المحاضرة  :01مدخل إلى نظريات اإلعالم .
نقتصر في هذه المحاضرة على شرح أربع نظريات فقط وهي :النظرية السلطوية ( التسلطية أو السلطة)
نظرية السلطة أو النظرية االستبدادية
* -هي أقدم النظريات ظهرت في أواخر عصر النهضة بعد اختراع الطباعة مباشرة.
* -تجسد نظاما إعالميا ساد في بريطانيا خالل القرنين  61و.61
* -تنبع هذه النظرية من فلسفة الحكم المطلق (الحق اإللهي) للملك أو الحكومة أو االثنين معا.

* -في مجتمع السلطة لم تكن الحقيقة  Truthحصيلة اتفاق الجماهير ولكن كان يحدد الحقيقة عدد قليل من

الحكماء يقومون بتوجيه الشعب.

* -اإلنسان مخلوق تابع ،يمكنه أن يصل إلى أعلى المراتب بتوجيه وعناية الدولة.
* -الصحف في مجتمع ال;jسلطة يملكها األفراد ،ولكن الدولة تحكم باستخدام حق منح الرخصة لمن تريد وحرمان

من تريد.

* -الصحافة تخدم مصالح السلطات.
* -هدف اإلعالم فيها دعم الحكومة القائمة ،واإللهام في تنفيذ أنشطة الدولة.
* -يستطيع ممارسة اإلعالم كل من يحصل على رخصة ملكية أو رخصة من قبل السلطة.
* -الرقابة مشددة من خالل التحكم بمنح الرخص لألفراد أو من خالل احتكارات معينة أو رقابات مختلفة.
* -يخطر في هذه النظرية توجيه أي نقد من أي نوع للجهاز السياسي الحاكم أو ألي hشخص يحتل موقعا في
السلطة.
* -ملكية الصحف يمكن أن تكون عامة أو خاصة.
من القيود التي ساهمت في تكبيل حرية الصحافة في ظل هذه النظرية مايلي:
نظام الترخيص الرسمي لحق ملكية الصحف  :بمعنى ال يحق ألي فرد حق امتالك أو إصدار صحيفة إال بعد حصوله
على

ترخيص من قبل السلطات الحاكمة.

الشراء السري للصحف  :ومعناه شراء األقالم التي تكتب في الصحف عن طريق الرشوة حتى تتمكن السلطات من ضمان
مواالة الصحيفة لها  ،وهو ما يعرف عن الباحثين بسياسة االحتواء.
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فرض ضرائب على الصحف  :أي اثقال كاهل الصحف بضرائب كثيرة ومتنوعة من أجل كبح استم اررية الصحف التي
تعادي النظام الحاكم وبذلك ضمان الخروج من المنافسة مطأطئة الرأس.

المحاكمة  :بمعنى محاكمة أي صحيفة تنشر مقاال يمس بسيادة النظام كما تزعم هذه النظرية  ،والمقصود هنا بصراحة ،
محاكمة الصحف التي تمس استقرار السلطة الحاكمة.
نـظرية الحـرية ( :النظرية الليبرالية )
بدأت هذه النظرية تكافح للظهور في أواخر القرن  61وأصبحت حقيقة في القرن.61
وقد أثرت كتابات الفالسفة أمثال ديكارت وجون لوك وجون ستيوارت ميل على التفكير في أوربا وأمريكا.
استمدت مفاهيمها من كتابات ميلتون  Miltonولوك  Lockeوميل  Millومن الفكر التنويري األوربي ،ومن الحقوق
الطبيعية لإلنسان.
تنظر إلى اإلنسان نظرة مخالفة لنظرية السلطة فاإلنسان لم يعد مخلوقا تابعا  Dépendantغير قادر على االعتماد
على نفسه بل إن اإلنسان له كيان مستقل ومقدرة ذهنية تمكنه من التمييز بين الخطأ والصواب،وهو يهدف إلى معرفة

الحقيقة.

الطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة تكون بترك اآلراء تصارع وتتنافس بحرية في ميدان أو سوق حرة.يجب أن يتاح لكل فرد الفرصة ألن يقول ما في ذهنه بحرية على شرط أن يعطي لغيره فرصة متكافئة.جرى تطبيقها في بريطانيا إثر متغيرات عام  6111حيث تحولت الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية إثر انهيارالنظام اإلقطاعي.
 أهداف اإلعالم في هذه النظرية األخبار والترفيه والترويج لبيع السلع ولكن أيضا المشاركة في اكتشاف الحقيقةومراقبة أنشطة الحكومة.
يستطيع امتالك وسائل اإلعالم كل من تسمح له أوضاعه المالية.تمارس الرقابة عبر عملية التنظيم الذاتي للحقيقة في السوق الحرة لألفكار.يعد اإلعالم أداة لمراقبة جميع أعمال الحكومة وتقويمها ونقدها وسيلة لتلبية حاجات أخرى للمجتمع.وفقا لهذه النظرية يجب أال يثق األفراد في الحكومة لكي تحدد لهم ما هو الصواب وما هو الخطأ.
العوامل التي ساعدت على ظهور النظرية:
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أ -العامل اإليديولوجي:
في فرنســا:
كانت وضعية الصحافة في فرنسا مثل نظيرتها في إنجلت ار كالرقابة ،والرخص...،لكن سنة  6171اشتد األمر نظ ار

لضعف السلطة فاتخذت إجراءات أخرى أكث ار تعسفا ووضع قانون عام يعرف " بقانون المكتبة والمطبعة Code de la

 "librairieويحوي على مجموعة من العقوبات تطبق على جنايات وهمية منها مثال الحكم باإلعدام على كل من يكتب
وينشر مقاال من شأنه أن يثير العقول.
ثم جاءت ثورة " "6111ولم تهتم بحرية الصحافة ولكنها وضعت المبادئ العامة لحماية الحريات العمومية ،وخاضت

الصحافة نضاال طويال من اجل حرية حقيقية حتى كللت-بعد مساعي حثيثة-في السنوات األخيرة من القرن  61عند قيام

" الجمهورية الثالثة" فوضع البرلمان سنة 6116قانون حرية الصحافة La loi sur la liberté de la presse
في الواليـات المتحـدة األمريكيـة:

شهدت الصحافة –بعد مجهودات جبارة –عدة انتصارات مثال إدخال بعض البنود التي تحدد حرية الصحافة في

الدستور مثال :البند  67من التصريح بالحقوق فرجينيا " الذي وضع سنة  6111وجاء فيه  ":إن حرية الصحافة حصن
منيع للحرية وال يضطهدها إال الحكم المستبد".

“The freedom of the press is one of the great bulwarks of liberty and can never be

”restrained but by despotic government

كما صرح التعديل األول من الدستور األمريكي  " :6116ال يحق للكونغرس سن أي قانون من شأنه أن يقيد حرية

الكلمة أو الصحافة "

وتقول المادة  66من التصريح بالحقوق للثورة الفرنسية سنة  ":6111إن حرية التعبير عن أفكاره وآراءه حق نفيس

لإلنسان ،كل مواطن يستطيع أن يتكلم ويكتب ويطبع بكل حرية ما لم يسمح به القانون"

ب.العـامل الفلسفـي:
يمكن القول أن نظرية حرية الصحافة تنفست الصعداء بين أحضان الفالسفة حيث وجدت ملجأ لها ،حيث توجهت
جهودهم إلى المطالبة بحرية الطبع والنشر وأظهروا استياءهم من اإلجراءات التي كانت متخذة من قبل الحكام ضد حرية

الصحافة،ففي سنة  6111رفع بعض كتاب النشرات عقيرتهم ضد تلك المراقبة ،وكان أقوى هذه األصوات صوت الشاعر

اإلنجليزي " جون ملتون  "Miltonالذي اصطدم مع السلطات عندما نشر نبذة عن الطالق ،ثم اصدر كتابه المعروف

باسم أريوباجيتيكا "Areopageticaالذي يعتبر دفاعا كالسيكيا عن حرية الصحافة.فهذا الكتاب يقدم ثالث حجج رئيسية

ضد الترخيص .
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*الحجـة االولـى :هي أن الترخيص –حسب ميلتون -ابن شرير آلباء آثمين...فالترخيص من اختراع الكنيسة

الكاثوليكية الرومانية....وقد كانت تستخدمه لحضر أي شيء غير مستساغ للكنيسة.

*الحجـة الثانيـة :هي أن الترخيص غير عملي وال ينجح ألنه يفترض وجود رقباء معصومين من الخطأ ،فليس

الترخيص كافيا في مداه بحيث يسيطر على عقول الناس ألنه يراقب إال اإلنتاج الحالي للصحافة،ولكن لكي يكون العمل
ناجحا،يجب أيضا مراقبة كل ما طبع في الماضي لذلك ،فإن الترخيص ال يستطيع أن يمنع الحقيقة من االنتصار في نهاية

الشوط.

*الحجـة الثالثـة:إن الترخيص يعوق بحث اإلنسان عن الحقيقة ،والترخيص ال يشجع على الكتابة والمجادلة ،ويجعل

من الجهل فضيلة.

ويقول ملتون" :عندما يوظف الناس عقولهم بإمكانهم التمييز بين الصالح والطالح".
"يجب أن يعطى للفرد حرية الوصول إلى آراء اآلخرين ،والحقيقة في رأيه كينونة قائمة يمكن إثباتها عن طريق المواجهة

الحرة المفتوحة".

"إن كل إنسان عاقل قادر على اختيار الطريقة التي يريدها وليس من حق أية سلطة الحد من حركته وحرية تعبيره"
" الحكومة ال يحق لها أن تتدخل لصالح هذا أو ذاك".
جان جاك روسو :كتب ملخصا قانونيا ( )Bréviaire juridiqueضمنه آراءه والتي شرحها في الكتاب المشهور "

العقد االجتماعي" حيث نادى بمبادئ يراها ضرورية في أي مجتمع منها  :المساواة بين الناس  ،والحرية في المجتمع ،وقد
كانت هذه المبادئ وثيقة أساسية لنشاط الثوار الفرنسيين قبل.6111
جـون لوك( :)0011-0361أنزل الدولة من السماء إلى األرض ،حيث يعتقد أن كل األفراد متساوون في الحقوق

أمام الله والعدالة،والمهم هو العقل الذي يسعى من خالله الفرد إلى تحقيق العدالة االجتماعية.

ويقول "أن اإلنسان قد خلق وهو يتمتع بحقوق طبيعية من بين هذه الحقوق حرية التعبير".
تومـاس جفرسـون:)6171-6111Thomas Jefferson( :
ترتكز أفكاره على ثالث نقاط:
 -6بحكم الطبيعة العقالنية لإلنسان فهو خير ما لم تفسده المؤسسات السيئة.

 -7األفراد قد يخطئون إال أن الجماعة قد توصل إلى اتخاذ الق اررات الصائبة.
 -1ال يحق للحكومة أن تقيد حريات الناس الذين يتمتعون بحقوق طبيعية.

"الصحافة في رأيه هي الحارس اليقظ على مراقبة تصرفات الحكومة إلى جانب اإلعالم فهي تقوم ( يعني

الحكومة)بالشرعية والتربية"
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" لما كان أساسا الحكومات هو رأي الناس فيجب أن يكون الهدف األول لها هو المحافظة على هذا الحق ،ولو

خيرت بين صحافة بال دولة وبين دولة بال صحافة الخترت األولى".

وهذا تأكيدا منه على أهمية حرية الصحافة ،وهذه األقوال تستعمل غالبا لتوكيد وإيضاح أهمية الشيء فمثال المدرسة

الماركانتيلية ( التجارية)في االقتصاد السياسي ترى-على لسان آدم سميث "-إن الذهب شيء سحري ،من حازه فقد حاز
على كل عزيز بما في ذلك دخول الجنة" تأكيدا منهم على أهمية الذهب.
*ديكـارت :يقول ":أنا أفكر إذن أنا موجود"
جـ -العـامل االقتصادي:
إن العامل االقتصادي لعب دو ار كبي ار في تحقيق نظرية حرية اإلعالم ،والنهضة االقتصادية التي عرفتها إنجلت ار في

القرنين 61و 61خير مثال على فائدة الحرية في المجتمع فمثال آراء " آدم سميث" في حرية العمل"دعه يعمل دعه يمر"

Laisser faire laisser passerكشرط أساسي لالزدهار في المجتمع ،ومع الزمن صارت الصحافة ينظر إليها كنشاط

صناعي وتجاري وبخاصة مع التطور التقني.

*كيف تنظر النظرية الليبرالية إلى اإلنسان ،المجتمع ،الدولة والحقيقة؟
.0اإلنسـان:اإلنسان هو الوحدة األساسية للحضارة ومحركها األول"
اإلنسان انطالقا من هذه الفكرة غاي ة في حد ذاته ،وهدف المجتمع هو إسعاده ورغم أن اإلنسان قد يخطئ إال أن

قدرته على التفكير واستعمال العقل تؤدي إلى تحقيق مصالحه ودفع عجلة التطور.

.1المجتمـع  :انطالقا من الفكرة األولى فالمجتمع ما هو إال وسيلة إلسعاد الفرد وخدمة مصالحه.
.6الدولــة :تتقبلها هذه النظرية على مضض شريطة أال تتدخل في عرقلة الفرد أو الحد من نشاطه ،والدولة في هذه
الحالة هي حارسة  L état gendarmeيعني حراسة األمن الداخلي والخارجي وتطوير قطاع االقتصادي محصور عليها.
.1الحقيقــة :تفسر الديانات القدرة العقلية على أنها إرث من الله ،بينما ترى هذه النظرية أن اإلرث أقل أهمية أمام
الجهد الذي يبذله اإلنسان لحل مشاكله التي تواجهه.
الحقيقــة – بالنسبة لها -ليست حك ار على فئة معينة وإنما قابلة للكشف واإلثبات بفضل الجهد الذي يبذله اإلنسان

باستخدام عقله.

مبادئ النظريـة الليبرالية:
* -لم يعد اإلنسان مخلوقا تابعا  dépendantغير قادر على االعتماد على نفسه،يقاد ويوجه ،بل إن اإلنسان له

كيان مستقل ومقدرة ذهنية تمكنه من التمييز بين الخطأ والصواب وبين الطيب والرديء وقادر على معرفة الحقيقة.
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* -الصحافة تقوم بخدمة الفرد ،وتؤدي إلى التغيير
* -الصحافة تقوم – كذلك -بنقد الحكومة والرقابة على السلطة التنفيذية.
* -الطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة تكون بترك اآلراء واألفكار تتصارع وتتنافس بحرية في ميدان أو سوق حرة،
مع إتاحة لكل فرد الفرصة ليقول ما في ذهنه بحرية مع توفيره لغيره فرصة متكافئة وذلك يتيح لألفراد فرصة لمقارنة اآلراء

المختلفة واختيار الرأي األصوب الذي يسود في النهاية.

* -يجب أال يثق األفراد في الحكومة لكي تحدد لهم ما هو الصواب وما هو الخطأ فالبحث عن الحقيقة هو من

الحقوق األساسية لإلنسان وتقوم الصحافة بمساعدة الشعب بالبحث عن الحقيقة.

* -الصحافة ال تخضع لإلشراف أو السيطرة الحكومية حتى تستطيع تقديم األدلة والحجج.
* -الصحف يملكها األفراد وتتنافس في السوق الحرة.
* -من الناحية النظرية يستطيع أي شخص يملك رأس مال معقول أن يصدر جريدة أو مجلة وال يكون رأس المال

الالزم إلصدار الجريدة كبير جدا.

* -الربح تحدده قدرة الوسيلة اإلعالمية (كسلعة) على إرضاء القارئ (المشتري) وحسب كتاب pouvoir et

 idéologie de l’ informationيقول مؤلفه لخضر إيدروج".

إن هذه النظرية تقوم على دعامتين :أ -الفردانية(ظهرت بعد ظهور الرأسمالية

كنظام سياسي).

ب -المنافسة (ظهرت بعد ظهور الرأسمالية كنظام سياسي ونسق
اقتصادي).
* -تطالب هذه النظرية بإلغاء نظام الرخصة وتعتمد على مفاهيم أساسية:
الحرية ( )Libertéالحقيقة( )Véritéالتمهين(.)Apprentissage
كما حدد الكاتب الفرنسي " "Olivier Burgelinللنظرية اللبرالية ثالث دعائم:
 .6يفترض أن الس ـ ــوق في البلدان ال أرس ـ ــمالية هي النظام األس ـ ــاس ـ ــي لإلنتاج وتوزيع الرس ـ ــائل اإلعالمية ( الملكية

الخاصة والتنافس الحر).

 .7يعتقد أن حياة اإلنسان تقوم على دعامة عقالنية ،ألن اإلنسان عقالني بالطبع يقول في هذا اإلطار "A,Malraux

أيها اإلنسان كن بعقلك إلها"

 .1ال يتهم في ميدان الثقافة إال ببعدها المتعلق باألحداث ومحض الحقيقة.
وكذلك الركائز األساسية لهذه النظرية :
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*الحق في اإلعالم
*الحق في الرد

اإلعالم الموضوعي مع السماح بالوصول إلى مصادر الخبر
حرية الصحافة تؤدي في بعض األحيان إلى بعض التجاوزات مثل السب ،القذف...،إلخ...ومن

حق الفرد الرد عليها مع إجبار الوسيلة على الرد.

نقـد نـظرية الحـرية:
*جنوح الصحافة إلى اإلثارة والجنـس.
*بروز االحتكار وهذا يؤدي إلى موت الصحافة الصغيرة.
*الصحافة تخدم رجال األعمال وبذلك فرض سيطرتهم على الجرائد.
*سطحية األخبار وإهمال األخبار الهامة.
*اإلخالل باألخالق العـامـة.
*انتهاك الحيـاة الخاصة للفرد.
*ويقول في هذا اإلطار أحد الباحثين ":إن الصحيفة بدون مثل أخالقية عليا ال تتجرد فقط من إمكانياتها الرائعة في
الخدمة العامة،ولكنها قد تصبح خط ار فعليا على المجتمع".

المحاضرة  : 00نـظرية المسؤولية االجتماعيـة

يقول الباحث أبو راشد فرج في كتابه " المسؤولية" معرفا هذه األخيرة  ":المسؤولية هي الواجب الملقى على عاتق

المرء والناتج عن أمور أو أعمال أتاها"

تعد هذه النظرية مفهوما أنجلوساكسونيا مثل النظرية الليبرالية ،ويرجع األصل في صياغتها إلى إنشاء لجنة حرية
الصحافة " "Commission on freedom of the pressبرئاسة" prof : Hutchinsفي الواليات المتحدة سنة 6111
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وهذا بعد أن ارتفعت األصوات المنتقدة للممارسات العملية للصحافة ذات الطابع الخطير على مصالح المجتمع وهذا بعد

تنامي السوق الرأسمالية وتكنولوجية االتصال.
مبادئهـا (أساسياتهـا):

* -ترتكز هذه النظرية على فكرة مؤداها " أن الحرية بعامة وحرية وســائل االتصــال بخاصــة ،ال يمكن مارســتها

بمعزل عن التزامات حيات المجتمع".

ويقول روبرت ف.كنيدي" في رأيي أن الصحف مساوية للمحاكم-وأحيانا تسبق المحاكم في نظامنا -لحماية حقوق

الشعب األساسية".

* -تعطي النظرية تصو ار جديدا لطبيعة اإلنسان ،المجتمع ،الدولة والحقيقة ،يختلف على حد كبير عن تصور

النظرية اللبرالية التقليدية.

*-اإلنسـان :فهي إذ تعترف بعقالنية اإلنسان إال أنها تعتقد أنه كثي ار ما ال يستعمل عقالنيته بسبب عدم اكتراثه

ونفوره ،ما يجعله طريدة سهلة للديماغوجيين وأصحاب اإلشهار.

المجتمــــــــــــــع :بتأكيد النظرية على مسـ ـ ــؤولية وس ـ ـ ــائل االتص ـ ـ ــال،فهي تعطي أولوية أكثر للمجتمع على حس ـ ـ ــاب

الفرد.وبالتالي أصبحت المصلحة العامة تحتل المرتبة األولى ،وابتعدت بذلك على النزعة الفردية للنظرية اللبرالية.

*الدولــــــــــة :لم يعد ينظر للحكومة كعدو يجب محاربة تدخالته ،بل ترى أن هناك مجاالت عديدة بإمكان الحكومة

التدخل للمحافظة على الحرية والمواطنين ،وهذا من خالل وضع تشريعات وسن قوانين تخص هذا الجانب.

*الحقيقــــــــــــة :تشـ ــكك هذه النظرية في مسـ ــألة ظهور الحقيقة من خالل عمليتي التنافس في السـ ــوق الحرة لألفكار

والتصحيح الذاتي.

حيث ترى انه في ظل النزعة االحتكارية االتجاه نحو التركيز  Concentrationوالتعقيد في ص ـ ـ ــناعة االتص ـ ـ ــال،

أصــبح من غير الممكن إقران حرية التعبير والنشــر بحرية الملكية لوســائل االتصــال ،بعد أن تركزت ملكية هذه األخيرة في

أيدي قلة من أصحاب الرساميل(رؤوس األموال) مما يهدد الجمهور في المعرفة.

عـوامل ظـهور النـظرية:

.6التـطورات التـكنولوجيـة:

التقدم التكنولوجي في ش ـ ــكل االبتكارات الجديدة في مجال الطباعة ،الس ـ ــحب واختراع الهاتف زاد من حجم وس ـ ــرعة

وفاعلية وسائل االتصال القديمة وأدى إلى ظهور وسائل اتصال جديدة كالسينما والراديو والتلفزيون.

ص ـ ـ ــاحب عملية التص ـ ـ ــنيع بنمو في حجم اإلش ـ ـ ــهار الذي أص ـ ـ ــبح الدعم األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي في تمويل الجرائد والمجالت

واإلذاعة.....
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تميزت هذه المرحلة كما يشير كل من  Murdoch et Goldingبحدوث تحوالت في البنيات االقتصادية للبلدان

الرأسمالية ،حيث أصبحت تدريجيا ،ملكية وسائل اإلنتاج أكثر تركي از في عدد قليل من الشركات،ولم يستثن قطاع االتصال
من هذا التطور حيث أصــبحت وســائل االتصــال تملكها قلة من أصــحاب الرســاميل.وهذا ما أدى إلى عدد قليل من الجرائد

إلى اإلنفاق على هيئات التحرير وتحسـ ـ ـ ــين ظروف الموزعين وبذلك تحقيق مبيعات أكثر والوصـ ـ ـ ــول إلى جمهور عريض،

وفي الجهة المقابلة ارتفعت نفقات الصحف الصغيرة وعدم قدرتها على التنافس الحاد واالنسحاب بذلك من السوق.

كما مست ظاهرة التركيز لإلذاعة ،التلفزيون والسينما وأدخل عنصر الضخامةBignessعلى وسائل اإلعالم.
.7العـامل اإليديـولوجي والدمـج بين الواقـع والرأي:

بعد س ــيطرة قلة من أص ــحاب النفوذ المالي على ملكية وس ــائل اإلعالم ،وقص ــد تمرير آرائهم وأهدافهم كانت الوقائع

واألحداث ال تمر إلى الجمهور من دون توجيه.من لدن أص ــحاب الرس ــاميل كما أن نش ــوء األحزاب والصـ ـراعات الس ــياس ــية
والحروب أدى إلى ظهور صــحف حزبية وصــحف تضــفي على الوقائع آراء وتوجيهات حســب ما تقتضــيه المصــلحة،وبذلك

اختلطت الوقائع باآلراء وأصبح الجمهور ال يثق في المعلومات المقدمة من وسائل اإلعالم لعلمه مسبقا أنها موجهة حسب
اآلراء والفلسفات.

هكذا لجأت الصـ ـ ـ ــحافة إلى إتباع أسـ ـ ـ ــلوب جديد يتمثل في فصـ ـ ـ ــل الواقعة (الحدث كما وقع) عن الرأي (المعتقدات

الشخصية).

ويقول في هذا اإلطار الكاتب والص ــحفي الكبير " محمد حســنين كيكل" ( كاتب ومؤلف لكتب كثيرة منها  :خريف

الغضب ،بين السياسة والصحافة)....،

" قد أســــــتطيع أن أايق إ ا قلل لي كل ما يجري بدون آراء ،لكن كيي أســــــتطيع أن أايق با راء من دون

معرفة ما يجري".

ويقول كذلك" سكـوت" ( من كبار الصحفيين في إنجلت ار )"إ ا كان الواقع مقدس فالرأي حر".
*وتأسس نهائيا الفرق بين المحقق والصحفي وبين المراسل وكاتب االفتتاحية.

كما ســاعد الصــحافة على أن تصــبح مهنة التحاق رجال – في منتصــف القرن الماضــي-ذوي مبادئ وتعليم عالي

بمهنة الص ــحافة إلى جانب تأس ــيس مدارس الص ــحافة مع مس ــتهل هذا القرن الماض ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  USAوالتي لم تكن تهتم فقط
بتدريس تقنيات الصحافة وإنما أظهرت اهتماما بمسؤولية وسائل اإلعالم اتجاه المجتمع.

.1انتقاد الصحـافة:

بعد التطور الهائل للصـ ـ ــحافة ونظ ار لتزايد الش ـ ـ ــعور بالدور الخطير الذي تلعبه في تش ـ ـ ــكيل الرأي العام ،فقد كانت

عرضة النتقادات كثيرة.وإن كان أول كتاب ينتقد الصحافة كان قد ظهر في ،6181لكن هذه االنتقادات ازدادت حدة خالل

القرن  72تتمثل في :

أ.خضوع الصحافة إلى أصحاب اإلشهـار من خالل تدخلهم في سياسـة التحرير.

ب.نزوع الص ـ ـ ــحافة إلى اس ـ ـ ــتعمال س ـ ـ ــلطتها القوية لخدمة مص ـ ـ ــالحها ونش ـ ـ ــر المالكين لها آلرائهم الذاتية في مجال

السياسة واالقتصاد على حساب اآلراء المعارضة.

جـ.وقوف الصحافة ضد التغيير االجتماعي من خالل محافظتها على الوضع الراهن.
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د.أعطت الصــ ـ ــحافة أهمية لما هو مثير وسـ ـ ـ ــطحي أكثر من اهتمامها بتغطية األحداث اليومية ،والترفيه المقدم من
طرفها يفتقد إلى النوعية الجيدة.

هـــــــــــ.تهديد الصــحافة لألخالق العامة من خالل ما تبثه من صــور لمحتويات تنافى وأخالق المجتمع واعتماد مثال

التلفزيون والسينما على وحشي الجنس والعنف كعنصري تشويق.

و.غـزو الصحافة للحياة الشخصية للمواطنين ونشرها للفضائح.
لقد جادل البعض بأن الصـحافة تعمل بشــكل غير مسـؤول حينما تســتهدف خدمة مصــالحها فقط في تحقيق الربح :

فالناشرون واإلذاعيون يمكن أن يحققوا أرباحا طائلة لو أنهم صبغوا أخبارهم بطابع اإلثارة.ففي عام  6111سحبت الحكومة
األمريكية دعواها القضـائية ضـد مجلة  Progressiveالتي تصـدر في وسـكنسـون لتكفل لها حقها الشـرعي في نشر مقال
تشرح فيه الصحيفة كيفية صنع قنبلة ذرية.وفي ظل نظرية المسؤولية االجتماعية ال ينبغي السماح بنشر مقال كهذا.
مصادر صياغـة هذه النـظرية:

بعـد ظهور ظـاهرتي التركيز واالحتكار لوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل اإلعالم ،بدأ العاملون في قطاع اإلعالم يبحثون في مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية

الص ـ ــحافة اتجاه المجتمع،مما دفع إلى إنش ـ ــاء في كل من بريطانيا والواليات المتحدة.إ  ،لجان ص ـ ــحافة ،وص ـ ــياغة مبادئ

أخالقية ومواثيق من شأنها توجه الصحافة نحو خدمة المصلحة العامة.

في هذا الس ـ ـ ـ ــياق تمت المص ـ ـ ـ ــادقة على أولى المبادئ األخالقية للص ـ ـ ـ ــحافة من طرف الجمعية األمريكية لمحرري

الصحف عام  6171داعية الصحف إلى التحلي بروح المسؤولية اتجاه المصلحة العامة.

كما دعا ميثاق الراديو  6111وميثاق التلفزيون  6181الصادران بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  USAالمؤسستين إلى العمل من أجل تلبية

احتياجات المجتمع وكذلك مراعاة المعايير المقبولة للذوق السليم في البرامج ،كما انتقد الميثاقان النزعة المفرطة إلى الترفيه
على حساب الجانب التربوي.

أما في أوربا –وحســب " حمدي حســن" من خالل كتابه" مقدمة في دراســة وســائل االتصــال وأســاليبه-فإن نظرية

المس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية االجتماعية تتواجد بدرجة تفوق تواجدها في الواليات المتحدة األمريكية ففي بعض الدول األوربية وبخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الغربية منها يعمل الصـحفيون بموجب ترخيص يمكن سحبه من خالل بعض القواعد والقوانين الصحفية.ففي إنجلت ار يعطي

قانون يعرف باسـم " قانون األسـرار الرسـمية" الحكومة سلطة ضد أي وسيلة إعالمية يمكن أن تعرض أمن الدولة للخطر،
ولو أن قضية مجلة  Progressiveأثيرت في بريطانيا لتم منعها.
كما أنش ـ ـ ــئت على غرار الواليات المتحدة األمريكية في أوربا الغربية مجالس ص ـ ـ ــحافة تحمي الجمهور من إنزالقات

الصحافة وضغوط الحكومة تتلخص أهدافها فيما يلي:
*إبعاد الضغوط الحكومية عن الصحافة.

*الوقوف كحاجز يحمي الجمهور من تجاوزات الصحافة وهذه األخيرة من تجاوزات الحكومة.
*نشـر مداوالتها لتنوير الرأي العام بخصوص ممارسات الصحافة لكسب التأييد الشعبي.

إن المحاوالت الس ــابقة لم تنتظم في ش ــكل نظرية جديدة متكاملة إال عام  6111فبعد ص ــدور لجنة حرية الص ــحافة

والتي كمـ ــا قلنـ ــا-آنفـ ــا كـ ــان ي أرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ــا  Robert.M.Hutchinsوقـ ــد أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت اللجنـ ــة تقري ار في مجلـ ــدين أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف

عليه" "W,E,Hockingأستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد ،انتهت فيه إلى أن حرية الصحافة ينبغي الحفاظ عليها ولكن إذا ما
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قبلت وس ــائل اإلعالم الجماهيرية القيام بمس ــئوليتها تجاه المجتمع والحظت هذه اللجنة أن المبادئ األخالقية المص ــاغة من

قبل تفتقد إلى الصفة" اإللزامية" لتنفيذها مما أدى بها إلى تقديم تصور جديد لمهام وسائل اإلعالم.

.0حاملة أفــكار عامة :ينبغي أن تعمل الصحافة كمنبر لتبادل التعليق والنقد،وأن تعكس لوجهات نظر مخالفة

ألفكارها حتى وإن كانت مغايرة آلراء المسيرين.

.1الحقيقة والمعنى في األخبار :ينبغي على الصحافة أن تعطي تقري ار صادقا وشامال وذكيا عن األحداث اليومية

في إطار يعطي لها معنى مع الدقة وعدم الكذب وأن تقيم الفرق بين الرأي والواقعة،وال تكتفي برواية الوقائع وإنما تعطي

الحقيقة حول هذه الوقائع.

.6صورة ممثلة عن المجتمع :وهذا بغض النظر عن لونهم وعرقهم ومرتبتهم االجتماعية.
.1تـوضيح أهداف المجتـمع :بتوضيح قيم المجتمع والتمسك بالمثل العليا للمجتمع الليبرالي الرأسمالي.

.5إعطاء معلومات كاملة عن األحداث اليومية
لكن رغم ذلك فقد سجلت هذه اللجنة فرقا شاسعا بين النظرية والتطبيق رغم تقبل الصحافة لهذه الوظائف وعلى هذا

أشارت إلى مجاالت أخرى تساهم في تقليص هذه الفجوة:

.0على الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــافــة أن تقوم بــدور " الخــدمــة العموميـة" وأن تتحلى بــالروح المهنيــة مثلمــا هو معمول بــه في الطــب
والمحاماة.

.1على الجمهور أن يكون أكثر إدراكا لقوة الصحافة الهائلة ،ألن إدراك الجمهور لفشل الصحافة يجعله يعمل على

تحسين أدائها.
.6بإمكان الحكومة تشجيع مشاريع جديدة في صناعة االتصال مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد اإلساءة إلى مبدأ
حرية التعبير والصحافة.
في ظل هذه تظل وس ـ ـ ــائل اإلعالم مملوكة ملكية خاص ـ ـ ــة ولكنها تخض ـ ـ ــع لعقوبة المجتمع ،فإذا لم تخدم مص ـ ـ ــالح

المجتمع أو هددت أمنه فإنه يمكن للحكومة أن تتولى األمر لتأكيد الصالح العام.
نقـد نظريـة المسؤوليـة االجتماعيـة:

تعتبر نظرية المسؤولية االجتماعية-حسب البعض-من اشهر نظريات الصحافة السائدة في العالم وأكثرها انتشارا،

ومع ذلك تبقى مجرد نظرية وال نجد تطبيقا فعليا لكثير من مبادئها على أرض الواقع.ألنها في أغلب األحيان ال تكتسي
الصفة اإللزامية حتى تطبق حرفيا.
وحسب البعض اآلخر فإن هذه النظرية ال تختلف عن النظريات الثالث األخرى إلى الحد الذي يمكن معه القول

بأنها نظرية ال تضيف جديدا وال تقف وحدها كنظرية متميزة.ذلك أن الصحافة في ظل أي من النظريات الثالث األخرى
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مسؤولة اج تماعيا إذا ما حققت متطلبات القيم والمعايير السائدة في أي مجتمع ،وحينما ال يعكس أي نظام إعالمي فلسفة
بالده السياسية فإنه حينئذ يمكن أن يتهم بعدم المسؤولية.

وبعبارة أخرى فإن نظرية المسؤولية االجتماعية ال تبدو وكأنها تتواجد منعزلة عن النظريات األخرى أو إضافة
جديد لها فهي جزء من كل نظرية من النظريات السابقة.
ففي الواليات المتحدة يتعين على النظام اإلعالمي أن يكون مسؤوال من الناحية االجتماعية ،ولكن النظرية السياسية

السائدة هناك تفترض وجود مجال للمعارضة واآلراء المخالفة ليس فقط على مستوى األشخاص وإنما على مستوى المؤسسات
الصحفية.ومن هنا فإن النظام اإلعالمي لن يكون متجانسا في رؤيته للمسؤولية االجتماعية التي هي مجال للجدل بين

التيارات السياسية المتعارضة.

*وتبقى كذلك-هذه النظرية-محدودة الفائدة رغم أهميتها ما دامت لم توجه اهتماما كافيا لمسألة الملكية ورقابتهم في
وسائل اإلعالم.
وحبذا لو يطبق هذا الشعـار:

*صحافة باحتياجات الجمهــور خبيرة
*وبمختلف فئـات المجتمع بصيـرة
*وعلى ثقل المسؤولية والضمير صبورة.
النـظرية الشيوعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
تعد هذه النظرية امتدادا لنظرية السلطة ،وهي تدين بوجودها للتطبيق العملي آلراء ماركس ،لينين وستالين في مجال

االتصال الجماهيري.

المـبدأ األسـاسي:
ضرورة تغيير االحتياجات الفردية حتى يمكن للفرد أن يشارك ويؤازر المجتمع ككل ،وهدف االتصال الجماهيري هو
تأييد الحزب الشيوعي في جهوده لدفع الناس للعمل من أجل خير المجموع بدال من المصالح الذاتية.
نظرتهـا إلى اإلنسان ،المجتمع ،الدولـة والحقيقـة:
*اإلنســان :مصالحه تذوب في مصالح الدولة والمجتمع ،وال بد أن يوجه اهتماماته إلى المشاركة الجماعية في تأييد

برامج الحكومة القائمة.
ككل.

*المجتـمع :له دور فعال في دفع عجلة التطور ،وله مرتبة أحسن من الفرد يعني على هذا األخير أن يؤازر المجتمع
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كما تطرح هذه النظرية فكرة الجماعية :وهي ذات أساس إيديولوجي يرى أن وسائل اإلعالم ،ذات ملكية جماعية،

فالشعب هو المالك الحقيقي لوسائل اإلعالم ،حيث يرى أن وسائل اإلعالم والشعب يعمالن من أجل هدف مشترك هو بناء
الشيوعية.
الدولــة :هي غاية في حد ذاتها في ظل المرحلة االنتقالية ( يعني من االشتراكية إلى الشيوعية) ،وهي التي تملك

وسائل اإلعالم ويوجهها الحزب ويسيرها حسب األفكار والمبادئ السامية للدولة.

الحقيقــة :الحقيقة هي ما تراه الدولة صالحا للنشر ،وما تسمح به فقط والحقيقة هي ما يساهم في تحقيق السير

الحسن لمؤسسات الحزب الحاكم.

ويرى عميد كلية الشيوعية" كارل ماركس" (نظريا) أن وظيفة الصحافة األساسية في كل مجتمع شيوعي هي خلود

وتوسع النظام االشتراكي ،ومن ثم فإن هدف وسائل االتصال هو نشر السياسات االجتماعية،وليس المساعدة في الوصول

للحقيقة.

وظيـفة وسـائل اإلعالم :هي زيادة وحدة الفكر بين أعضاء المجتمع وتعليم المبادئ الماركسية وتفسير األحداث
على ضوء تلك المبادئ،كما أن عليها جذب التأييد الشعبي لبرامج الدولة المختلفة مثل زيادة اإلنتاج.
ملكيـة وسائل اإلعـالم :الدولة هي التي تملك وسائل اإلعالم ،وتقع هذه األخيرة تحت وصاية الحزب الشيوعي الذي

يسيطر عليها عن طريق التوجهات والفحص الدوري لمضمونها وبالنقد والرقابة أحيانا.
الفكري.

وتفترض هذه النظرية أن الذي يملك وسائل اإلنتاج المادي هو بالضرورة الذي يسيطر أو يملك وسائل اإلنتاج
يسعى النظام الشيوعي إلى نشر وسائل اإلعالم على نطاق أوسع بهدف إحداث تغيير على المستوى الداخلي،ونشر

إيديولوجيته على المستوى الخارجي.

يقول لينين (فالديمير)" األفكار أشد خط ار من البنادق".
حـرية الصحـافة والتعبيـر:

توجد – حسب النظرية الشيوعية -حرية تعبير فقط ألولئك الذين يؤيدون النظام القائم يعني الذين يستظلون تحت

مظلة الحزب الشيوعي ،وليس ألولئك الذين يريدون مناقشة المبادئ األساسية.

*وسائل اإلعالم يسمح لها بانتقاد الجزيئات من القضايا واألمور الفرعية أو انحراف األفراد ،لكنها ال تستطيع أن
تهاجم مبادئ المجتمع األساسية ،كما عليها أن تلعب دو ار إيجابيا في تطور المجتمع الشيوعي.
*مفهوم حرية الصحافة في العالم الشيوعي هو جزء من المفهوم الكلي أي أنها ما توافق الحكومة على منحة

المواطنين لتحقق أهداف مسطرة ،وأن حرية الصحافة واالجتماع والتعبير ليست حقوقا يتمتع بها المواطنون ولكنها امتيازات
محدودة تسمح بها أنظمة الحكم أحيانا لتعزيز أهدافها.
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ولعل ما حدث في بولندا في سنة  6116هو خير دليل على منظار الحرية للنظرية الشيوعية ،وهذا حين قوبل مجرد

قرار اتخذته نقابات عمال تضامن بإجراء استفتاء عام لتحديد مقدار التأييد الشعبي للحكومة باستيالء الجيش بقيادة الجنرال

جاروزلسكي على الحكم،وقد قررت حكومة هذا األخير بوضوح أن الحصول على آراء المواطنين في أدائها إنما يتعارض

مع مصالحها.

وقد فهم" فالديمير لينين" ما للصحافة من سلطان وقوة فهما أفضل من أي زعيم سياسي آخر في عصره.فلقد نظر

إليها من زاويتين ،األولى وهي اعتبار الصحافة أداة فعالة لتنظيم معارضة راديكالية ضد حكم القياصرة والثانية هي كونها

وسيلة ناجعة لتنظيم مجتمع بكامله تحت حكمه هو ،حيث يقول ":نطالب بحرية الصحافة للذين يعملون إلى جانبنا طالما

أن أعداءنا مسيطرون على مقاليد األمور ،وعندما نسيطر نحن على مقاليد األمور فال حرية صحافة لهم".

وكان لينين ينظر دائما إلى الص ـ ـ ـ ــحافة على أنها قوة إيجابية حيث كتب س ـ ـ ـ ــنة  6127بحثا عنوان :ما الذي يجب

عمله؟وذلك في وصف الحاجة إلى جريدة حزبية حيث كتب يقول:

"لقد باتل الصحافة منذ زمن بعيد قوة في بالدنا وإال فإن الحكومة ما كانل لتنفق عشرات ا الف من الروبالت

لترشيها ،ولكن ليس بدعة جديدة في روسيا المستبدة ألن تخرق الصحف السرية حاجز الرقابة وترغم الصحف المحافظة
والشراية على أن تتكلم عنها بشكل علني"

مثال" في تشيكوسلوفاكيا" ال توجد سلطة تعلو على سلطة " جوستاف هوساك" حيث فهم هذا األخير سلطة الصحافة

كما فهمها لينين يعني من كلتا الزاويتين  :زاوية الموجود خارج الحكم الذي يحاول أن يصل إلى السلطة وزاوية الموجود في

الحكم الذي يحاول االحتفاظ بالسلطة ،وكان هذا الزعيم قد سجن في الخمسينيات العتناقه مبدأ " القومية البرجوازية" وعندما

اقترب ربيع براغ استغل حرية الصحافة المتزايدة ليطالب برد اعتباره ألنه من بين الذين أدينوا ظلما-حسب اعتقاده.

*لكن بعد الغزو السوفيتي أصبح " هوساك" زعيما للواقعيين وقد اختاره الروس ليتخذ اإلجراءات الصارمة ضد حرية
الصحافة ،وغيرها من المؤسسات اللبرالية ،وبعد شهر من تعيين زعيما للحزب الشيوعي في ماي  6111قدم وصفا صريحا-
على غير العادة-ألخطار حرية الصحافة من وجهة النظر الشيوعية ،وكان في عام  6111يعني قبل توليه الزعامة وقبل

اعتالئه منصة السلطة-قد قال :

" إن الباب فتح لكي يدخل إلى الحياة السياسية الهامة من ذلك النفوذ الفعال في الصحافة والراديو والتلفزيون في

بعض حلقات الحزب....الخ.

طبيعـة األخبـار ومعالجتـها:
الخبر في المضمون السوفيتي مثال يعني أساسا كل شيء يمكن استخدامه لتوضيح سياسة الحزب الراهنة أو التقدم
االقتصادي ،ومن ثم فهو صالح للنشر ،وكل ما عاداه تقريبا يعتبر غير مهم وبالتالي ال يستحق النشر.
*إن رؤية " بلجانوف" مدير عام سابق لوكالة تاس لألنباء وكيفية معالجتها ال تزال قائمة إلى حد اليوم ،كما كانت

كذلك منذ خمسة وعشرين عاما مضى وهي:
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" األخبار ليسل مجرد االهتمام بتغطية األحداث والحقائق ،يجب على اإلعالم أن يسعى وراء هدف ،عليه أن يخدم

وأن يدعم الق اررات التي تصل بالواجبات األساسية التي تواجه المجتمع السوفيتي وشعبنا الذي يسير في طريق التحول
التدريجي من االشتراكية إلى الشيواية.
عند اختيار هدف اإلعالم يجب على مؤلفي التقرير اإلعالمي أن يتخلوا أوال وقبل كل شيء عن أي حدث ال بد
أن يغطى في صفحات الجريدة ،وإن هدف اإلعالم هو أن يقدم أحداثا ووقائع منتقاة.».....

والدليل على س ـ ـ ـ ـ ـ ـريان هذه السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلعالمية إلى حد اآلن هو ما ورد في فقرة أخرى أكثر حداثة في جريدة "

البرافــــــــــدا" " :يجب على الصــحافة أال تقدم صــورة فوتوغرافية للحقائق والوقائع ،مجرد ســرد لما حدث ،ولكن عليها أن تقدم
وصفا لألحداث وللظواهر موجها وذا هدف".

*كما أن السياسة اإلخبارية لالتحاد السوفيتي سابقا ( كمظهر عملي من مظاهر االشتراكية)تنتهج سبيلين ،أحدهما

ناتج عن عدم الكفاءة والتنظيم السيئ واآلخر مدروس بدقة ومتعمد في أغلب األحيان.

أما السبيل األول فيمثل في التأخير واإلبطاء فمثال في شهر فبراير من سنة  6182وعندما وقع االتفاق الصيني-

السوفيتي في موسكو ،قامت كل وسائل اإلعالم الغربي في الحال بتغطية هذا الحدث الهام ،وكان كل امرئ في المجر
وغيرها من بلدان أوربا الشرقية ينتظرون في ترقب نشر نص االتفاق من موسكو وأخي ار قامت وكالة  :تاس" بإرسال المادة

اإلعالمية بعد  71ساعة من الحدث.

وأما السبيل الثاني فهو عدم اإلكثرات التام والكبت المستمر لألخبار الهامة والتقارير الصحفية عن أحداث لها ثقلها،
تقع في داخل البالد أو في خارجها ،بالرغم من أن هذه السياسة تتعارض بشدة مع مبادئ لينين حيث يقول ":إن الدولة تنال

قوتها من وعي الجماهير،والدولة تصبح قوية عندما تعرف الجماهير كل شيء،وتكون قادرة على إصدار حكم على كل شيء
وتفعل كل شيء بوعي.
أما فيما يتعلق أو يخص بمعايير " الخبر عبر الجديد بالنشر" فلم تغير حيث تبع الطريقة تقليدية وهي تقديم الخبر
كمادة طبيعية أو حادثا صناعيا ،ثم إرفاق الخبر بهذه العبارة  ":إن السلطات ذات الكفاءة قد بدأت التحقيق" في سطور قليلة

ال ينقل في طياتها إال جزء ضئيل من الواقع الفعلي.

وكمثال على هذه السياسة اإلخبارية ما جرى في حوار بين مراسل جريدة " الواشنطن بوسـل" في موسكو يدعى"

روبـرت كيسـر" وبين رئيس قسم المعلومات في جريدة" البرافـدا" السيدة " إرينا كابريلوفا"وهذا في بداية السبعينات حيث سألها

عن تغطية تحطيم الطائرات بإعتبراها مسؤولة بتغطية مثل هذه الحوادث قائال لها ":لما لم تقم الصحافة بتغطية تحطيم

الطائرات؟فأجابته قائلة ":القارئ يجب أن يعرف شيئا جديدا وطيبا".

وعندما قام هذا الم ارس ـ ـ ــل بتذكيرها بقص ـ ـ ــة الطائرة التي كان بها عطل في جهاز الهبوط والتي هبطت س ـ ـ ــالمة رغم

ذلك،بفض ـ ـ ـ ـ ــل مهارة الطيار واحتياطات الطاقم األرضــ ـ ـ ـ ــي ،قالت له ":نحن نكتب عن الحادثة عندما تكون فيها بطولة أو
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شجاعة أو تغلب على مخاطرة كبيرة ".....ثم قال لها ":لكن ما ا عن الظروف المؤسفة عندما تسقط طائرة؟ فكان جوابها

 ":ما الفائدة من الكتابة عن كل شيء؟ إن الحوادث تقع بسبب عطل فني وهذا ال يهمنا كثيرا".

والشيء الذي دفع هذا المراسل إلى إثارة هذا الموضوع هو وقوع حادثتين :أما األولى ،ففي  6117سقطت طائرات

" إيروفـــلوت" القادمة من مدينة" لينيـــجراد" في مستنقع خارج موسكو حيث قتل في الحادث  611من بينهم 11أجنبيا.ودفن
هـذا الخبر الهـام في  17كلمـة في الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحـة األخيرة من جريدة" البرافدا" (واالعتقاد يميل إلى أنه كتب بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب األجانب
الضـ ـ ــحايا)وأما الثانية  :ففي شـ ـ ــهر جوان من سـ ـ ــنة  6111وقع انفجار الطائرة السـ ـ ــوفياتية النفاثة في الجو أمام عدسـ ـ ــات

الكــاميرات التليفزيونيــة وأمــام آالف وحتى ماليين المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــدين في معرض بــاريس الجوي،ومع هــذا فهــذا الخبر كتــب-في
االتحاد الس ـ ــوفيتي -في  71كلمة في نهاية الص ـ ــفحة الس ـ ــادس ـ ــة بالرغم من أن نفس الخبر كان الخبر الرئيس ـ ــي في أغلب

صحف العالم.

لذلك ما يمكن قوله في هذا اإلطار هو أن الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة اإلخبارية للنظرية االش ـ ـ ــتراكية (نظريا) واالتحاد الس ـ ـ ــوفيتي-

س ــابقا(عمليا) تس ــير على مبدأ أس ــاس ــي وهو :ض ــرورة نش ــر فقط األخبار التي تخدم النظام الس ــياس ــي القائم وتراعي مبادئ

وأس ـ ــاس ـ ــيات الحزب الحاكم وض ـ ــرب عرض الحائط باقي األخبار التي ينظر إليها -بمنظار الش ـ ــيوعية -على أنها ال تقدم
لمسيرة النظرية االشتراكية أي شيء بل وحتى تضرها وتهدد سيرها المخطط.
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