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بين الربح واألخالقيات: االمبراطوريات االعالمية  

 
 الجامعة اللبنانية –حترفين ممديرة معهد الصحافيين ال (ماجدة أبو فاضلمحاضرة ألقتها األستاذة 

2004-4-12في جامعة قابس التونسية بتاريخ )  بيروتفياالميرآية   
 

 تعريف
الصحافي  وما هي األولويات التي تعتمدهاما هو مفهومنا لالعالم في األلفية الثالثة ومن هو   

 اعلية واالتصاالت الهاتفية التي تروج لنا األخبار والبرامج الترفيهية واأللعاب التفالعالميةالمؤسسات 
 والرسائل اال لكترونية وغيرها من وسائل التواصل مع بعضنا البعض؟

 
ئد  ساحر نرى آيف أن الجرابسحر ف،غيرت المعطيات واألولوياتلقد ت .األخبارلنرآز أوال على 

ء وقل عدد المشاهدين للنشرات التقليدية بينما انخفض عدد القر فقد ا،وشبكات التلفزة في حال تدهور
.زاد عدد مشاهدي القنوات الفضائية ومتصفحي مواقع االنترنت  

 
:وهذا يرجع لألسباب التالية  

.ءالقرا التي تطارد سوق المشاهدين وآثرة الوسائل والقنوات --  
.أآثر االستثمارات في الصحافة توجه لسرد األخبار وليس لجمعهاآون  --  
آثرة سرد األخبار بطريقة صرفة أو خام و قلة التأآد من الوقائع والمصادر ووضعها في  --

.سياق الموضوع  
 مستقبل ىزيادة األرباح مما قد يؤثر سلبا علل) نيوزروم(تقليل ميزانيات غرف األخبار --

.سسات االعالمية التقليديةالمؤ  
 

هو الذي آان يذيع لنا وفاة رئيس دولة مثال  أصبح  فمقدم نشرة األخبار الليلية على قناة التلفزة
وآذلك  مباشرة  الخبرستبدل بتعدد القنوات والنشرات والمذيعين الذين يبثونفي خبر آان وانفسه 

الكمبيوترواالذاعات التي على أزرار مواقع االنترنت التي تضع األخبار تحت أطراف أصابعنا 
)صورة (. رغم جهود بعض الحكومات في منع انتشارهاال تحصى،  

 
 يطالب ي الشباع شهية المستهلك الذي أصبح  المتعددمن ثقافة المطبوع لثقافة التفاعلي لقد انتقلنا
ة قواعد أهمي التي سرعان ما تنسى هذه الوسائل تلقي األخبارعبر عدة وسائل اعالم،بسرعة 

)صورة (.الدقة وأخالقيات العمل االعالمي  
 

 المصالح ، هيالعالمية عدا عن عامل الوقتؤسسات املعل من أهم الضغوط التي تتعرض لها ال
 وتبعا نرى أن مسؤليات الصحافة .ئهاى اتجاهاتها وسياساتها وطريقة أداالمالية التي تؤثر عل

ب شبه الهزلي الذي تستعمله بعض وسائل االعالم وتتغير عندما تواجه المنافسة الحادة واالسل
.لجذب الجمهور الشبابي الذي يمثل الشريحة الكبرى من شعوبنا  
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 خالل العقود السابقة أصبحت العوامل االقتصادية تسيطر على العملية هوالجدير بالذآر أن

ويؤثر ذلك .  يتلقونهااالعالمية فتبين للقرآء والمستمعين والمشاهدين أن المال يوجه األخبار التي
على أدآء الصحافيين الذين عليهم االختيار ما بين العمل المحترف الدقيق المبدع وأرباح 

.ؤسسةمال  
 
 زيادة تعرفاتها لالعالنات رغم انكماش عدد المشاهدين ل ستستطيع المؤسسات االخبارية ه

الكوادر العاملة فيها؟ عدد  منوالقرآء وهل ستتمكن من القيام برسالتها النبيلة وهي تقلص  
 

 الجرائد نأ يقول بول ياننش أستاذ الصحافة في جامعة آوينيبيك في والية آونيتيكت األميريكية
 لم تعد تهتم بالتوزيع وهي ، وهي األآثريةالمؤسسات االعالمية الكبرى،اليومية المملوآة من 

.تواجه أزمة حقيقية قد تؤدي الى زوالها عاجال أم آجال  
 

بروجيكت فور اآسلنس ان ( بيو في مشروع االمتياز الصحافي  دراسة أجرتها مؤسسةجاء في 
 فشبكات ، ساعة متواصلة24ء القنوات االخبارية التي تذيع أن القيود المالية تكبح أدا) ليزمجورنا

 أخبار أو قصص 5مثل سي ان ان وفوآس و أم اس ان بي سي ترآز على حوالي  اعالمية 
 اذا آانت هناك أخبار مهمة أو استثائية  اال، ساعة24 ـ ال خاللم وتعيد بثهارئيسية صباح آل يو

من األخبار على قنوات الكابل % 5وتقول الدراسة أن فقط .  على أولويات التحريرجاءت لتطغى
)صورة (.األميريكية غير مبتذلة  

 
 ر فأآثر فيمعين أصبحوا يشككون أآثء والمشاهدين والمستتشير عدة دراسات الى أن القرا

 والمصالح المالية ، ال سيما عندما يتبين لهم أن المصادر أصبحت مشبوهة،األخبار التي تصلهم
.وسائل االعالم   تمتزج مع أو األحزاب الحاآمة تتضارب مع االحتراف وسياسات دولهم  

 
؟ما هو الخبر  

ارك المراهق فمن هو الصحافي ومن هى الصحافية؟ هل هو ج. يجب اعادة النظر في أدوارنا
االنترنت؟ أم هو رئيس تحرير ) سيرفير(بالكاميرا الرقمية وجهاز الكمبيوتر المحمول المتصل بخادم 

الجريدة الذي ال يزال يجهل طريقة استعمال الجهاز ويضعه آقطعة ديكور في مكتبه ويطلب من 
  عالمنا المتغير؟سكرتيرته أن تحصل على رسائله من البريد اال لكتروني؟ هل هو فعال صحافي في

 
  في الدفع للحصول على األخبارنمستهلكوالآيف يستمر: منذ بضع سنوات ورواد االعالم يسألون

ويقول باحث في نشرة نيوزبيبرز أند تكنولوجي أن التحدي .  في عدة مصادر¸، مجانية،عندما تتواجد
فمثال ما قد يعتبره . باراألآبر هو قياس أولويات المستهلكين نظرا لتغيير مفهوم الصحافة واألخ

) األخير( خاصة وهو ، اهتمام أيالصحافي ذات أهمية آبرى قد ال يعيره المستهلك في عالمنا المعولم
.الرسائل االخبارية والترفيهية والتفاعلية آل يوممعرض لمئات   

 
لمحمول وجهاز  والكمبيوتر ا) المكالمات ورسائل اس ام اس (والتكنولوجيا النقالة أو الجوالة آالهاتف

ول القطارات أو اآلها أصبحت تفي بالحاجة للمعلومات الشخصية آجد) بالم بايلوت(الكف الالسلكي 
تجارية أو اتجاه سوق العمالت في المحالت السلع في الرياضية أو أسعار المباريات النتائج 

)صورة (.البورصة  
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. ن يشاؤون وحيثما يشاؤوما يشاؤون متى) داونلود(ات تنزيل  التقنيوالنتيجة أن بامكان مستعملي هذه

  . يوجه المضمون والمضمون يدفع االستهالك)آونتكست( أن السياق نرىو 
 

متحدة مثل واالتجاه السائد هو ما يجذب المستهلك من أخبار محلية ضيقة اآلفاق في الواليات ال
 بعكس ،من النجوم والساسةنتخابات الرئاسية هذا العام وفضائح المشاهير الجرائم واالقتصاد واال

المستهلكين في أوروبا والعالم العربي الذين يعيرون اهتماما أآبر لما يحدث في العراق وفلسطين 
.وغيرها من مناطق النزاعات المسلحة  

 
 لكن ، طبعا يجب أال نقلل من أهمية تغطية أخبار الخسائر التي تتكبدها القوات األجنبية في العراق

فشبكة تلفزيون فوآس وجريدة الوول . ار تعتمد على أولويات المؤسسات المختلفةمعالجة هذه األخب
ؤيدة لسياسة المحافظين الجدد واالدارة األميرآية تحبذ م المجلة ويكلي ستاندرستريت جورنال و

ييد الرئيس األميرآي واجب وطني بينما تنشر جرائد أخرى مثل أالحرب في العراق وتعتبر أن ت
الذعة عن التورط لمز وتذيع شبكات مختلفة أخبار وتعليقات وافتتاحيات وتحليالت النيويورك تاي

. االدارة لخوض الحربألسباب غير المقنعة التي قدمتهاالعسكري والخسائر البشرية وا  
 

 بدالت مالية في لطلب لألخبار الجديدة والحصول علىالمضمون على سد اب آيف سيعمل المهتمون
ة؟هذه األجواء المتغير  

 
وهي الظاهرة االعالمية ) باك باك جورناليزم( أستاذة صحافة شنطة الظهر ،تقول جاين ستيفنز

هو السبيل األفضل للتغطية الشاملة ) انتر أآتيف مالتي ميديا(  أن االعالم المتفاعل المتعدد ،الجديدة
ن تصوير مشاهد  غير المكلفة نظرا الستعمال أدوات وتقنيات رقمية خفيفة الوزن تمكن الصحافي م

 للجريدة واضافة   على جهاز الكمبيوترمتحرآة للتلفزيون واستعمالها آصور جامدة وآتابة نصوص
 ذلك يتم بفضل . صور و رسوم لتصميم األخبار لموقع االنترنت واستعمال مقاطع صوتية لالذاعة

جة الى  من الحا وتقلل هذه الوسيلةشنطة تحتوي على آل لوازم الصافي وتكون محمولة على ظهره
غيرهم من أصحاب القرار من  يتمكن رؤساء التحرير ونشر جيوش من المراسلين حيث األخبارحتى

. و بميزانيات محدودة مصاريفتقييد ال  
 

) نيوزغيرصورة الصحافي والمعدات(  
 

  آلما ينتقل األميرآيون من وسائل االعالم التقليدية الى االنترنته االعالم أنيقول بعض محللي
والتفاعلية سيتغير مفهوم مستهلك األخبار الى مقرر األخبار حيث سيستهلك ويحرر ويخرج 

المضمون الذي يريده والذي ستشكل األخبار آما نعرفها نسبة ضئيلة من مجموع الكم الهائل من 
.المعلومات التي في متناول يديه  

 
فالشرآات االعالمية .  الواحدة داخل المؤسسة، حتىء الصحفيهناك أيضا تفاوت في مستويات األدا

  الجماهيرالتي تطلب الكبرى مثل ديزني وتايم وارنر ونيوزآورب وآونديه ناست تحاول تسليم
تتلقى ع أنحاء البالد أو المعمورة والمعروف أنها منتشرة في جميو  الى شرآات االعالناتر األخبا

  . أخبارها عبر وسائل مختلفة وباستعمالها تقنيات متعددة
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 على الرأي العام أصبحت شبه يضا أن العناصر التي لها نفوذ في االعالم والتي تؤثرالملفت لالنتباه أ
األخبار تمتد طوال ) سايكل(أن دورة  ال سيما وى الصحافيين الذين يغطون أخبارهم،مسيطرة عل

آأنه سلعة  نفس المصادر التي أصبحت تتعامل مع الخبر  ساعة ووسائل االعالم تتهافت على24ـال
ويجدر االشارة الى نقص نسبة المصادر في آل خبر وتدني أخالقيات . في سوق فيه عرض وطلب

 عندما حاولت عدة شبكات وجرائد الحصول على مقابالت مع المغني  الشهير مايكل  مثالالمهنة
 عن طريق رشوته لالدالء) ألطفالحرش الجنسي باام العدالة بتهمة التالذي مثل أم(جاآسون 
.بتصاريح  

 
 األميريكية على سبيل المثال ونحلل آيف تتعامل مع المعطيات  االمبراطوريات االعالميةلنفحص
.الجديدة  

 
 لكن الوسائل أصبحت مملوآة من ،طفرة من المصادر للحصول على األخباراألميرآيين الى يتوجه 

 االخبارية على االنترنت الوسائل الوحيدة التي تشاهد نموا هي المواقع. شرآات أآبر وأقل عددا
ات صو أغيرهم من األقليات التي أصبح لهامثل الالتينو والصينيون والعرب و(والصحافة األثنية 

). على الساحة األميرآيةمثلها اعالميات  
 

 والنجاح في مهنة المتاعب آتب أستاذ االعالم والصحافي السابق األسترالي ستيفن آوين ان االنتاجية
 وليس عن طريق ،)نوليددج ماندجمنت( أشياء غير ملموسة مثل ادارة المعلومات  نتيجةسيتحققان

  آيفية أن على ويصر آوين. آالبحث عن الوسائل لتقليص الميزانيات ذاتهاالعمليات المتكررةبالقيام 
.ادارة المعلومات هي احدى أفضل األدوات في عصر المعلومات والمعلوماتية  

 
يقول . لحة لتكون أخباراام للصحافة وعندما تعالج بطريقة معينة تصبح صالمعلومات هي المواد الخا

مر في  تستثي خلفية وأساس متينين ومؤسسات آوين أن عالم المعلومات يتطلب صحافيين ذو
.ئهم ومواآبة العصرموظفيها الستمرار تحسين أدا  

 
ا و تتسبب في أزمات مالية من هي هذه الشرآات العمالقة التي تتحكم في تفكيرنا وتؤثر على أطفالن

 وتوجه الرأي العام لمساندة الحروب أو مناهضتها؟
 

 ةء ثقافة عالمية  لألطفال تتمثل بالبرآتخلق  تلك القوة التي، )لوغو (من منا ال يعرف شرآة ديزني --
والمنتوجات التي تحمل مارآة ديزني تمأل األسواق ويشجع األهل . التسلية والسحر والخيال و

مدحها لما تتميز به من ب على اقتنائها ويتهافت األطفال على شرائها بينما يقوم المدرسونهم أطفال
.ميزات تعليمية  

 
 ،سينما(لك عدة شرآات لالنتاج االعالمي توخلف هذه الصور اللطيفة شرآة عالمية عمالقة تم

يرة مثل ديزني  ومدن مالهي بحجم مدن صغواستوديوهات)  برامج تفاعلية، ألعاب فيديو،ونتلفزي
ويورو ديزني بالقرب من باريس ) وهي األساسية(ورلد في فلوريدا وديزنيالند في آاليفورنيا 

وتعتبر شرآة .  ومواقع على االنترنت وشبكات اذاعية وأنظمة تلفزيون آابل ومجالتوطوآيو ديزني
.االعالم في العالم أآبر الشرآات االعالمية التي تسيطر على أآثر وسائل 7 أو 6ديزني واحدة من   
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على نظرتنا للعالم ومدى تفسير ما مدى تأثير هذا الترآيز القوي : والسؤآل المطروح والمقلق هو
  آل ذلك على المشارآة الفعالة في المجتمع الديمقراطي؟ من منظار مصالح الشرآة وتأثير عالمنا له

 
م  ستساهم في بناء عوالساطيرة من دور آمروج لقصص وأان تاثير ديزني مقلق لما تلعب الشرآ

. العالم الحقيقيهما يشكلاألطفال الخيالية واعتقاداتهم في   
 

 آاألجسام ، فالشخصيات النسائية في أفالم  ديزني تعطي صورة مشوهة لألنوثة،أما من جهة الجندرة
: فعلى سبيل المثال. الرجل النقاذها من المخاطر توحي باألغراء والحاجة دائما الىالتي  

 
 و الحورية أرييل تتخلى عن صوتها لتكسب مودة ،سنو وايت تنظف آوخ األقزام السبعة لتتودد اليهم

 و في الجميلة ، وموالن تربح الحرب متنكرة آصبي ثم ترجع للمنزل ليغازلها حبيبها،األمير بجسدها
.والوحش تتحمل بيل الوحش واهاناته وعنفه لتغير طبيعته  

 
 شبه نادر وعندما نجده يعزز الصور النمطية لهذه األقليات في أفالم ديزنيالتمثيل العرقي واألثني 

أفريقية   وقرود،مثل الكالب الالتينو عديمة المسؤلية في ليدي أند زي ترامب وأوليفر أند آومباني
 وأوباش عرب في فيلم ،تريد أن تصبح بشرا في جانغل بوك أو أعضاء عصابات في اليون آنغ

.ود حمر متوحشون في بيتر بان وبوآاهونتاس و هن،عالء الدين  
 

عنصر ثانوي في ماآينة التسويق لبيع منتجات مثل  في أفالم ديزني ما هي اال والقصص التي تروى
 باألضافة الى ، هذه الشخصيات من الرسوم المتحرآةصورأفالم فيديو وألعاب وثياب لألطفال عليها 

، ر والموسيقية منها والحلويات التي تحمل مارآة ديزنياألقراص المدمجة للكمبيوت، ألعاب الفيديو
.وأدوات القرطاسية  وغيرها من المشتريات التي ال تحصى  

 
. النقودهدفنا الوحيد هو:  قوله آيزنر مايكلونسب الى رئيس مجلس ادارة ديزني المخلوع  

 
. اي بي سي نيوزلكها شرآة ديزني هي اي بي سي وضمنها توهل تعلمون أن احدي الشبكات التي تم

 االعالمي بيتر جننغز يتلقى ،والنكتة المتداولة هي أن رئيس تحرير ومقدم نشرة أخبار اي بي سي
.أوامره من ميكي ماوس  

 
 روبرت مردوك  المولدشرآة أخرى يجب أال يستهان بها هي نيوزآورب المملوآة من األسترالي --

)لوغو(. الحصول على شرآات أآثرى له فرصة  الجنسية األميرآية لتتسنالذي حصل على  
 

 أنه يحاول السيطرة على العالم من خالل االمبراطورية االعالمية التي  الى مردوكيشير منتقدو
.أسسها في أستراليا والتي أصبحت منتشرة في جميع القارات  

 
ي  جرائد ف9 و، جريدة في أستراليا21لك شرآة نيوزآورب ما ال يقل عن ت تم، سبيل المثالفعلى

من (  مجالت عالمية5 وجريدة في الواليات المتحدة و ،) أشهرها ذي تايمز أوف لندن (ابريطاني
األآثر توزيعا في   هي التلفزيون وامج أشهرها ذي ويكلي ستاندرد اليمينية التطلع و تي في غايد لبر

.)الواليات المتحدة   
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  ،) وستار تي في وبي سكاي بيينغأشهرها فوآس برودآاست ( شبكات تلفزيون6لك ت آما أنها تم 
 ،) سنتشوري فوآس وفوآس تلفيزيون ستوديوز20منها  (ستوديوهات النتاج األفالم شرآات وا10و
تتضمن فوآس موفي تشانل و فوآس سبورتس  ( شرآة آابل توزع برامج ترفيهية ورياضية11 و

. وسبيد تشانل لسباق السيارات،وناشيونال جيوغرافيك تشانل  
 
ضطر أآبر الشرآات ت) آونفرجنس( االعالمي االلتقاءردوك في احدى الخطب التي ألقاها أن قال م 

. العالمية  أن تقبل بقدوم عصر جديد ال تطبق فيه القواعد القديمة وحيث تتالشى المعطيات التقليدية
شر في مجاالت الكمبيوتر واالتصاالت واألجهزة اال لكترونية ودور الن( من أآبر الشرآات 5ـف

.وحدة ديناميكيةتندمج ببعضها البعض لتصبح ) والترفيه  
 

 معروفة جدا هي تايم وارنر التي آانت مندمجة مع اي او ال اونالين لخدمات شرآة أخرى --
الكمبيوتر لكن الشراآة تسببت في خسارات مالية  آبيرة للمستثمرين وباتت تتخبط االدارة التي 
انقسمت بين روؤساء أقسام وادارات فقررت فسخ هذا الزواج المضطرب بعد عدة سنوات من 

لك مجلة تايم ت التي تمآاتشر تايم وارنر من أبرز اللكن تبقى. م جبارةوسائل اعالالهيمنة على 
ومجلتا فورتشون وموني وسبورتس الستريتد باالضافة الى آل شبكات سي ان ان المحلية في 

 القارة األميرآية والعالمية منها ومواقع االنترنت بعدة لغات آالعربية واليابانية واالسبانية يشمال
ترآية وااللمانية وخدمة أخبار المطارات وشبكة الرسوم المتحرآة آارتون ة والليوااليطا

)لوغو (.نتوورك ودار لنشر الكتب  
 

جريدة بهذا االسم  في العاصمة لك توالتي تم آبيرة هي الواشنطن بوست  شرآة أخرى--
غيرة مجلة نيوزويك وعدة محطات تلفزيونية واذاعية وجرائد في مدن صلمالكة الاألميرآية وهي 

)لوغو (.ومصنع للورق ودار للنشر وغيرها  
 

 آونديه ،لك مطبوعات تروج للجمال واألغنياء وحياة الترفت تمآذلك من الشرآات الكبرى التي --
 وغورميه وبون آبيتيه لألآل فير ناست التي تعرف آناشرة مجالت فوغ وغالمور للموضة  وفانتي

)لوغو (.منازل والحدائق ونيويورآر وغيرهاوترافيلر للسفر وهاوس أند غاردن لديكور ال  
 

لك جريدة االنترناشيونال هيرالد تريبيون العالمية ترغم شهرة جريدة النيويورك تايمز التي تم --
 اال أن أآثر الجرائد انتشارا في الواليات المتحدة هي يو اس اي ،بتعدد النسخات في شتى دول العالم

لكونها تغطي ) مثل الوجبة السريعة ماآدونالد(عرفت ب ماك بيبر  والتي  التابعة لشرآة غانيتتوداي
ياضة واألخبار المالية ر آالنشرات الجوية وال والفنادقأخبارا سطحية تالئم المسافرين في المطارات

لكنها أصبحت مثاال يقتدى به لبساطة وجمال اخراجها .  والترفيه وبعض الموضوعات السياسية
 ألن باقي الجرائد آنذاك آانت تطبع والخرائط الملونة) غرافيكس(وم واستعمالها للصور والرس

)لوغو (.بالحبر األسود فقط وتستعمل األلوان في المالحق االعالنية  
 

 والية أميرآية والعاصمة ومقاطعة غوام في المحيط 43 جريدة في 101ممتلكات غانييت آذلك ومن 
 مطبوعة 300 باالضافة الى مجالت و، وهونغ آونغء وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وأيطالياىالهاد
 وشرآات خدمات األخبار وشرآات  موقع على االنترنت125 محطة تلفزيون أمريكية و22و

.اعالنات وتسويق وطباعة  
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أو متحف األخبار الذي أفتتح منذ عدة سنوات في ) نيوز ميوزيوم(وقد أسست أيضا الشرآة النيوزيوم 
العاصمة  اعادة بنائه في وسط  اآلنتم نقله ويتمقد و مة واشنطناصوالية فرجينيا خارج الع

 معارض عن االعالم وألعاب تفاعلية وشاشات تعرض برامج تعليمية وهو يحتوي على. األميرآية
)لوغو (.ونماذج عن جرائد قديمة وجديدة وآل ما يمكن قوله عن صناعة األخبار  

 
قة تشجعنا على التواصل مثل أمريكا أونالين وياهو  هناك شرآات عمال، ننسى االنترنت وآي ال--

لومات ع اليجاد الم شخصيا يشكل دائموألتا فيستا ولعل أشهرها محرك البحث غوغل الذي أستعمله
)لوغو (.والمصادر وغيرها من المواد المفيدة على شبكة العنكبوت  

 
ألطفال مثل الرسوم عات الموجهة ل أما شرآات الترفيه فنجد منها المتخصصة في المطبو--

خيالية آسوبرمان والكوميكس وتعتبر شرآة دي سي آوميكس من أشهرها وتوزع مئات لشخصيات 
الماليين من هذه المجالت الملونة والمليئة باالعالنات التي تروج لبيع السلع التابعة لهذه الشخصيات 

.الكرتونية  
 

ر شبكات التلفزيون مثل ام تي في الشرآات التي تسوق األغاني الموسيقية عب هناك آذلك --
 وهي بي ام جي سوق الموسيقى  تقوم باحتكار5 أو 4ى  الها ويصل عددهاوالشرآات التي تنتج

.األلمانية وسوني اليابانية وتيم وارنر األميرآية وفيفندي الفرنسية واي ام آي البريطانية  
 

قة ولم تعد شرآات ن قبل العمالعولمة ودمج الشرآات باتت الصغيرة منها عرضة لالبتالع مفمع 
 تجازف بمساندة االبداع والفننانين المبدعين بل أصبحت أولويتها المصالح المالية انتاج الموسيقى

.ومراقبة الميزانيات  
 

وهنا تلعب االستديوهات دورا أساسيا في خلق أو زوال الفنانين فيضطر الفنان أن يدفع رسوم 
تكاليف السفر لترويج األقراص المدمجة يو وانتاج الفيديو والمنتجين وأوقات استعمال االستود

 ألف نسخة على 50 الفنان أن يبيع طلوب منوالم. ديوآليب واألغاني قبل انزالها الى السوقوالفي
.جنايتهاب ناهيك عن األرباح التي يأمل ،ألقل لتغطية ديونها  
 

لشباب اذ تبث فيديوآليبات يشاهدها لك شبكة ام تي في للموسيقى قوة جبارة في تحديد أذواق اتتم
 ساعة ومضمونها دعائي 24ـ  بلدا ثم انها تبث طوال ال90 مليون منزل عالميا في 320جمهور في 

 االسطوانات الموسيقية خالل برامجها الموسيقية ومنتجوصرف ويتم االعالن عن مئات البضائع 
. ام تي فيـعلى عالقة وطيدة ب  

 
 ألغى التحفظات السابقة على 1996 فقانون االتصاالت األميرآي  لعام ، اعةأما بالنسبة لمحطات االذ

 سوق فتحت المجال أمام هيمنة البعض علىعدد المحطات التي تستطيع أن تملكها الشرآة الواحدة و
 شرآات عمالقة تملك تقريبا آل محطات الراديو في الواليات المتحدة 3وبالتالي أصبحت . االذاعة

صبح النظام مغلق واألنتاج الموسيقى الحر ممنوع من دخول هذا النادي الخاص مما  وأاألميرآية
غير قادرين على التأثير على مجرى  هذه األلحان ) دي جاي(يجعل من العبي األلحان الموسيقية 

.وتتشابه المحطات في المدن الكبرى بما تذيعه على مستمعيها  
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 فتذهب حصة األسد لمحالت وال ،ات واألقراص المدمجةأما بالنسبة لتسويق وتوزيع وبيع األسطوان
فاذا . مارت وبست باي وترانس ورلد التجارية التي تنتشر فروعها في آل الواليات والمدن األميرآية

من آل األسطوانات بأن تقاطع أسطوانة معينة الحتوائها % 10قررت محالت وال مارت التي تبيع 
موسيقية وتضطر الشرآة المنتجة  الى  المبيعات العلى،  يؤثر ذلك سلبا مضمون غير مستحب

.يرالمضمونيتغ  
 

ال تنحصر االذاعات بالمحطات التي ذآرتها فهناك مثال شبكة ناشيونال بابليك راديو التي تتلقى  --
تمويال من عدة مصادر مثل المشترآين وشرآات تدعم البرامج لكن ال تبث اعالنات بالمعنى التقليدي 

بل  – نشاهد آليبات لالعالن عن مساحيق تجميل أو مواد تنظيف أو أنواع سيارات للبيع  أي أننا ال–
فقط ) لوغو( وقد تبث عالمة الشرآة المميزة . البرنامج في أول وآخر) سبونسور(يذآرالراعي 

 أو  فتكون من انتاج الشبكة، أما البرامج التي تبثها.  مساعدة مالية من الدولةما تتلقىالغير ونادرا 
شرآاء في جميع أنحاء البالد يذيعون بعض البرامج التي تنتج في واشنطن ويبثون البعض اآلخر من 

.فيلياتيها المحطات الشريكة المعروفة بأانتاجهم المحلي في المدن التي توجد ف  
 

فمثال اذا آانت نشرة األخبار تذاع في واشنطن من ان بي آر تكون للمحطة الشريكة في مدينة 
بيا في والية ميزوري الحرية في نقلها آما هي أو االعتماد على نشرة أخبار منتجة محليا في آولوم

ويجدر االشارة بأن ). لوغو. ( ان بي آرـ مع التعريف بالمحطة المحلية على أنها شريكة لآولومبيا
ة جدا  من المحطات الشريكة لشبكة ان بي آر تدار من جامعات بطريقة محترف به هناك عدد ال بأس

وحيث يتدرب الطالب على العمل االعالمي ويحصلوا على الخبرة وعلى العالمات والكريدت 
 وفي جامعتي . برامجعمل األساتذة أيضا آمنتجين ومخرجين ومدراء ليتمكنوا من التخرج وحيث ي

.واحدة من أشهر المحطات الشريكة لشبكة ان بي آر) حيث تخرجت(  
 

 فهناك مثال قناة معروفة في الواليات المتحدة  فقط بما ذآرتتلفزيونال تنحصر االذاعات وقنوات ال
 تبث فقط االيجازات الصحافية اليومية من مراآز القوة آالبيت األبيض أو ) لوغو (اسمها سي سبان

أو ندوات من مراآز البحوث وزارات الخارجية أو الدفاع أو الكونغرس أو مؤتمرات صحافية 
. عاصمة األميرآية والمعروفة ب ثينك تانك والمؤسسات األآاديمية وغيرهاوالنفوذ المنتشرة في ال

.وهنا يتم نقل المؤتمرومحاوره  بالكامل بدون انقطاع لبث االعالنات  
 

ي العام عبر وسائل االعالم؟ؤثر مراآز النفوذ والبحوث على الرأهل ت  
 

 وبعكس  مشترآةياساتمصالح وس وذ قد تكون مؤسسات تجمع أعضاء فيمجموعات الضغط والنف
 لنشر نفوذها على سيطرة أو التحكم بالدولة انما فقط األحزاب السياسية هي التسعى بالضرورة الى ال

البيئة أو الدفاع عن حقوق الحكومة فيما يخص سياسات معينة مثل صناعة السيارات أو حماية 
تجري دراسات عن  وهي ة لها مصادر تمويل خاص) ثينك تانك(ومراآز البحوث . األقليات

.موضوعات وسياسات مختلفة وتدير حلقات نقاش ومؤتمرات قد تؤدي الى تغيير سياسات حكومية  
 

أعضاء وباحثي هذه المراآز آالبروآنغز انستيتوت وآي ايي آي ولعلكم تتذآرون أسماء بعض 
لقنوات والهيريتادج فاونديشن وويلسون سينتر وآارنغي انداومنت الذين يظهرون مداورة على ا

.الفضائية العربية  
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والجدير بالذآر ان بعض مراآز البحوث تتمتع بنفوذ أآثر من غيرها نظرا لتقارب أفكارها من 
صعيد سياسات الحكومة فتؤخذ دراساتها بعين الجد في مراآز القرار وغالبا ما تعتمد على ال

.الحكومي  
 

 اعالم من نوع مختلف
 وهو امكانية تصميم ،رجامن قبل مؤسساتهم سيجدون مخن أنهم مقيدون اذا أحس بعض الصحافيي

يستطيعون نشر مقاالتهم وافساح المجال للمناقشات مع  األنترنت خاصة بهم ومن خاللها مواقع على
 أو تكون جزأ من موقع تابع ،وقد تكون هذه المواقع مستقلة .اآلخرين عبر منتديات مخصصة لهم
 أو تابعة لمؤسسة أخرى مثل معاهد تدريب ،لصحافيللمؤسسة االعالمية التي يعمل لديها ا

)صورة (.الصحافيين  
 

 في أواخر التسعينيات من القرن الماضي تبدأقد و) مختصر ويب لوغ( بلوغ ـتعرف هذه المواقع ب
  شبكة األنترنت وأن يعمل على تحديثهااره على أن ينشر أخبوجود برامج آمبيوتر تسمح للمستخدمب

 ويرفع   يتصل بمواقع بلوغطيع أن يكون صحافيا عندما فأي شخص يست  .هبشكل منتظم وفي حين
ويعتقد المعلقون في شوؤن االعالم أن مواقع بلوغ قد تكون . صوته للنقاش الوطني حول موضوع ما

.تحديا محتمال للشرآات االعالمية التقليدية  
 
لالبداع أو  آمهرب رون مقاالتهمن ينشمن الصحافيين المحترفين الذيوالتأييد  المواقع النجاح لقىت

 أنهم غير مجبرين على أن يتقيدوا باألنظمة ،وما يساعد.  من عملهمآوسيلة للشهرة أو آجزْء
. اضافة الى زيادة مدخولهم،ويتمسكوا بالشكليات في أسلوب الكتابة آما يفعلون في االعالم التقليدي  

 
 أعداد ال تحصى ت توجه2001سبتمبر / يلول أ11 ويوم  هناك المئات من اآلالف من مواقع البلوغ

مزيد من المعلومات عن الهجوم على المن مستعملي االنترنت الى المواقع التقليدية للحصول على 
ارات نيويورك وواشنطن فتعدى عدد األشخاص طاقة هذه المواقع التي أخفقت في استيعاب االستفس

ملي مواقع بلوغ تمكنوا من تداول المعلومات عستلكن م. سرعة آافيةولم تتمكن من تحديث األخبار  ب
 من الجمهور في شكل بريد القرآ ء ولكن دون أن يد اال لكتروني ونشرت هذه اآلراء عبر البرءواآلرا

 صحافيين وباحثين تارةوآانت النتيجة أن مستعملي البلوغ أصبحوا  .ها أو تغيير شْي فيايتم تحريره
. لآلخرين وطورا جامعي معلومات، عن مصادر  

 
 أخالقيات العمل االعالمي

وختاما ال يمكن الحديث عن الصحافة واالعالم بشكل عام دون التطرق الى موضوع أخالقيات 
 هم جميعا  ألطفال ومنتجة البرامج الترفيهيةبرامج ا  ومقدم البرامج الثقافية وآاتبةفالصحافي. العمل
ة العولمة وأآبر م أصبح أداعالاه العالم ألن اال تججتمع الذي يعملون فيه وأآثر الملون أماموؤمس

. لهامروج  
 

ايصال ا تشجيع  أمام تحد آبير فعلين،معنيين بشوؤن االعالميميين وأآاداعالميين و  من جميعاونحن
والبحث عن الحيقيقة دون الحاق األذى باآلخرين وتقديم األحداث األخبار والمعلومات بدقة ونزاهة 

لنزاهة المهنية فا.  المالية والممارسات القمعيةاتالضغوط رغم المعوقات وبطريقة عادلة وواضحة
.ته فقد مصداقي فقد هذه الثقة  لثقة الصحافي ومتىيهي الحجر األساس  
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ان توعية الشعب واجب آل محترف اعالمي وهي سابقة للعدالة وسابقة لتأسيس الديموقراطية ومن 
  . وتفسير األنباء شجاعة في تحصيل وتقديمن وذويعادليواجب الصحافيين أن يكونوا أمناء و

 
المضمون آخر على ب تحتكر االعالم ووسائله وأنها تهيمن بشكل أو صحيح أن الشرآات الكبرى 

شرف وااللتزام بأسمى اليد بمواثيق نع الكثير من االعالميين من التق يم اال أن هذا ال،والسياسات
. لواجباتهمالسلوك النموذجي في تأديتهمهنية والمعايير األدبية والجدارة الم  

 
الناقد مارك آريسبن ميلر الصورة االعالمية الحديثة فتبين لهما  حلل الباحث روبرت ماآتشيسني و

 الصحافة واالعالم من منظار الشرآات المعنية التي تولي اهتمامها  أخباريغطون عالميينأن اال
 فمن خالل فيلم وثائقي اسمه  .ديموقراطية الدستوريةق الللألرباح في الدرجة األولى وليس من منط

 عن  النقاب آشف الرجالن) بورد يموآراسي/ريتش ميديا(الديموقراطية الفقيرة /االعالم الغني
صة  فرهاطائرآات التي تجني أرباحا طائلة باع تعديل قوانين االعالم لصالح الشخلفيات سياسات

.شرآات األصغر ولتسييرها مثلما تشاء من الأآبر القتناء آل ما تريد شراءه   
 

 ال سيما وأن النظام ،ورغم تنافى هذا االحتكار مع المصلحة العامة اال أن ماآتشيسني يرى بوادر أمل
ن يعتمدون منصوص عليها من قبل سياسيين منتخبيالبشرية والسياسات الالحالي يعتمد على القرارات 

 األصوات العالية التي  وذوي–  آبارا وصغارا --تخابية على أصوات الناخبين وممولي الحمالت االن
 االتصاالت فهم الشعب معنى وأهمية سياساتفمتى  .لهاتناقش وتتذمر وتعارض ما ال يحلو 

لسلطة  لتغيير ما يتنافى مع قيمه  في مراآز القرار وا يتوجب عليه اسماع صوته لمن يمثله، واالعالم
. المشروعة والدستوريةوحقوقه  

 
 قد آنت من المحظوظين الذين أمضوا ربع قرن بحثا عن الحقيقة والمتاعب اليصال األخبارول

سمحوا لي أن أشارآكم بعض هذه الذآريات وا.  الدقيقة للقراء والمستمعين والمعلوماتالصحيحة 
). صور(  
 

 في مدينة والتفاعلية في مرآز شبكة سي ان ان غرف األخبارالمحلية والدولية واآلن لنلقي نظرة على
.أتالنتا في والية جورجيا األميريكية  

 
.وشكرا  
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ماجدة أبو فاضل، لخمسة وعشرين عاما صحافية مخضرمة عملت في المؤسسات 
االخبارية الدولية في واشنطن والشرق األوسط وهي اآلن مديرة معهد الصحافيين 

.رآيةالمحترفين ومديرة المطبوعات في الجامعة اللبنانية األمي  
______________________________________________________ 
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