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 3102دٌسمبر  /أكتوبر   - األول العدد  -  دورٌة علمٌة محكمة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة

ذ:اإلرليزيةحبوثذباللغةذ

 جامعة فيينا() -أ.د/ توماس باور                        ؟ انتسوٍك، انعاللاخ انعايح ، انصحافح .. عذاوج أو صذالح 

ذ:ةــالػرنديحبوثذباللغةذ

 الكلية اإلماراتية الكندية()  -د/ الصادق رابح       انصورج انذهنَح نإلسالو وانعزب فٌ انكتة انذراسَح انفزنسَح 
 

ذ:ةـالبحوثذباللغةذالعربي

 ًلزصنح يوجاخ انطَف انتزدد 

 25 – 9ص ... ة القاهرة(جامع) - انشراح الشال /أ.د                                                                                              
 

 وانصحافح وانعاللاخ انعايح فٌ عانًنا انًعاصز انسَاساخ انحكويَح 

 76 – 25ص ...   (جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية) -محمد البخاري /أ.د                                                
 

 ضاءاخ انعًويَحطثَعح انمواعذ انًنظًح نتذاول انًعهوياخ فٌ انف 

  88 – 79ص...   (5الجزائر )جامعة  - علي قسايسية /أ.د                                                                                       
 

 المناهج الدٌنٌة وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمٌة بجامعة األزهر دراسة مٌدانٌة 

 959 – 89ص ... (مصر الدولية  )جامعة - رزق سعد عبد المعطي /أ.د                                                                   

 

 

  المسئولٌة االجتماعٌة للعالقات العامة: دراسة تحلٌلٌة للمواقع اإللكترونٌة لمؤسسات قطاع
 171 – 131ص  ...(ت العامةالجمعية المصرية للعالقا) - حاتم محمد عاطف /د     االتصاالت العاملة فى مصر        

                                                                                

  ًالتعرض للسخرٌة السٌاسٌة عبر مواقع الشبــــكات االجتماعٌة وعالقته بإدراك الواقع السٌاس

 فً مصر دراسة تطبٌقٌة علً موقع الفٌس بوك
 545 – 965ص  ... (الحديثةجامعة ال) - إسالم أحمد عثمان /د                                                                      

 

  العالقة بٌن االتصال واتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس نحو تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات

 589 – 545ص ...  (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) -الرحمن علي السيد عبد                                    بالجامعات 
 

               اعتماد الجمهور فى دولة اإلمارات على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات السٌاحٌة 

 558 - 585ص ...  )جامعة القاهرة( - معصم بالل جمعة المعصم                                                                       

 ملخصاتذالرسائلذالعلمية:
 

  دراسح  يَذانَح  نهمائى تاالتصال :انــــــعوايم انًؤثزج عـــــهي انزضاء انوظَفٌ نهمائى تاالتصال فٌ انصحافح انهَثَح. 
 559ص ... (ين شمسع)جامعة  -صالح الدين رمضان عثمــان                                                                                

 
 

 .صورج انًزأج  في إعالناخ انمنواخ انفضائَح انعزتَح ودورها في تشكَم اتجاهاخ انشثاب انًصزى نحوها دراسح تحهَهَح يَذانَح 

 555ص...  ()جامعة القاهرة -لميس عالء الدين الوزان                                                                                   
 .تمََى دور إدارج انعاللاخ انعايح  فٌ فنادق انخًس نجوو تانماهزج 

548ص ... (المنوفية)جامعة  -إيمان كمال فرج حسن                                                                                            
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 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح صيٕا 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 المعطيأ. د/ رزق سعد عبد        
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح  ىٕىٌىجيا اإل الَ 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ِدلك اٌٍغح اٌع تيح  

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

    اٌع تيحجّهى  ح ِ
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 3 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 أ.د علً السٌد عجوة
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                ة عجمان للعلوم والتكنولوجيا          جامع              
                    

 أ.د انشراح الشال
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلية اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -تلفزيون أستاذ اإلذاعة وال                     

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة 

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 ود ٌوسف مصطفى عبده أ.د محم
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالمووكيل  – أستاذ الصحافة

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  ليبيا -وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة أستاذ اإلعالم  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -ووكيل كلية اإلعالم لشئون الطالب يون أستاذ اإلذاعة والتلفز                   

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 ك القومية األوزبكية بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بي
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 5جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية

ِحٌمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ
 

ُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى "     (31ورة الكيف آية )س - " َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم ِباْلَحقِّ ۚ إِنَّ
 صـَدق َلْلْاَّ اْلَعِظيـم

                                                     

تجمع مجموعة من خريجى اإلعالم بالجامعات المصرية حول ىدف نبيل وىو إنشاء جمعية عممية       
امة واإلعالم فى مصر لمعالقات العامة. والتف حول ىؤالء الخريجين مجموعة من أساتذة العالقات الع

والعالم العربى دعما وتشجيعا ليذا الكيان العممى الوليد. وجاءت فكرة إنشاء مجمة عممية لمعالقات العامة 
كأحد األدوات الداعمة ليذه الجمعية لنشر البحوث العممية لألساتذة، والمتقدمين لمترقية لمدرجات العممية 

 الت اإلعالم والعالقات العامة فى مصر والعالم العربى.الجامعية، وكذلك لطالب الدكتوراه فى مجا
ويتضمن العدد األول من المجمة عددا من األوراق العممية المقدمة من أساتذة كبار فى مجال      

فى موضوع " قرصنة موجات الطيف  )مصر(من انشراح الشال  /.دأاإلعالم من عدة دول مختمفة وىم: 
      حول: " التسويق والعالقات العامة والصحافة أعداء أم (النمسا) توماس باور من /الترددى"، أ.د

طبيعة القواعد المنظمة عن: "  (الجزائر)أصدقاء ؟"، كذلك ورقة عممية مقدمة من أ.د عمي قسايسية من 
ورقة عممية حول: "  (سوريا)لتداول المعمومات في الفضاءات العمومية"، وقدم أ.د محمد البخارى من 

 ت الحكومية والصحافة والعالقات العامة في عالمنا المعاصر"، أما أ.د رزق سعد عبد المعطىالسياسا
المناىج الدينية وانعكاساتيا عمى الدراسات اإلعالمية تقدم بورقة عممية حول موضوع "  (مصرمن )

 بجامعة األزىر دراسة ميدانية ".

تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف      
فى موضوع: " الصورة الذىنية لإلسالم  (الجزائر)التدريس لمتقدم لمترقية ومنيم: أ.م.د الصادق رابح من 

التعرض ببحث عن: "  (مصرمن ) والعرب فى المناىج الدراسية الفرنسية"، وتقدم د. إسالم أحمد عثمان
بــــكات االجتماعية وعالقتو بإدراك الواقع السياسي في مصر دراسة لمسخرية السياسية عبر مواقع الش

 ".تطبيقية عمي موقع الفيس بوك

وبحث بعنوان: "المسئولية االجتماعية لمعالقات العامة دراسة تحميمية لممواقع اإللكترونية لمؤسسات      
 )مصر(.من  حاتم محمد عاطف /قطاع االتصاالت العاممة فى مصر" لمباحث د

وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من 
" العالقة بين االتصال واتجاىات  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

من  السيد عبد الرحمنأعضاء ىيئة التدريس نحو تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات بالجامعات " لمباحث 
" اعتماد الجميور فى دولة اإلمارات عمى وسائل اإلعالم كمصدر لممعمومات وبحث عن:  (.مصر)

 .(اإلمارات العربية المتحدة)السياحية " لمباحث معصم بالل المعصم من دولة 



تير والدكتوراه ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم عدد من الباحثين الحاصمين عمى درجات الماجس     
وتقدم بنشر ممخص لرسالة  (ليبيا)بنشر ممخصات دراساتيم وىم: د. صالح الدين رمضان عثمان من 

دراسة   :الــــــعوامل المؤثرة عـــــمى الرضاء الوظيفي لمقائم باالتصال في الصحافة الميبية دكتوراه بعنوان: "  
تقدمت بنشر ممخص لرسالة  (مصرمن ) الدين الوزانلميس عالء   "، الباحثةميدانية  لمقائم باالتصال

" صورة المرأة  فى إعالنات القنوات الفضائية العربية ودورىا فى تشكيل اتجاىات  ماجستير بعنوان:
بنشر  (مصرمن )إيمان كمال فرج الشباب المصرى نحوىا دراسة تحميمية ميدانية "، وأخيرا تقدمت الباحثة 

تقييم دور إدارة العالقات العامة  في فنادق الخمس نجوم وضوع: " ممخص رسالة الماجستير فى م
 بالقاىرة ".

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
شورة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المن

ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب المسجمين لدرجة الدكتوراه 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل  تحدد المحكمين وتقدم

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                         
 

 أ.د/ على عجوة                                                               
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 السياسات الحكومية والصحافة والعالقات العامة في عالمىا المعاصر

 
 

 أ.د. م مد اةبخاري                                                                                 
 

 جايعح ييزسج أونىغ تيك انمىييح األوستكيح

                                                                                      

ى:مقدمة
ى

 :مخطط البحث
 مقدمة.

 تفقد دعم وتأييد األوساط اإلجتماعية.أخذت السياسات الحكومية . 1
 نظم وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية.الجارية في تغييرات . ال2
 الحكوميةاألجيزة العالقة المتبادلة بين وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية والنظم السياسة و . 3
 في الظروف المعاصرة.    
 في الدول الحديثة. يةعاجتمبنية اإل. ال4
 اإلتصال السياسي.عممية النظم السياسية وترشيد . 5
 اإلتصال السياسي. عممية عمى ىاتأثير و األمركة . 6

 خالصة.
 مراجع البحث.

 

ىمقدمة:
إىتمام الباحثين في مجاالت اإلتصال الجماىيري والعالقات العامة انصب في اآلونة األخيرة 

مبادئ  من خالليا عمىالتي تراعي العالقات العامة ووسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية  طريقةعمى ال
خاصة بعد أن لوحظ ضعف كبير بإىتمام و  ،لرأي العام المعاصراالديمقراطية المعاصرة، وكيفية تشكيل 

صال واإلعالم الشرائح الشابة في المجتمعات بالسياسات الحكومية، ونقدىا الدائم لما تقدمو وسائل اإلت
مدونات اإللكترونية التي أتاحتيا ليم الالجماىيرية بشكل يومي، و كل ذلك كان يحدث طبعًا من خالل 

 الشبكة العنكبوتية العالمية "اإلنترنيت".
أن سياسات الدول الديمقراطية أخذت تفقد بالتدريج دعم وتأييد األوساط  اً أصبح واضحبالتدريج و 

نمو دور وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية تزايد اتساع و  من خاللانعكس األمر الذي اإلجتماعية، 
النظم السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية من خالل سياسات في المجتمعات الحديثة، ونمو تأثيرىا عمى 

آخر . وىو ما أظيرتو في تمك المجتمعات العالقات العامة الجاريةنشاطات عمميات اإلتصال السياسي و 
 تمك الدراسات عمى أن:معظم المجتمعات، وأكدت تمك عما يحدث من تفاعالت داخل  الجاريةالدراسات 



                  www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                        سطومجةة ب وث اة، كاا اة،امة اةشرق ا   – ا ولاة،دد  44 

ىتفقدىدرمىوتأوودىاألوداطىاإلجتماروة:أخذتى.ىىالدواداتىالحكوموةى1
في جميع الدول الديمقراطية الحديثة انخفاض درامي لدعم وتأييد المواطنين حيث لوحظ 

ت السياسية الناشطة فييا. وعمى ما يبدوا أنو ىناك تناقض في األوضاع لممؤسسات السياسية والشخصيا
السياسية، لماذا ؟ ألننا نعيش اليوم في أوقات وفرت فييا ظروف األمن والحرية والرفاىية لسكان الدول 
المعاصرة، ووفرت اإلمكانيات المادية الالزمة ألكثر السكان فييا. وكان من المنطقي أن يكون الناس 

لوحظ أن نسبة الناخبين الذين ذلك و عكس ما ظير كان ن لسياسات تمك الدول. ولكن و ن وداعمو راض
بأصواتيم في اإلنتخابات أخذت تقل تدريجيًا في تمك الدول، وعمى سبيل المثال: لوحظ أن نسبة  ايدلو 

الفيدرالية لم تتجاوز نسبة الـ  ةلمانياألالناخبين المشاركين بإدالء أصواتيم فعاًل في اإلنتخابات البرلمانية 
 %.45%، وأن مشاركة الناخبين الشباب في تمك اإلنتخابات لم تتجاوز نسبة الـ 55

بعد أن كانت نسبة  ة، خاصةتفسير تمك الظاىر  إمكانيةوىذه النتائج صعبت عمى الباحثين 
عالمية الثانية تتراوح ما بين في اإلنتخابات التي جرت في ألمانيا بعد الحرب ال يمالمشاركين بإدالء أصوات

خاصة بعد و لمبادئ الديمقراطية السائدة في ألمانيا. اأن تمك الظاىرة تيدد  واعتبر وا%. 85% و75الـ 
التي مالحظة تراجع أعداد المشاركين في اإلنتخابات البرلمانية من المنتمين لألحزاب السياسية األلمانية، و 

 % فقط.4الـ  ةلم تتجاوز نسب
ظ المحممون السياسيون أن تمك التبدالت آخذت باإلنتشار داخل العممية الديمقراطية الحكما 

مكتفين بدور  ،تحول دون مشاركة المواطنين في العممية الديمقراطيةأخذت الجارية في ألمانيا، وأنيا 
اض اإلىتمام وعمموا ذلك بطبيعة القوانين السياسية السائدة في ألمانيا، التي أدت إلى انخف .المراقب فقط

بدوره أدى إلى إنخفاض أعداد المشاركين في التصويت حتى  وىوبما يجري عمى الساحة اإلنتخابية، 
"تسرب الناخبين"، بظاىرة طمق عميو في العموم السياسية ألصالح األحزاب التي ينتمون إلييا. وىو ما 

ات السياسية لمناخبين وما رافقو من التغييرات الحاصمة في األفضميعادة واعتبروا أن ىذه الظاىرة ترافق 
 فقدان بعض األحزاب السياسية لمدعم والتأييد الجماىيري المعيود.

فسرت بعض المصادر تمك الظواىر بحدوث تغيير جذري في النظرات السياسية لممواطنين، بينما 
م السياسية ناتجة عن تصرفات بعض القادة السياسيين والمرشحين عمى حد سواء. وفسر خبراء العمو ال

بغرض التسويق السياسي.  ةحو طر مالشعارات المن خالل ذلك بخصوصية دعم وتأييد األحزاب السياسية 
 وأن تمك الخصوصية تأتي من:

المتمثل: بالثقة وتاييد النشاطات نوعية الدعم والتأييد الذي حصمت عميه األحزاب السياسية و -
 بسياسات تمك األحزاب. اطيارتباالتي تقوم بيا األحزاب السياسية، وىذا يعني 

عادة:  ةتمثموالم سعة الدعم الذي تحصل عميه الشعارات التي تطرحها األحزاب السياسية -
م تمك األحزاب بشعاراتيا التز إتمعب الشعارات فييا بدور كبير، وبقدر التي بدعم المبادئ الديمقراطية، 

 لمحفاظ عمى الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة.

http://www.epra.org.eg/
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وأشارت بعض الدراسات إلى إنخفاض كبير في خصوصية الشعارات المطروحة، رافقو ضعف 
المطموب لتمك الشعارات، األمر الذي أدى لفقدان دعم وتأييد الجماىيري ممحوظ في الدعم والتأييد 

الجماىير لتمك الشعارات. وىو ما قد يودي دون أدنى شك إلى تيديد مستقبل اإلتحاد األوروبي، خاصة 
ضد اإلتحاد األوروبي، ويعزفون عن تقديم الدعم والتأييد لو عمى جميع يقفون وأن األلمان بمعظميم اليوم 

 األصعدة.
مضامين القوانين الضابطة لمنشاطات السياسية السائدة في  تناولتوأظيرت بعض الدراسات التي 
 معظم الدول الديمقراطية في العالم أن:

 الشخصيات الحكومية مؤىمة سياسيًا؛كافة أكثر المواطنين ال يعتبرون  -
أكثر المواطنين ال يعتبرون معظم الشخصيات الحكومية مؤىمة وقادرة عمى المشاركة والتأثير  -

 في الفعل السياسي؛
 ة.يلمشاركة في النشاطات السياسباتوريطيم عمدًا  جريأكثر المواطنين ي -
التأثير السياسي عمى الجماىير  أدى وبشكل طبيعي إلى حدوث إنييار في نظم ذاىكل و 

معروف أن من الالشرائح الشابة. و منيم ن في المجتمع وخاصة و العريضة، وىو ما يعاني منو المواطن
دائمًا في طميعة أي تجديد يطالب فيو المجتمع.  امجتمع تتميز بحركة دائمة تجعميأي ح الشابة في ائالشر 

وأن تعرض الجيل الشاب ألية حالة من القمق السياسي قد تؤدي إلى فقدان دعميم وتأييدىم لمسياسات 
 لسنوات القادمة.طيمة االمطروحة 

قد حمميا الباحثون فالحكومية لمدعم والتأييد المطموب ليست جديدة،  ةوظاىرة فقدان السياس
العموم السياسية خالل خمسينات القرن الماضي وخرجوا بنتيجة أطمقوا عمييا المتخصصين بكيون األمري

ا بأنيا من طبيعة المواطنين الذين يعانون من مشاكل اقتصادية وليس ىتسمية "الغربة السياسية". وفسرو 
فاض مستوى انخ ناتجة عنحياتية من مشاكل ليم دخل ثابت يعتمدون عميو، وىو ما يؤدي لمعاناتيم 

مفقراء، ورفع مستوى التعميم لوضاع المادية واإلقتصادية األحياتيم المعيشية. ولتصحيحيا اقترحوا تحسين 
 في المدارس.

ولكن الباحثين األمريكيين في العموم السياسية وجدوا خالل ستينات وسبعينات القرن الماضي أن 
الغربة السياسية كانت نتيجة لعشوائية تسويق األوساط الرافضة شممت حتى شرائح إجتماعية عميا، وأن 

عالقات سياسية سمبية داخل المجتمع، وبسبب التداخل الحاصل بين النشاطات السياسية والعالقات 
العامة ونشاطات وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية. وأن ما طرحتو برامج اإلذاعتين المسموعة 

والترفييية والتحميمية، مما أدى بالتالي إلى إبتعادىا عن  والمرئية كان يخمط بين البرامج اإلخبارية
التحميالت الجدية لألحداث السياسية الجارية، عكس مواد وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية المطبوعة 
)الصحف والمجالت( التي تمكنت من عرض التحميالت الجدية لألحداث السياسية الجارية وتحميميا 

 أكثر.
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انخفاض أعداد المواطنين الميتمين بالسياسة، وشكك الخبراء استمرار أظيرت  وبعض الدراسات
في صحة أو عدم صحة نتائج تمك الدراسات. وتوقعوا أن تكون صحيحة، لماذا ؟ ألن المواطنين أضحوا 

تصرفات البرلمانيين، وأضحوا بتصرفات األحزاب السياسية، و بأقل إىتمامًا بتصرفات اإلدارة الحكومية، و 
ل إىتمامًا بشخصية القائمين بتمك التصرفات. ولكنيم كانوا ميتميمن دائمًا بأولئك القادرين عمى حل أق

مشاكميم اإلجتماعية، باإلضافة إلىتماميم بطرق معالجة مشاكميم غير القابمة لمتأجيل. وكان من 
ر تقميديين )مجددين( الطبيعي فرز أسماء القادة السياسيين في المجتمع إلى تقميديين أو محافظين أو غي

. وسرعان ما انتشر ىذا المفيوم الحقًا في بمدان أخرى السائدة في المجتمع المدني وفق التقاليد األمريكية
 من عالمنا المعاصر.

ج أن الغربة السياسية رافقيا تطور إقتصادي في الدول الديمقراطية استنتان ميمكن  امىو و 
الية المستوى. ورغم ذلك شيدت عالقة السكان بالسياسات و تحقيق رفاىية لمسكان عتالحديثة غاي

الجيود لتوفير الدعم والتأييد مزيد من الحكومية تدىورًا ممحوظًا، وأصبحت تستدعي ضرورة بذل 
يز كيان دول تث إنييار كارثي لمسياسات الحكومية يمكن أن و اإلجتماعي لمسياسة الحكومية، قبل حد

 بكامميا.
المجتمع، وتعمل  داخللنظم السياسية بالرقابة عمى توزيع الخيرات المادية وكما ىو معروف تقوم ا

الموارد ب يتمثلعمى حل المشاكل التي تعترض توزيع تمك الخيرات، ومن أجل ذلك تحتاج لدعم 
اإلجتماعية والمادية عمى حد سواء. وفي حال غياب الدعم الالزم يعجز النظام اإلقتصادي القائم عن 

عاجزًا عن أداء دوره اإلجتماعي. وفي ىذه الحالة  صبحلمحددة عمى المدى الطويل، ويأداء وظائفو ا
القيام أجل ذلك ال بد من تأييد اإلجتماعي لمقيام بدوره، و النظام السياسي لمستوى كاٍف من الدعم وال تاجيح

 الجماىير.ببأعمال جدية ودؤوبة في مجاالت العالقات العامة واإلتصال 
ىنظمىودائلىاإلتصالىواإلرالمىالجماهوروة:الجاروةىفيىتغووراتىال.ى2

نظم اإلتصال واإلعالم الجماىيرية ووسائميا شيدت خالل العقود األخيرة تغييرات ىائمة، طالت 
حتى وظائف اإلتصال السياسي والعالقات العامة من خالل وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية في 

تقدم حقائق ومواضيع غدت وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية المجتمعات المعاصرة. لماذا ؟ ألن 
بداء الرأي حوليا،  كثيرة لمساحات اإلعالمية، تضعيا في متناول كل الشرائح اإلجتماعية لمناقشتيا وا 

لمقيام بنشاطات إجتماعية مشتركة ناجحة. وقد يعترض البعض عمى ىذا ألن وسائل  اً وتوفر فرص
 الخاصة.وضوابطيا ىيرية بالكامل تعتبر سوقًا إجتماعية ليا مقاييسيا اإلتصال واإلعالم الجما

تستطيع تمبية لوتعتمد وظائف وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية عمى وجيات نظر معينة، 
حاجات ساحة إعالمية مستيدفة كبيرة، وتستطيع زيادة الطمب عمى منتجاتيا المعموماتية بغية الحصول 

 ،. ولكن بعض الخبراء يعتبرون مثل ىذا المدخل غير كافتسيم بنموىا الالحق ضخمةعمى موارد مالية 
وال يمكن إعتباره حاًل نيائيًا لممشاكل التي تواجو نشاطات وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية. لماذا ؟ 
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جل ذلك ال ألن وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية تعمل عمى تحقيق تكامل المجتمعات الحديثة، ومن أ
مع األوساط  تبادلةبد من تحميل نظم وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية، وبحث عالقتيا الم

 والنظم السياسية القائمة. ية،عاجتماإل
ظيرت بعض الدراسات أن الدول الحديثة تعاني فعاًل من تضخم شمل قطاع وسائل اإلتصال أو 

كان تطورىا التكنولوجي واإلقتصادي يجري حتى واإلعالم الجماىيرية بكاممو. وحدث ذلك بعد أن 
ثمانينات القرن الماضي عمى نطاق ضيق، ورافقو إغالق الكثير من قنوات البث اإلذاعي المسموع 

نفقات الطباعة. وجاء زيادة في إندماجيا، ورافقو إرتفاع كبير في أسعار الورق و أدى إلى والمرئي أو 
إلعالم الجماىيرية الذي أعقب تمك الفترة التاريخية ليوفر إمكانية التطور التكنولوجي لوسائل اإلتصال وا

زيادة وتوسيع إنتاجيا. ورغم ذلك شيدت قنوات البث اإلذاعي المسموع والمرئي انخفاضًا ممحوظًا في 
 بحتة.الترفيو الالبرامج اإلخبارية السياسية، ليحل مكانيا بالتدريج برامج 

جو ظروف التزايد اأخذت تو التي وتية الدولية "اإلنترنيت" الشبكة العنكب زاحمتياوسرعان ما 
خالل  ظير واضحاً المتصاعد لكميات األخبار السياسية والعممية والثقافية عمى حد سواء، وىو ما 

وسائل لبقيت الشبكة العنكبوتية الدولية "اإلنترنيت" خارج التوسع المتزايد  مع ذلكالعشرين سنة األخيرة، و 
م الجماىيرية، لماذا ؟ ألنيا شكمت تركيبة جديدة دخمت خمسة إلى عالم اإلتصال اإلتصال واإلعال

واإلعالم الجماىيري. وبدأت وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيري تفقد معيا بالتدريج موقعيا التقميدي في 
إال  وىم ما عالسوق المعموماتية حتى في الدول المتقدمة. وحتى أن اإلتحاد األوروبي إعترف بأن اإل

، وال يجب تمويمو عمى حساب دافعي الضرائب، بل عميو ةالسوق المعاصر يا في تداولتم جزء من بضائع ي
فرض عمى وسائل اإلتصال  وىو ما ،اإلعتماد عمى التمويل الذاتي كشركات تجارية قابمة لمربح والخسارة
الشبكة العنكبوتية انتشار  في ظروف واإلعالم الجماىيرية أعباءًا إضافية لتجنب اإلفالس واإلغالق

 الدولية "اإلنترنيت".
ت يورغم أن التوسع الحاصل في مجال تطور وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية إال أنيا واج

ندماج، وجاءت بمعظميا في دول العالم عمى شكل قيام شركات إعالمية كبيرة عابرة  عمميات تركيز وا 
بالعمل. ورافق تمك العمميات انخفاض ممحوظ في أعداد الصحف  لمقارات، قادرة عمى الصمود واإلستمرار

واإلذاعات المسموعة والمرئية. وبدأ بالظيور ال عبين دوليين جدد في قطاعات وسائل اإلتصال واإلعالم 
 الجماىيرية بعيدين كل البعد عن اإلعالم التقميدي الخاضع لألنظمة والقوانين والمصالح الوطنية.

حذف البرامج السياسية الوطنية، بانتظار إلغاء الرقابة الحكومية،  ،الالعبون الجددوأول ما فعمو 
األمر الذي ينتظرونو من السياسيين المؤيدين لخطيم الجديد. وطبعًا ىذا يمكن أن يحدث في حال عدم 

لغاء الرقابة الحكومية ع مى وسائل تفيم الشخصيات الحكومية لنتائج تجاوز السياسة اإلعالمية الوطنية وا 
أنيا ستؤثر سمبًا عمى مواطني الدولة والعاممين في مجاالت و اإلتصال واإلعالم الجماىيرية، والتي ال بد 

 اإلتصال واإلعالم الجماىيري الوطني عمى حد سواء.
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وكما ىو معروف رافق توسع تطور وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية إلغاء السياسات 
و تغييرات في تكنولوجيا وطرق أداء العمل الصحفي بشكل كامل، واألمثمة عمى اإلعالمية الوطنية، ورافقت

ذلك كثيرة. حتى أن أكثر الباحثين العمميين في مجاالت اإلتصال واإلعالم الجماىيري والعالقات العامة 
لتي تحدثوا عن تفشي نواحي سمبية في اإلعالم الجماىيري المعاصر، وتحدثوا عن تزايد النزعات الفردية ا

أضعفت نوعية اإلعالم المحترف ليحل مكانو إعالم ترفييي، أغرق الساحات اإلعالمية بإعالم سطحي 
 صرف أنظار المجتمعات عن قضاياىا الحياتية المصيرية.ي

 Theory of) القيم المعموماتية ةنظريواعتبر الخبراء أن كل ذلك يمكن تحميمو من خالل 

Information Valuе جوهان جالتونغ(، التي أعدىا Johan Galtung والباحثة النرويجية في مجال ،
بشكميا . وأشارا فييا إلى أن المعموماتية Mari Holmoe Ruge ماري هولميه روغ مشاكل السالم

تمبي مبادئ السمبية والفردية والبساطة النسبية، والقصر، وىي جديدة ومفاجئة وتمقى اىتمامًا كبيرًا الراىن 
عالمية. وأضافا أنو بقدر ما يكون التركيز في سوق وسائل اإلتصال واإلعالم اإل اتلدى الساح

الجماىيرية، بقدر ما تتطور المبادئ المشار إلييا أعاله بقوة. لماذا ؟ ألنيا تتمتع بتأثيرات سمبية أكثر مما 
 ىي إيجابية.

وسائل اإلعالم  نمومن النظريات السائدة، أن وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية أخذت تقترب 
بقدر ما يكون ىناك تنافس "الفردية، وظير ىذا في التقارب الذي رافقتو حالة من التقسيم أدت إلى مفيوم 

بين وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية، والمشاركين الفرديين في ساحة اإلتصال واإلعالم الجماىيرية، 
التقارب ىو أكثر بين وسائل ىذا مادة اإلعالمية أن . والحظ مستيمكي ال"بقدر ما يكون ىناك تقارب أكثر

ضرائب لتمويل اإلذاعتين المسموعة والمرئية اليدفعون فإنيم اإلعالم الجماىيرية والفردية، ومع ذلك 
 الجماىيرية أكثر من ذي قبل.

بالفعل إلى شركات  اأن اإلذاعتين المسموعة والمرئية تحولت وفي بعض دول أوروبا الغربية لوحظ
خاصة، من حيث مضامينيا وبرامجيا، حتى أنيا أصبحت أقرب لمقنوات الخاصة، ومع ذلك فيي تمول 

. وعمى الرغم من أن ىذه الشركات غدت تممك ساحة إعالمية ينتبرعمالضرائب والدافعي من أموال 
 في السوق اإلعالمية.اقتصاديًا ضخمة، إال أنيا لم تستطع الصمود 

وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية من خالل التطور الحاصل نحو  اتجاهلرغم من وعمى ا
تخفيض فترات إعادة بث األفالم والبرامج، إال أن األخبار التي تبثيا أصبحت أقل جاذبية حيال األخبار 

ة نتشار ظاىرة سرقاالتي تنشرىا الصحف أو قنوات اإلذاعتين المسموعة والمرئية الخاصة. ورافقيا 
 ةاألخبار التي يعدىا صحفيون آخرون دون اإلشارة لممصدر. مما جعل حقوق التأليف المشترك عديم

عند استخدامو لمعمومات حصل  تمك الحقوقالجدوى في األوساط الصحفية. حتى أن أحدًا ال يتقيد ب
ب اإلطالع عمييا وكتبيا أشخاص آخرون. ورافق ىذا الوضع غير الطبيعي غياب النقد البناء، وغياب ح

واإلستقصاء، وغياب البحث الصحفي في النظم اإلعالمية الحديثة. ورغم ذلك فإننا لم نزل نصادف مواد 
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إعالمية تستحق اإلعجاب إللتزاميا بالمقاييس الصحفية المينية عالية المستوى عمى صفحات الصحف 
 البرامج اإلذاعية المسموعة والمرئية.بعض والمجالت وحتى في مضامين 

ل إليو من تحميل تطور وتوسع وسائل اإلتصال واإلعالم و وصالإلستنتاج الذي يمكن وا
المعمومات السياسية  اتنيا أخذت تخفض كميىو في أالجماىيرية خالل العشرين سنة الماضية، 

أساليب غير مألوفة في تنظيم نشاطات وسائل اإلتصال واإلعالم من ستخدمو، وأنيا عززت مال
نوعية و ض مستوى يخفت إلى مما أدىو تعزيز ظواىر سمبية وفردية  القصد منيا اإلثارة، الجماىيرية، ورافق
خمق ظروفًا لتإستيالكية بعيدة عن الحقيقة والنقد، وعن حب المعرفة،  ةوحوليا إلى ماد ،المادة اإلعالمية

 غير مالئمة لتطور وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية الرصينة عمى المدى الطويل.
ىوى.3 ىالدوادة ىوالنظم ىالجماهوروة ىواإلرالم ىاإلتصال ىودائل ىبون ىالمتبادلة األجكزةىالعالقة

ىالحكوموةىفيىالظروفىالمعاصرة:
عممية ترشيد اإلتصاالت السياسية والعالقات العامة التي تتمتع بأىمية لمن أجل فيم صحيح 

نظم وسائل اإلتصال واإلعالم  المتبادلة بين ةكبيرة في الدول الحديثة، البد من فيم طبيعة العالق
الجماىيرية والنظم السياسية والعالقات العامة القائمة بشكل عام. وفي ىذا المجال يمكن اإلعتماد عمى 

وفقًا لنظرية النظم السياسية يمكننا و . ت. بارسونسالمبادئ األساسية لنظرية النظم السياسية، التي أعدىا 
ت فردية، وتراكيب ثقافية، وكل منيا يؤدي وظيفة معينة في النظام تصور نظامًا إجتماعيًا يتضمن إتجاىا

اإلجتماعي العام، أي في المجتمع. وبعد ذلك يمكننا النظر في النظم اإلجتماعية المرتبطة بغيرىا من 
أن رتبط بنظام وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية. و مالنظام السياسي أن النظم. وعمى سبيل المثال: 

ومن أجل  .عميو القيام بترشيدات وتجديدات متنوعة، من أجل تحسين صالتو بغيره من النظمكل نظام 
 :تحميلضمان أداء الوظيفة العامة لمحياة المشتركة. البد من 

 وظيفة النظم السياسية التي تقوم بإعداد الحمول؛ -
المسائل لممناقشة عمى أوسع  طرحوظيفة نظم وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية التي ت -

 شرائحو المتنوعة.و نطاق بغية توفير تكامل النظام اإلجتماعي بكل أجزائو 
 ج عن:توعادة تواجو النظم السياسية صعوبات كبيرة أثناء أدائيا لمياميا. تن

عن صعوبة دراسة سير أي قضية وشيوعيا  تفقدان الدعم والتأييد اإلجتماعي ألسباب نتج -
 مع؛داخل المجت
 أن وظائف وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية ىامة جدًا في المجتمعات المعاصرة. -

وىو ما أوضحتو الظروف التي سادت في المجتمع الدولي بعد إنييار النظم اإلشتراكية. ورافقو 
صال ، األمر الذي تطمب زيادة الحاجة لوسائل إتالمتداولة مقضايا الدوليةلبروز دور السوق العالمية 

عالم جماىيرية يمكنيا تمبية احتياجات عالم مشترك بكل مكوناتو الثقافية والسياسية واإلقتصادية. ومعيا  وا 
فيم واستيعاب ما يجري  فيتصاعد دور األفراد، ودور وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية، لممساعدة 
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ماىيرية عمى بناء واقع محدد من أحداث في العالم المعاصر. وتساعد وسائل اإلتصال واإلعالم الج
عالم جماىيرية تساعدنا عمى العمل  ومطموب من قبل القائمين عمييا. ولكننا بحاجة لوسائل إتصال وا 

متابعة ما يجري من مراحل في حركة النظم السياسية لوالمشاركة في عالمنا المعاصر المتشابك والمعقد، 
المحمية و ماىيرية عمى المستويات اإلجتماعية الفردية دائمة التطور، ونظم وسائل اإلتصال واإلعالم الج

 والدولية.واإلقميمية 
وفي عالمنا المعاصر تشير بعض النظريات السياسية إلى أىمية وسائل اإلتصال واإلعالم 

تفاعالت السياسية أكثر من قيام بالالجماىيرية لمسياسة الحكومية في الوقت الراىن، وتعتبرىا ميمة لم
واردة في  ةا. حتى أن وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية غدت قادرة عمى حل أية مشكمالسياسة نفسي

جدول األعمال قبل حدوثيا، وقادرة عمى تحديد أية مشاكل يجب أن تحل قبل غيرىا. وحتى أنيا غدت 
األمر الذي سمح لمباحثين في مجاالت وىو قادرة عمى تحديد من سيكون رئيس الجميورية الجديد. 

( بداًل عن telecracy -سياسة واإلعالم واإلتصال والعالقات العامة بإستخدام مصطمح الـ)التميكراتيا ال
( بداًل عن مصطمح )اإلنتخابات telections -مصطمح الديمقراطية، ومصطمح )اإلنتخابات التمفزيونية 

- elections.) 
ياسة الحكومية، وأن وأشار الكثير من الباحثين إلى حصول جفاف مستمر في وظائف الس

ولكن بواقعية أكثر. وىناك قراءآت  ،السياسة الحكومية أخذت بالتحول تدريجيًا إلى وظيفة إدارية بحتة
نظرية أخرى تشير إلى أن السياسات الحكومية تعي مدى اإلنتصار الذي حققتو وسائل اإلتصال واإلعالم 

تبذل جيودًا حثيثة لمحد من تأثيرىا عمى  الجماىيرية عمى الصعيد العممي، ومع ذلك أخذت الحكومات
 المجتمع.
تتجو نحو فرض المزيد من الرقابة أخذت رت القراءآت النظرية إلى أن السياسات الحكومية اشأو 

حتى شبكات اإلتصال الشخصية  أنيا طالتعمى وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية. والدليل عمى ذلك 
 العالقات بين وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية، والشخصيات السياسية. من خاللالقائمة 

ومن دراسات تأثير الحمالت اإلعالمية الجارية من خالل وجية نظر معينة، ظير أن الحمالت 
اإلعالمية تخدم تطمعات األحزاب السياسية. ومن األمثمة عمى ذلك التقارب الحاصل عمى الساحة 

، مع RTL و CLTمالك الشركات األلمانية الشييرة  بين رجل اإلذاعة المرئية األول اإلعالمية األوروبية
( يممك أجزاء ضخمة في غيرىا من قنوات Kirch) كيرتشالحزب اإلجتماعي الديمقراطي، فالسيد 

 ، ولكننا في النياية نالحظكوليامعروف بميولو المحافظة، وصديق لمسيد ىو اإلذاعة المرئية في ألمانيا، و 
تأثير الحزب عمى اإلذاعتين المسموعة والمرئية، حتى أن عالقتيما قيمت كوسيمة لفرض الرقابة الحكومية 

الصحفيين ووسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية لم أن وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية. وحتى عمى 
 زيادة محاوالت الشخصيات السياسية لمتاثير عمى نشاطاتيم.يخفوا 
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ىناك نظرية يطمق عمييا تسمية نظرية "نظم السوبر"، وتشير ىذه النظرية إلى من بين النظريات و 
أن تطور وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية والنظم السياسية يجري ضمن نظام واحد، اليدف منو 

ولو أنيا غير  وليا نفس التركيبة اإلجتماعية، ،نفس األشخاص يقوم بياالرقابة عمى ما ينشر لممواطنين، 
 ممموسة إال أنيا باقية ومستمرة.

وحتى لو كانت كل النظريات مناسبة لنشاطات وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية والعالقات 
العامة إال أنيا متفاوتة، ألن وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية والعالقات العامة تعتبران عاماًل ىامًا 

ال تشرح الدور المناسب  قائمةلدعم والتأييد اإلجتماعي. وحتى أن الحجج اللحصول النظم السياسية عمى ا
سمبيتو في المجتمع، إال أنيا لم تزل بحاجة لمدراسة والتحميل  وألوسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية 

 لتقديم حجج مقنعة.
 

ىفيىالدولىالحدوثة:ىوةراجتمبنوةىاإلال.ى4
في السابق وصف المجتمع بأنو عبارة عن جماعات بشرية محدودة تمتقي لبحث قضايا إجتماعية 

وكان المفكرون  .موحد. والكتل البشرية تشكل عادة الرأي العامإجتماعي مشتركة بقصد خمق رأي عام 
ر من والمواطنون الواعون في الماضي يطالعون الصحف باىتمام. وىو ما اصطمح عمى تسميتو في الكثي

دول العالم المتقدم  بـ"المجتمع المدني"، ولكن خمف ىذا المصطمح تقف جممة من النظريات، ومنيا 
عالم إجتماع  هابيرمانس(. وJurgen Habermas) يورغين هابيرمانسالنظرية التي وضع أسسيا 

لفرانكفونية أسس مع مجموعة من الباحثين الناقدين المتمسكين بالمبادئ الماركسية المدرسة ا ،مشيور
(1968.) 

في كتاباتو إلى أن المجتمع المدني وجد قبل بداية الفترة المعاصرة التي  هابيرمانسوأشار 
لى أن تطور الديمقراطية أدى إلى توسع أعداد المشاركين في عممية تكوين الرأي العام. وأصبح  نعيشيا، وا 
من الممكن القول أن الفترة المعاصرة تتألف من إجتماع عام كبير، يشارك فيو كل أعضاء المجتمع. 

مستويات اإلجتماعية. الصبح ذلك ممكنًا من خالل تحسين المقاييس التعميمية، وتطوير الصحافة، ورفع وأ
 صبح من الممكن تسمية ىذا التطور بالفردي، ألنو حرر اإلنسان من التبعية، والفقر، والجوع، واألمية.لي

ن. لماذا ؟ عن الوسط اإلجتماعي غير واقعي حتى اآل هابيرمانس ولكن التصور الذي وضعو
ليا مصالحيا الخاصة، بشرية ألن المجتمع الحالي مقسم إلى أجزاء، وكل جزء منيا مكون من مجموعة 

ومفرداتيا الخاصة، ووسائل إتصاليا الخاصة. وألن عدد ىذه المجموعات آخذ باإلزدياد نتيجة لتفشي 
زدياد أعداد وسائل اإلتصال واإل  عالم الجماىيرية.الفردية في عالم اإلتصال الجماىيري، وا 

تقوم وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية اليوم بإعداد مواد وبرامج بمقاييس جديدة، وبإعداد و 
خمق تداخل في األوساط اإلجتماعية، والتجاوب مع األحداث والتطورات والتغيرات لوثائق خاصة بيا، 

اإلجتماعي" الجديد يتجو نحو الطارئة، بحركة دائمة دون توقف. وأظيرت آخر األبحاث أن "الوسط 
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العزلة والتقوقع. مما يصعب من عممية تبادل المعمومات بين الجزر اإلجتماعية المختمفة، ولكن األصعب 
 تنظيم عممية التغطية الكاممة ألي حدث بشكل متساو لمجميع. كان

جزئيًا من أن الجواب أتى ر ىذه الظاىرة عمى السياسة الحكومية ؟ و يثأت يةكيفعن وىنا برز سؤال 
السياسيين أصبحوا مجبرين عمى التأقمم مع استراتيجية اإلتصال واإلعالم الجماىيرية الحديثة بشكل 

الوسط اإلجتماعي، خاصة وأنو لم يعد ممكنًا عمميًا في الدول في جماعات المضطرد مع تزايد أعداد 
 الحديثة التعامل مع األوساط اإلجتماعية كطبقة واحدة.

ظيرت أن أطرحت مختمف التنبؤآت حول تطور األوساط اإلجتماعية، ولكن الحقيقة وحتى اليوم 
ما ىي إال مجموعة صغيرة من قادة الرأي الذين يتمتعون  ،القوة الرئيسية القادرة عمى خمق الرأي العام

د بعالقات واسعة عمى مختمف األصعدة في مجاالت الحياة اإلجتماعية. وىذه العالقات ومع األسف الشدي
ال تتفق مع المبادئ الديمقراطية ألنيا مفروضة من قبل الغير، ولكنيا تزيد طردًا من كمية المعمومات 
المتداولة داخل المجتمع الواحد. وىي جزء من نظريات عموم اإلتصال التي اصطمح عمى تسميتيا 

 (.Knowledge-gap-Theoryبنظريات فصم المعرفة )
ىاإلتصالىالدوادي:رملوةى.ىالنظمىالدوادوةىوترذودى5

. ولكن اإلتصاالت السياسية بحد ةكثير  اإلتصاالت السياسية كفكرة ليا إتجاىات متعددة وتفسيرات
ذاتيا تأتي كمضمون لعممية اإلتصال في إطار النظم السياسية، وفي إطار المجتمع. ومن ضمن ىذين 

مؤثر في حال اتخاذ قرارات  اإلطارين تتضمن أىدافًا من خالل كل العمميات الجارية لخمق رأي عام
 سياسية معينة، وتمعب العالقات العامة دورًا ىامًا فييا.

الواقع الحالي يظير تقيقر متدرج لمجاالت اإلتصاالت السياسية والعالقات العامة المؤثرة قي و 
كما ىو الحال في المجتمعات  ،الدور األكبربفي إطار النظم السياسية، في الوقت الذي يمعب المجتمع 

المعاصرة، فيما يتعمق بالنشاطات السياسية نفسيا. ويمكن القول أن األحزاب السياسية اتخذت حتى اليوم 
قرارات استراتيجية تعتمد عمى مبدأ "من األسفل إلى األعمى" ولكن ظير أنيا غير ىامة وليس ليا مكانة 

 ئي.ىامة في عممية اتخاذ القرار السياسي النيا
تعبير عن النوايا السياسية  ي إالىما ومن المتعارف عميو أن اإلتصال السياسي والعالقات العامة 

المراد تحقيقيا من قبل األحزاب السياسية وقادتيا. وتتجو النوايا السياسية عبر اإلتصال السياسي 
ماعي. وعادة يجري والعالقات العامة نحو الحصول عمى أكبر كمية ممكنة من الدعم والتأييد اإلجت

الوصول لمنوايا السياسية عن طريق اإلتصال المباشر والمقصود بين القادة السياسيين والشرائح 
المستيدفة، أو عن طريق اإلتصاالت السياسية غير المقصودة أو العفوية عبر وسائل اإلتصال واإلعالم 

وسائل  أكثر تأثيرًا، لماذا ؟ ألنىي  الجماىيرية. وتعتبر العموم السياسية أن اإلتصاالت غير المقصودة
 لوسائل اإلتصال واإلعالم الجماهيرية اإللكترونية تعتبر وسيمة مضادة اإلتصال واإلعالم الجماهيرية

وأكثر تأثيرًا منيا، ألنيا تعتمد عمى المقابالت الصحفية، والمواد والتعميقات التي يكتبيا خبراء كبار 
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والشؤون السياسية واإلعالمية والعالقات العامة وغيرىا من متخصصين في اإلتصال الجماىيري 
 المجاالت.

وىنا يجب أن نشير إلى أن النشاطات الصحفية تيدف دائمًا إلى إيجاد مظاىر إيجابية لعممية 
اإلتصال السياسي والعالقات العامة، ولكنيا في الواقع تضعفيا وتختصرىا في حدود النظم السياسية، من 

تصاالت السياسية والعالقات العامة الجارية داخل المجتمع الواحد. ألنو وكما ىو معروف خالل جيود اإل
أن النظم السياسية تحاول الحد من عمميات اإلتصاالت السياسي الممارسة من خارج األحزاب السياسية 

طات النظم ىي من أكثر اإلتصاالت السياسية المتبعة. ومن ضمنيا تأتي نشاواألجيزة البرلمانية، والتي 
 اإلتصاالت السياسية؛ - السياسية اليادفة لمحصول عمى الدعم والتأييد اإلجتماعي، وخاصة من خالل:

 والتعميم السياسي. - والمشاركة السياسية؛ - والدعاية السياسية؛ -
حتى أنو أصبح من الممكن القول وىذه النشاطات زادت بشكل كبير خالل العشرين سنة األخيرة. 

 ت اإلتصال السياسي والعالقات العامة الممارسة من خارج األحزاب السياسية واألجيزة البرلمانيةأن عمميا
واإلتصاالت  -؛ العالقات العامة -في أعداد المحترفين المشتغمين في مجاالت:  تعني وظيفيًا زيادة كبيرة

والمشاركة السياسية. والعممية ليست فقط في الكمية بل في النوعية، ألن العموم  -؛ والتعميم -؛ السياسية
 ية سارت بعيدًا نحو األمام وتنوعت معيا خصائص المؤسسات السياسية واإلجتماعية واإلعالمية.نساناإل

وفيما يتعمق بخصائص مؤسسات اإلتصال السياسي والعالقات العامة يمكن القول، أن السياسة 
تخدم تقنيات معينة، وتستخدم أساليب صحفية حديثة وقوية أكثر بكثير من الماضي. حتى أن غدت تس

اإلتصال السياسي والعالقات العامة أصبحتا في مجال السياسة الحكومية تقدمان المعمومات بشكل جزئي 
في  عمى الشكل المتعارف عميو في الصحافة. وأصبح اإلتصال السياسي يوجو بأساليب عالية الجودة

. وىو الفردية، واإلقالل من النواحي السمبية، مع اإلقالل من النواحي إلختصارمجال المعموماتية نحو ا
يدف الحصول عمى أقصى درجات يي ذما أطمق عميو مصطمح )األمركة في اإلتصال السياسي(. ال

 إنتباه المواطنين والصحفيين عمى حد سواء. من خالل الخصائص التالية:
الحوار بأنو يجب ربط الخبر السياسي بشكل أقل  ،ىذا يعني من حيث المبدأو : وقتإختصار ال -

العام، أو ربطو بأحداث متوسطة المدى. ويعني أيضًا أن المواضيع المطروحة لمنقاش والقضايا المتكونة 
ن خالل فترة قصيرة، يتم ادراجيا بسرعة في جدول األعمال. ويجري إختيار المواضيع عمى ىذا الشكل م

أجل تكوين موقف سياسي خاص. وطبعًا كميا مرتبطة بالتقنيات، ومنيا خمق "مسببات معموماتية"، أو 
حدث مشابو، كان ال يمكن أن يحدث لو لم تتناولو وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية. ويعتقد خمق 

 ة مصطنعة.الباحثون أن أكثر األحداث السياسية تجري واقعيًا عن طريق خمق مسببات معموماتي
: التي تركز اإلىتمام عمى القادة السياسيين والمرشحين، وفي نفس الوقت تعمل عمى الفردية -

تخفيض اإلىتمام باأليديولوجيات وبرامج األحزاب السياسية. وأثناء تحديد المالمح الشخصية لممرشح 
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ي معضمة سياسية. يجري تقديمو لمساحة اإلعالمية وكأنو قادر عمى فعل كل شيء، وقادر عمى حل أ
 وعمى ىذا الشكل تتراجع الصراعات الدائرة حول برامج األحزاب السياسية إلى الخط الثاني.

: وتعني إتباع "استراتيجية سمبية" في الحممة السياسية، عن طريق مختمف الوسائل السمبية -
 المدروسة بدقة، ونشر معمومات سمبية عن الخصوم السياسيين.

متخصصون جدد في اإلتصال والعالقات العامة. وقادرون عمى بيا قوم ومثل ىذه األعمال ي
تنظيم حمالت إعالمية لحزب أو مرشح معين خالل فترة قصيرة، وقادرين عمى إعطاء اتجاه جديد لعممية 
اإلتصال السياسي والعالقات العامة، مثل: تحويل سمبية المرشح "إلى اتجاه معاكس" تمامًا. ومن األمثمة 

في الواليات المتحدة األمريكية، الفيمم اليولييودي "الذنب يفرض عمى الكمب"،  المتخصصين عن أولئك
الذي تحدث عن أساليب نشر شائعات عن مغامرات الرئيس مع متدربة شابة قبل بضعة أيام من 

حرب ضد الاإلنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة األمريكية. حتى أن المتخصصين نجحوا بفرض 
لمياه، صفاء اانيا، وكميا كانت أحداث جرت عمى صفحات الصحف فقط، ولم تكن أكثر من تعكير لألب
من أجل صرف أنظار الجماىير عن الحقائق الموضوعية. واألمركة تنقل من جانب وباستمرار و 

في اإلتصاالت السياسية، ولكننا من جانب آخر ال نشك في مدى تأثيرىا السمبي عمى  اتالمستجد
 ط اإلجتماعية.األوسا

ىاإلتصالىالدوادي:ىرملوةىرلىىهاتأثورو.ىاألمركةى6
دراسات اإلتصاالت السياسية الحديثة تناولت بالتحميل نتائج الحمالت اإلنتخابية. لماذا ؟ ألن 
الحمالت اإلنتخابية ىي األكثر حداثة في اإلتصاالت السياسية، واألمركة تعتبر رمزًا ليا. وعمى سبيل 

اكتشف خالل المراحل القصيرة لمحمالت اإلنتخابية أنيا تحظى بإىتمامات إضافية في المجتمع.  :المثال
وأن الحمالت اإلنتخابية ال يمكن أن تؤثر أبدًا عمى جاذبية األحزاب السياسية كأحزاب، بل عمى العكس 

مالت اإلنتخابية عمى تزيد من اإلنقسامات الحاصمة أثناء الحمالت اإلنتخابية. حتى أنو يمكن إعتبار الح
 المدى الطويل مدمرة، وليا أسبابيا.

 ، التي تتألف من:بنظرية المقصوأعد خبراء العموم السياسية األلمان ما سمي 
والعالقات العامة الحديثة  ،الطبيعة المتخصصة والمستمرة وبمستوى عاٍل لإلتصاالت السياسية -

 لتمبية ما ينتظره المجتمع منيا.
ن ينظرون إلى الشخصيات الحكومية، والسياسيين والمرشحين كمدراء من مستوى أن المواطني -

 ميني عالي، وأنيم قادرون عمى التعامل مع أية قضية بسرعة وبنوعية جيدة.
ولكننا في الواقع نرى أن العممية السياسية تتميز بأنيا قضايا طويمة المدى، ومتعددة الجوانب وال  

توجد ليا حمول واحدة، وتنصير مع الحياة ببطء. ومن الممكن القول أن العممية السياسية في عالم 
ن الممكن أن المقص. ولكن م يالعولمة الحديثة أصبحت أكثر صعوبة. وىذين الوضعين يشكالن شفرت

يكون ىذا صعب الفيم عند المواطن الذي يعقد آمااًل كبيرة عمى السياسيين، من خالل ما قدمتو إليو 
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وسائل اإلتصال السياسي والعالقات العامة، والتي سرعان ما يظير عدم جدواىا، لتحصل بالنتيجة عمى 
 .المقصسببيا ىذا  عزلة سياسيةنتائج سياسية غير ىامة فقط. أي حدوث 

شكل من أشكال تقبل الجماىير لمسياسة، وخاصة الجماىير التي إال ىي ما  العزلة السياسيةو
تحصل عمى المعمومات السياسية عن طريق اإلذاعة المرئية فقط. ولإلذاعة المرئية تقنياتيا المتخصصة، 

العالقات العامة ومواقفيا الثقافية والبرامجية، وتقدم تفصيالت أكثر من بدائل اإلتصاالت السياسية و 
يؤدي عدم اإلطالع عمى األسس المبدئية واألسباب، إلى دفع المؤسسات السياسة ما الحديثة. وعادة 

لمقيام بإجراءآت، يمكن التعرف عمييا من خالل الصحف، وتودي بالتالي إلى تعرض الشباب وكبار السن 
 عزلة سياسية كبيرة.لأكثر من غيرىم 

ى
ىخالصة:

مدعم والتأييد اإلجتماعي تكون ل انيافقد في حالاستنتاج أن النظم السياسية ىو ما يسمح لنا بو 
 من خاللمضطرة إلستخدام اإلتصال السياسي والعالقات العامة بأكثر فعالية. ويعتبر اإلتصال السياسي 

العالقات العامة فعااًل، في حال إستخدام مواقف مركبة مستمدة من الثقافة التي أضحت تستخدميا نظم 
ألنيا تمتمك و وسائل اإلتصال واإلعالم الجماىيرية الحديثة، والتي يمكن وصفيا بقمة صناعة الترفيو، 

 مقدرات فردية، وسمبية، مع قصر الفترة الالزمة لتحميل المعمومات السياسية عمى المدى الطويل.
لمراحل قصيرة وعن استخدام ىذين المبدأين ينتج عادة قضايا جديدة تواجو النظم السياسية. ألن ا

الدعم من مثل ىذه النظم السياسية تخفض بالمدى بعيدة مراحل ال بينماالمدى تعطي نتائج مباشرة، 
والتأييد اإلجتماعي إلى حد كبير، وىو ما يعتبر في اإلتصاالت السياسية والعالقات العامة الحديثة بديال 

 لمديمقراطية ولمتيميكراتيا.
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theories of communication sciences that were termed to be called (Knowledge-

gap-Theory). 

     It allows us to conclude that when the political systems lose the social 

support and confirmation,  they will have to use political communication and 

public relations more effectively. the political communication is considered 

effective through the public relations in the case of using fixed situations that 

are derived from culture. they began to be used by the systems of the modern 

means of communication and mass media. they can be described as the tip of 

the entertainment industry because they have individual, negative  capabilities 

with the short time required for analyzing political information on the long-

term. 

      For using these two principles, new issues are usually produced facing the 

political systems because short-term stages give direct results immediately but 

the long – term stages as these political systems reduces social support and 

confirmation to a large extent. it is considered alternative to democracy and 

Telecratia in modern political communication and public relations.  
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Abstract  

         Recently, the researchers' attention in the fields of mass communication 

and public relations focused on the way in which the public relations, means of 

mass communication and media take into consideration the principles of 

modern democracy and how to form the public contemporary opinion especially 

after it had been observed that there is a great desisting of the youth in 

communities for government policies  and their Permanent criticism for what 

the  means of mass communication and media provide daily .  all that happen 

via the electronic notes that were provided by the World Wide Web " internet". 

     Gradually, it has been clear that the policies of democratic states began to is 

lose the support and confirmation of the societies . that was reflected through 

the increasing growth of the roles of mass communication and media in modern 

societies, the growth of their influence on the policies of political, economic and 

social systems through the processes of political communication and the 

activities of the public relations that are taking place in these communities . 

ongoing studies showed the interactions that are happening within these 

communities  .  

     Even today, various predictions about the evolution of the societies were 

introduced, but the fact showed that the main force capable of creating public 

opinion is only a small group of opinion leaders who have extensive relations at 

various levels in the fields of the social life. 

 Regretfully, these relationships are not consistent with democratic principles 

because they are imposed by a third party but they increase driving away of the 

amount of information circulated within the same society . they are a part of the 
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