تالشةرف األتسة  تالصةر  تالةوةوا  التاا  ونية،  ة
  الةة  الهيةةرا  التموولوتيةة، تاألالةةوا  الةةا  جيااةةا حضةةاظك تحضةةارع الةوةةوا  الغربيةة، لمواةةا ال حبةة   تدنةةع تاةةر  ةةك دت  الهغةةرب اليربةةك حهتاةة

 التوته نكو الهبادرت تاالبتمار لهةاتال، ظ ا الغ ت اإلعالالك تالكااظ عاع الهورتي الكضاري تحكييوه تحرقيتهش
اةةةا تذويةةة، حكةةةا   عاةةةع الهةوالةةةا  الوذويةةة، تالكضةةةار ، تحرقيةةة، الاو ةةة، لن تسةةةائل اإلعةةةالم ظةةة ه  تةةةع تلن  اتلةةةل تن حي ةةةك االن بةةةاع بأن

الفةا ،   لن هل  ال  تيرى بيض الكصا تالبراالة الر وي، تالااماور ، التك حمرس ال  ماللاا ثةا ة، االيتبة،ا تحاةته الهجةا  عاةع الصةراعيه 
ع  ةةك الاضةةاءا  االتتهاعيةة، التةةك تنةةتة  ياةةاش تظةة ا الةةا لمةةل الةةا  صةةوع تراء البكةةر ت ةةك غالةة  األ يةةان األلفةةر رداءت الهةةا  جياةةه الوبةةوه  تةة

   جياوةا نةةو  لها لانةل الةرت  اليربية، ال حوةتة التموولوتيةا تلنهةا حسةتوردظا  ةلن هلة   يةود لهي يةا  الوضةوعي، تحار خية، البةررت قاباة، لااضةةا
ةا ية، تحمةةرس إلعةادت نسةةخ الهضةاالي  الغربيةة،  اةة ا ت توتة  عاياةةا اسةتخراالاا بالهي يةةا  الهكاية،ش تالةةا تن حسةتورد التموولوتيةةا باوا ةاةةا الف

 ظو االستيالبش     



 اةةو  ةصةةر ان الايهوةة، عاةةع  (11)بيةةر الكةةرب اليالهيةة، تتةةه الةةرئيب األالر مةةك رتا اةةل الةولتةةه الشةةايرت:ا  ةةان الوقةةل ألالرلةة، اليةةالا اش
الهجةةةا  اإلعالالةةةك  همةةة  الةةة  حهر ةةةر الهواقةةةف ت ةةةرة السةةةي رت الةةة  مةةةال  امتةةةراف ثةةةةا ك  ةةةتا عاةةةع عوصةةةر الاةةةرم تعوصةةةر البوةةةاء  ظةةةرم قةةةيا 

ر اليةه الهجتهع السائرت  ك الةابل غرس قيا تر رت لارتل، الهسي رت لعالاليةا باةرف ذهةب الاو ة، الوذوية، تحبوةك ثةا ة، الرل  ة،  تظة ا الةا تشةا
 الال  ب  نبك  ك لتابه الشما، الفةا ،ش

 (12)بةةي  الاةةةراء تاألغويةةاء تلمةة  بةةي  الهسةةرعي  تالهب ئةةي اش  – ةةك الوقةةل الكاضةةر  – ةةةو  الاةة  حةةولار:ا ان م ةةوط التهةةاس ال حةةةوم 
ل حسةةتغاه تسةةائل االعةةالم تظةة ا لاةةه  ةةرمل  يهةةا  يةةرف بيولهةة، االعةةالم تالةةا نةةتة عوةةه الةة  حموولوتيةةا  اليةةةرت سةةاظا  ةةك انتةةاج اعالالةةك ظائةة

 الغربي، ال  تتل استة اب تلبر عرد الهم  ال  الجهاظير ال  تتل التأثير  ك قيهاا تاحجاظاحااش 
 ك دراس، اليراني،  ر ف، ل  قر اذايل عاياا؛ تن قوةات الواةار  صةال عاةع تلبةر نسةب، الشةاظرت؛ لها تمة   الةع الةوةوا  الهكاية،  ةك 

؟ mbcعاةع الةرغا الة  تناةا قوةات عربية، تلمة  لهةاها  mbcبي، تت الخةاالب؛ لها تمة   الةع قوةوا  تمةرى الفةل  ي  تناا حتراتع الع الهرحب، الرا
 ألناا الةوات التك حأم  الصرارت  ك بفاا لابراالة الغربي، ها  الوسخ، اليربي، تالتك سب  تان حا هلرظاش 

الغربةةك  ةةك الصةةيغ، تالهضةةهون تظةة ا  يةةود بشةةمل تساسةةك الةةع تظوةةا نجةةر اإلعةةالم الهكاةةك  ةةك تي دتلةة، عربيةة، قةةر حبوةةع شةةمل اإلعةةالم 
مةةرتج اإلعةةالم نوعةةا الةةا عةة  السةةي رت الهباشةةرت لارتلةة، تدمولةةه  ةةك قبضةة، الهؤسسةةا  تالشةةرلا  التةةك ظةةك الؤسسةةا  حجار ةة، بالررتةة، األتلةةع 

فةةةا ك السةةةؤتلي، حةةةةع عاةةع عةةةاح  تسةةةائل غا تاةةا الةةةربه  ال حتكةةل بةةةأي نةةةوع الةة  الهسةةةؤتلي، االتتهاعيةة، لوسةةةائل اإلعةةةالم  ا التصةةري لاغةةة ت ال
  (13) االعالم التك ال  وبغك تن حةتصر عاع نةل الفةا ، تنشرظا بل ظك ال الب، ت ضا بانتةاء  كواظا تحةر ر الرى االبراع  يااشا
ية، لر ةه تالهتهفاة، لةر تثبه ال اوب ال  تسائل االعالم ان حساظا  ةك لعةراد الاةرد عاةع تسةاس قةيا الهواذوة، تحي  ة  عواثةر الاو ة، الفةا 

لتيبيةةر  ةك اليةةادا  تالتةاليةةر تالةةيا تالهيةةا ير االتتهاعيةة، تالةةر   تالاغة،  التةةك لاةةا دتر رئيسةك  ةةك حشةةميل تحرسةةيخ تحرقية، الكضةةارت تالفةا ةة، تا
الم اليربةك اليةوم بكاتة، عواهاش تلها لانل ثيان، الاغ، تالر البر الوه؟  أ   ظك الاغ،  ك اعالالوا الهكاك ال ي ال  ةتة   تةع لغتةه؟ الن االعة

الةةع حوهيةة،  مر ةة، حاةةرف الةةع حي  ةة  الةوالةةا  الفةا ةة، اليربيةة، الهشةةترل، لالةةر   تالاغةة، تالةةةيا   ةةك الةابةةل حجةةاتا عواثةةر االمةةتالف تالفةا ةةا  
  (14) الارعي،   ها  ؤم  عاع بيض البراالة حرنك  ك الهستوى الاغويشا

الةة  يوظا لغةة، عااليةة، بكجةة، حسةةايل اسةةتيياب الرسةةال، اإلعالاليةة، لةةون تن الجهاةةور الةة  تلإلشةةارت  ةةلن بيةةض الةوةةوا  الج ائر ةة،   سةةتيهل 
السةةتو ا  حيايهيةة، الختااةة،  لمةة   كةة  لوةةا التسةةاا  عهةةا لها لةةان الهةة  يون  ةةةا  تيهةةرتن ظةة ا األالةةر الةة  تتةةل هاا الاةةرف؟ تم ظةةو  يةةانون 

تماا عة  الماةاءت الهاوية، التةك  جة  حو رظةا  ةك اإلعالالةك اليربةك عرم التهم   ك الاغ، التك حيتبر شرط ال  شرتط اليهل اإلعالالك  تظوا نة
 لضهان نجاح رسالته تحأثيرظاش

لن اليوصر األساسك لااو ، الفةا ي، ظو الاغة،  الاسةان الكةيةةك الة ي  يبةر عة  الاو ة،  باإلضةا ، للةع الةر   تاليةيةرت تالتةراي الكضةاري 
ا لان عايه الكا   ك الهاضكش لن الاغا  حكةي  تحتجةرد الة  مةال  اإلنتةاج الهةادي  الخال بالشيوبش تالاغ،  ك الوقل الراظ  ليسل له

الهير ةك تالامةةري لاهجتهةةعش لةةةر تثةبكل الاغةةا  لةةالجيوس تقواظةةا  متسةه  ضةةاءا  األضةةيف الواةةاش تالةرليل تن الير ةةر الةة  الهجتهيةةا  
ي  ة، تلبةةر الفةةا  عاةع هلةة  له حيتبةر الاغةة، الكيةة، بةرتن الوةةااع: لناةةا حيةانك الةة  ظيهوة، الاغةةا  األتوبيةة، عاةع الاغةة، الهكاية،ش تحبةةةع الاغةة، اإلنجا

 الاغ، الموني، تت ر رلائ  اليوله،ش  
هلةةةة  الةةةةا تدى للةةةةع ذغيةةةةان الفةا ةةةة، الشةةةةيبي، األالر ميةةةة، عاةةةةع تهتاف الوةةةةاس الةةةة  مةةةةال  الهاةةةةبب )الجيوةةةة ( تالهألةةةةل تالهشةةةةرب )الالةةةةرت 

السةةاع األالر ميةة،  بسةةب  لرتةاع هلةة  للةةع التاةةوف األالر مةةك تالسةةي رت عاةةع تسةةائل تلولةالوال( تالهوسةةيةع األ ةةالم تالهساسةةال  تاسةةتاالا 
تحةويةا  اإلعةةالم تاإلنتةةاج تاسةةتخرام اسةتراحيجيا  االحصةةا  الكةةرثك لاتةةرت ةش تعايةه  اليولهةة، ليسةةل  ةةاظرت حااعاية،  لناةةا شةةمل تر ةةر الةة  

 تشما  االستيهار  هم  التيبير عوه باالستي ان الفةا كش

رعك لعةادت الووةر  ةك الهوووالةا  اإلعالالية،ش تاإلعةالم اليربةك ال الة  بتةو ير الةواد لعالالية، ظاد ة، حةرعا الفةا ة، اليربية، التةك لل ظ ا  ست
 تتتاةا الكةرتد الجغرا ية، الهورتثة، عة  االسةتيهار للةع ثةا ةا  ظاالشةي، لفيةرا الةا حتصةارع  ةو  الةشةور تحتجاظةل الجةوظرش تلها لةان الهسةةتوى 

ك الةةة ي تثةةال لليةةةه تسةةائل اإلعةةةالم تاالحصةةا  الةةة  تةةراء حوةةةوع تانتشةةار تدتا  اإلعةةةالم تاالحصةةا  التةةةك تثةةبكل  ةةةك الجغرا ةةك تاالتتهةةاع



ش التوات  الياال، ال  الواس  تتثبه الارد ذر ا  ةاعال تالتاةاعال  ةك اليهاية، االحصةالي،ش  ةلن هلة  ال  ةو ك بضةرترت اشةيبو،ا تاتهاةرتا اإلعةالم
 جهاور الهتاةك للع األعاع عوة الو ت  بالرسال، اإلعالالي، للع األسالش  ج  عاع اإلعالاليي  ر ع الستوى ال

لن ترقةةةع الةةةا  همةةة  تن حةرالةةةه الؤسسةةةا  تتتاةةة ت اإلعةةةالم لهجتهياحاةةةا ظةةةو التمةةةاحف تالتااعةةةل الةةةع غيرظةةةا الةةة  الهؤسسةةةا  االتتهاعيةةة، 
اةةع تال  مةةون التوةةوع الفةةةا ك الجةةرد امتةةراف لاةة ا تالفةا يةة، تالسياسةةي، تاالقتصةةاد ،  تتن حضةةع لثةةال ا  سياسةةا  لعالاليةة، حيهةةل بهوتباةةا ع

، الهجتهع تانها نوع ال  التماالةل تالتةواان  ةك  ةل االعتةراف بفةا ةا  األالةا األمةرى تظةو الةا  يةرف باليالهية، الفةا ية،  عمةب اليولهة، الفةا ية
يربية، تالجاباة، االمتةراف الامةري األتوبةك  التك ظك احجاه ت ادي  ر ر لضااء نوع ثةا ك اليي  عاةع شةيوب اليةالاش تحبةةعا  ها ة، الاو ة، ال

  (15)ال  االمتيارا  الرئيسي، ألي سياس، لعالالي، عربي،  هم  حصورظا  ك الهستوى الةوالكاش
 خاتمة:

لايل بهساعرت األ راد عاع التساب ثةا ، اليصر الها  وجه البكا الياهك تالتةرم التموولةوتك تالتةوةك  ماثة،  ةك لن الكراا اليالهك  
إلعالم تاالحصا   تال  مال  تسائل االحصا  تاإلعالم ت ر ، الصكا ، تالرتيش تقر  هفل ظ ا الكةراا الوبةرا لاكةوار تالتاةته الفةةا ك  الجا  ا

تاالسةتاادت الةة  ثةا ةة، الغيةةر لتماالةةل الفةا ةةا   تبة ل  حسةةتاير الةةرت  الضةةييا، الهةةا  همواةةا الة  الةضةةاء عاةةع الهشةةالل االتتهاعيةة، تتسةةباب 
ثةةوب الهياثةةرت عاةةع تن  سةةاظا اإلعةةالم  ةةك الكاةةاظ عاةةع الاو ةة، الفةا يةة، الوذويةة، تالارد ةة، إلثبةةا  تتودظةةا تبرتاظةةا عاةةع  التخاةةف تالتوتةةه

الهسةتوى الةرتلكش لن تسةائل اإلعةالم ال البة، بةاالنخراط  ةك سةيرترت االبتمةةار تاالبةراع  تةع حسةاعر عاةع حخ ةك الر اة، ا نواليةا التةك ذالةةل 
    ك تاقع الهجتهيا  اليربي،ش
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