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  قواعد النشر

البحوث المتعلقة بمجال اإلعالم سواء كان في تخصصات اإلعالم التقليدي او  تقبل المجلة  .١

الرقمي في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات العامة واإلعالن والتسويق والراي 

 .العام

بعرض الكتب والتقارير  ترحب المجلة بنشر المقاالت العلمية المتخصصة وترحب بإسهام الباحثين  .٢

 .ميةوملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة المتميزةالعل

يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى التحكيم من قبل هيئة التحرير ويحق للمجلة بناء على راي  .٣

  .عدم قبول البحث للنشر دون إبداء األسباب، ويجوز اثنين من المحكمين

 .البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر .٤

ونوع الخط فـي المتن .بين األسطر مفردة سم، والمسافة ) ٢(تكون أبعاد هوامش الصفحة  .٥

 Times New (وللبحوث اإلنجليزية  Simplified Arabic والعناوين للبحوث العربية 

Roman (،  البحث فـي أسفل الصفحة صفحات  ويكون ترقيم . ١٤بحجم .  

يزية ويقدم مع البحث ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ال تقبل البحوث باللغتين العربية أو اإلنجل .٦

حيث ال تزيد على  (Key Words) يليهالكلماٌت المفتاحية. كلمة لكل) ٢٠٠(يتجاوز 

 .خمس كلمات

على  األبحاث المقبولة للنشر ال ترد إلصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر ويلزم الحصول  .٧

   .ر مادة نشرتها المجلةموافقة كتابية قبل إعادة نش

اإلصدار   أسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة هو نظام جمعية علم النفس األمريكية،  .٨

 – American Psychological Association – APA( .  السادس  

6th ED(  

يوقع الباحث على تعهد يفيد تحمله المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو تجاوز ألخالقيات البحث  .٩

مثل تجاوز األخالقيات العلمية المتعلقة بالتعامل مع العينات، والبيانات، (حالة ثبوته في 

 . وأن البحث لم ينشر ولم ولن يقدم للنشر إلى أي جهة أخرى). واألدوات، وحق الملكية

إدارة المجلة غير مسئولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط   .١٠

  .سؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديميةتقع م



 

 

  

  

 

   

 تصدرها اليت اجلماهريي االتصال لبحوث العلمية ا�لة من الثاين العدد هو هذا

 يف االعالم وحبوث بدراسات للمهتمني نقدمة. سويف بين جامعة االعالم كلية

 البحوث  من جمموعة الثاين العدد يف ننشر ان السعادة وتغمرنا.العريب والوطن مصر

  ايل العريب والوطن مصر يف الباحثون سارع اليت املتنوعة العلمية والدراسات

 من الفرتة يف سويف بين جامعة االعالم لكلية االول العلمي املؤمتر يف �ا االشرتاك

 البحثية والرؤي فكاراأل فيها تنوعت وقد.٢٠٢٠ نوفمرب من الثامن ايل السابع

 التقليدية االعالم وسائل امللحة،ودور ا�تمع ومشكالت قضايا تعاجل اليت ديدةاجل

 ودعم ا�تمع خدمة يف العلمي البحث دور طارإ يف معها؛ التعاطي يف والرقمية

  .٢٠٣٠ مصر رؤية ظل يف التنموية الدولة خطط

 ملنتمنيا الباحثني من �موعة اعلميً  اجهدً  مبثابة  دراسات  جمموعة العدد ويضم

 جمال يف املقدمة العلمية الرؤي تنوع يعكس مبا خمتلفة واكادميية حبثية ملؤسسات

   التقليدي بشقية االعالم دراسات

 العلمي الرتاكم جمال يف علميا رصيدا املقدمة الدراسات  تضيف نأ نتمين خرياأ 

  واقسام  كليات يف االعالم وحبوث بدراسات املهتمني البحثيةلكل واخلربات

  .والعريب املصري املستوي علي االعالم ومعاهد

  واملستعان املوفق واهللا

  السيد العزيز عبد.د.أ

  االدارة مجلس رئيس

  

  

  

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



 

 

  
  

  

  

 والريادة العلمي التميز لتحقيق تسعى برؤية اجلماهريي االتصال لبحوث املصرية ا�لة تنطلق

  . ودولياً  اً إقليمي واالتصال باإلعالم املتعلقة األحباث بنشر يتعلق فيما

  . واملنهجية والدقة األصالة بأطر الدولية املعايري وفق الفكري اإلبداع دعم هي أساسية وبرسالة 

 احملور مع متاشياً  إطالقها وجاء  ،٢٠١٣ عام اإلعالم كلية إنشاء من سنوات بعد ا�لة وتنطلق 

 املستدامة للتنمية اسيةأس كركائز العلمي، والبحث واالبتكار املعرفة ٢٠٣٠ مصر لرؤية الرابع

 ودعم ثقافته ونشر االبتكار على والتحفيز اإلبداعية قدرا�م وبناء   البشر، يف واالستثمار

  . والتنمية بالتعليم وربطه العلمي البحث

 لتجميع    اخلالق، العلمي التواصل تكفل حبثي جتمع كمنصة ا�لة من الرئيس اهلدف ويأيت 

 املبنية الدراسات وتوصيات نتائج وعرض ونشر وفروعه صصاتهخت مبختلف اإلعالم باحثي رؤى

 رؤية إطالق يف يساهم ما  الواقع، تطوير يف منها لالستفادة منضبطة علمية أسس على

  . اإلعالم حبوث لتطوير مستقبلية رؤية صياغة أجل ومن لإلعالم شاملة متكاملة اسرتاتيجية

 واالختالف التكرار عدم على مبنية علمية الةأص ذات دراسات  تقدمي على ا�لة يف وسنحرص 

 تعتمد الوقت نفس ويف أصيلة منهجية باستخدام مدروسة موضوعات واستكشاف والتميز

 تقود دقيقة تفصيلية رؤى بتكوين يسمح تراكمي معريف رصيد خللق واإلبداع واالبتكار التجديد

 لصناعة َمْعرِِفي�ا إطاًرا تكون أن نميك متكاملة اسرتاتيجية ورؤى  للمشكالت، األعمق الفهم إىل

  . ا�تمع يف إجيايب تغيري خلق يف تساهم رشيدة، قرارات

 يف واملنهجية والنظرية املعرفية واإلضافات االجتهادات وحتليل لرصد أيضا ا�لة وتسعى 

 املمارسات منها تنطلق اسرتاتيجية كرؤية لتقدميها واألجنبية العربية اإلعالمية الدراسات

  . الدولية  التصنيفات يف مكانة ولتحتل.  اإلعالمية

  

  

  كلمة رئيس التحرير 



 

 

  

  : ويضم هذا العدد جمموعة من األحباث اهلامة يف جمال اإلعالم وهي

حنو أجندة إعالمية ...الرؤى والتحديات: اإلعالم العريب واألمن القومي... ويلاأل الدراسة

  مستقبلية
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  تعرض طالب املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي

صفحات الرمسية للشركات عرب موقع التواصل تقييم فعالية اعالنات ال...  السابعة الدراسة

  االجتماعي ودورها يف بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك منوذًجا
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  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية ...  راحلادية عش الدراسة
  التحرير رئيس

  ألبرت أماني.  د. م  . أ



 

 

  
  

  

  نحو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات: اإلعالم العربي واألمن القومي 

 ازميد مبارك بن واصل الح. أ                                                                     

  االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيراتها االجتماعية

  إسالم أحمد أحمد عثمان. د.م.أ                                                           والنفسية

 تهم ُهِويَّ ا على تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وتأثيره

  إسماعيل عبدالرازق رمضان الشرنوبي.د                                                 الثقافية

 دور صحافة المواطن فى نشر ثقافة التسامح  

  أحمد محمد إبراهيم. د                                                                               

 التنمر اإللكتروني ألضراروإدراكهم  دام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعياستخ  

  أسامة محمد عبدالرحمن . د، أحمد محمد رفاعي. د                                                   

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس

 شريهان محمود أبوالحسن. د                                    نية لمواقع التواصل االجتماعيالف

  تقييم فعالية اعالنات الصفحات الرسمية للشركات عبر موقع التواصل االجتماعي ودورها في

  فولي عثمان  رضا.د      بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك نموذًجا 

 السفارة نقل حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية الخطب في الحجج 

 محمد فيض.د                                "كنموذج إلسرائيل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية

  

 محتویات العدد   

٩ 

٩٨ 

٤٧ 

١٤١ 

١٦٧ 

١٩٦ 

٢٣٩ 

٢٧٢ 



 

 

 

 فى المواقع االخبارية المصرية الكاريكاتير فى النهضة سد لقضية الصحفي التناول 

  رفاعي محمد أحمد. حسن، د عثمان محمد. د                                                    

  االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات

  ره شعبان حسن زغلولسا                                        دراسـة تطبيقية  متعددة الجنسيات

 دراسة تحليلية علي عينة من إعالنات موقع ( صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكترونية

  أمنية بكري صبرة امين الجبلي. د                                                           )فيسبوك

 

٣٠٣ 

٣٣١ 

٣٨٠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعالم العربي واألمن القومي

  نحو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات

  

  

  د مبارك بن واصل الحازمي. أ

  أستاذ االتصال واإلعالم جامعة الملك عبد العزيز جدة

  

 

  

  



 

)١٠( 

  

 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ملخص الدراسة

تناولت هذه الدراسة موضوعاً حيوياً رمبا مل يطرق من قبل حسب علم الباحث بوصفه إحدى األزمات احمللية واإلقليمية 

وتتمحور الدراسة حول . والدولية اليت يواجهها ا�تمع الدويل واحمللي واإلقليمي بصفة عامة وجمتمعنا العريب بصفة خاصة

اللكرتوين اجلديد خاصة حيتاج يف تناوله وعرضه لكافة القضايا من خالل توضيح وإظهار أن وسائل اإلعالم عامة وا

االلتزام بضوابط املسؤولية االجتماعية بشكل أكثر عمقاً، وبآليات تراعي البعد اإلنساين مبا خيدم رغبة القارئ يف 

  . ن القومياحلصول على املعلومة، ومبا يتوافق أيضاً مع مشاعر اجلمهور، وقيم ا�تمع، واعتبار األم

سوف يتناول الباحث يف دراسته هذه العالقة بني اإلعالم واألمن القومي من خالل اإلعالم األمين مبينًا مفهومه 

كما سيقوم الباحث بالتعريف لألمن . ووظائفه وإشكالياته ومعوقاته لوضع اسرتاتيجية لألمن القومي، ودوره يف ا�تمع

  .القانونية واالجتماعية والسياسية والعسكرية اخلالقومي من جوانبه املتعددة 

  :وقد خرج الباحث بالعديد من النتائج منها

مواقع التواصل االجتماعي وسائل يستخدمها من يشاء، لنشر األخبار واآلراء بشكل مكتوب أو مسموع أو مرئي، -١

  .متعدد الوسائط"

يغ الشحن العاطفية، ومن مث أصبح الشباب يتبادلون استخدم الشباب شبكات التواصل االجتماعي للدردشة ولتفر -٢

  .وجهات النظر الثقافية واألدبية والسياسية

  .“املوقع الذي ميارس فيه النقد”تعّد مواقع التواصل االجتماعي إعالماً بديًال ويقصد به -٣

مل مهم يف �يئة متطلبات ال متثل مواقع التواصل االجتماعي العامل األساس للتغيري يف ا�تمع، لكنها اصبحت عا-٤

  .التغيري عن طريق تكوين الوعي

اصبحت تتشكل بفضل شبكة اإلنرتنت فضاءات تواصلية عدة هي مبثابة أمكنة افرتاضية، وإن من بني مزاياها �اية -٥

  .فوبيا املكان

  األمن القومي -٢اإلعالم العريب        -١  :الكلمات المفتاحية
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 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :مقدمة

األخرية املتسارعة اليت شهدها العامل، وخاصة منها املنطقة العربية سامهت يف ضرورة إعادة إن األحداث 

التفكري يف جمال اإلعالم واالتصال وإعادة النظر يف مهامه ووظائفه التقليدية اليت أُنشئ من أجلها يف عالقته با�تمع 

ر بعض الشيء، مع تطور التكنولوجيا احلديثة ودوره اجلديد على مستوى العالقات الدولية بعد أن اختلطت األمو 

للمعلومات واالتصاالت بصورة رهيبة خالل السنوات القليلة املاضية، مما جعلت الشعوب غري املواكبة هلذه التطورات 

وغري املنفتحة على تعديل التشريعات، لقمة سهلة أمام ماكينات وسائل اإلعالم الدولية اليت تعمل بصورة ذكية 

ات ضخمة، حبيث يصعب على بعض الدول التفريق بسهولة بني اإلعالم املوجه من جهة، وحق شعوبنا يف وبإمكاني

  .احلصول على األخبار واملعلومات وحق ممارسة حرية الرأي والتعبري من جهة أخرى

أو وأكدت هذه املتسارعات والتطورات على أنه ال ميكن يف الوقت الراهن ألي بلد مهما كان حجمه العسكري 

السياسي أو االقتصادي أو الثقايف، أن يغفل الدور احملوري الذي تلعبه وسائل اإلعالم واالتصال داخل ا�تمع أو يف 

  .تفاعله مع ا�تمعات والدول األخرى

إن من حّق أي دولة محاية نفسها من خطر سالح تدفق املعلومات املغلوطة واالفرتاءات الباطلة اليت هلا انعكاسات 

على مستقبل الدولة واألمن القومي، ألن من حّق الدولة أن حتمي نفسها من شبكات اإلعالم واالتصال خطرية 

إن األمن القومي مل يُعد قاصرًا على الُبعد . الداخلية واخلارجية اليت ال حترتم القوانني أو متّثل خطرًا على أمنها الوطين

رى مثل اليت تتعامل مع �ديدات خمتلفة عن احلرب مبفهومها العسكري التقليدي، ولكنه اتسع ليُضم عدة أبعاد أخُ 

تعارف عليه
ُ
ولكنها ال تقل أمهية عن العدوان العسكري املباشر، بل رمبا تفوقه أمهية، باعتبارها �ديدات غري مباشرة . امل

ئول لوسائل اإلعالم، وأيضاً مثل االستخدام السيئ أو الغري مس: ُميكنها أن تؤدي إىل اخللل يف بنية ا�تمع والدولة معاً 

  . االخرتاق اإلعالمي، واحلرب اإللكرتونية

ومن مث جيب القول بأن مفهوم األمن القومي، يُعد مفهومًا مجاعيًا، أي أن مجيع جهات الدولة املعنية، ُحيَتم عليها 

  .حركة الفكر والثقافةاحلفاظ على األمن القومي يف ظل انفتاح احلدود والفضاءات وعدم سيطرة الدولة على سلطة 

  .إن األمن القومي يعد أساس وجود الدولة وهدفاً من أهداف سياستها العليا اليت تتمثل يف الدفاع عن مصاحلها القومية

واألمن اإلعالمي القومي هو أحد عناصر قوى الدولة الشاملة، وأحد جماالت األمن القومي والسيادة اإلعالمية لدولة ما 

ا السياسية والعسكرية فوق أراضيها، فلم يعد اإلعالم أداة تابعة للعمل السياسي بل يدخل يف هي امتداد لسياد�

صميم العمليات السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية على املستوى الداخلي واملستوى اخلارجي للدولة ومبختلف 

  .املستويات

ية ولكن أعين متابعتها فاملتابعة ال تعين الرقابة، جبانب أن املتابعة وأنا هنا ال أقصد فرض رقابة على وسائل اإلعالم العرب

ميكن أن تكون من داخل القنوات واملؤسسات اإلعالمية نفسها لتحقيق أهدافها مبا يتماشى مع القومية العربية واألمن 

  .القومي العريب

  

  : أهمية الدراسة

عام لإلعالم العريب وعالقته باألمن القومي يف جمتمعاتنا ترجع أمهية الدراسة يف أ�ا تلقي الضوء على الوضع ال

العربية بإجيابياته وسلبياته ودور احلكومات يف دعمه أو تقييده، كذلك فعالياته يف مسرية العمل العريب املشرتك وتأثريه 

رسم خريطة طريق للحفاظ كما ترجع األمهية يف . على الرأي العام احمللي والعريب والعاملي ملا فيه خري شعو�ا وقضاياها
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 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ويف هذا . على األمن القومي يف ظل انفتاح احلدود والفضاءات وعدم سيطرة الدولة على سلطة حركة الفكر والثقافة

اإلطار حرصت على املشاركة �ذه الدراسة يف مؤمتر جامعة بين سويف ممثلة يف كلية اإلعالم اليت تقوم بتنظيم املؤمتر 

) رؤى واقعية وحتديات مستقبلية-اإلعالم العريب يف ظل املنافسة الرقمية وحروب اجليل الرابع: (العلمي الدويل األول

ويشارك يف املؤمتر عدد من الباحثني من خمتلف أحناء الدول العربية بأوراق علمية ترصد واقع صناعة اإلعالم العريب يف 

كما يتضمن املؤمتر . العريب وأساليب التوعية بأدوا�ا ظل البيئة التنافسية الرقمية وتأثريات حروب األجيال يف اإلعالم

مائدة مستديرة جتمع بني اإلعالميني واألكادمييني لبحث االجتاهات احلديثة يف صناعة اإلعالم وانعكاسا�ا على 

   .اإلعالم العريب ودور اإلعالم العريب يف األمن القومي ملواجهة التطرف الفكري والشائعات والتجنيد االلكرتوين

  :تعريف الدراسة

قد يعرتض البعض على الفصل بني ما هو قومي، وما هو إعالمي، باعتبار اإلعالم جزءًا وأداة من أدوات 

حتقيق األمن القومي ألي بلد، وهذا صحيح، لكن التجارب أثبتت أن هناك حصصًا إعالمية، شكلت �ديداً حقيقياً 

  .عينها، واألمثلة واألدلة كثريةلألمن القومي يف بلد بعينه أو �موعة بالد ب

مثًال، أفاضوا يف كثري من ا�االت اليت تسهم يف » األمن القومي العريب«الشيء اآلخر أن معظم الذين حتدثوا عن 

حتقيق األمن القومي، مثل ما هو اقتصادي، وما هو عسكري، واألمين حىت البيئي، والغذائي، ونسوا أو تناسوا ما هو 

  .إعالمي

من هذا الطرح إجياد ما جيمع بني االثنني، األمن القومي، واألمن اإلعالمي، كمصطلحني يف احتياج إىل وثيقة الغاية 

  .زواج، تشرعن العالقة اليت هي قائمة بالفعل

باإلضافة إىل أننا يف حاجة إىل نظرة واقعية، تعرتف بإخفاق اإلمجاع العريب عن فهم واحد لألمن القومي العريب، بل 

  .يضاً باستحالة حتقيقه، ألننا نعيش زمن من التنافر العريب، بل الصراع العريب العريبتعرتف أ

  ولكن كيف ننتقل �ذا الطرح من مربع التنظري العقيم إىل مربع التحقق القابل للتطبيق الفعلي؟

ن مصاحلها أمام أخطار كان مفهوم األمن القومي يف بدايته قائماً على فكرة محاية الدولة من أخطار الداخل والدفاع ع

دفاعات «فإذا كانت حقبة احلرب املسلحة واحلرب الباردة ربطت مصطلح األمن القومي، باعتباره . و�ديدات اخلارج

، فإن حقبة ما بعد احلرب الباردة توسعت يف تعريف األمن القومي لكل دولة، »عسكرية يف مواجهة �ديدات عسكرية

  .همنيوهنا أشري إىل تعريفني أرامها م

ذلك اجلزء من سياسة احلكومة الذي يستهدف «: أن األمن القومي هو: الذي يرى» ترجير وكرننربغ«األول هو تعريف 

أمهية هذا التعريف يف اعتقادي تؤكد أن العامل القيمي ال يقل عن العامل . »خلق الظروف املواتية حلماية القيم احليوية

  .م جزء قيمي مهمالعسكري يف حتقيق األمن القومي، واإلعال

أي تصرفات يسعى ا�تمع عن طريقها إىل حفظ «: أن األمن القومي: فهو يرى» هنري كيسنجر«التعريف الثاين هو لـ 

  .وهذا تعريف متناقض مع التعريف السابق ألنه متجاوز للقيم، بل تعريف يسعى إىل خلق الصراعات. »حّقه يف البقاء

سّييه بعيداً عن األمن القومي كعلم وال كسياسة، فكثري من الكّتاب أسهموا يف تكريس مل يكن العامل العريب بعقوله وسيا

بأنّه ُقدرة األّمة العربية على حفِظ «: مبادئ وتعريفات وشروط وحتديات لألمن القومي العريب، وانتهوا إىل تعريفه

ن �ديدًا خيُص ُقطرًا عربّيًا ُمعّينًا أم خيّص إجنازا�ا وأسسها ومبادئها من األخطار والتهديدات اليت تواجهها، سواء أكا

  .»األّمة العربّية كلها

  إذن كيف تتحقق تلك الوثيقة املرادة لتحقيق األمن القومي اإلعالمي العريب؟
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 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  هذا ما سوف نتناوله يف دراستنا هذه بعون اهللا

  :أهداف الدراسة

  : تدور أهداف البحث حول التعريف بالتالي

 اإلعالم يف تشكيل الوعي اجلمعي واجتاهات الرأي العامأمهية تأثري.  

واقع تدفق املعلومات وإدارة احملتوى اإلعالمي يف املؤسسات يف ظل التنافسية الرقمية.  

أمهية وعي القائمني على اإلعالم مبفهوم األمن القومي.  

 يبمناقشة تأثري مواقع التواصل االجتماعي على البيئة اإلعالمية واجلمهور العر.  

اإلعالم االلكرتوين ودوره يف �ديد األمن القومي واستقرار الوطن.  

استشراف مستقبل اإلعالم العريب يف ظل التحوالت الرقمية.  

  :محاور المؤتمر

  : تدور محاور المؤتمر حول

صناعة اإلعالم العريب يف ظل البيئة التنافسية الرقمية.  

 الرقميةمستقبل اإلعالم العريب يف ظل التحوالت.  

اإلعالم العريب واألمن القومي.  

  :فرضيات الدراسة

  :تنطلق الدراسة الراهنة من فرضية رئيسية هي

من . تأثري االعالم اجلديد يف ضوء االرهاب اإللكرتوين علي أمن واستقرار وتنمية ا�تمع احمللي واالقليمي والدويل

عروض أمامكم وهذه الفرضية تقوم على اإلشكالية املهم جدًا أن نبني اجلدلية األساسية لفرضية البحث امل

األساسية لألدوار الوظائفية يف القرن الواحد والعشرين وخاصة تلك اليت متس كرامة الفرد وحياته، وتتمثل األهداف 

القومية للرؤية االستشرافية يف جتسيد مفهوم إعالم الدولة والشعب، واحملافظة على كيان الدولة ووحدة الوطن 

مة أراضيه وحرية املواطنني وبناء جبهة داخلية متماسكة، والتمسك باهلوية العربية واإلسالمية للدولة وتعزيز وسال

مكانتها الدولية واإلقليمية، وحتقيق التنمية الشاملة يف كافة ا�االت مبا حيقق رفاهية املواطنني وتأييدهم لنظام 

  .، واالرتقاء مبستوى الرسالة اإلعالميةاحلكم ، ومواكبة جهود الدولة لبناء مستقبل مشرق

  : ومنها الفرضيات الفرعية االتية

  . ما هو االعالم اجلديد يف مفهوم اإلرهاب اإللكرتوين: الفرضية االويل-١

  .مدي تأثري التفاعل عرب مواقع التواصل االجتماعي على املتلقي وردود افعاهلا جتاه جمتمعهم: الفرضية الثانية-٢

  .املسؤولية اإلعالمية ودورها يف مالحقة هذا االعالم اجلديد ومواجهة االرهاب االلكرتوين: الثالثةالفرضية -٣

  :منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة الراهنة على منهجية املنهج التحليلي الوصفي يف حتليل االعالم اجلديد وشبكات التواصل 

ومن األمهية مبكان أن تستند البحوث والدراسات . ةاالجتماعي واالمن القومي ومدي تأثريه على ا�تمع وأمن

للقواعد النظرية العلمية اليت تساعد الباحث علي توجيه حبثه إىل األسباب التوضيحية والعوامل املفسرة ملوضوع 

  .البحث كما هي يف دراستنا الراهنة

  األمن القومي واإلعالم األمني
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 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ل وحيوي يف املسامهة يف تشخيص املشكالت االجتماعية ومبا متلكه أن وسائل اإلعالم املختلفة مبا هلا من دور فعا

من تعاون هذه الوسائل اإلعالمية مع املؤسسات األخرى ذات العالقة وذلك إللقاء الضوء على هذه املشكالت 

واألساليب  االجتماعية واملسامهة يف حلها ومعاجلتها وتأثريها على اجلمهور، ملواجهة املشاكل االجتماعية، وفقا لألسس

  .العلمية الدقيقة

يُعد األمن القومي أساس وجود الدولة وهدف من أهداف سياسا�ا الُعليا، اليت تتمثل بالدفاع عن كيا�ا يف احمليط 

اخلارجي والداخلي، لتأمني أيديولوجيا�ا، وتعزيز استقالهلا السياسي واالنسجام االجتماعي، وضمان الوحدة الوطنية 

وهو املفهوم الذي يدور حول فكرة أمن الوطن، واملواطن يف ذات الوقت، مبعىن أن أي . ضد األخطار والقومية للدولة

وهو أيضًا اجلهد اليومي . ضرر يلحق بأحد أنشطة الدولة، أو مؤسسا�ا احليوية، ينعكس بالطبع عليها وعلى أفرادها

االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة إىل دفع أي الذي يصُدر من الدولة لتنمية ودعم أنشطتها الرئيسية السياسية، و 

  .�ديد، أو ُحماوالت لإلضرار بتلك األنشطة

يعد مفهوم األمن أحد املفاهيم اليت تتشعب داللتها، حيث يتسع هذا املفهوم ليشمل مضامني متعددة تتداخل 

األمن ”رتبية واإلرشاد، كما أن لفظ مع شىت أنظمة احلياة، ليشمل اإلصالح االجتماعي، واالرتباط بالقضاء والعدل وال

هو من األلفاظ ذات الدالالت الواضحة البينة، إذ ُتعرف حقيقته عند النطق به، ولكن شدة وضوحه وكثرة استخدامه ”

إضافة إىل عدم إطالع قادة األجهزة اإلعالمية والصحفية . وكثرة تعريفاته واشتقاقاته، قد أضفت عليه شيئاً من الغموض

ملخاطر األمنية احمليطة بالبالد وحتديات االستقرار األمين، وعجز األجهزة اإلعالمية عن تقدمي صورة على حجم ا

متكاملة عن حالة األمن يف العديد من الدول العربية وجهود األجهزة األمنية يف دعم األمن واالستقرار، وضعف توصيل 

مث عدم متكن أجهزة اإلعالم يف مواجهة املشكالت . ألمنرسالة األمن ا�تمعي ومسامهة املواطنني يف إرساء دعائم ا

االجتماعية واألمنية الطارئة واليت تؤثر سلبًا على ا�تمع كظاهرة التسول والتشرد، جبانب التباين يف حتديد أولويات 

وضع وتنفيذ  إضافة لضعف التنسيق بني األجهزة اإلعالمية واألمنية خاصة يف جمال. اإلعالم احلكومي واإلعالم اخلاص

وضعف التأهيل اإلعالمي املتخصص يف . االسرتاتيجيات ومهددات األمن القومي وضعف مواجهته الدعاية املضادة

وضعف الربامج اليت �تم بالسلوك . وضعف التخطيط اإلعالمي األمين. القضايا األمنية خاصة يف جمال اإلعالم األمين

  .األمنية والوقاية من اجلرميةوضعف االهتمام بالتوعية . اإلجيايب املنتج

وحمدودية االهتمام . وأيضًا غياب الرؤية اإلعالمية األمنية الشاملة وتواضع اإلنتاج اإلعالمي األمين التوعوي 

واالفتقار إلنتاج . وتواضع معاجلة القضايا األمنية عرب وسائل اإلعالم. مبشاكل املواطن األمنية عرب أجهزة اإلعالم

  .دة عالية حيمي من االخرتاق الثقايف واالستالب املعلومايتإعالمي وطين جبو 

يظل السؤال قائماً لإلجابة على تعريف متفق عليه لألمن القومي بعيداً عن التشنج وإلقاء اللوم على أحد أو جهة 

أمينه عن ويظل الطلب قائمًا أن الكل له يد يف تأمني الوطن فما ورد يوضح موضع أي فرد يف منظومة محاية الوطن وت

املخاطر وليبقى التنافس السياسي قائمًا وليحكم من حيكم ولكن ماذا سيحكم إذا فرط اجلميع يف أمن الوطن 

  وسالمته؟

دور بالغ األمهية واحليوية يف ا�تمع، وركيزة أساسية لدعم وتنمية احلس األمين والوقائي لدى  لإلعالم األمنيإذن أصبح 

فظ األمن واالستقرار، إضافة إىل أن اإلعالم األمين أصبح وسيلة لتوسيع اآلفاق املعرفية األفراد من خالل تعاو�م يف ح

وقد حدث تغيري جذري وعميق يف مفهوم املسؤولية . ألفراد ا�تمع حبيث يكونوا على اتصال مباشر مع األحداث

  .األمنية حبيث أصبح األمن مسؤولية تضامنية يسعى األعالم لتحقيقها يف ا�تمع
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

من املهم جداً أن نبني اجلدلية األساسية لفرضية البحث اليت تقوم على اإلشكالية األساسية لألدوار الوظائفية 

إن املوضوع األمين واسع وشامل، تبعا ملا يفرضه . يف القرن الواحد والعشرين وخاصة تلك اليت متس كرامة الفرد وحياته

يكون املوضوع حساسا ملا قد يرتتب عليه من آُثار تطال ا�تمع  املفهوم احلديث لألمن من اهتمامات متعددة، فقد

وأفراده وهيئاته املختلفة، قد �تز صورة ا�تمع أو النظام أو إجراءاته التنفيذية من خالل احلديث مثًال عن عدم اجلدية 

درجات الدقة يف اختيار  أو يكون املوضوع دقيقاً وذا مزالق خطرة، وبذلك يفرتض توخي أقصى. يف مواجهة االحنرافات

املوضوع املطروح ويف حتديد الطرق املناسبة للمعاجلة يف املراحل املختلفة، إضافة إىل الدقة يف اختيار املعلومات ويف 

حتديد املواقف منها أو االستنتاجات، أو قد يكون موضوعًا موجهًا حيث أتى أغلب املوضوعات األمنية تعرض غالباً 

ذ سلوك معني ضد ما تتناوله، مثل الدعوة الختاذ سلوك معني ضد االحنراف واملنحرفني، إضافة إىل لدفع ا�تمع الختا

  .�يئة ا�تمع لتقبل ما يتخذ من إجراءات ضد املنحرفني

إن املواثيق األخالقية ال يلتزم �ا كثري من اإلعالميني، ولذلك تظل جمرد نصوص جامدة، وذلك ألنه ليس 

هلا اإلعالمي الذي ال يلتزم �ذه األخالقيات، أو ينتهكها، ولذلك توصف املواثيق األخالقية، هناك عقوبات يتعرض 

، وأ�ا قليلة األمهية، وبالرغم من احملاوالت اليت بذلت للبحث عن وسائل لتوقيع عقوبات على عدم )بدون أنياب(بأ�ا 

حق حرية التعبري هو حق  . دي إىل االلتزام باألخالقياتااللتزام باألخالقيات إال أ�ا تظل عقوبات ال قيمة هلا، وال تؤ 

حرية التعبري تتضمن حريات . كل إنسان يف أن يعرب عن رأيه بكل موضوع، بكل وقت، بكل مكان وبكل وسيلة

" حق اجلمهور يف املعرفة"وحلرية التعبري يوجد وجه آخر وهو . أخرى مثل حرية الصحافة، حرية اإلعالن وحرية التظاهر

بالرغم من أمهية حق حرية التعبري يف النظام . حقنا يف مساع آراء اآلخرين أي حق طلب املعلومات وتلقيهاوهو 

  .الدميقراطي هذا احلق ليس حقاً مطلقاً فأحياناً تتضارب حرية التعبري مع قيم وحقوق أخرى هامة يف ا�تمع الدميقراطي

  اإلعالم واستراتيجية األمن القومي

إن منظومة األمن القومي تشمل فيما تشمل كل ما من شأنه أن يؤثر على استقرار البالد وعلى رفاهية شعبها 

وعلى دور البالد يف حميطيه اإلقليمي والدويل، عليه فإن مفهوم األمن القومي يغطي السياسة نظامًا وأجهزة وممارسة، 

صاد موارد وإدارة، وعالقة الدولة با�تمع بتباين مكوناته، وعالقة والتشريعات دستورًا وقوانينًا وحقوقًا وواجبات واالقت

الدولة باحلكومة، مث عالقة احلكومة با�تمع وما حيكم هذه العالقات من حقوق وواجبات وما تقتضيه إدارة هذه 

مفهوم األمن القومي إن . العالقات من اعرتاف متبادل وشفافية وثقة، وعالقة الدولة جبريا�ا، ودور الدولة يف العامل

هو فلسفة يتبعها النظام السياسي ”: يتمشى مع طبيعة واسرتاتيجية املرحلة احلالية واملقبلة، وميكن التعبري عنه بأنه

واالجتماعي، وصوًال إلى تطبيق أنماط اقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية وسياسية مختلفة بهدف تحقيق 

  .“واألمن للمجتمع أو للجسد االجتماعي للدولةأعلى معدالت من التنمية والحماية 

كان االعالم يف بداية ظهوره يهتم مبجاالت معينة فقط، وكانت حمدودة بوسائلها وتأثريا�ا، لكن االمر مل يتوقف عند 

ذلك، بل فاقت تطورا�ا كل التصورات بفضل التطور املذهل لوسائل االتصال من جهة، وقدرة االعالم على التعبري عن 

  .خمتلف ا�االت

لذا فقد اتسعت جماالت االعالم بصورة واضحة حبيث مشلت الصحة والتعليم واألمن والدفاع واالقتصاد والبيئة واملناخ 

. كما مشلت بلغتها الشرائح واملستويات كافة حىت باتت من أهم أدوات املعرفة يف العصر الراهن. وغريها... والعلوم

برية اليت طرأت على التكنولوجيا وتقنيات االتصال واإلعالم واليت جعلت من العامل يبدو وكان ذلك نتيجة للتطورات الك

وكأنه قرية الكرتونية صغرية، وأصبح اإلعالم حمورًا أساسيًا ملختلف القضايا األساسية، وازدادت أمهيته بوسائله املختلفة 
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ماعية والثقافية وغريها مبا يف ذلك ا�ال األمين، اذ حلقت يف ا�تمع يف كافة جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجت

تلك التطورات بالظواهر األمنية ذا�ا، والظواهر اليت تتعامل معها األمر الذي تطلب حتديثًا وتطويراً مستمراً للسياسات 

  .األمنية ولألساليب والوسائل والتقنيات اليت تستخدمها يف تعاملها مع هذه الظواهر

م االمن املعاصر من اهم املفاهيم العامة بسبب ارتباطها املباشر حبياة وكرامة األفراد واجلماعات وسالمة املدنية يعد مفهو 

واستمرارها، وهذه التحديثات اليت حصلت على مفهوم االمن جعلته مسؤولية عامة قبل كل شيء مع االبقاء على 

  .ات السيادة لألمة بوصفها صمام األمان للمجتمعخصوصية اعتباره وظيفة حمددة جلهاز أمىن متثل اهم واجه

وتوسع جماالته االدراكية إىل الكثري من ا�االت كما يف األمن االجتماعي واألمن . ان اختاذ االمن أبعاداً عامة من جهة

كثرياً، جعلها غريها  ....االقتصادي واالمن الفكري واالمن املعلومايت واالمن املناخي واالمن الدويل واألمن االقليمي و

  .مفهوماً واسعاً حباجة إىل الكثري من الوسائل واألدوات، ومل تعد استخداما�ا حكراً على األجهزة األمنية

لذا يتبني مما سبق ان العالقة بني األمن واإلعالم هي عالقة ارتباطية، فاإلعالم بوسائله املختلفة املقروءة واملسموعة 

ثر بفعالية يف دعم نشر املعرفة األمنية ويساعد عمل األجهزة األمنية على كافة املستويات، بل واملرئية يلعب دوراً بارزاً ويؤ 

  .أصبح اإلعالم بال منازع صاحب الدور األكرب يف التوعية بأبعاد القضايا األمنية، من خالل التغطية االعالمية

ي معاد، فضال عما يقوم به من دور مهم ومن خالل االسهام يف بناء املواطن وحتصينه ضد أي غزو اعالمي أو فكر  

يف تنمية الوعي السياسي لدى املواطنني واستيعا�م ملا يدور على الساحة الداخلية، حيث يتناول القضايا الوطنية اليت 

تؤثر يف قدرات الدولة السياسية، من خالل الشرح والتحليل هلذه القضايا وتعريف املواطن بأسبا�ا واسلوب التعامل 

  .، و�ذا فأن العالقة الوثيقة بني األمن واإلعالم تشكل عنصر األمن واالستقرار يف ا�تمعمعها

اذن أصبح لألعالم األمين دور بالغ األمهية واحليوية يف ا�تمع، وركيزة أساسية لدعم وتنمية احلس األمين والوقائي لدى 

إىل أن اإلعالم األمين أصبح وسيلة لتوسيع اآلفاق املعرفية األفراد من خالل تعاو�م يف حفظ األمن واالستقرار، اضافة 

وقد حدث تغيري جذري وعميق يف مفهوم املسؤولية . ألفراد ا�تمع حبيث يكونوا على اتصال مباشر مع األحداث

  .األمنية حبيث أصبح األمن مسؤولية تضامنية يسعى االعالم لتحقيقها يف ا�تمع

  :دور اإلعالم في األمن القومي

يلعب اإلعالم دورًا رئيسًا وفاعًال يف األمن القومي وأول مالمح هذه الفاعلية العمل على بناء الروح الوطنية 

وتقويتها لدى املواطن إميانًا مث دفاعًا عنها من خالل اسرتاتيجية إعالمية للدولة بناًء لدولة قوية ومتطورة لتلعب دوراً يف 

  . ز على الرتبية الوطنية يف ضوء املفهوم الشامل للمواطنةحميطها اإلقليمي والدويل مع الرتكي

غياب االستقرار السياسي، ووجود : إن األمن القومي العريب يواجه جمموعة من التهديدات الداخلية أمهها

عة خماطر يف جمال األمن الغذائي، واملشاكل املائية، وضعف القدرات العسكرية والتعاون العسكري للدول العربية، وجممو 

القيود اليت تفرضها الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت وبعض بلدان أوروبا : من التهديدات اخلارجية أمهها

واألمل . و�ديدا�ا، وتراجع إمكانات النظام العريب يف النسق الدويل لصاحل إسرائيل، العوملة و�ديد األمن الثقايف العريب

العربية وقادة الرأي تكثيف اجلهود األمنية والعسكرية لتحقيق األمن كمصلحة مشرتكة معقود على الزعماء والشعوب 

من خالل تبادل وتنسيق اخلطط ضمانا لألمن اجلماعي، والعمل على تطوير القوات املسلحة العربية، ووضع خطة 

قتصادية، وتكامل القوانني عربية للقيام بصناعة سالح عريب، وضرورة تطوير النظام التعليمي والثقايف، والوحدة اال

والتشريعات اخلاصة باألمن العريب، وكذلك توحيد التشريعات اخلاصة بأجهزة ووسائل اإلعالم، والعودة إيل معاهدة 

  .الدفاع العريب املشرتك، وميثاق التضامن العريب واخلروج من عباءة الغرب وغريها
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

وعنصر احلفاظ على الوجود . ملصاحل القومية احليويةويتشكل األمن القومي من ضمان البقاء القومي ومحاية ا

حاسم األمهية بالعالقة مع هدف ضمان األمن القومي فهذا العنصر موجود بانتظام وتشارك فيه األقطار كافة، وهو 

تصادية عنصر دائم حيتوي العديد من املسائل املتعلقة بالوجود القوميُ تراوح ما بني البقاء اجلسدي واحلرية واحلياة االق

والثقافة الروحية وهذا العنصر هو البعد املوضوعي لألمن القومي أما املصاحل القومية احليوية فهي العنصر الذايت وهذا 

العنصر فريد يف حالة كل نظام له تقاليده وتطلعاته وظروفه املتميزة وتقوم كل دولة بني حني وآخر بتحديد ما تعتربه 

ا�ا، وتستهدف احليلولة دون تطورات غري مرغوبة تؤثر عليها، وليس هناك ما يدعو إىل مصاحلها احليوية اليت تربر سياس

توسيع مفهوم األمن القومي ليشمل املدى الكامل لألفعال العنيفة اليت قد تقوم �ا األمم أيًا كانت إجنازا�ا أو خسائرها 

احليوية مع الوجود القومي كما يف حالة احلروب فهناك نقاط متاس أو جوانب تتالمس أو تتداخل فيها املصاحل القومية 

اليت �دف إىل حتقيق قدر أكرب من األمن، إال أنه يُفضل قصر مفهوم األمن القومي بالتحديد على جمال الوجود 

  .القومي

  :مفهوم االعالم االمني

آرائهم ووجهات نظرهم يف تناوهلم تتعدد التعريفات اليت تناوهلا الباحثون حول مفهوم اإلعالم األمين، وذلك تبعاً لتعدد 

التوجه األول . للمفهوم، هناك يف احلقيقة ثالثة توجهات حياول كل توجه أن يعرف اإلعالم األمين وفقًا لرؤياه اخلاصة

أن االعالم األمين أحد الفروع التخصصية لإلعالم، وتشري إحدى الدراسات يف هذا السياق إىل أن اإلعالم  :يرى

ًا من فروع اإلعالم املتخصص الذي يهدف إىل إخبار اجلمهور أو قطاع معني منه مبوضوعات ختص يعد فرع(األمين 

وفقا لذلك يقرتب ). األمن ويقوم به رجال األمن ذا�م، كما يقوم به رجال اإلعالم إذا كان األمر يتعلق برجال األمن

وافرتضوا أ�ا متثل احملور الرئيسي للمفهوم، واحلقيقة  مفهوم اإلعالم األمين من زاوية معينة وهي اليت ركز عليها الباحثون

بالوظائف (املتخصصة اليت تقوم عليها و) مبحتوى الرسالة اإلعالمية(و) مبفهوم اإلعالم(أن مفهوم اإلعالم األمين يرتبط 

قل الرسالة من عملية اإلخبار أي ن: فمن حيث مفهوم اإلعالم، يرى البعض أنه). باجلمهور املستهدف(و) املوكلة إليه

جهة إىل أخرى من خالل أداة أو وسيلة من وسائل االتصال اجلماهريي اليت جتعل عملية االتصال ال تتجه إىل شخص 

: وهناك رأي آخر يقول بأن). معني وإمنا إىل مجهور متسع ومن مث فاإلعالم يف جوهره هو شكل من أشكال االتصال

ة واملعلومات السليمة واحلقائق الثابتة اليت تساعدهم على تكوين رأي اإلعالم هو تزويد الناس باألخبار الصحيح(

صائب بصدد واقعة معينة أو مشكلة من املشكالت حيث يعرب هذا الرأي تعبريًا موضوعيًا عن عقلية اجلماهري 

واحلقائق  وهو ما يعين أن اإلعالم يقوم باإلقناع عن طريق املعلومات واألرقام واإلحصاءات) واجتاها�م وميوهلم

فاإلعالمي ليس له غرض معني فيما ينشره أو يذيعه على الناس فهو يقدم حقائق جمردة وهذا ما مييزه عن رجل الدعاية 

اإلعالم يف جوهره منط من أمناط االتصال اجلماهريي الذي ينقل الواقع القائم كما هو إىل : (ومن هنا ميكننا القول بأن

  ).ت والتوجهات والقيممجهور متسع خمتلف من حيث اخلربا

ان االعالم األمين يف األصل هو االستخدام املهين لإلعالم من قبل األجهزة االمنية  :التوجه الثانيبينما يرى أصحاب 

يقصد به كافة األنشطة اإلعالمية املقصودة (اذ كما تشري التعريفات اليت جاءت يف دراسا�ا إىل أن اإلعالم األمين 

إعداده من رسائل إعالمية �دف إلقاء الضوء والتعريف جبميع اجلهود واإلجنازات اليت حتققها وزارة  واملخطط هلا وما يتم

  ).الداخلية يف إطار اسرتاتيجيتها األمنية الشاملة من خالل كافة وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة

تصال الذي يتبع يف جمال اإلعالم األمين وضمن نفس التوجه يتم الرتكيز على مفهوم اإلعالم األمين من زاوية أسلوب اال

فهو اإلعالم الذي يتحقق مببادرة من رجال األمن إما بطريقة مباشرة إلنتاج الرسائل اإلعالمية كالربامج األمنية (ومن مث 
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

منية اإلذاعية والتلفزيونية واألفالم السينمائية وغريها، أو بطريقة غري مباشرة مثل تزويد الصحف بأخبار األحوال األ

  ).وجمريا�ا بشكل موضوعي يعتمد على املعلومات املوثوق �ا

فريى ان اإلعالم األمين نتاج للعالقة االرتباطية بني مفهوم األمن املعاصر ومفهوم االعالم املعاصر اذ  :التوجه الثالثاما 

ك ذي وظائف كثرية إخبارية وتعليمية ان التوسع املفاهيمي لكال املفهومني ادى بطبيعة احلال إىل اجياد هذا احلقل املشرت 

وإرشادية وتوعوية واسرتجاعية من تبادل الرسائل وفق منط االتصاالت املتبادلة بني ثالثة قطاعات هي االجهزة االمنية 

، وهنا مت الرتكيز على استخدام وظائف اإلعالم األمين ونطاقه  )افراد، مؤسسات، مجاعات(واالجهزة اإلعالمية وا�تمع 

ان لإلعالم األمين عملية االتصال لرسائل مباشرة وغري مباشرة مصممة : يتلخص. س للتعريف وفق هذا املفهومكأسا

ومنتجة وفقا لنموذج معني يتناسب واحملتوى األمين املراد ايصاله إىل ا�تمع او نقله من ا�تمع إىل االجهزة االمنية 

  .ة يف بلورة االسس االخالقية للثقافة االمنية العامةواالجهزة االعالمية، و�ذا تشرتك االطراف الثالث

  :مفهوم األمن القومي

جيب القول بأن مفهوم األمن القومي، يُعد مفهومًا مجاعياً؛ أي أن مجيع جهات الدولة املعنية، ُحيَتم عليها 

لقد . ة الفكر والثقافةاحلفاظ على األمن القومي يف ظل انفتاح احلدود والفضاءات وعدم سيطرة الدولة على سلطة حرك

أدرك العامل اخلارجي القوة الكامنة يف اإلعالم الذي أصبح من أهم الوسائل اليت ارتكزت عليها املخططات االسرتاتيجية 

األجنبية، والتربير لظاهرة العوملة، أو األمركة، والنظام العاملي اجلديد بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة إىل 

واطنة اإلنسانية، من خالل تلك الوسائل اإلعالمية اليت أثبتت ُقدر�ا على إذابة احلواجز بني ُحماوال
ُ
ت نشر مفهوم امل

  ...الثقافات، واألديان، واحلضارات، وما إىل ذلك

  :وظائف االعالم االمني

تعد الوظيفة األمنية لإلعالم أحد االهتمامات املتخصصة اليت عرفها اإلعالم احلديث، وهي الوظيفة اليت تقدم من  

ويتم ذلك عرب استخدام خمتلف أساليب وفنون ) باملعىن الشامل لألمن(خالهلا وسائل اإلعالم مواد أمنية متخصصة 

مًيا وأمنًيا، ان احلديث عن الوظيفة األمنية لإلعالم هنا يستهدف العمل اإلعالمي وباالستفادة من القدرات املؤهلة إعال

تتعدد وظائف اإلعالم األمين بشكل عام حسب . لفت النظر ألمهية املادة األمنية وضرورة عناية الوسائل اإلعالمية

  :ى النحو التاليأهم هذه الوظائف علطبيعة عمل األجهزة األمنية واختالف طبيعة عملها، ولكن ميكننا أن نشري إىل 

 يقوم االعالم خبلق صورة ذهنية اجيابية لدى املواطنني عن األجهزة األمنية ووظائفها ومهامها، باعتبارها يف

  .األساس موجهة لتحقيق الصاحل العام املشرتك لكافة أبناء ا�تمع

أساس أن حتقيق األمن ميثل  يعمل على تنمية روح املشاركة واالرتباط بني األجهزة األمنية وأبناء ا�تمع، على

  .ضرورة أساسية لكل أبناء ا�تمع وأن حتقيق األمن واالستقرار يتطلب تكاتف جهود اجلميع

يقوم بإعداد البيانات واألخبار اإلعالمية املتعلقة باجلوانب األمنية.  

كما يقوم بالتغطية اإلعالمية لكافة األحداث املتعلقة باجلوانب األمنية.  

نشطة املختلفة اليت تقدمها أجهزة األمن واليت تدخل يف نطاق اخلدمات احلكومية الرمسية اليت التعريف باأل

  .حيتاج إليها املواطنون وشرح اإلجراءات الالزمة حلصول املواطنني على هذه اخلدمات

 به من أدوار توعية اجلماهري بكل ما هو جديد يف نطاق القضايا االمنية، بدوافعها وبطرق معاجلتها ومبا تقوم

هامة لتحقيق األمن، وحماولة غرس املفاهيم األمنية لديهم وحتصينهم من الوقوع يف االخطاء بشكل يدعم 

  .أوجه التعاون بينهم وبني أجهزة األمن
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

توجيه اجلمهور لإلجراءات اليت جيب اختاذها ملواجهة خطر داهم أو عند مشاهدة جرمية.  

 املختلفة واالستطالع املنتظم آلراء املواطنني بصدد اخلدمات اليت التسويق للسياسات واألنشطة األمنية

  .تقدمها وزارة الداخلية وذلك للتوصل إىل األساليب املالئمة لتطوير األداء باستمرار

السعي املستمر واملنظم لتشكيل بيئة حاضنة لألنشطة األمنية وخلق رأي عام مساند هلا.  

اإلعالمي مع األزمات األمنية احملتملة إعداد السيناريوهات الالزمة للتعامل.  

إجياد اآلليات اليت تكفل التنسيق والتعاون مع وسائل اإلعالم املختلفة يف ا�تمع.  

 املتابعة الدقيقة واملستمرة ملا ينشر يف وسائل اإلعالم املختلفة احمللية والدولية بصدد املوضوعات األمنية أو

وتوثيقها وحتليلها من زوايا ومنظورات متعددة واالستفادة منها يف وضع ذات الصلة باألجهزة األمنية 

  .االسرتاتيجيات واخلطط األمنية

هذه هي أهم الوظائف املتعلقة باإلعالم األمين، وال شك يف أن حتديد األولويات بالنسبة هلا وأساليب القيام �ا يرتبط 

  .ن ا�تمعي وموضع اسرتاتيجية اإلعالم األمين منهاارتباطاً واضحاً باالسرتاتيجية العامة الشاملة لألم

ونستخلص مما سبق أن تطور التكنولوجيا واالتصال واملتغريات السابق اإلشارة إليها وتفاعال�ا قد أدت إىل ازدياد 

  .األمهية النسبية لإلعالم يف ا�ال األمين وأثرت بدرجة كبرية على األمن القومي للدولة

  :الدعاية واإلعالم

تقرتب الدعاية من حيث مضمو�ا من ناحية الوسائل اليت تستخدمها يف نشاطا�ا املختلفة مبنظور العمليات االتصالية 

باجلماهري بشكل عام وبتطور الوسائل املستخدمة يف التحكم بالرأي العام وأمناط السلوك املختلفة لألفراد واجلماعات، 

ب اهلدف الذي تسعى إليه وحسب توجه القائم بالعملية االتصالية الدعائية وختتلف لغة الدعاية وأسلو�ا وأنواعها حس

والدعاية عبارة عن عمليات اتصالية ترمي إىل التأثري على األفراد واجلماعات . والغايات اليت يستهدفها من الدعاية

  .والسيطرة على سلوكهم الغريزي باجتاه خيدم أهداف خمططي العمل الدعائي

ـ رغم إن ممارسا�ا دعائية تضليلية بعيدة " اإلعالم"أغلبية األنظمة ال تستخدم مصطلح الدعاية وإمنا ويالحظ هنا أن 

عّما يعنيه مصطلح اإلعالم؛ ألن تلك األنظمة تعلم أن الدعاية صورة سيئة الصيت إلدارة املواقف اجلماعية باستخدام 

  .رموز معينة

ال العقل، إضافة إىل اعتمادها على املبالغة واستخدام بعض الوسائل  ويالحظ على الدعاية أيضا أ�ا تناشد العواطف

  .الالعقالنية وغرس الكراهية يف نفوس أبناء الشعب اجتاه الشعوب األخرى مبا خيدم مصاحلها

هكذا يبدو، ولكن يف . عندما نتحدث عن �ديد األمن القومي بالطبع نتحدث عن ذلك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

لعريب سيظل موضع النقاش هو اجلانب السياسي بسبب تغري خريطة العامل العريب بعد التقلبات السياسية اليت الوطن ا

شهد�ا املنطقة واليت سامهت فيها شبكات التواصل االجتماعي أو اإلعالم اجلديد بشكل كبري كما ذكرنا سابقا ولكن 

القومي البد أن نتحدث أوال عن أسباب التحول حنو  قبل وصف شبكات التواصل االجتماعي بأ�ا متثل مهدد لألمن

  .اإلعالم البديل

  

  :اشكاليات االعالم االمني

  :يواجه اإلعالم األمين العديد من االشكاليات يف واقع املمارسة وميكننا أن نشري إىل أمهها وهي
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

سبق ومن مث اإلفصاح السريع وهي إشكالية ترتبط بكل من اإلعالم الذي يسعى إىل ال :إشكالية اإلفصاح والسرية. ١

واألمن الذي قد تتطلب املهام املكلف بالقيام �ا االحتفاظ بقدر من السرية لبعض املعلومات، . بصدد أي حدث

والواقع أن أحد املهام الرئيسة لإلعالم األمين هي الوصول إىل نقطة التوازن املالئمة بني ما ميكن اإلفصاح عنه وما جيب 

  .حجبه

وهي إشكالية تواجه كافة ا�تمعات املعاصرة وتتمثل يف أن متطلبات حتقيق األمن يف  :األمن والحريةإشكالية . ٢

بعض الظروف قد تؤدى إىل تقييد للحريات وهو األمر الذي يتعارض مع األسس اليت تقوم عليها النظم الدميوقراطية، 

عتبارات األمنية وهو األمر الذي شهدته أعرق والواقع ان اخلربات املعاصرة توضح أن األولوية جيب أن تعطى لال

الدميوقراطيات على أن يكون ذلك يف إطار القانون وال شك أن اإلعالم األمين يواجه هذه اإلشكالية وعليه أن يتعامل 

  .باألساليب املالئمة، وهي إشكالية تواجه كافة ا�تمعات املعاصرة

ه األجهزة األمنية يف معظم دول العامل ويرجع ذلك لطبيعة املواقف هي إشكالية تواج: إشكالية األحكام المسبقة. ٣

اليت يتعامل فيها اإلنسان العادي مع أجهزة األمن وإىل طبيعة بعض املهام األمنية كالضبط واالحضار والقيام باحلمالت 

أجهزته وأنشطته واليت يف األمنية وغريها، هذا فضال عن الثقافة السائدة يف ا�تمع واليت تشكل رؤية الناس لألمن و 

اغلب األحيان تكون سلبية ويرتتب على ذلك أن ما يقدمه اإلعالم األمين قد يتم استقباله وفهمه وتفسريه بعيدا عن 

الواقع واستنادا إىل األحكام املسبقة، ولقد بدا هذا واضًحا يف حاالت معينة يف دول معينة، فقد استطاعت أجهزة 

رتكيب بعض اجلرائم بعد وقوعها مبدى زمين قصري وهو ما يعد اجنازًا هاًما يف جمال عملها األمن إلقاء القبض على م

وأصدرت بيانات رمسية تعلن فيها كيف مت القبض على مرتكيب هذه اجلرائم واألدلة والقرائن اليت اعتمدت عليها يف 

  .جعملها ولكن املفاجأة تتمثل يف بروز بعض الناس الذي يشككون يف تلك النتائ

  :المعوقات العامة لوضع استراتيجية لألعالم االمني

  :من أهم املعوقات العامة اليت تعوق وضع اسرتاتيجية اإلعالم األمين وتنفيذها تتلخص يف النقاط التالية

 ا�تمع، األجهزة (عدم وضوح مفهوم االعالم االمين لدى أحد االطراف ذات العالقة ببناء هذا املفهوم

  ).سات االعالميةاألمنية، املؤس

ضعف اإلمكانات املتاحة أمام القائمني على اإلعالم األمين.  

 ضعف إجيابية اجتاهات اجلماهري حنو املمارسات اإلعالمية لألجهزة الرمسية، ولوسائل اإلعالم الرمسية خاصة

الرمسية يف متثل املوقف طبيعة واجتاه االتصال املتاح يف الوسائل الرمسية، ويعود ذلك إىل مبالغة بعض الوسائل 

الرمسي حتت دعاوى الدفاع عن املصلحة الوطنية، مما يؤدي إىل حتول اخلطاب اإلعالمي الصادر عن هذه 

فضال عن مثالية اخلطاب اإلعالمي الرمسي، . اجلهات إىل ما يشبه املواعظ والنصائح بدًال عن العمل املهين

اجلهات األمنية باعتباره عمال دقيًقا معقًدا ومنظًما ميلك  حيث يبالغ اخلطاب الرمسي يف تقدمي ما تقوم به

معدالت عالية من احللول اجلاهزة لكشف طبيعة الغموض الذي يكتنف أي عمل اجرامي يصدق ذلك 

أحيانًا على ما يقدم من بيانات حول األحداث اإلرهابية، حيث تطغى الرمسية على اخلطاب، وتقل العناية 

اغات، واألساليب اإلعالمية املناسبة، وتسود اإلنشائية، وعبارات األوامر والتهديد، بتوظيف املداخل، والصي

  .إىل جانب مبالغة اخلطاب الرمسي يف تقدمي ا�تمع بأفضل صورة

 اشتداد املنافسة بني وسائل اإلعالم املختلفة حبثًا عن االنتشار األوسع، نتيجة ملا فرضته التقنيات احلديثة من

  .من املواد اإلعالمية توفري كم كبري
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 ان البحث عن االنتشار قاد الشبكات االعالمية إىل الرتويج لألفكار االحناللية اخللقية وباتت تشكل مصدرا

  .ال�يار االمن االجتماعي

  :دور االعالم االمني في المجتمع

إعالمية وقائية واجتماعية ويقوم أضحى اإلعالم األمين مفهومًا إعالميًا متخصصًا يف ا�تمعات احلديثة، ميتلك غايات 

فهو يليب حاجات اجتماعية تسهم يف التوعية والتثقيف والتوجيه . بدور مهم يف ترسيخ أمن ا�تمعات واستقرارها

اال انه ال ميكنه حتقيق . واإلرشاد للوقوف بوجه الظواهر واملتغريات االجتماعية اليت تطرأ على الفكر والسلوك والقيم

ة ومقاصده النبيلة إال حني تتكامل جهوده مع جهود باقي املؤسسات اإلعالمية واالجتماعية والرتبوية أهدافه املرجو 

ولكون الظواهر االجتماعية يف حياة اإلنسان متشابكة ومرتابطة وتتبادل فيما بينها التأثري والتأثر فإن ذلك . وغريها

نه بدون إعالم خمطط لن يكون هناك أمن حقيقي، كما مبا ميكن القول إ. يصدق أكثر ما يصدق على اإلعالم واألمن

  .أنه بدون أمن وطيد، يشيع يف ا�تمع فال ينهض له إعالم متزن ومتوازن

لألعالم االمين دور مهم يف بناء األمن الوطين للدولة ويف ختطيط اسرتاتيجيتها، وهو دور يقوم على اساس التفاعل مع 

الوطين، ومن اجل تأكيد اسرتاتيجية الدولة يف مواجهة هذه التحديات، أصبح التحديات والتهديدات املوجهة لألمن 

لألعالم االمين دور مؤثر يف مواجهة مشاكل وقضايا ا�تمع من خالل االسهام يف مناقشة هذه القضايا واجياد احللول 

  .هدف النيل من وحدة الوطناملناسبة هلا، بل وله رسالة مهمة يف مواجهة الغزو الفكري والثقايف املعادي الذي يست

  .ويربز دور االعالم االمين بشكل واضح، وقت احلرب، من اجل مواجهة الدعاية املضادة واحلرب النفسية

يقوم االعالم ببعض األدوار املميزة مثل بث التوجيهات، ونشر التعليمات للجماهري �دف التعامل مع نتائج األزمات، 

تهدفة ومالحظة التغريات اليت قد حتدث يف اوساطها ملواجهة ما قد تثريه األزمة، كما واحلرص على مراقبة اجلماهري املس

يعمل على ربط املعلومة بسياق األحداث املعاصرة وتزويد اجلماهري باملعلومات الكاملة اليت حتد من انتشار الشائعات 

مع اجلهات االمنية املختلفة لتغطية األحداث واالخبار حول احداث االزمة االمنية، كما ويقوم االعالم االمين بالتنسيق 

  .االزمات االمنية وحجم ونوعية املعلومات املستهدف تغطيتها

يؤدي االعالم األمين دورًا إجيابيًا سليماً، يسهم يف احلفاظ على أمن الدولة إسهامًا كبرياً، خاصة إذا مت تطبيقه ضمن 

الثوابت اليت حتقق املزيد من الفهم املشرتك والتعاون الوثيق بينهما، خطط مدروسة وقيامه على مجلة من املبادئ والقيم و 

ومن مث تشكل رؤية واحدة ولغة موحدة، تستطيع أن تتفاعل لتؤدي توعية حسنة وتوجيهًا وإرشادًا سليماً، ما يضمن 

قاية وإقرار األمن من �يئة رأي عام مستنري وواع إزاء نشاط رجل األمن ودوره يف ا�تمع من ناحية وتعزيز جهود الو 

خاصة بعد التطور الكبري الذي جرى لوسائل اإلعالم واالتصال وانتشار الفضائيات، صار من السهل جدا . ناحية ثانية

وكذا ما يشكله ) املرئي منه واملقروء واملسموع(من هنا تربز اخلطورة واألمهية القصوى لإلعالم . رؤية كل ما يبثه اإلعالم

  .فتربز املسؤولية العظمى وثقل األمانة يف يد وفكر من يقوم على اإلعالم ويسيطر على وسائلمن جوانب اخلطر، 

ولإلعالم دور كبري جدًا يف احلفاظ على مقومات األمن القومي يتمثل هذا الدور يف التعامل اإلجيايب مع مهددات 

على أمنه ا�تمعي من خالل ما يطرح من  األمن القومي والشعور بالثقة بالنفس يف حتمل مسؤولية أمن الوطن واحلفاظ

  .قضايا عرب وسائل اإلعالم املختلفة ومن خالل ما ينشر من قضايا وأحداث يف جمال األمن القومي

اإلعالم األمين احلديث نتاج تكامل أداء خمتلف القطاعات حيث جيب أال تقتصر مهمة تغطية ومعاجلة القضايا األمنية 

أو وسائل اإلعالم الرمسية بل جيب أن يشمل ذلك وسائل اإلعالم اخلاصة اليت ينبغي هلا  على األجهزة األمنية فقط،

القيام بدور رئيس يف االسرتاتيجية األمنية للمجتمع انطالقًا مما متليه الوظائف املهنية، واالجتماعية، والوطنية هلذه 
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

وعة، واملرئية على إحاطة اجلمهور بالتطورات الوسائل، حيث يتعني أن تعمل خمتلف وسائل اإلعالم املقروءة، واملسم

املختلفة يف ا�تمع ومن ذلك األحداث األمنية إىل جانب توعية اجلمهور باملخاطر املرتتبة على السلوكيات املنحرفة 

  .وبدور اجلمهور يف مواجهة هذه السلوكيات

  :إثر االعالم على استراتيجية االمن القومي

يؤدي اإلعالم دورًا مهمًا يف حتقيق األمن والتعايش السلمي، لتحقيق االستقرار يف البالد ومكافحة  

اإلرهاب، السيما وحنن نشهد محلة معادية لتشويه صورة اإلسالم وا�امه بشىت الطرائق، لنجد أن املسلمني اليوم 

  .مستهدفون، وهذا ما يستدعي وقوف اجلميع مساند�م

ئمة يربز اإلعالم بوصفه أهم الوسائل املعاصرة لتحقيق هذا اهلدف، وهو أيضًا من أخطر األسلحة وعلى رأس القا

كما أن له دورًا كبريًا وحيويًا يف حفظ األمن . وأكثرها تأثريًا يف الدول وا�تمعات واألفراد، إن اُستغل بشكل سيئ

وإذا كان ينقل األفكار احلسنة فال مشكلة يف فاإلعالم أصبح يسيطر على الساحة بشكل واضح، . وتوعية املتلقي

إذ إن . ذلك، لكن املشكلة تكمن يف نقل األفكار املدمرة بأي شكل من األشكال سواء تدمريًا فكريًا أو سلوكياً 

  .اإلعالم ينقل هذه األفكار فيطورها، أو يقضي عليها يف مهدها

شر الفكر اآلمن، والتحذير من الفكر املنحرف مع مراعاة فالتوظيف األمثل لوسائل اإلعالم واستثمار اجلديد منها لن

ضوابط العمل اإلعالمي ووسائله وتقنياته خيدم سالمة النشأة الفكرية ألبناء البلد وحيميهم من التأثريات السلبية 

ومتطّلبات مبختلف أشكاهلا، وتأكيد تبين آليات فعالة يف التأصيل لثقافة احلوار البّناء واجلدل باحلسىن وإجيابيات 

اإلعالم ”االنفتاح، والتفاعل الرشيد مع الثقافات املختلفة، واالستفادة من وسائل التواصل االجتماعي أو ما يعرف ب 

يف نشر فكر معتدل، والعمل على تأسيس مواقع تفاعلية يقوم عليها خمتصون، ختاطب الشباب وتبين أفكارهم “ اجلديد

كار خاطئة، وكذلك فتح ا�ال للتعبري املّتزن عن األفكار وحرية التعبري يف على أسس سليمة، وتعاجل ما يطرأ من أف

ضوء أحكام الشرع وضوابطه، وتطوير وسائل الكشف عن أوجه القصور يف املرافق واملؤسسات العامة، وحماسبة 

  .يح فيه وال �ميشإضافة إىل الضبط وتقنني اإلعالم الرتفيهي ليسهم يف بناء عقل سليم ال تسط.. املتسببني يف ذلك

تطوير كفاءة العاملني يف جمال اإلعالم بصفة عامة، وما : ومما يساعد على أداء رسالة اإلعالم بالشكل الذي نطمح إليه

مع إبراز الوجه احلقيقي املشرق . ميس اجلانب األمين بشكل خاص، وإكسا�م مهارات يف مواجهة االحنراف الفكري

ونشر ثقافة األمن الفكري على . الم يف العامل وحيرتم حقوق اإلنسان وأمنه وكرامتهلإلسالم الذي يدعم األمن والس

  .مستوى الوطن العريب ومحايته من األخطار النامجة عن االحنرافات الفكرية

إن األمن الفكري إن اختلت أسسه وقيمه لدى الفرد فإن تأثريه على ا�تمع يكون سهًال، فتضيع وحدة اجلماعة 

اعة القيادات مبختلف مستويا�ا، وُتستغل حاجات الناس يف خمتلف ا�االت، لذلك على اإلعالم دور كبري واحرتام وط

يف توعية ا�تمع واستخدام وسائله خللق رأي عام إزاء أي مشكلة قد تصادف الفرد أو ا�تمع يف احمليط األمين، وعدم 

  .االنشغال مبا هو أقل من مسؤولياته املناطة به

  

  

  :هوم العربي لألمن القوميالمف
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

مازال الفكر السياسي العريب بعيداً عن صياغة حمّددة ملفهوم األمن القومي يف الوقت الذي باتت مفاهيم كثرية لألمن 

القومي يف كثري من الدول واضحة وحمّددة، كاألمن القومي األمريكي والفرنسي واإلسرائيلي، فقد تعّددت اآلراء يف هذا 

  .لدخول يف التفصيالت نستطيع أن حنّدد ثالثة اجتاهات متباينةاخلصوص، ودون ا

يتجاهل فكرة األمن القومي العريب.  

ينظر إىل املفهوم يف إطار ما جيب أن يكون.  

يُنظر كمرادف ملفهوم األمن اإلقليمي.  

  :األمن القومي كمرادف لألمن الوطني-أ

األمن القومي لإلشارة إليه، ويبدو هذا املنهج يركز هذا االجتاه على األمن القومي، ويستخدم مصطلح 

واضًحا يف عدد كبري من الكتابات وخباّصة املصرية منها، كاإلشارة إىل األمن القومي املصري، وقد أخذ أصحاب هذا 

االجتاه مصطلح األمن القومي عن الفكر األمريكي، حيث وجد املفهوم صياغته األوىل يف آراء عدد من الّكتاب ذوي 

اهات املختلفة، فقد رأى العسكريون أّن األمن القومي يعين القدرة العسكرية على محاية الدولة والدفاع عنها إزاء االجت

أي عدوان خارجي ورأى السياسيون أنه جمموعة املبادئ اليت تفرضها أبعاد التكامل القومي يف نطاق التحّرك اخلارجي، 

وبالتايل فإّن مفهوم األمن . على محاية قيمها الداخلية من أي �ديد خارجيورأى علماء االجتماع أنه ميّثل قدرة الدولة 

  .القومي �ذا التحديد يقرتن بالدولة وجوًدا وعدًما

ومن الطبيعي أّن مأخذنا على االجتاه األّول أّنه يقف عند احلدود السياسّية، لكّل قطر عريب باعتبارها الصورة املثالية 

  :ويبدو واضًحا أنَّ هذا االجتاه يغفلللتطّور السياسي املطلوب 

 ،الوجود القومي وما يرتتب عليه من متييز بني أمن وطين خاص بكّل قطر عريب وبني أمن قومي عريب شامل

وما يرتبط بذلك من حتديد للعالقة بينهما على أساس التكامل الوظيفي حيث إن جتاهل الوجود القومي ال 

  . بشكل أو بآخربّد أن يتضمن �ديًدا لألمن الوطين

 إّن حركة ا�تمع يف أي قطر عريب تتم يف ضوء حركة تطّور األمة العربية وليس مبعزل عنها أي أ�ا حركة اجلزء

  .يف الكل

 إّن األخطار اليت يتعرض هلا أي قطر عريب تصيب بصورة مباشرة أو غري مباشرة األقطار العربية األخرى، أل�ا

فالوجود اإلسرائيلي القوي يشكل . مة العربية ككل لتنال من الوجود القومي برمتهتتجه يف حقيقة األمر إىل األ

�ديًدا مباشرًا ألمن األقطار العربية وقدر�ا على مواجهة العديد من التحّديات، وليس هناك قطر عريب يف 

  .يؤكد ذلك منأى عن األخطار اليت قد تتعّرض هلا أقطار عربية أخرى، والتحرك اإلسرائيلي يف املنطقة

 إّنه يف إطار النظرة الضّيقة لألمن القومي مل يعد ممكًنا حتقيق األمن، ليس ألن العصر الذي نعيش فيه هو

عصر التكتالت فقط، وإمنا ألن العامل أضحى اليوم مرتابطًا إىل احلد الذي مل تعد فيه أية دولة مبنأى عن تأثري 

  .عيها حنو بلوغ أهدافها وتأمني مصاحلهاالتوترات النامجة عن حركة الدول األخرى يف س

  :األمن القومي كمطلب قومي. ب

يركز هذا االجتاه على الفكرة القومية رغم غياب الدولة العربية الواحدة من جهة، ووجود األقطار العربية وما يسودها من 

  .تناقضات من جهة أخرى

على محاية -املفرتض-قدرة األمة العربية من خالل نظامها السياسي الواحد : فاألمن القومي العريب يتّمثل هنا يف

الكيان الذايت العريب، ونظام القيم العربية التارخيية واملادية واملعنوية من خالل منظومة الوسائل االقتصادية والسياسية 
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 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

باشر أو غري املباشر خارج احلدود أي دولًيا أو داخل احلدود أي داخليًا بدءاً والعسكريّة، محايتها من خطر التهديد امل

بالتخلف وحاالت التبعية وانتهاًء بإسرائيل و�ذا يصبح األمن القومي تعبريًا عن ثالثة مطالب ال بّد لألمة العربية من 

  :حتقيقها

بط �ا من حشد للقدرات العلمية والتقنية اليت تعين حق الدفاع عن النفس وما يرت "الضرورة"فكرة األول،  -

  .والعسكرية ذات مواصفات عالية

  .ونقصد �ا الوحدة العربية النابعة من خصائص الوجود القومي" قوة اخلطر"يف مواجهة  "وحدة اإلرادة"الثاين،  -

ريب وبتفاعل هذه املطالب انطالقًا من حقيقة التكامل بني خمتلف أجزاء الوطن العحق التنمية وبناء الذات الثالث،  -

  . وحتويلها إىل متغّريات إجرائية توضح أوجه القّوة وأوجه الضعف يف اجلسد العريب

يدور مفهوم األمن القومي العريب يف املرحلة الراهنة حول جمموعة املبادئ اليت تضمن قدرة الدول العربية على 

أو حمتملة وقدر�ا على حتقيق الفكرة القومية، وملا كان هذا  محاية الكيان الذايت لألّمة العربية من أية أخطار قائمة

املفهوم يتضّمن ختطي األوضاع الراهنة، حيث التفّسخ والتجزئة والضعف، إىل وضع أفضل يلّيب احتياجات الطموح 

املصاحل القومي، فإّن األمن القومي العريب يدخل يف إطار ما ينبغي أن يكون، وهذا يعين أّن ننظر إليه ضمن نطاق 

وبناًء على ما تقدم فإّننا ال ميكن أن نفهم وجود أمن قومي للعراق مستقل عن األمن القومي السوري . القومية الشاملة

أو األردين، أو أمن قومي للسودان مستقل عن األمن القومي املصري، وهكذا فإنه ال ميكن بأية صورة من الصور حتقيق 

األمن "ل عن الدول العربية األخرى وميكن أن نطلق على هذا املفهوم لألمن مصطلح األمن القومي ألية دولة عربية مبعز 

  :، الذي يشتمل على ّشقني"اجلماعي املشرتك

والثاني يتضّمن . يتّمثل يف اإلجراءات الكفيلة باحليلولة دون وقوع العدوان أو �ديد األمن القومي :األول وقائي

اليت تواجه �ديًدا مباشرًا لوجودها األمر الذي ميكنها من توظيف مواردها وطاقا�ا ويشمل الدول : التوازن واالستقرار

وعليه فإّن النظر إىل كّل دولة عربية بوصفها مكمِّلة للدولة .  طموحات غري متحققة واقعًيا(لتقوية قدرا�ا على ا�ا�ة 

التكامل مع بقية األقطار العربية، وهذا يقودنا إىل تعريف سعًيا حنو حتقيق التنسيق و ) أو الدول العربية ا�اورة(ا�اورة 

بأّنه قدرة األمة العربية جمتمعة على التصدي لكّل التحديات واألخطار الداخلية واخلارجية اليت "األمن القومي العريب 

صادية والثقافية تواجهها والتّغلب عليها، وصيانة استقالل ووحدة األمة العربية، وزيادة متانتها العسكرية واالقت

  .يف وجه التحّديات اليت قد تظهر يف املستقبل) واالجتماعية(

  :األمن القومي كبديل لألمن اإلقليمي. ج

يركز هذا االجتاه على فكرة األمن املشرتك لألقطار العربية حبيث يصبح األمن القومي مرادفًا لألمن اإلقليمي، 

األمن العريب "القومي من االجتاهني السابقني ويؤكد بعض الباحثني أن  وهو أكثر شيوعًا بني املهتّمني بقضايا األمن

ينطبق عليه مفهوم األمن اإلقليمي، فاملفهوم هنا يشمل أكثر من دولة واحدة يف منطقة جغرافية معّينة تربطها روابط 

  .وصالت ُمعّينة

دول اليت يضّمها نظام مجاعي واحد من والبعض اآلخر يرى أّن األمن القومي هو، ما تقوم به الدولة أو جمموعة ال

". إجراءات يف حدود طاقتها، للحفاظ على كيا�ا ومصاحلها يف احلاضر واملستقبل مع مراعاة املتغريات احمللّية والدولّية

وإّن فكرة األمن اجلماعي ضرورة حتمية لتحقيق األمن العريب ملا له من فوائد عديدة، على أن يتم االلتزام بقواعد 

  .ول العمل اجلماعي ومن خالل إدراك طبيعة االختالف بني مفهوم األمن القومي كما عرفه الفكر الغريبوأص
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أّنه تأمني املناعة اإلقليمية : ومفهوم األمن القومي العريب وفًقا خلصائص الواقع العريب، يرى عدد من الباحثني العرب

ن العريب وتعزيز آليات وقواعد العمل املشرتك مبا فيها القدرة واالستقرار السياسي والتكامل االقتصادي بني أجزاء الوط

الدفاعية لوقف االخرتاقات اخلارجية للجسم العريب، وتصليب العالقة اليت تبدو هالمية يف الوقت الراهن بني وحدات 

  . ني هذه الوحداتالنظام العريب وما يتطّلبه ذلك من اعتماد احلوار والتفاوض إل�اء اخلالفات والصراعات الدائرة ب

أّما النظر إىل األمن القومي العريب على أنه أمن إقليمي ينطوي على خلط بني مفهومني خمتلفني ليس من الناحية النظرية 

العامة فقط وإمنا فيما خيص الوضع العريب أيضاً، ومما يؤكد ذلك أّن تصّور األمن العريب على أنه أساًسا أمن إقليمي هو 

  .يعترب بديالً عن األمن القومي وليس جمرد تطبيق ملفهوم األمن القوميتعبري خاطئ، حيث 

األمن القومي ليس جمّرد صورة من صور األمن اإلقليمي، وحق الدفاع الشرعي : ويقول الدكتور علّي الدين هالل

  ".من ميثاق األمم املتحدة ٥١اجلماعي عن النفس وفًقا للمادة 

ساس إىل وحدة األمة العربية وإىل وحدة االنتماء وإىل مفهومي األّمة الواحدة واملصري فاألمن القومي العريب يستند يف األ

الواحد، واألمن العريب كذلك ليس جمّرد حاصل مجع األمن الوطين للبالد العربية املختلفة، بل إنه مفهوم يأخذ يف اعتباره 

القومي العريب يعين تلك احلالة اليت تكون فيها األّمة وهلذا فأن األمن .  األخطار والتهديدات املوّجهة إىل هذه البالد

العربية، ضمن الوعاء اجلغرايف الذي حيتضن أبناءها، بعيًدا عن أي �ديد داخلي أو خارجي مباشر أو غري مباشر 

األوضاع : فاألمن القومي يرتبط حبقيقة مزدوجة. لوجودها القومي أو حلركة تطّورها وقدر�ا على القيام بدورها احلضاري

الراهنة من جانب، واملستقبل من جانب آخر، فاحلاضر باعتباره إحدى مراحل التطور العريب، ممّا يعين النظر إىل األمن 

  .اإلقليمي كتطبيق مؤقت لألمن القومي وليس بديًال عنه، واملستقبل باعتباره يتضّمن املراحل األخرى ومن بينها الوحدة

ن القومي ومفهوم األمن اإلقليمي العريب هو أن مفهوم األمن القومي العريب يشكل حالة فالفرق بني املفهوم العام لألم

معقدة تتضارب مع املفهوم األكادميي لألمن اإلقليمي، ويُعتقد أن هذا التضارب قاد بالدراسات العلمية ألن تبحث يف 

فهومني يكمن يف أن األسلوب النظري لألمن األمن القومي من خالل النظرية والتطبيق أو املمارسة فاالختالفات بني امل

ينطلق من نظرة وطنية ضيقة تركز على أمن كل دولة عربية يف إطار حدودها السياسية وارتباطا�ا الدولية الراهنة، بينما 

عريب رغم النظرة العلمية أو الواقعية فإ�ا تنطلق من نظرة مشولية قومية مرتبطة بالروابط ومصادر التهديد فأجزاء الوطن ال

التجزئة السياسية ترتبط بروابط متعددة سلبية كانت أم إجيابية منها الروابط االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتارخيية 

واجلغرافية، أما بالنسبة ملصادر التهديد فإ�ا يف أهدافها وسلوكيا�ا متثل �ديدًا للكيان العريب جمتمعًا مثل التحدي 

  .ئيلي والتهديدات األمنية املتعددةاالستعماري واإلسرا

ولتحقيق األمن القومي العريب وجتاوز اإلشكاالت اليت تواجهه، فإنه ال جيوز حجب أحدمها عن اآلخر ألنه يكمله 

  .ويتممه ألن األمن الوطين جزء من األمن القومي العريب

ول العربية األخرى واألمن هو نقيض اخلوف ومن اخلطأ االعتقاد أنه ميكن لدولة عربية حتقيق أمنها مبعزل عن أمن الد

وميثل مفهومًا مركزياً يف حياة كل ا�تمعات بغض النظر عن درجة تطورها، وهو يثري يف األذهان معاين البقاء والتكامل 

  .اإلقليمي والتماسك االجتماعي ومحاية املصاحل والقيم جمتمعة ضد التهديدات اخلارجية

  

  

  :لقوميالمفهوم القانوني لألمن ا
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أما مصطلح األمن القومي فإنه يعرب عن األمن الوطين للدولة املعاصرة، حيث برزت العديد من اآلراء 

والنظريات حول مفهوم األمن القومي، واألسس اليت يعتمد عليها وظهرت جمموعة من املفردات كاألمن االسرتاتيجي 

  .حرك االستباقي واحتواء األزماتالقائم على نظريات الردع والتوازن واإلخطار احملتملة والت

محاية األمة من خطر القهر على " وأصبح تعريف األمن وفقًا هلذا املفهوم حسبما أوردت دائرة املعارف الربيطانية يعين 

ويرى الدكتور زكريا ناصف . حفظ حق األمة يف احلياة" يف حني رأى بعض الباحثني أن األمن يعين . يد قوة أجنبية

القدرة اليت " األسبق ألكادميية ناصر العسكرية يف مجهورية مصر العربية أن تعريف املفهوم الشامل لألمن هو املدير 

تتمكن �ا الدولة من انطالق مصادر قو�ا الداخلية واخلارجية االقتصادية والعسكرية يف شىت ا�االت ملواجهة مصادر 

  .باخلطر يف الداخل واخلارج ويف حاليت الّسلم واحلر 

ال ميكن حبال من األحوال املساس بالدولة وأمنها أو ". مع استمرار االنطالق املَؤّمن لتلك القوى يف احلاضر واملستقبل 

القبول بذلك من أي طرف كان ومن أحدث تعريفات األمن وأكثرها تداوًال، تعريف باري بوزان، أحد أبرز املختصني 

قدرة "، ويف سياق النظام الدويل فهو "العمل على التحرر من التهديد"ه يف الدراسات األمنية، وهو يعرف األمن بأن

واألمن " ا�تمعات والدول على احلفاظ على كيا�ا املستقل، ومتاسكها الوظيفي ضد قوى التغيري اليت تعتربها معادية

ال يرى يف تعريف بوزان لكن اجلامعي الفرنسي داريو باتيستي. ميكن فقط أن يكون نسبيًا وال ميكن أن يكون مطلقاً 

األمن "، الذي نال نوعًا من اإلمجاع بني الدارسني، وهو يرى أن ١٩٥٢تبسيطًا ملعىن تعريف آرنولد ولفرز لعام 

موضوعيًا يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم املركزية ومبعىن ذايت، فهو غياب اخلوف من أن تكون تلك القيم حمور 

ولة، االستقالل الوطين، الوحدة الرتابية، الرفاه االقتصادي، اهلوية الثقافية، احلريات بقاء الد" وهي تتمثل بـ " هجوم

  ..."األساسية

ولألمن مفهوم مزدوج، حيث ال يعين فقط وسيلة للتحرر من اخلطر، بل يعين أيضًا وسيلة إلرغامه وجعله حمدوداً، ومبا 

وقد تبنت بعض . مضادة للتحكم فيه، أو حتييده واحتوائه أن األمن أوجده اخلوف فإنه يقتضي ضرورة القيام بإجراءات

الدراسات نظرة أوسع لألمن تشمل اجلوانب العسكرية وغري العسكرية السيما تلك اليت تتناول دول العامل الثالث، اليت 

لتهديدات ألمن إذ أن ا. أظهرت أمهية العوامل السياسية يف املسألة األمنية واالختالفات بني الدول املتقدمة والنامية

وهذا نتيجة لضعف البىن الدولية وعجز . األخرية تأيت أساسًا من املناطق احمليطة �ا، إن مل تأت من داخل الدولة ذا�ا

  .يف شرعية األنظمة، مما يتسبب يف مشاكل أمن داخلية للدولة واليت غالباً ما تقود إىل صراعات مع اجلوار

فماذا عنه حني ننظر إليه يف إطاره الكلى والوظيفي؟ بعبارة أخرى ) األمة(و) األمن(إذا كان األمن القومي جمزًأ يعىن  

ماذا نعىن باألمن القومي للدولة احلديثة من ناحية، واألمن القومي ومفهوم السيادة هلذه الدولة من ناحية أخرى؟ لقد 

لقة إىل املقومات العسكرية للدولة، إىل أدت النظرة الضيقة والتقليدية ملقومات األمن القومي وجعله يستند بصفة مط

مسارعة املفكرين والكتاب االسرتاتيجيني إىل تأصيله وحماولة اكتشاف مقوماته ومتغرياته األصيلة بعد التفكري العميق يف 

ديد من إىل بروز العديد من الدراسات األكادميية وبالتايل الع-بالضرورة-أحوال العامل املعاصرة، ولقد أدى اتساع النظرة 

  .التعريفات

محاية األمة من خطر القهر على يد قوة خارجية أو دفع ( :فاألمن القومي يعنى فيما أوردته دائرة المعارف البريطانية 

  ؟)العدوان عن دولة معينة واحملافظة على كيا�ا، وضمان استقالهلا والعمل على استقرار أحواهلا الداخلية

  ).أنه قدرة األمة على محاية قيمها الداخلية من التهديد اخلارجي(االجتماع يرى يقدمه أحد علماء  وفى تعريف ثان 
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

تكون الدولة آمنة عندما ال (من أشهر التعريفات اليت حاولت التصدي للمفهوم حيث أورد  وكان تعريف والتر ليبمان 

على أن تكرس -ي والضرورةيف حالة التحد-تضطر إىل تكريس مصاحلها املشروعة لتفادى احلرب، وهي أيضًا قادرة 

  ).هذه املصاحل ملواجهة احلرب

، وهو بدوره مفهوم معقد ال يسهل تصنيفه علميًا، وأي إال أن مفهوم األمن القومي يرتبط بمفهوم سيادة الدولة

ا مليئة بعلماء السياسة، على حد تعبري ميلر، وإمن(حماولة لتعريفه بدقة سوف تفشل، حىت لو جرت احملاولة يف غرفة 

ومن مث تصبح السيادة ليست سوى  Reality Of Powerميكن القول باختصار إن السيادة هي واقع القوة 

وتتعرض من خالل سعيها لتحقيق ) األغراض املتباينة(هي مبثابة جهاز  -كما هو معروف-مفهوم سياسي، فالدولة 

ة تكتيكيًا أو اسرتاتيجيًا حسب ما يتوفر هلا هذه األغراض لضغوط عديدة ومتباينة قد جتعلها تغري من أهدافها القومي

سيادة (مبفهوم ) األمن القومي(من قوة، ومن خالل هذه العملية ميكن أن يصاغ مفهوم السيادة، ومن هنا يتوالد ارتباط 

ها املربر املوضوعي ألهداف الدولة واعتبارات أمن) هي(حيث هو الذي ينشئها ممثًال الوعاء اخلالق هلا، حيث ) الدولة

عن السياسة، والسياسة ليست سوى خطط وأهداف تأتى ) آلة التعبري(فالدولة ذات السيادة ليست سوى . القومي

يف بؤر�ا، السيادة �ذا املعىن تأتى كنتيجة وكسبب لألمن القومي، وكواجهة لقوة الدولة القومية، ) صفة األمة القومية(

ومن مث ال توجد فكرة الدولة ا�ردة، إال يف عقول قلة من الكتاب الذين تصبح احلقيقة األوىل للحياة السياسية برمتها، 

  .يولدون دائماً بعيداً عن مأساة أمتهم

امتالك الدولة ألحدث أدوات القوة للدفاع عن -وبالضرورة-إن سيادة الدولة كمفهوم قانوين واسرتاتيجي يفرتض اليوم 

عن أمنها القومي، وهنا تصبح مسألة امتالك السالح النووي قضية  الذات ونظام القيم الداخلية بعبارة أخرى للدفاع

احلركة واالستخدام (حيوية، خاصة حني نعلم أن امتالك هذا السالح يوفر للدولة اليت متتلكه إمكانية أكرب من 

  .ما نقول ولنتأمل منوذجي إسرائيل وإيران وقضية سالحهما النووي وأبعاده املعقدة كدليل على) لألسلحة التقليدية

إىل أننا بصدد مفهوم أصابه التطور والتجديد، فلم يعد األمن نخلص من التحليل السابق بشأن مفهوم األمن القومي 

وإمنا ) حق البقاء(أو ) حق التنمية والتطور(أو ) القدرة على محاية الذات من خطر القهر اخلارجي(القومي هو فقط 

وبأي الطرق وإىل أي مدى ) تلك احلماية أو تلك التنمية أو ذلك البقاءكيف تكون (أصبح باإلضافة إىل هذا كله 

  وبأي مثن؟

  شبكات التواصل االجتماعي

  والتأثير على األمن القومي

ثار جدٌل يف اآلونة األخرية حول درجة التهديد الذي متثله شبكات التواصل االجتماعي لألمن القومي، 

اعي تشكل مصدر �ديد صريح لألمن القومي، ويرى آخرون أن هذا حيث يؤكد البعض أن شبكات التواصل االجتم

ولعل هذا اجلدل يبدو مربرًا يف إطار الدور البارز . �ويل للخطورة اليت ميكن أن متثلها شبكات التواصل االجتماعي

، واليت أدت إىل الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعي يف عدد من الثورات واالنتفاضات اليت شهد�ا املنطقة العربية

إسقاط عدٍد من األنظمة يف تلك البلدان، األمر الذي يدفع إىل إعادة التفكري يف مدى ما ُمتثله من خطورة على األمن 

-وبشكل مكثف-القومي العريب يف هذه املرحلة احلرجة اليت متر �ا البالد، ال سيما مع استعانة اجلماعات اإلرهابية 

  .كأداة لالنتشار وحشد املؤيدين والتأثري على الرأي العامبشبكات التواصل االجتماعي  

  .سوف نستعرض هنا بعض األدوار التي تقوم بها شبكات التواصل االجتماعي للتأثير على األمن القومي

  :وسائل التواصل االجتماعي وإعادة تعريف اإلرهاب
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

هاب يف حقبة جديدة، حيث ساهم أدت التطورات التكنولوجية اليت شهد�ا وسائل االتصال إىل دخول اإلر 

هذا التطور يف إعادة النظر يف مفهوم اإلرهاب وأشكاله ومقوماته، إذ تبني أن منط اإلرهاب احلايل مل يعد يأخذ شكل 

اإلرهاب التقليدي الذي يتكون من تنظيم وهيكل متمركز يف مناطق حمددة، والذي كان من اليسري القضاء عليه، أو 

ر وسائل االتصال وما حلقها من ظهور شبكات التواصل االجتماعي، أصبحت التنظيمات استهدافه، فبسبب تطو 

اإلرهابية عابرة لألوطان وللحدود، بشكل يصعب السيطرة عليها بغلق احلدود أو تأمينها، بعد أن أصبح تركيز هذه 

كة اإلنرتنت، بل انتقلت اجلماعات منصبًا على انتشار الفكرة، وجتنيد العناصر عن بعد وبشكل ذايت من خالل شب

معسكرات التدريب إىل العامل االفرتاضي، فلم يعد يشرتط تدريب األفراد يف معسكر تدريب على أرض الواقع يف أحد 

الكهوف ويف قمم اجلبال، بل يكفي العنصر اجلديد املفرتض أن حيصل على التدريب وما يريد من معلومات من خالل 

  .ونية اخلاصة باجلماعات اجلهادية، وهو ما بات يُعرف اصطالًحا باجلهاد الشخصيشبكة اإلنرتنت واملواقع اإللكرت 

أبسط دليل على ذلك إذا قمنا باملقارنة بني حقبة الثمانينيات والتسعينيات، واليت دخلت فيها الدولة املصرية 

ن الضربات األمنية يف مواجهة شرسة مع اجلماعات اإلرهابية متكنت من القضاء عليها، من خالل توجيه عدد م

لقواعدها، وتفكيك البنية التنظيمية، والسيطرة على قياد�ا حىت مت إجبارها يف أواخر التسعينيات على إعالن مراجعة 

األفكار التكفريية واملصاحلة مع النظام، أما اآلن، فإن األخرية جتد نفسها يف مواجهة موجات إرهابية تنشط على 

رتاضية، فلقد اختلف الوضع بعد أن أصبحت التنظيمات اجلهادية شبكية وليست هرمية  األرض انطالقًا من قاعدة اف

كما يف السابق، فيما تُتخذ القرارات يف الفضاء اإللكرتوين، لتنفذ األوامر على أرض الواقع بعد تلقيها عن بعد من 

، ما “منظمة إرهابية”ول إىل واألخطر من ذلك يتمثل يف أن الفرد الواحد قد حت. خالل شبكات التواصل االجتماعي

يعين أن انتشار الفكرة عرب الفضاء اإللكرتوين ال يشرتط لتطبيقها وجود جمموعة تتبىن هذه الفكرة، بل يكفي فرد واحد 

لتنفيذها، وهو ما يضعنا أمام افرتاض ذي وجاهة مفاده أن عدداً من التفجريات اليت متت يف مناطق خمتلفة يف مصر ال 

 بناًء على أوامر مركزية من مجاعة جهادية ما، يف ظل ما بات ُيسمى باجلهاد الشخصي يف ضوء وجود يشرتط أن تأيت

العديد من املواقع اإللكرتونية اليت ُتديرها عناصر وقيادات اجلماعات اجلهادية واليت توضح حمتويا�ا اإلعالمية كيفية 

ه املواقع اإللكرتونية كيفية سرقة احلسابات البنكية، إعداد قنبلة وتلغيم السيارات واملنشآت، كما توضح بعض هذ

  .وبطاقات االئتمان، �دف توفري وتأمني التمويل الالزم للقيام بالعمليات التفجريية

  :استهداف الشخصيات العامة والمسئولين الحكوميين

كبري من نشر   إن توفري نوعية املعلومات املنشورة على شبكات التواصل االجتماعي واليت تقرتب إىل حد

تفاصيل عن جمريات احلياة اليومية ملستخدمي هذه الشبكات، قد أسهم يف إمكانية استخدام هذه املعلومات ألغراض 

إرهابية، من خالل استهداف الشخصيات العامة واملسئولني يف جهات سيادية، من خالل رصد حتركا�م، ومتابعة 

  .حوله خلطر االستهداف، ودون مبالغة األمن القومي للبالدذويهم وعائال�م، وهو ما يُعّرض املسئول ومن 

وعلى الرغم من عدم اإلعالن حىت اآلن عن ثبوت استهداف إحدى املنشآت املدنية أو العسكرية من خالل متابعة 

شبكات التواصل االجتماعي وصفحا�ا اخلاصة من قبل اإلرهابيني، فإن مثة سوابق دولية يف هذا اإلطار؛ فهجمات 

أُعلن أ�ا قد متت من خالل املتابعة واالعتماد على معلومات كانت تنشرها نائب مساعد وزير  ٢٠٠٨مباي عام مو 

، وقد استفاد منها اإلرهابيون يف القيام “فيس بوك”شئون الدبلوماسية عن أماكن تواجدها على صفحتها اخلاصة على 

 يف اجلهات احليوية يف الدولة، ويستوجب احلرص يف نشر وهو أمر يدعو إىل توخي احلذر من قبل العاملني. بعمليا�م
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

الصور واإلعالن عن أماكن التحرك والتواجد بشكل يسهل من مهمة اإلرهابيني الذين اعتمدوا خالل الفرتة األخرية 

  .على عمليات استهداف الشخصيات العامة، واإلعالن عن قائمة اغتياالت تضم مسئولني وشخصيات عامة

  :ل االجتماعي والحرب النفسيةوسائل التواص

ُيالحظ أن اجلماعات اإلرهابية خالل الفرتة األخرية بدأت يف االستفادة بشكل كبري من قدرة وسائل 

التواصل االجتماعي على نشر حمتويات خمطط احلرب النفسية ضد أجهزة الدول وليس أدل على ذلك من الفيديو 

، والذي ٢٠١٤اإلرهايب �زرة كرم القواديس جبمهورية مصر العربية يف أكتوبر “ أنصار بيت املقدس”الذي نشره تنظيم 

من جنود القوات املسلحة من خالل تفجري الكمني بواسطة سيارة ملغومة، مث قيام مسلحني  ٣١استشهد على إثرها 

الذخائر النوعية اليت كانت مبهامجة اجلنود الذين جنوا من التفجري، وقتلهم، واالستيالء على كمية كبرية من األسلحة و 

  .موجودة يف املوقع

واحلقيقة أنه ال ُميكن النظر لقيام التنظيم بتصوير تلك العملية وغريها، وبثها على املواقع والصفحات اخلاصة 

به؛ على أنه تصوير �رد توثيق للحظة، والتأكيد على أنه من قام �ا، ولكن هدف التنظيم من خالل إقدامه على هذه 

الذي يستخدم “ داعش”طوة إثارة الذعر واخلوف، خاصًة أن هذا التنظيم أعلن مبايعته لتنظيم الدولة اإلسالمية اخل

  .نفس األسلوب

  :وسائل التواصل االجتماعي أداة لنشر الشائعات

املواطن ”أو “ على الرغم من أن شبكات التواصل االجتماعي سامهت يف ظهور ما يُعرف باملواطن اإلعالمي

، حيث مكنته التكنولوجيا من تصوير األحداث وتوثيقها ومن مث نشرها على شبكات التواصل االجتماعي، “فيالصح

فإن عدم توثيق األخبار، وصعوبة التحقق من صحتها،  –“ وهو ما ساهم يف ظهور ما بات يُعرف باإلعالم البديل

اعلة يف يد كل من يريد بث ونشر شائعة ما، وسالمة مصادرها، قد أسهم يف جعل شبكات التواصل االجتماعي أداًة ف

يف ظل صعوبة فرز األخبار، وسيولة املعلومات، وسهولة تداوهلا، ومن ّمث تصديقها واالعتقاد بصحتها وبناء األفكار 

غري أن األمر ال يقتصر على انتشار الشائعات وتروجيها على مواقع التواصل االجتماعي، بل امتد . والرؤى على أساسها

مر إىل وسائل اإلعالم التقليدية اليت جتد يف هذه الشائعات مادة خصبة مللء ساعات اهلواء، ال سيما وأن معظمها األ

  .على ما تنشره شبكات التواصل االجتماعي من أخبار-استسهاال-قد اعتمد 

  :وسائل التواصل االجتماعي وحروب الجيل الرابع

من احلروب، والذي “ اجليل الرابع”تندرج ضمن ما يسمى ُمتثل الشائعات إحدى أدوات احلرب احلديثة، و 

تعد فيه اإلشاعة أحد األساليب املهمة يف بلوغ أهداف هذه احلروب، وبالتايل فإن تروجيها يف قضية معينة ال يتم 

 بشكل عشوائي، بل إن أجهزة كربى وسيادية تابعة لبعض الدول تقوم بإدارة هذا النوع من احلروب من خالل الرتويج

لبعض الشائعات، ملا تتمتع به األخرية من تأثري شديد اخلطورة على النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إذ قد 

تؤثر شائعة ما سلباً على اقتصاد الدولة، وُتسهم يف إعالن إفالسها، فضال عن الشائعات السياسية اليت من املمكن أن 

  .الواحدة، أو بني الدول وبعضها بعضاً تؤدي إىل اضطرابات وقالقل داخل الدولة 

أندرو ”معتز عبد الفتاح، الفتًا إىل ما ذكره . وقد أشار إىل هذا األمر عدد من الكتاب واألكادمييني، من أبرزهم د

حول أسباب انتصار الدول الضعيفة على الدول القوية؛ حيث حاول تفسري  ١٩٧٥يف مقالة شهرية له يف عام “ مارك

اليات املتحدة يف حر�ا يف فيتنام، وضرب أمثلة متعددة من تاريخ صراعات كربى تنتهي بانتصار سبب هزمية الو 

كيف تنجح الواليات املتحدة يف عالج هذه املعضلة أل�ا : وترك سؤاًال لالسرتاتيجيني وهو. األضعف ماديًا وتسليحياً 
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ة؟ وكانت اإلجابة هي االستثمار يف اإلعالم ونشر دائمًا ما ستكون األقوى عسكريًا واقتصاديا وقد تنتهي إىل اهلزمي

  .الشائعات لتمزيق الدول، بدال من اللجوء للرصاص والقنابل األكثر تكلفة

  :آليات مواجهة الشائعات والحرب النفسية

  :هناك آليات يُمكن من خاللها مواجهة أساليب الحرب النفسية والشائعات، من بينها

صدار بيانات يف وقت مناسب من اجلهة املختصة عقب إطالق الشائعة، وذلك بإ :الشفافية واإلفصاح –

لتوضيح حقيقة األمر، فإذا كان هلا أساس ينبغي ضرورة توضيح ما ُمتثله من خطورة على ا�تمع واستقراره، وإن كانت  

  .كاذبة ينبغي املسارعة بنفيها، مع التأكيد على عامل الوقت يف هذا اإلطار

سواء كان الرتويج هلا من خالل مواقع التواصل االجتماعي والتأكد من سوء  :ائعاتمتابعة مصادر الش –

النية واملقصد من مروجها، واختاذ اإلجراءات الالزمة حيال مروجيها، ال سيما وإن كانت متس معلومات سرية، أو 

ائعات جديدة �دد أمن جهات سيادية، إذ إن ترك مروجي الشائعات من دون مالحقتهم قد يُغري اآلخرين بإطالق ش

  .ا�تمع واستقراره

ال سيما وأن بعض القنوات الفضائية قد حتولت يف اآلونة األخرية ومبرور  :االرتقاء بالمستوى اإلعالمي –

ومن . الوقت إىل ناقل حملتوى شبكات التواصل االجتماعي مبا فيها من شائعات وأخبار مغلوطة، وروايات غري حقيقية

  .ل اإلعالم التحقق من صحة املعلومات اليت تنشرها وذلك من اجلهات الرمسيةمث فإن على وسائ

وأخرياً ُميكن القول إن مواقع التواصل االجتماعي على الرغم من كو�ا أداة للتواصل بني األفراد وأ�ا وسيلة للتعبري عن 

ة �دد سالمة األمن القومي، عالوة على اآلراء املختلفة وتبادهلا، فإ�ا يف الوقت نفسه من املمكن أن تكون أداة خطري 

ازدياد خطور�ا يف نشر الشائعات واحلرب النفسية، بعد أن أصبحت أداة قوية من أدوات حروب اجليل الرابع، وبالتايل 

  تبقى اإلشكالية يف كيف ُميكن حتقيق التوازن بني متطلبات التعبري عن الرأي واحلفاظ على األمن القومي؟

  الم على الرأي العامأثر وسائل اإلع

املوّجه الرئيسي لعقول الناس وتوجها�م يف وقتنا احلايل، فهم حماطون بوسائله من كل اجلهات  اإلعالم يعترب

ويف كل األمكنة، وذلك ابتداًء من الوسائل املكتوبة واملسموعة كاإلذاعة والتلفزيون، واملواقع اإللكرتونّية املختلفة اليت 

كما يعد اإلعالم السلطة الرابعة بعد السلطات . نتشار اإلنرتنت والتقدم التكنولوجي اهلائلأصبحت ُمتاحة بفضل ا

التشريعّية، والقضائّية، والتنفيذيّة؛ نظراً لتأثريه الكبري على تغيري وصنع اجتاهات الناس الفكريّة، والسياسّية، واالجتماعّية 

  .سنناقش تأثري وسائل اإلعالم على الرّأي العاماليت تشكل الرأي العام يف احملصلة، ويف هذا املقال 

جمموعة األفكار واملعتقدات الفكريّة اليت تعتنقها طائفة واسعة من الناس، أو تلك اآلراء  بالرأي العاميُقصد 

املشرتكة اليت يتقامسها عاّمة الناس حول مسألة من مسائل احلياة وقضاياها وللرأي العام الدور األكرب يف تشكيل 

اجع حكومات عن خمطٍط ما بسبب رفضه له، سياسات املسؤولني والقادة يف الدول الدميقراطية، بل إّن كثريًا ما ترت 

  .وخروج الناس يف الشوارع احتجاجاً ضده

  :اإلعالم والرأي العام

يزّود اإلعالم عرب وسائله املختلفة املتلّقني باملعلومات، واألفكار، واألخبار املختلفة كما وهذه هي النقطة 

وإىل جانب ذلك، فإّن وسائل . أ الرأي العام بالتكّون شيئًا فشيئاً األوىل اليت تنطلق منها آراء الناس إزاء ما يتلّقونه، فيبد

اإلعالم تؤّثر يف الرأي العام من خالل الطريقة اليت تعرض �ا موادها، لذا فهي من أخطر الوسائل املؤثّرة يف اآلراء على 

وحديًَّة، وغري مفهومة يف بعض اإلطالق، وهذا قد يتّضح من ردات الفعل جتاه قضايا الساعة واليت قد تكون متناقضًة، 
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

متتلك وسائل اإلعالم القدرة على . األحيان، فقليالً ما جيد املتابع وسائل إعالم حمايدة تعرض موادها دون حتّيز أو حماباة

عرض القضايا غري املهمة، وجعلها قضايا رأي عام، وهذا قد يبعد أنظار املتلّقني عن القضايا احلساسة واليت متّس شؤون 

ا�م بشكٍل مباشر، ممّا يؤدي إىل اختالل املوازين، وضياع الناس، ولكن من جهٍة أخرى فإّن الساحة حتتوي على حي

  .وسائل إعالٍم جّيدة حترتم متابعيها، وَتعرض القضايا اليت �ّم اجلميع جبرأة، ودون حماباة، أو حتّيز

  :لولوسائل اإلعالم دور بارز في التأثير على الرأي العام من خال

يعترب الناس اإلعالمي قدوًة ومثقفًا ال بد من التأثر به، وبأنّه يقول احلقيقة اليت جيب أن : اإلعالم كقدوة 

يسري عليها الُكثري، لذا حرٌي باإلعالميني توخي الدقة واألمانة عند نشر الوعي يف قضّية ما، أو بث األفكار اإلجيابّية 

  .ر باملسؤولّية مها الدافع األهم يف هذه الناحيةبني عموم الناس، فالضمري احلّي والشعو 

جتمع الذي يؤثّر  :تأثر اإلعالمي وتأثيره 
ُ
َمْن خياطب الناس عرب وسائل اإلعالم املختلفة، هو أحد أفراد امل

ح ويتأثّر به، لذا جيب عليه التأثري مبوضوعّية مبا يرفع من وعيهم جتاه إحدى القضايا دون مواربة أو كذب، كما ال يص

أن ينحاز ملصاحله، وال حيايب أحدًا من أصحاب النفوذ، أو يسعى وراء شعبية اجلماهري عرب التكلم مبا حيبون مساعه،  

كما جيب عليه عدم اللجوء للتجريح أو تقدمي فكٍر يتصادم به مع ا�تمع بصورٍة مباشرة؛ ألّن ذلك سيُبعد الناس عن 

  .مرسالته، وُخيسره إمكانّية التأثري يف رأيه

نقصد بالتحديد حتديد وسائل اإلعالم هلدف خماطبة الرأي العام وتعيني املواضيع اليت  :التحديد والتركيز 

نطلق يتحكم اإلعالم مبصائر ا�تمع عرب اهتمامه بعرض قضايا و�ميش ُأخرى، لذا 
ُ
جيب احلديث عنها، ومن هذا امل

ها للناس، فليس من املعقول احلديث جيب عليها بكل أشكاهلا والعاملني فيها حتديد األولويّات اليت جيب التحدث عن

أّما الرتكيز فنقصد به إعطاء وسائل . عن أسبوع املوضة مثًال يف الوقت الذي تعاين فيه البلد من زيادة مستوى البطالة

ل اإلعالم القضايا احليويّة واملصرييّة، واحلجم والوقت الكافيني للتغطية والنقل؛ فليس مهّمًا املرور على تلك القضايا خال

ساعٍة يف برنامج أو تقريٍر، بل على وسيلة اإلعالم إدارة العمل الصحفي باالرتباط مع واقع الناس ومهومهم عرب خطة 

  .عمٍل شاملة ومتكاملة

  :عوامل تشكيل الرأي العام

سمات تؤثر في عقلية واليت تتمثل يف : يتشكل الرأي العام بعدة عوامل أوهلا العوامل الفسيولوجية والوظيفية

وثالث عوامل تشكيل الرأي العام هو . اليت تؤثر يف تصرفات الفرد ويف سلوكه :العوامل النفسيةوثانيها . الفرد وأفكاره

باعتبارها جمموع العادات والتقاليد والقيم وأساليب احلياة اليت تنظم حياة اإلنسان داخل البيئة اليت يعيش : عامل الثقافة

فهة تسعى للكماليات غري أفكار الشخص الذي نشأ يف بيئة فقرية أو مهمشة مهه فيها، فأفكار شخص نشأ يف بيئة مر 

  .األساسي هو ضروريات احلياة امللحة

فالدميقراطية تسمح بذيوع وانتشار الرأي العام، كما تعمل على قيام : النسق السياسي: أما العامل الرابع فيتمثل يف

مع، وذلك على عكس ما هو موجود يف ظل الدكتاتورية، باإلضافة إىل حرية الفكر والتعبري عن الرأي بني أفراد ا�ت

ذلك فإن احلريات العامة، حرية الرأي، والصحافة والكتابة، وحرية االجتماع، والعمل وغريها تعد من مكونات الرأي 

لى التأثري على الذين يتميزون بالقدرة عالمفكرين ورجال األعمال والقادة  العام والعامل اخلامس فيتمثل يف وجود

اآلخرين من العوامل املهمة يف تكوين الرأي العام، وحينما تتوفر ثقة اجلماهري يف القائد، فأنه يصبح أداة قوية وفعالة يف 

يف حني يتمثل العامل . تغيري اجتاهات اجلماهري والتأثري فيهم، وتكوين الرأي العام الذي يؤيد القضايا اليت يدعو إليها

اليت يتعرض له جمتمع معني غريت من العوامل املهمة اليت تعمل على تكوين  داث والمشكالتاألحالسادس يف 
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

اجتاهات جديدة للرأي العام، فالتغري الثوري الذي نراه حيدث اآلن من حولنا ليس حركة فجائية حدثت من فراغ، 

جنحت العديد من الثورات اليت  ولكنه تعبري عن ظروف موضوعية وأحداث سياسية واقتصادية واقعية، وهلذه األسباب

  .أطاحت بالعديد من احلكام

  :محددات تأثير اإلعالم المجتمعي على الرأي العام

إن دراسة حجم وتأثري اإلعالم ا�تمعي يف الرأي العام ال ميكن أن يكون أمرًا مطلقا، وبذات الوقت ال ميكن أن يتم 

عالية يف هذا األمر، إال أن التعرف على طبيعة التأثري تتطلب الوقوف إغفاله كون جتارب الربيع العريب أثبتت الدور والف

على عدد من احملددات اليت من األمهية توفرها حىت نستطيع القول إن هناك تأثري من قبل هذه الوسائل على الرأي 

  :العام، وهي كالتايل

للمعلومة واخلرب، وبالتايل ميكن  جعل من كل مواطن هو مصدر" املواطن الصحفي"إن عصر  :الدقة والموضوعية. ١

وهذا األمر . أيل إنسان أن يقدم معلومة عرب صفحته أو مدونته أو من خالل احلديث عرب مواقع التواصل االجتماعي

جيعل كم املعلومات والرسائل هائل، ويتطلب بالتايل األخذ بعني االعتبار الدقة واملوضوعية يف نشرنا أي معلومة إذا ما 

  .ناء قاعدة تأييد أو مساندة من قبل اجلمهور الذي يشكل الرأي العام جتاه قضية معينةرغبنا يف ب

العلم بالشيء أساس مهم للحديث عنه أو لعرضه بالشكل املطلوب، وبالتايل فإن استخدام  :االطالع والمعرفة.  ٢

ستخدامها وكيفية توظيفها يف وسائل اإلعالم ا�تمعي بطريقه غري صحيحة ودون إطالع ومعرفة على دورها وآلية ا

وقد تكون ذات أثر عكسي يف بعض " مضيعه للوقت"احلشد وعرض القضايا املهمة، كل ذلك جيعل من استخدامنا هلا 

كما أن عرضنا ألي من القضايا دون اطالعنا ومعرفتنا �ذه القضية قد جتعلنا نقدم معلومات مغلوطة وبالتايل . األحيان

  .وعيةالبعد عن الدقة واملوض

لنجاح عمليات املساندة أو احلشد يتطلب تنسيق اجلهود والتشبيك مع ذوي االهتمام، وهذا  :التنسيق والتشبيك. ٣

  .أحد أهم أسس جناح احلمالت اليت ميكن أن تقوم �ا وسائل اإلعالم ا�تمعي يف التأثري على الرأي العام

  أهمية وعي القائمين على اإلعالم باألمن القومي

وأين تنتهي حريا�م يف  األمن الوطني، عن مدى وعي القائمين على اإلعالم بمفهوم ساءل البعضقد يت

إطار احلرية املسئولة، اليت تضفي على عملها مهنية عالية باعتبارهم السلطة الرابعة، وحراس البوابة اإلعالمية للوطن 

وأن سالحهم هو الكلمات . ن الطلقة إن أحسنت إدار�اواملواطنني، الذين نأمل منهم أن يدركوا متاما أن الكلمة أبلغ م

اليت قد خترج األفعى من جحرها إن أحسنت صياغتها بدبلوماسية تراعي مصلحة الوطن دون جماملة أو مواربة أو نفاق،  

، بل والكلمة قد توقظ الفنت، وتذكي يف "وإن احلرب مبدؤها الكالم: "كما أ�ا قد تشعل احلروب كما قال الشاعر

النفوس احلقد والكراهية، وتغرس بني الشعوب واألمم بذور الشك، و�دم بناء سنني طويلة جراء خرب أو تصريح حتمله 

  .واألمل كل األمل أن نصل إىل هذا املستوى املهين. وسائل اإلعالم

عالم يف مجهورية ونورد هنا ما جاء يف الئحة الضوابط واملعايري اإلعالمية اليت أقرها ا�لس األعلى لتنظيم اإل

، ليبدأ بذلك تطبيقها على مجيع املؤسسات الصحفية واملؤسسات الصحفية القومية ٢٠١٩سبتمرب  ٥مصر العربية يوم 

واملؤسسات اإلعالمية واملؤسسات اإلعالمية العامة ووسائل اإلعالم والوسائل اإلعالمية العامة واملواقع اإللكرتونية 

لتزام املؤسسات الصحفية واإلعالمية بأصول املهنة وأخالقيا�ا واحلفاظ على و�دف الالئحة لضمان ا. والصحف

حقوق امللكية الفكرية املتعلقة مبحتواها، والقواعد واملعايري الضابطة لألداء الصحفي واإلعالمي واإلعالين واألعراف 

  . واخلاص حبماية األمن القومي للدولة املصرية-املكتوبة
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

م املؤسسات الصحفية واإلعالمية ووسائل اإلعالم والصحف واملواقع اإللكرتونية التزا وتنص الالئحة على

بعدم تقدمي أي معلومات إال بعد التأكد من دقتها مراعية يف ذلك التزام الصحفي أو اإلعالمي بعدم إخفاء جزء منها 

من مؤسسة صحفية أو وسيلة أو تشويهها، كما تلتزم بأال يقيم الصحفي أو اإلعالمي تقارير على معلومات منقولة 

إعالمية أو موقع إلكرتوين آخر أو مواقع التواصل االجتماعي قبل التأكد من صحة هذه املعلومات بنفسه، وبشرط أن 

  . يقوم بإسناد هذه املعلومات إىل اجلهات الصادرة عنها

االستقاللية عن مجاعات املصاحل كما تنص الالئحة على االلتزام بالتوازن عند عرض اآلراء املختلفة، ومراعاة 

ومجاعات الضغط، وعدم تقدمي حمتوى من شأنه اإلضرار باملصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه اإلساءة 

للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه اإلضرار 

  .املتلقي أو إشاعة الذعر بالنسيج الوطين أو إحباط

واالقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو  فيما نص كود ضمان حماية مقتضيات األمن القومي(

تحريضهم على ما يهدد األمن القومي للبالد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية 

االقتصادي بصورة تضر باالقتصاد القومي، وكذلك عدم بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع 

  ).اإلضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو اإلساءة للعالقات الخارجية له

كما نأمل من مجيع اهليئات املعنية باإلعالم يف مجيع الدول العربية مراعاة النظم والتشريعات واللوائح والقوانني 

لضوابط اليت حتكم وتنظم املؤسسات اإلعالمية والقائمني عليها والعاملني فيها خاصة ما يتعلق منها باألمن القومي وا

  .العريب

قالت الدكتورة حنان يوسف أستاذ اإلعالم بجامعة عين شمس عميدة كلية اإلعالم بالقرية الذكية 

يوم " فربكة األخبار واألمن ا�تمعي يف الوطن العريب "  يف كلمتها خالل ختام فعاليات مؤمتر بجمهورية مصر العربية،

م والذي نظمته كلية اإلعالم جبامعة القاهرة بالتعاون مع مجعية كليات االعالم العربية التابعة ٢٠٢٠أبريل  ٥األحد 

مل العريب ومن هنا ان فربكة األخبار أصبحت ظاهرة خطرية، متس األمن ا�تمعي والقومي للعا. (الحتاد اجلامعات العربية

  ).تأيت أمهية دراسة كيفية جتنب أو منع واحليلولة دون نشر األخبار املزيفة

كما يرى الدكتور ياسر عبد العزيز في مقال منشور له في جريدة المصري اليوم   الصادر يوم األحد 

وعظم تداعيا�ا، بالنظر  يبدو أن اإلعالم املصري بات مشكلة تتفق األطراف املعنية على خطور�ا( م١٩/١/٢٠٢٠

  ).إىل االتفاق الواضح على أمهية اإلعالم وحيوية أدواره واتصاهلا مبقتضيات احلفاظ على األمن القومي وصيانته

ويرى أن املشكالت الىت يعاين منها اإلعالم الوطين املصري، وحتد من قدرته على النهوض بأدواره، وتستلزم من 

  :لتجاوزها تتمحور حول التايل األطراف الفاعلة التحرك فوراً 

 تراجع معدل الثقة العامة يف وسائل اإلعالم الوطنية، وزيادة حدة االنتقادات املوجهة للمجال اإلعالمي

عموماً، وهو األمر الذي يظهر بوضوح يف خطاب الدولة الرمسي وحمتوى وسائل اإلعالم نفسها، كما 

  .املنتديات والنقاش العاميظهر من متابعة مواقع التواصل االجتماعي وىف 

 زيادة مفرطة يف املمارسات احلادة واملنفلتة واملثرية للجدل عرب وسائط إعالمية خمتلفة، كاستخدام اللغة

غرض للقصص، وهو األمر الذي ينعكس يف 
ُ
املسيئة، وعدم الدقة، وانتهاك اخلصوصية، واالنتقاء امل

  .صراعات، وحماكمات قضائية وتدخالت سياسية
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 جود منظومة تشريعية فعالة ومتكاملة حتكم األداء اإلعالمي وتضبطه، وفق ما حيدث يف معظم عدم و

  .الدول املتقدمة

 شكاوى من انتهاكات حبق صحفيني وإعالميني ووسائل إعالم، تشمل حجب بعض املواقع، وحبس

دستور بعض الصحفيني، والتضييق على آخرين، وفرض أنواع من الرقابة غري منصوص عليها يف ال

  .والقوانني

 تدىن القدرة التنافسية لوسائل اإلعالم اململوكة للدولة، وغرقها يف الديون الىت بلغت عشرات مليارات

  .اجلنيهات، وعجزها عن الوفاء باستحقاقا�ا املهنية

 غياب التعدد والتنوع وغلبة الصوت الواحد يف أداء معظم وسائل اإلعالم الوطنية مبا حيد من قدرة

م الوطين على عرض القضايا ذات األمهية، وتوفري الفرص املناسبة لألطراف املعنية �ا للتعبري عن اإلعال

  .مواقفها ووجهات نظرها حياهلا، ضمن مقتضيات الدستور والقانون

الشكاوى املتكررة من تدخل بعض األطر غري املعنية يف عمل وسائل اإلعالم.  

 باإلعالم، وغلبة االعتبارات التجارية على املقتضيات املهنيةتراجع املهنية، وخلط اإلعالن.  

افتقاد مصر لتعبري إعالمي إقليمي أو دويل مؤثر.  

 انكشاف ا�ال اإلعالمي الوطين، إثر عدم قدرته على الوفاء بدوره كمصدر اعتماد رئيس جلمهوره، مبا

  .هة وعدوة ومكايدةيعظم أثر الرسائل اإلعالمية املضادة، الىت تصدر عن منصات كار 

 هيمنة أمناط أداء رديئة على احملتوى اخلربي يف وسائط التواصل االجتماعي، الىت تزيد رقعة تأثريها من

  .دون أن ختضع ألي ضوابط أو معايري أداء

 زيادة عدد عمليات االندماج والبيع والتصفية، من دون وجود معلومات كافية عن طبيعة امللكية واملبادئ

  للكيانات اجلديدة، مبا خيلق اجلدل حيال القدرة على صيانة التعدد والشفافية التحريرية

يرى الباحث أن هناك مجموعة من المقترحات يجب أن يراعيها المعنيين والقائمين على مواقع 

ضرورة قيام القائمني على وسائل اإلعالم التقليدية  :التواصل االجتماعي ومؤسسات اإلعالم بشكل عام ومنها

بتطوير أساليبها وخدما�ا ومتابعة التحديث املستمر مبا يواكب العصر الذي يتسم بالتفاعلية والالتزامنية يف ظل املنافسة 

أو  –اجلديد  اإلعالم(اإلعالمية المتالك تكنولوجيا اإلعالم احلديثة وخاصة بعد ظهور الوسائل اإلعالمية اجلديدة 

الذي يسعى لتقدمي معظم خصائص ومميزات الوسائل اإلعالمية التقليدية يف وسيلة إعالمية تفاعلية ) اإلعالم الرقمي 

واحدة فقط وهي شبكة اإلنرتنت وما تقدمه من خدمات إعالمية متنوعة ومميزة، حبيث تكون متمشية مع احلفاظ على 

  . األمن القومي العريب

  تواصل االجتماعيتأثير مواقع ال

  .على البيئة اإلعالمية والجمهور العربي

  : تؤثر مواقع التواصل االجتماعي بشكل إجيايب يف عدة جماالت يف حياة اإلنسان، ومنها

تساعد مواقع التواصل االجتماعي الشركات يف جمال التسويق، فهي وسيلة فعالة، وسّهلت للشركات التواصل مع •

اً، حبيث تكون التكلفة الوحيدة هي الطاقة والوقت وذلك من خالل مواقع التواصل املختلفة؛ عمالئها املستهدفني جمان

  .، أو أي موقع اجتماعي آخر)LinkedIn(ولينكدن ) Twitter(، وتويرت )Facebook(الفيس بوك : مثل
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

لتبادل اخلربات،  فتحت مواقع الشبكات االجتماعية فرصًة أمام مجيع الكتاب واملدونني، للتواصل مع القرّاء• 

  .واملقاالت، حبيث يستطيع الكاتب مشاركة مجهوره جبميع مقاالته وتدويناته، مما يعزز عالقاته مع املتابعني

أزالت الشبكات االجتماعية مجيع عوائق التواصل والتفاعل، حبيث ميكن للمرء أن ينقل رؤيته وأفكاره حول جمموعة • 

ره ويتواصل مع األشخاص ذوي التفكري املماثل، ويبادهلم الرأي حول موضوع متنوعة من املواضيع، وأن يشارك أفكا

  .معني

تساعد شبكات التواصل االجتماعي على خلق فرص للتوظيف، حبيث توفر بعض شبكات التواصل خيار إضافة •

فإن مواقع  املختصة بدراسة السوق،) إي ماركرت(املؤهالت، واملهارات، واخلربات اخلاصة بالشخص، ووفقًا لشركة 

قدمت النظريات . التواصل االجتماعي لديها القدرة على ربط اآلالف من األفراد املتشا�ني يف التفكري، وامليول الوظيفي

والدراسات اإلعالمية كثريًا من االجتهادات حول مفهوم اإلعالم االجتماعي ودائرة التأثري، ومنها نظرية التسويق 

  .رويج األفكار اليت تعتنقها النخبة يف ا�تمع، لتصبح ذات قيمة اجتماعية معَرتف �ااالجتماعي اليت تتناول كيفية ت

لقد وّفر ظهور شبكات التواصل االجتماعي فتحًا ثورياً، نقل اإلعالم إىل آفاق غري مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصًا  

إذ أوجد ظهور وسائل التواصل . ودكربى للتأثري واالنتقال عرب احلدود بال قيود وال رقابة إال بشكل نسيب حمد

االجتماعي قنوات للبث املباشر من مجهورها يف تطور يغري من جوهر النظريات االتصالية املعروفة، ويوقف احتكار 

  .صناعة الرسالة اإلعالمية لينقلها إىل مدى أوسع وأكثر مشولية، وبقدرة تأثريية وتفاعلية مل يتصّورها خرباء االتصال

التسهيالت اجلديدة اليت وفرها اإلنرتنت يف جمال التنظيم واالتصال واإلعالم غريت املعادلة القدمية اليت  وإن اخلربة و 

كانت تضطر قوى التغيري إىل االعتماد على دعم دول أخرى يف نضاهلا السياسي، كما كان احلال يف الستينيات 

  .والسبعينيات من القرن العشرين

 يف عاملنا العريب مدعوة اليوم إىل االستفادة من ثورة اإلنرتنت إىل أقصى احلدود، يف لذا فإن حركات اإلصالح والتغيري

جماالت التنظيم واإلدارة واالتصال واإلعالم واألمن القومي وغري ذلك من جوانب معرتك احلياة، فهل نستوعب املدلول 

  التارخيي لثورة اإلنرتنت؟

عَكس هذا املفهوم، . جدل، نظرا لتداخل اآلراء واالجتاهات يف دراستهمثري لل“ مواقع التواصل االجتماعي”إن مفهوم 

التطور التقين الذي طرأ على استخدام التكنولوجيا، وُأطلق على كل ما ميكن استخدامه من قبل األفراد واجلماعات 

  .على الشبكة العنكبوتية العمالقة

ابع الشخصي، واملتناَقل بني طرفني أحدمها مرِسل واآلخر يعترب اإلعالم االجتماعي احملتوى اإلعالمي الذي يتميز بالط

  .“شبكة اجتماعية، مع حرية الرسالة للمرِسل، وحرية التجاوب معها للمستقِبل/ مستقِبل، عرب وسيلة

تتميز وسائل التواصل االجتماعي عن اإلعالم التقليدي كو�ا ذات تفاعلية عالية جًدا خالل حلظات، وتعمل على 

ت مجاعية تضم أعدادا كبرية من املشاركني، كما أن هذه الوسائل تعطي القوة ألي فرد من اجلمهور ليصبح إنشاء حوارا

وأن تزايد اإلقبال على هذه الوسائل وتنوع أدوا�ا سيزيد من سلبيات هذه الوسائل اليت ال . وسيلة إعالمية مستقلة

  .محالت التوعيةسبيل يف جتنبها والتغلب عليها إال يف حال تكثيف التعليم و 

يف العامل العريب ما زال جهد التعليم والتوعية اإلجيابية عن الشبكات االجتماعية حمدودًا جدًا مقارنة بالغرب لألسف، 

حيث نعمل على استهالك التكنولوجيا ال املسامهة يف تطورها، كما أن شركاتنا الناشئة ليس هلا دعم، ونسبة التعليم 

ك أن سوقنا اإلعالنية صغرية جًدا مقارنة بالغرب، وهذا مينع جناح معظم مشاريع اإلعالم والقراءة حمدودة، أضف لذل

  .الرقمي
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أن التطور الذي تشهده صناعة اإلعالم ككل ستنتج عن اندماج اإلعالم التقليدي ووسائل التواصل االجتماعي تدرجيًيا 

  .جلمهورحبيث يستفيد كل منهما من قوة اآلخر وميزاته، ليبقى الرابح هو ا

الطرق اجلديدة يف االتصال يف البيئة الرقمية مبا يسمح للمجموعات األصغر من الناس بإمكانية ”: وتشري أيضًا إىل

االلتقاء والتجمع على اإلنرتنت وتبادل املنافع واملعلومات، وهي بيئة تسمح لإلفراد وا�موعات بإمساع صو�م وصوت 

  .جمتمعا�م إىل العامل امجع

بأ�ا منظومة من الشبكات اإللكرتونّية اليت تسمح للمشرتك فيها  :هر راضي مواقع التواصل االجتماعيويعرف زا

بإنشاء موقع خاص به، ومن مث ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات 

  .“واهلوايات نفسها

انواع االعالم الرقمي الذي ”: ئياً لإلعالم الجديد بأنهتعريفًا اجرا Sheridanوتضع كلية شريديان التكنولوجية 

يقدم يف شكل رقمي وتفاعلي، ويعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت، فضال عن استخدام الكومبيوتر  

ويمكن  .كآلية رئيسة له يف عملية االنتاج والعرض، اما التفاعلية فهي متثل الفارق الرئيس الذي مييزه وهي اهم مساته

  :تقسيم مواقع التواصل االجتماعي باالعتماد على التعريفات السابقة الى االقسام اآلتية

 شبكة االنرتنتOnline  ،وتطبيقا�ا، مثل الفيس بوك، وتويرت، اليوتيوب، واملدونات، ومواقع الدردشة

  .فهي بالنسبة لإلعالم، متثل املنظومة الرابعة تضاف للمنظومات الكالسيكية الثالث... والربيد االلكرتوين

 قمية الشخصية تطبيقات قائمة على االدوات احملمولة املختلفة ومنها اجهزة اهلاتف الذكية واملساعدات الر

  .وتُعّد االجهزة احملمولة منظومة خامسة يف طور التشكل. وغريها

 مواقع التواصل االجتماعي للقنوات ”انواع قائمة على منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون

  .اليت اضيفت اليها ميزات مثل التفاعلية والرقمية واالستجابة للطلب“ واالذاعات والربامج

، أن مواقع التواصل االجتماعي تشري إىل حالة من التنوع يف االشكال والتكنولوجيا ن ان نخلص إلى شبه اتفاقويمك

واخلصائص اليت محلتها الوسائل املستحدثة عن التقليدية، السيما فيما يتعلق بإعالء حاالت الفردية 

Individuality  والتخصيصCustomization فإذا ما كان االعالم . هي التفاعلية، وتأتيان نتيجة مليزة رئيسة

اجلماهريي واالعالم واسع النطاق وهو �ذه الصفة وسم اعالم القرن العشرين، فإن االعالم الشخصي والفردي هو 

وما ينتج عن ذلك من تغيري انقاليب للنموذج االتصايل املوروث مبا يسمح للفرد العادي ايصال . اعالم القرن اجلديد

ريد يف الوقت الذي يريد، وبطريقة واسعة االجتاهات وليس من أعلى اىل أسفل وفق النموذج االتصايل رسالته إىل من ي

فضال عن تبين هذه املواقع تطبيقات الواقع االفرتاضي وحتقيقه مليزات الفردية والتخصيص وجتاوزه ملفهوم . التقليدي

  .الدولة الوطنية واحلدود الدولية

االجتماعي يف تشكيل مفاهيم الناس وتصورا�م بالنسبة للحقيقة باإلضافة اىل تزويد كما برز دور مواقع التواصل 

الشعب باخلربات السياسية اليت من خالهلا يتشكل الرأي يف ا�تمع، كما ا�ا تلعب دوراً هامًا يف خلق التماسك بني 

  .مجيع افراد الشعب يف املواقف السياسية اهلامة

  عيةاإلعالم والمسؤولية االجتما

سنة " جلنة هوتشينز"ظهرت نظرية املسؤولية االجتماعية يف الواليات املتحدة األمريكية من خالل نشر تقرير 

، ونبه إىل أن التجاوزات اليت حتدث من قبل اإلعالم والصحافة هلا الضرر "صحافة حرة مسؤولة: "، بعنوان١٩٤٧

اس لنظرية املسؤولية االجتماعية يف جمال اإلعالم عامة والصحافة االكرب على ا�تمع، أي أن هذا التقرير يعد مبثابة األس
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

إدوارد جريالد، تيودور : خاصة واليت جاءت كمراجعة للنظرية الليربالية، وقد أكمل التأسيس النظري هلذه النظرية الرواد

  .كليفورد كريستيانزديين إليوتن و : بيرتسون، ويليام ريفرز، جون ميلر، وغريهم، وصوًال ملنظريها احملدثني مثل

، وقد ركز تقرير اللجنة على التجاوزات )روبرت هوتشنز(تكونت جلنة حرية الصحافة من اثين عشر اكادمييًا برئاسة 

  :والسلبيات اليت حدثت يف ظل نظرية احلرية ومنها

عدم إشباع احلاجات األساس عند اجلمهور.  

عن متطلباته مل حتقق أهدافها األساس جتاه ا�تمع أل�ا مل تعرب.  

فشل وسائل االعالم يف إمداد األفراد باألحداث اجلارية.  

عدم قدرة األفراد التعبري عن آرائهم يف ظل هذه النظرية.  

تركيز وسائل األعالم على حتقيق أهداف مجاعات معينة دون غريها من اجلماعات.  

طرة عليهاتقوم الصحافة بتقدمي ممارسات إعالمية ضارة با�تمع والبد من السي.  

بعد ان تعرضت نظرية احلرية للكثري من املالحظات البد من ظهور نظرية جديدة يف الساحة اإلعالمية، فبعد احلرب 

العاملية الثانية ظهرت نظرية املسؤولية االجتماعية، وتقوم هذه النظرية على ممارسة العملية اإلعالمية حبرية قائمة على 

القواعد والقوانني اليت جتعل الرأي العام رقيبا على آداب املهنة وذلك بعد ان اسُتخدمت املسؤولية االجتماعية، وظهرت 

وسائل اإلعالم يف اإلثارة مما أدى إىل إساءة احلرية أو مفهوم احلرية، ويرى أصحاب هذه النظرية ان احلرية حق وواجب 

بالتزامات معينة جتاه ا�تمع، وميكنها القيام  ومسؤولية يف الوقت نفسه، ومن هنا جيب ان تقبل وسائل اإلعالم القيام

  .�ذه االلتزامات من خالل وضع مستويات أو معايري مهنية لإلعالم مثل الصدق واملوضوعية والتوازن والدقة

هي األساس الشرعي لنظرية احلرية، ونشأت نتيجة للرتاشق الذي جرى بني دعاة نظرية  نظرية المسؤولية االجتماعية

طلقة واحلرية املقيدة، ويؤكد دعا�ا أنه من غري املعقول أو املقبول أن ترتك حرية الصحافة بشكل سائب، احلرية امل

فالصحافة مثلها مثل أي مهنة هلا قوانني وقيم ومعايري اخالقية وال جيوز للصحافيني ان يستثمرون احلرية املطلقة لإلساءة 

في على نفسه، او جمالس صحفية للتنظيم، ومواثيق للشرف لألخرين، بل جيب ان توجد حدود معينة يضعها الصح

  .ألصحفي انطلقت هذه الدعوات من انكلرتا، فكان ان مت انشاء اول جملس اعلى للصحافة واإلعالم

ارتفاع نسبة التعليم وزيادة اهتمامات "يف ظل مجلة من الظروف االجتماعية املتشابكة من بينها  تطورت هذه النظرية

يا العامة وزيادة انتقادا�م ملمارسات وسائل اإلعالم، إضافة إىل ذلك طرح النظام االقتصادي مجلة من الناس بالقضا

املشاكل حيث أثريت مشكالت التوازن واملوضوعية نتيجة ميل مالك الصحف إىل التعبري عن آرائهم السياسية 

االحتكار والرتكيز يف ملكية الصحافة، مما أدى  واالقتصادية على حساب اآلراء املعارضة، إضافة على تزايد االجتاه إىل

  .إىل فرض املفاهيم االقتصادية واحلد من التنوع يف الفكر واحملتوى

إذن اصطدام مفهوم احلرية �ذه املشاكل أدى إىل بروز أصوات تنادي بالتمرد على احلرية املطلقة لوسائل اإلعالم، نابعة 

ملسؤولية االجتماعية لإلعالم واليت جتسدت يف مجلة من املبادئ شكلت إطارا من األفكار الداعية إىل دعم اإلحساس با

، كما جيب على وسائل اإلعالم تنوير اجلماهري باحلقائق "املسؤولية االجتماعية"نظريا جديدا حلرية الصحافة مسي 

  .ماعاتواألرقام وأن تراقب أعمال احلكومة والشركات واهليئات العامة صيانة ملصاحل األفراد واجل

  :أسباب ظهور نظرية المسؤولية االجتماعية

  :توجد عدة أسباب أدت اىل ظهور نظرية املسؤولية االجتماعية وأمهها
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 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

تطورت هذه النظرية يف الغرب عندما بدأ الفكر الغريب يتجه إىل مراجعة الفكر السائد  :االسباب الفكرية

  .وحماولة تغيريه

املناخ االقتصادي إىل التفكري يف تعامل جديد مع االعالم، إذ عرب  أدى التغيري يف :االسباب االقتصادية

مالك الصحف عن آرائهم السياسية واالقتصادية على حساب اآلراء املعارضة فأثريت مشكلة التوازن 

  .واملوضوعية

كان ظهور االحتادات املهنية بداية للتنظيم الذايت للصحافة وإرهاصًا للمسؤولية   :األسباب المؤسسية

االجتماعية وكان هلذه االحتادات دورًا كبريًا يف صدور مواثيق الشرف املهنية، مما الزم وسائل األعالم االلتزام 

  .باملسؤولية االجتماعية

وتتمثل األسباب املهنية بنقطتني مهمتني ومها :األسباب المهنية:  

  .ظهور األشكال التحريرية اجلديدة والقوالب املبتكرة كان عامالً مهما يف التنبيه على أمهية املواد املنشورة-أ

أن الطلب االجتماعي على مزيد من املسؤولية االجتماعية يرجع لوجود جرعات : تطوير أساليب الدعاية-ب

  .ية يف وسائل األعالمضخمة من الدعا

بروز عدد من الشخصيات اليت تتسم بالشجاعة واألخالق أدى إىل : ظهور عدد من الصحفيني األخالقيني

  .ظهور نظرية املسؤولية االجتماعية

: وفضًال عن ذلك فأن هنالك عوامل متعددة أخرى أدت إىل والدة نظرية املسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم، مثل

لتكنولوجية والصناعية اليت غريت جمرى احلياة يف كل بقاع األرض وعلى رأسها صناعة األعالم والصحافة، كذلك الثورة ا

ازدياد النقد لوسائل األعالم والسيما بعد أتساع حجمها وزيادة احتكارها، والذي ولد ضغط على احلكومات ورمبا 

ذي عرب عنه بعض املفكرين والفالسفة عن شكهم يف يؤدي إىل عرقلة مسري�ا، فضًال عن اجلو الفكري اجلديد ال

  .الفروض األساس اليت تقوم عليها املذهبية التحررية

  :تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية

املسؤولية : بعنوان Bowelتزامنا مع صدور كتاب  ١٩٥٣يعود مفهوم املسؤولية االجتماعية إىل سنة 

حيث لقي رواجا  " Social Responsibilities of the Businessman"االجتماعية لرجال األعمال 

ًكبريًا واهتمامًا من قبل ألباحثني األكادمييني واملنظمات الدولية نظرا للتأثري الذي ميكن أن حتدثه املؤسسة يف حميطها 

ئ خاصة الداخلي واخلارجي من خالل التأثري يف سلوك خمتلف املتعاملني معها، كما أصبح للمسؤولية االجتماعية مباد

  .متعارف عليها على املستوى ألدويل لكن درجة تبنيها هو ما جعل االهتمام متباينا

أن " Sheldon"، حينما أوضح٢٠وردت مؤشرات على أمهية األداء االجتماعي منذ أوائل العشرينات من القرن ال 

توالت أحباث أخرى فقد أوصى  مسؤولية املؤسسة تتحدد من خالل أدائها االجتماعي واملنفعة احملققة للمجتمع، مث

بضرورة إلزام كافة " املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال"حتت شعار  ١٩٧٢املؤمتر املنعقد يف جامعة كاليفورنيا عام 

املؤسسات االقتصادية برعاية اجلوانب االجتماعية للبيئة، واملسامهة يف التنمية االجتماعية والتخلي عن فلسفة تعظيم 

  .ف وحيدالربح هلد

أكدت النظريات اخلاصة بالعالقة بني الفرد ووسائل اإلعالم، على أن حتديد هذه العالقة ونتائجها يتحكم فيها الفرد 

إىل حد كبري من خالل تأثري العوامل االجتماعية والنفسية يف حتديد دوافع االستخدام وإدراك املعاين، إن االستخدام 

يشري إىل تأثري وسائل اإلعالم يف ا�تمع، وميكن أن يلمس اجلميع ذلك، من  املخطط لوسائل اإلعالم يف ا�تمع،
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

خالل املالحظة املباشرة �االت التغري يف املعرفة والسلوك على املستوى الفردي واجلماعي يف عالقتهم بوسائل اإلعالم 

  .ثقايف واجتاهاتهأثناء التعرض هلا، مما يؤدي إىل تغيريات على املستوى االجتماعي ويف البناء ال

با�ا التزام املنظمة جتاه ا�تمع : " مفهوم المسؤولية االجتماعية) Peter Drucker(كما ذكر بيتر دراكر 

وقد شكل هذا التعريف حجر الزاوية للدراسات الالحقة وفتح الباب واسعًا لدراسة هذا املوضوع " الذي تعمل فيه

  .باجتاهات خمتلفة

  :تماعيةتعريفات للمسؤولية االج

هناك نظرية تعتمد �جا مستقًال ووسطًا بني النظرية الشمولية والنظرية املوضوعية، وتؤمن هذه النظرية بأن 

العمل االعالمي البد أن خيضع اىل سياسة واضحة حمددة وتكون خططه يف ضوء ذلك مدروسة وهادفة وتنسجم مع 

بلدان الدول النامية وغريها تنهج حاليا هذا التوجه وحىت عدد من  التوجه الذي ترمسه البلدان املعنية �ذه النظرية ومعظم

البلدان االوربية، واملتغريات الدولية السياسية واالقتصادية هي اليت حتدد يف الضرورة نوع النهج التخطيطي الذي ميكن 

  .أن تعتمده هذه الدولة أو تلك

  :المسؤولية في اللغة

انا بريء من مسؤولية هذا العمل، وتطلق : ُيسال عن أمر تقع عليه تبعته، يقال حال أو صفة من) بوجه عام(املسؤولية 

على االلتزام بإصالح اخلطأ الواقع على ) قانونا(على التزام الشخص مبا يصدر عنه قوًال او عمًال، وتطلق ) اخالقيا(

  .الغري طبقا لقانون

جمموعة الوظائف اليت جيب أن تلتزم : "بأنها تعرف نظرية المسؤولية االجتماعية في مجال الصحافة واإلعالم

الصحافة بتأديتها أمام ا�تمع يف خمتلف جماالته السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، حبيث يتوفر يف معاجلا�ا 

ا مسؤولة أمام وموادها القيم املهنية كالدقة واملوضوعية والتوازن والشمول، شريطة أن يتوافر للصحافة حرية حقيقية جتعله

  ".القانون وا�تمع

نزوع الفرد إىل التفكري املسبق يف النتائج احملتملة ألي خطوة مقرتحة وقبول هذه النتائج عن  :وتعرف أيضًا على أنها

قصد، عمومًا فإن املسؤولية االجتماعية تتضمن عدة جوانب وأبعاد، تعترب مبثابة خصائص وصفات للشخص املسؤول 

اركته ومسامهته الفعالة يف حلها وهو اجتماعًيا، وتشمل فهم الفرد واهتمامه بقضايا ومشكالت جمتمعه، ومن مث مش

  .بذلك يؤدي واجبه الشخصي واالجتماعي جتاه جمتمعه

التزام على املنشأة جتاه ا�تمع الذي تعمل فيه وذلك عرب املسامهة مبجموعة كبرية من األنشطة االجتماعية " تعرف أيضا

  "مشكلة املواصالت وغريها مثل حماربة الفقر وحتسني اخلدمات ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل

االهتمام بالصاحل العام أو االهتمام حباجات ا�تمع والعمل على : "وتعني المسؤولية االجتماعية للصحافة أيضاً 

  ".سعادته عرب اتصاف الصحافة بسداد الرأي والدقة والعدل ومراعاة النواحي األخالقية والقيم

والتقاليد االجتماعية اليت يلتزم �ا االنسان جتاه ا�تمع الذي يعيش فيه  مجيع النظم«بأ�ا  في حين عبر عنها الشافعي

  .وتقبله ملا ينتج عنها من حممدة على سلوك حممود أم مذمة على سلوك مذموم

 عرفها جيرةأورد الباحثون العديد من التعريفات للمسؤولية االجتماعية كل وفق رؤيته يف حتديد هذا املصطلح فقد 

انتماء الفرد للمجتمع الذي يعيش فيه واحساسه مبشكالته ومدى مشاركته انفعاليا لألحداث اليت تدور  مدى«بأ�ا (

  ).حوله حمليا وعامليا
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

مسؤولية الفرد الذاتية عن اجلماعة وااللتزام الفعلي بقيمها ومعايريها واالهتمام �ا والعمل «بأ�ا  بينما يراها البعض،

  .اجتها ومشاركتها يف اجناز مهامهاعلى فهم مشكال�ا واالحساس حب

  :توجد جمموعة أخرى من التعريفات للمسؤولية االجتماعية حسب اجلهة اليت تبنتها

هي مسؤولية املنظمة أمام تأثريات نشاطها على ا�تمع : تعريف المفوضية األوروبية للمسؤولية االجتماعية-١

  .وانني والقواعد التنظيمية واملعاهدات اليت أبرمتها مع خمتلف األطرافوللقيام �ذه الوظيفة ينبغي على املنظمة احرتام الق

املسؤولية االجتماعية للمؤسسة تعرب عن مسؤوليتها جتاه تأثري : تعريف منظمة األيزو للمسؤولية االجتماعية-٢

  .القرارات واألنشطة اليت تقوم �ا على البيئة وا�تمع واليت تنعكس يف سلوك خلقي

هي السلوك األخالقي ملؤسسة ما اجتاه ا�تمع وتشمل سلوك : هد األمم المتحدة للتنمية االجتماعيةتعريف مع-٣

  .اإلدارة املسؤول يف تعاملها مع األطراف املعنية اليت هلا مصلحة شرعية يف مؤسسة األعمال وليس جمرد حاملي األسهم

ا املسؤولية النامجة عن خمالفة الصحفي للقواعد املنظمة تعرف املسؤولية املهنية أيضا با�: مفهوم المسؤولية المهنية

ألصول املهنة الصحفية، وكذلك ألحكام قانون نقابة الصحفيني واليت تشكل قواعد اخالقيات املهنة الصحفية 

ة املنصوص عليه يف القانون املذكور وأبرز تلك االحكام يف نطاق هذه املسؤولية فااللتزام االخالقي هنا مسالة مركزي

  .مباشرة يف ميدان املهنة وخدمتها

  :مصادر المسؤولية المهنية للصحافة

  :ميكن حتديد مصادر املسؤولية الصحفية بنوعني رئيسني

القوانني اليت تنطوي على صفة عقابية ضد اخلارجني املفرتضني من الصحفيني او مؤسسا�م اليت خترق قواعد  :االول

  .النشر يف املطبوع

  .ف املهنة الصحفية اليت تشكل امجاع ارادة الصحفيني ممثال بتنظيما�م احملليةمواثيق شر  :الثاني

  :فقد حظر على الصحفي

استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربح غري املشروع.  

االساءة اىل مسعة املهنة الصحفية وافشاء اسرارها.  

اقتباس اي أثر من اثار الغري من دون نص على اسم صاحبه.  

 املواطنني بأية وسيلة او اسلوب من اساليب الصحافة�ديد.  

زعزعة الثقة بالبالد.  

استغالل وسائل النشر الصحفي للتشهري او ا�ام املواطنني.  

استغالل الكلمة املكتوبة او املرسومة استغالال خاصة ملنفعة شخصية.  

اثارة غرائز اجلمهور.  

مس احلريات اخلاصة أو العامة.  

 املؤكدةنشر الوقائع غري.  

  :أنواع المسؤولية االجتماعية

  :ميكن تقسيم املسؤوليات االجتماعية لإلعالميني إىل
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

يقصد �ا تلك املسؤوليات اليت حتددها احلكومة واألنظمة السياسية للصحافة عرب  :مسؤوليات وجوبية

  .حتديد مجلة األفعال اليت حيظر القيام �ا كالقذف والقدح

ا املسؤوليات اليت تربط الصحافة با�تمع فا�تمع مينح الصحافة احلق يف يقصد : مسؤوليات تعاقدية�

  .العمل على فرض أ�ا ستسد حاجة أفراده للمعلومات واحلقائق واآلراء

وهي اليت يلزم الصحفي نفسه �ا مبحض إرادته يف إطار إميانه مببادئ حمددة وقناعته بأن  :مسؤوليات ذاتية

  .يلة أكثر من كونه جمرد عملعمله كصحفي هو رسالة نب

  :تقسم المسؤولية االجتماعية لإلعالميين كالتالي

تتحقق عرب إتاحة املعلومات والعمل على عدم إحلاق الضرر باآلخرين: مسؤولية اإلعالمي جتاه ا�تمع العام.  

يتوقعه ا�تمع من  تتحقق عرب نشر ما يتوقعه األفراد من ا�تمع وما: مسؤولية اإلعالمي جتاه جمتمعه احمللي

  .األفراد من مثل وقيم وأداء الرسالة الصحفية بطريقة ال تقلل من ثقة اجلمهور بالصحافة

تتحقق عرب أداء الرسالة بأقصى قدر من األمانة والصدق واملسؤولية ومبا يتواءم : مسؤولية اإلعالمي جتاه نفسه

  .ومصلحة ا�تمع

  :أهم خصائصها اإلعالمية

مبدأ احلرية الفردية واالختيار، ومبدأ حرية الصحافة، ومبدأ التزام : تعقد صلحًا بني ثالثة مبادئ، هي ان هذه النظرية

  :الصحافة جتاه ا�تمع، واهم خصائصها

إن وسائل اإلعالم ليست ذاتية بقدر ما هي موضوعية.  

حيادية وسائل اإلعالم جتاه احلكومات والقضايا اخلالفية على مستوى ا�تمع.  

تعدد وسائل اإلعالم حبيث تعكس تنوع اآلراء واألفكار يف ا�تمع.  

التنديد باألعمال الصحفية املنحرفة، واليت حتارب األخالق والقيم.  

االلتزام مبجموعة من املواثيق األخالقية، ليتم التوازن بني حرية األفراد ومصاحل ا�تمع.  

 والعنف، وسيادة لغة البطشجتنب كل ما من شأنه أن يساعد على حدوث اجلرائم.  

احلفاظ على النظام السياسي القائم.  

جيب أن يكون اإلعالميون مسؤولني أمام ا�تمع.  

خدمة النشاط االقتصادي وزيادة مسامهته يف الناتج الوطين اإلمجايل.  

تقدمي برامج وألوان التسلية والرتويح.  

  :مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية

تتمثل جماالت تطبيق املسؤولية االجتماعية يف األبعاد اليت يتخذها مفهوم املسؤولية االجتماعية واليت تطرق إليها 

Carroll يف هرم املسؤولية االجتماعية نذكرها كما يلي:  

لتنتج متارس املؤسسة أنشطة لتحقيق الكفاءة والفعالية، وتستخدم املوارد بشكل رشيد : املسؤولية االقتصادية

سلع وخدمات بنوعية وجودة، كما أن حتقيق أرباح يعين استيفاء يف املتطلبات وهذا ما حيقق مسؤولية 

  .اقتصادية

تتمثل يف االلتزام بتطبيق واحرتام القوانني والتشريعات احلاكمة للمجتمع، سواء يف : املسؤولية القانونية

  .االستثمار، البيئة، األجور، العمل، املنافسة اخل



 

)٤٢( 

  

 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

وهي مراعاة اجلانب االنساين واألخالقي يف كل القرارات املتخذة واليت من شا�ا احلاق : املسؤولية األخالقية

  .الضرر ألفراد وبيئة ا�تمع

يشمل التربعات، اهلبات واملساعدات اخلريية االجتماعية اليت ختدم ا�تمع: املسؤولية اخلريية.  

  :مبادئ نظرية المسؤولية االجتماعية

املبادئ األساسية لنظرية املسؤولية االجتماعية حسب ما " حممد حسام الدين"و" حممد عبد احلميد"ص خل

  :كما يلي" دنيس ماكويل"يراه 

إن هناك التزامات معينة للمجتمع جيب أن تقبلها وسائل اإلعالم.  

 املعلومات مثل احلقيقة، الدقة، إن تنفيذ هذه االلتزامات جيب أن يكون من خالل املعايري املهنية الراقية لنقل

  .املوضوعية والتوازن

 قبول هذه االلتزامات وتنفيذها يتطلب التنظيم املهين الذايت لوسائل اإلعالم يف إطار القوانني واملؤسسات

  .القائمة

 جيب أال تقل مسؤولية الصحفي أو املهنيني يف وسائل اإلعالم أمام ا�تمع عن مسؤوليتهم أمام املالك

  .اق الصحف يف التوزيع أو اإلعالنوأسو 

  :أهمية المسؤولية االجتماعية

  :وتتمثل االهمية فيما يلي

تثمني صورة املؤسسة واحلفاظ على رصيدها يف ا�تمع، وكذلك األخذ بعني االعتبار حاجات  :بالنسبة للمؤسسة

حتفيز العمال للعمل، وحتسني مناخ ورغبات اجلمهور بطريقة أكثر مشوال، فاملسؤولية االجتماعية تساهم يف حتسني و 

  .العمل

زيادة التكافل واالستقرار االجتماعي بني خمتلف شرائح ا�تمع نتيجة لتوفر نوع من العدالة  :بالنسبة للمجتمع

  .االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو جوهر املسؤولية االجتماعية

تها االجتماعية إىل ختفيف األعباء اليت تقع على عاتق الدولة أثناء أداء يؤدي التزام املؤسسات مبسؤولي: بالنسبة للدولة

  .مهما�ا وخدما�ا املختلفة

  :المسؤولية االجتماعية من منظورها اإلسالمي

املسؤولية االجتماعية مفهوم حيتمل تأويالت كثرية، تتباين من جمتمع إىل آخر، يف حني أن املسؤولية يف اإلسالم واضحة 

حتمل لبساً وال غموضاً، فوسائل اإلعالم مسؤولة أمام اهللا سبحانه قبل أن تكون مسؤولة أمام ا�تمع والقائمني  بينة، ال

عليها، فالبد ان متّثل عمًال صاحلًا خلري ا�تمع، وعودة إىل احلق باحلسىن، والتزامًا بأخالق اإلسالم وآدابه، والفلسفة 

تتعدل أو تتبّدل حبسب الظروف واملتغريات اليت تفرض نفسها على الساحة اإلسالمية يف اإلعالم فلسفة راسخة ال 

أل�ا تتميز بالثبات واملرونة يف ) يف الفلسفة الليربالية أو نظرية املسؤولية االجتماعية(احمللية أو الدولية كما هو احلال 

وتقّدره، لتحقيق اخلري للمجتمع،  الوقت نفسه، ثابتة ثبات العقيدة، ومتحركة مع حركة احلياة، وهي ختدم اإلنسان

  .وإعمار الكون

املسؤولية االجتماعية مل تعاجل يف أي دين مساوي كما عوجلت يف الدين اإلسالمي، الذي وضع الضوابط الناظمة 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول «): ص(للمسؤولية بعمومها، مثال على ذلك قول الرسول 

لرجل راع يف أهله وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف عن رعيته، وا



 

)٤٣( 

  

 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

، يتضح مما سبق جلًيا معىن الشمولية، والتفصيل الدقيق »مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته

  .للمسؤولية االجتماعية، حبيث تغطي كل مفاصل احلياة

ن استعرضنا كافة جوانب املسؤولية االجتماعية يتضح لنا مدى احلاجة املاسة للمجتمعات هلا للمحافظة على بعد أ

  . األمن العام للشعوب واألمن القومي هلا

  :النتائج

حيث أن األمن القومي مسؤولية مشتركة بين الشعوب والحكومات والمسؤولين في إطار المسؤولية االجتماعية 

العديد من العوامل التي تؤثر فيه وعليه في نفس الوقت وما اتضح من دراستنا فقد خرج  ونظرًا ألن هناك

  :الباحث بالعديد من النتائج منها

مواقع التواصل االجتماعي وسائل يستخدمها من يشاء، لنشر األخبار واآلراء بشكل مكتوب أو مسموع أو مرئي، -١

  .متعدد الوسائط"

ل االجتماعي للدردشة ولتفريغ الشحن العاطفية، ومن مث أصبح الشباب يتبادلون استخدم الشباب شبكات التواص-٢

  .وجهات النظر الثقافية واألدبية والسياسية

  .“املوقع الذي ميارس فيه النقد”تعّد مواقع التواصل االجتماعي إعالماً بديًال ويقصد به -٣

 ا�تمع، لكنها اصبحت عامل مهم يف �يئة متطلبات ال متثل مواقع التواصل االجتماعي العامل األساس للتغيري يف-٤

  .التغيري عن طريق تكوين الوعي

اصبحت تتشكل بفضل شبكة اإلنرتنت فضاءات تواصلية عدة هي مبثابة أمكنة افرتاضية، وإن من بني مزاياها �اية -٥

  .فوبيا املكان

  .اخلجل واالنطواء وانتهاء بالثورة على األنظمة السياسّيةبداية من التمّرد على  –أّ�ا فضاءات مفتوحة للتمّرد والثورة -٦

، “باحلتمية التقنية”أوهلما، ما يعرف . التحول يف ثالثة مسارات“ حتمية”يكمن النظر للتغري االجتماعي برؤية -٧

  .، مث احلتمية املعلوماتية“باحلتمية االجتماعية”وثانيهما، ما يعرف 

رأمسال رمزي من وراء اخنراطهم يف هذا اإلعالم أكثر من اخنراطهم يف حتقيق ان املستخدمني يسعون أكثر لكسب -٨

  .رأمسال مادي، وميكن أن تزدهر فيه مبادرات ا�تمع املدين

يفتقر اإلعالم اجلديد اىل الوضوح، بالنسبة اىل جماله ومداه، وقد يعين هذا ان اشكال اإلعالم اجلديد تعكس علم -٩

  .األوصاف املشرتكة للثقافة املعاصرةالشك، والنسبية، والفوضى 

  .تتشكل االجندة اإلعالمية ملواقع التواصل االجتماعي، عن طريق األحداث البارزة اليت تفرض نفسها-١٠

  .ان التغيري السياسي احلقيقي مل يولد يف االنرتنت، بل تولد يف الشارع، وجاء االعالم اجلديد مكمال له-١١

  :التوصيات

  :اإلعالم األمني وتحقيق األمن القومي يوصي الباحث بالتاليلتفعيل مفهوم 

وضع اسرتاتيجية لألعالم االمين وتكوين منظومة اعالمية امنية ذات اسس علمية تدار من قبل ذوي االختصاص يف . ١

  .هذا ا�ال

دريب املستمر لألفراد تفعيل دور االعالم االمين كأعالم متخصص يف معاجلة القضايا األمنية أثناء االزمات والت. ٢

  .العاملني يف ا�ال االعالمي االمين حول كيفية التعامل مع االزمات والكوارث



 

)٤٤( 

  

 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

اجراء الدراسات والبحوث املستقبلية حول دور االجهزة االعالمية االمنية يف متابعة االزمات االمنية وتقييم دورها . ٣

  .من فرتة ألخرى

تواجه االجهزة االعالمية والعاملني فيها عند تغطية احداث االزمات والكوارث، العمل على ازالة املعوقات اليت . ٤

وتنمية روح املسؤولية الكاملة بني وسائل اإلعالم وأفراد ا�تمع واالجهزة االمنية، وحتصني ا�تمع من اآلفات واألخطار 

  .االزدهار والنجاح واالستقرار االجتماعية وترسيخ مفاهيم التعاون ا�تمعي واملؤسسي واإلعالمي مبا حيقق

تنمية الثقافة األمنية لدى رجل األمن واجلمهور واالعالميني وترسيخ مفاهيم املشاركة ا�تمعية يف الواجبات . ٥

  .واملسؤوليات األمنية

  .العمل اجلاد للحد من خمالفة القانون داخل الدولة جلميع أفراد الوطن واملقيمني واملتواجدين على أرضها. ٦

أمهية التواصل والتعاون بني االجهزة االمنية وأجهزة اإلعالم املختلفة بشأن عقد وتنظيم حماضرات وندوات للجمهور . ٧

لتثقيفهم أمنيًا وتوعيتهم ووقايتهم من ) اخل.... جاليات  –مراكز تطوعية  –مؤسسات خاصة  –هيئات  –طلبة (

  .األخطار

تمع من خالل وسائل االتصال املقروءة واملسموعة واملرئية واإلعالم االلكرتوين  دعم االتصال املباشر جبميع شرائح ا�. ٨

  .كاألنرتنت وخدمة الرسائل النصية

  .تفعيل دور اإلعالم يف التوعية األمنية ألولياء األمور وجمالس اآلباء يف املدارس وطالب املدارس واجلامعات. ٩

فة، وحماولة التعرف على االجتاهات السلبية وسلوكيات أفراد ا�تمع رصد وحتليل ما تطرحه وسائل اإلعالم املختل. ١٠

  .وإجراء االستبيانات وحتليلها

  .احلد من اآلثار السلبية للربامج اإلعالمية اليت تروج للعنف والعدوان واجلرمية، واالحنالل االخالقي. ١١

  .يا األمنية ومتطلبات التوعية املناسبة بشأ�امد وسائل اإلعالم بكافة املعلومات الالزمة حول الظواهر والقضا. ١٢

تقدمي برامج حوارية تعتمد على احلوار الفكري ملناقشة القضايا األمنية من كافة جوانبها يشارك فيها خرباء . ١٣

اجتماع، وسياسة واقتصاد وعلم نفس، وقانون ورجال األمن، ومواطنني عاديني، وغريهم وتداول األفكار واآلراء بشكل 

  .ضح يسهم يف التوعية األمنيةوا

  .تفعيل دور اإلعالم يف ترسيخ مفاهيم االمن ا�تمعي وتعزيز شعور املواطن باملسؤولية وثقته يف االجهزة االمنية. ١٤

تنمية ونشر الثقافة القانونية واألمنية الرامية لرتسيخ احرتام النظام العام بالدولة، وان يعرف املواطن الفرق بني . ١٥

  .مة والوطن ويف سبيل معارضته للحكومة ال خيل بأمن الوطناحلكو 

تضمني الربامج واملواد اإلعالمية املختلفة قيم احلفاظ على األمن والسالم االجتماعي والتماسك العائلي واالنتماء . ١٦

  .واحلفاظ على اهلوية الوطنية

�ا املتجددة يف خدمة قضايا األمة العربية العمل على استثمار مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة من خدما-١٧

  .السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية والرتبوية والثقافية والرياضية وغريها

فرض ضوابط وسن قوانني تنظم عمل مواقع التواصل االجتماعي من خالل التوعية والرقابة على ما يتم تداوله يف -١٨

  . هذه املواقع

لتواصل االجتماعي لتحقيق متطلبات الشعوب وتعزيز التعاون املشرتك واالتصال الثقايف بني الدول تسخري مواقع ا-١٩

  . العربية وشعو�ا وحتقيق آماهلا وأمانيها

  



 

)٤٥( 

  

 حنو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات :اإلعالم العريب واألمن القومي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :المراجع

 ،٢٠٠٦جاسم خليل مريزا، االعالم االمين بني النظرية والتطبيق، القاهرة.  

١٩٨١القاهرة، ابراهيم إمام، اإلعالم واالتصال باجلماهري، . د.  

٢٠٠٢اديب خضور، االعالم االمين، دمشق، . د.  

٢٠٠٥محدي شعبان، اإلعالم األمين وإدارة األزمات والكوارث، القاهرة، . د.  

٢٠٠٩االشكاليات، جامعة حلوان، مصر، . الوظائف. حممد سعد ابو عامود، اإلعالم األمين املفهوم. د.  

٢٠٠٨والسياسة يف عامل جديد، دار الفكر اجلامعي االسكندرية،حممد سعد ابو عامود، اإلعالم . د.  

 ،٢٠٠١على الباز، اإلعالم واإلعالم األمين، االسكندرية.  

 ،جملة الفكر السياسي، األمن القومي العريب والتحّدي العلمي، احتاد الكتاب العرب بدمشق، السنة الثانية، العدد السابع

   . ١٩٩٩صيف 

 جامعة عمان األهلية، عمان،  ١٥مواقع التواصل االجتماعي يف العامل العريب، جملة الرتبية عزاهر راضي، استخدام

  .م٢٠٠٣

البوابة العربية لعلوم اإلعالم “دراسة يف مداخله النظرية وخصائصه العامة: عباس مصطفى صادق، االعالم اجلديد. د ،
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