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 الطور المعولم من التوسع الرأسمالي 
    *وعسكرة اإلعالم السياسي 

 
 لطفي حاتم

 
 

 المقدمة 
 

السياسية في العالقات الدولية من القضايا الفكرية وأثارت االحتجاجات الشعبية العربية الكثير 
في خدمة المصالح االستراتيجية تلك االحتجاجات  توظيف محاولةمنها ب تعلقما  وباألخص

 العتماد عليها في النزاعات المحتدمةجديدة جرى اوسائل ظهرت  السياقل الكبرى وبهذا للدو
 التي التغيرات كثرة منالذي طرأت عليه  المعاصرعالمنا في المختلفة الدول  تاستراتيجيابين 

 واالقتصادية بطبيعة القوى االجتماعية ترتبط عديدة مؤشراتمن خالل يمكن مالحظاتها 
 سواء   الجارية اليومالنزاعات االجتماعية  هذه وفي خضم. مقاليد السياسية الدولية المهيمنة على 

دورا جديدا في   الفضائيالسياسي  اإلعالمالكبرى احتل  الرأسمالية الدول أوفي عالمنا العربي 
 الهادفة الى الديمقراطية والعدالة االجتماعية  الشعوب العربية مطامح بين ستمرةالمعركة الم

  . لصالح توجهاتها االستراتيجية  المطامحالتي تحاول توظيف تلك الدولية / اإلقليمية ن القوى وبي
 

 ـ  :البحثــ مشكلة 
وسيادة الليبرالية الجديدة  ةالمبنية على وحدة السوق الرأسمالية الحراالقتصادية ان وحدة العالم 

 العالمية شركات االحتكاريةفضال عن دور ال الدولية العالقات االقتصادية السياسيةفي 
صياغة الوعي السياسي للمواطن  عادةإل واحتكارها لشبكة اإلعالم العالمية في محاولة منها

المتمثلة بكيفية  مشكلة البحث تبرز من كل ذلك  العادي بما يتناسب ومساراتها االستراتيجية
إنسانية هادفة الى   رؤية حيادي في بناء   موضوعي بخطابقادر  إعالم سياسي فضائيصياغة 

 .  لقضايا السياسية الدولية  ةأو مناهض ةمساند عقالنية اقفمو اتخاذ
 

  ـ: ــ أهمية البحث 
الوعي  إفراغب  المتمثلة اإلعالم السياسي المعاصرمن خطورة مكانتها البحث  أهميةتستمد  

طي واالجتماعي من محتواه الديمقرا األساسيةالمتجاوب ومصالح الناس  وحقوقهم  اإلنساني
   . من المضامين الحقيقية لتلك الحقوق  رنين فارغالى  لإلنسانوالثقافي  السياسي يوتحويل الوع

 
 ـ : ــ أهداف البحث

البحثية لمراكز  األجهزةت التي تقوم بها اساالسيتعرية أسباب   البحث في محاولة أهدافتكمن 
نولوجية لفضائي الناتج عن الثورة العلمية التكاالسياسي  اإلعالمالدول الكبرى الهادفة الى وضع 

 العسكري عملية تشويه الوعي البشري لتبرير جرائم التدخل وفضحة الدولية في خدمة السياس
 .   االقتصادية الحصاراتو
 

  ـ: أسئلة البحث 
رأس ألدلجة بناء وعي سياسي  ثقافي مضاد  إمكانية حوليتساءل الباحث في ثنايا دراسته  

لبناء إعالم إنساني يعالج المصالح الحقيقية للناس وهل هناك حاجة . ؟  وإعالمه السياسي المال
وأخيراً هل تستطيع الحركات الشعبية المناهضة إلعالم .   وحقوقهم السياسية واالجتماعية ؟

 .المختلفة  بأشكاله اإلعالميإجهاض سياسة التطرف  واإلثارةالتوتر 
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  ـ: مفاهيم البحث 

وفق  هايضاحإالبحث عدة مفاهيم خاصة بالباحث ودفعا لاللتباس عمد الباحث الى وردت في 
 ـــ:  المسار اآلتي

 السياسي اإلعالمــ 
 أنباء،من قنوات فضائية، وكاالت  التكنولوجية واإلدارية والوسائل األدوات الباحث يقصد به 

شكل مستمر بهدف التأثير السياسية وتحليلها ب األحداثمخصصة لتناول  صحف مقروءة  تلفزة ،
 . الوعي اإلنساني بما يخدم األهداف االستراتيجية للدول المتنازعة على 

 
 ـ :  تماعيةــ التشكيلة االج

القوى الفكرية والدينية  إليهامضافا  في الدول المختلفة للمجتمعات األساسية ويعنى بها المكونات 
وما ينتج عنه  اإلنتاج إسلوبركسي المرتكز على الفاعلة وهنا البد من التميز بين المفهوم الما

حصر مفهوم التشكيالت االجتماعية  من حثاعن ما يطرحه الب فوقية وأبنية إنتاجمن عالقات 
المستويات  سيادةطبقاتها االجتماعية فضال عن بناء كتمل التي لم ي بالدول الوطنية التابعة

 .  في بناءها السياسي  والدينية األيديولوجية 
 

 ــ : اإللحاق 
الناظمة للطور الجديد من التوسع  قوانينال واحدة من  اإللحاقموضوعة  يعتبر الباحث -

، ويهدف قانون الكبرى  الرأسمالية ماج بين شركات الدولقانون االند إضافة الى  الرأسمالي 
 االقتصاديةدول العالم الثالث بالتكتالت  ربطالى  بصيغته الكولونيالية الجديدة  اإللحاق

 .فقدان االستقالل والسيادة الوطنية  يحمله ذلك منوما  لدول التحالف األطلسيوالعسكرية 
 

 نظم اإلسالم السياسي الطائفي 
ــ عمد الباحث الى استخدام مفهوم نظم اإلسالم السياسي الطائفي التي برزت في اآلونة األخيرة 

على  ــ  العربية السعودية، إيران  قليمية ــالمراكز اإلفي منطقة الشرق األوسط حيث اعتمدت 
فضال عن صعود اإلسالم السياسي في بناء نظمها السياسية  مذاهب إسالمية فقهية دون غيرها 

      .في كثرة من البلدان العربية بعد االحتجاجات الشعبية  الى الحكم
 

  ــ  :البحثمنهج 
 السياسية  امنطلقاته الفكرية ونتائجهاوال ربط الباحث على المنهج التحليلي التاريخي مح اعتمد

الكامنة وراء  األسبابإنتاج معرفة علمية عن  متوخيا بالوقائع االجتماعية واالقتصادية 
 معرفة دورها الجديد التاريخية متوصال الى  اإلعالمفي مسيرة   والظواهر الجديدة التحوالت 

 . في الظروف التاريخية المعاصرة 
 

عبر  ومنطلقاته الفكرية  رؤيته التحليلية تأطيرحاول الباحث  المنهجية  تلك الرؤيةاستناد الى 
 ـ : المنهجية التالية 
مقدمة نظرية حول تطور  الى  االولالمبحث  تعرض ثالث مباحثالى  الدراسةجرى تقسيم 

التي  اختالل التوازن بين سلطات الشرعية الديمقراطية مشيراً الىالدولة وسلطتها السياسية 
المواقع االقتصادية والسياسية للشركات االحتكارية  تطوروذلك بسبب  ةالبرجوازيحملتها الثورة 

أما المبحث الثاني .  في تحقيق مصالحها االستراتيجية  أداةومحاولتها  جعل السلطة التنفيذية 
لمسيرة  اإلعالم وتحوالته التاريخية وقد تتبع الباحث التطور التاريخي التوقف عندفجرى 
في . في طوره المعولم  اإلعالملوجي منه فضال عن مالحقته لسمات يوخاصة االيد اإلعالم

 يوالفضائبشقيه الرسمي  وسماته اإلعالم العربي السياسيحاول الباحث مالمسة المبحث الثالث 
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لباحث ا أوردختام الوفي  . الطائفي السياسي  اإلسالم نظمالطائفي في  اإلعالممتوقفا عند تطور 
 .  لبنية التحليل السياسية ونتائجه الفكرية  ضرورية أهم االستنتاجات التي اعتبرها خالصة

  
  واختالل توازنهاالشرعية الديمقراطية  سلطات ـ: المبحث األول 

  
تبدل العالقة بين ب تمثلت  على الدولة ساسيةحمل الطور المعولم من التوسع الرأسمالي تغيرات أ

في العالقات  ها ــ الدولة ــ  قعاومومن جهة   أجهزتها السياديةو  الديمقراطية الدولة سلطات 
لسلطات   شرعية الناظمةمكانة المؤسسات ال تتغيرالمسار وبهذا  أخرى، من جهةالدولية 
 . المرتكزة على الشرعية الديمقراطية  الثالث ـ  التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ـ الدولة

 يمكن تلخيصها  هذه الفرضية البد لنا من تزكيتها عبر موضوعات معللة فكريالتقدير شرعية 
 ـ : باألتي 

بعد صعود  لدول القارة األوربية  الدستوريالمعتمدة في البناء الشرعية الديمقراطية  استندت ـــ
ول اال غرضينالهادف الى تحقيق  الثالث فصل  السلطاتمبدأ  الى الى الحكم  الطبقة الرأسمالية

وتداولها السلمي للسلطة ،  تقاسم السلطة السياسية بين شرائح الطبقة البرجوازية الحاكمة منهما 
  . تشكيالتها االجتماعية بين مكونات  السياسي االجتماعيبناء السالم  والثاني 

السياسية المعبرة عن مصالح  األحزاب  وجود الى إضافة منظومة البالد السياسيةاقترنت ــ  
بمراقبة النشاط العام  األساسيةتها وظيف كمنتقوية  وطنية بوجود صحافة  ا االجتماعيةكتله

دول الشرعية  بعد السلطات الثالث فيسلطة رابعة  هاجعل االمر  لسلطات دولة القانون
 . الديمقراطية 

في   التشريعية والقضائية،التنفيذية  السلطات أنشطةبين  السياسي القانوني  شكل التوازن ـــ 
تقاسم السلطة بين شرائح الطبقة البرجوازية لحدود السياسيتين الداخلية والخارجية آلية ضامنة 

 ةالمرتكز الرأسماليةمن التضامن االجتماعي بين طبقات التشكيلة  األدنىالمتسيدة وسيادة الحد 
 . االجتماعية  هاعلى توازن مصالح

 
وحدانية السوق الرأسمالي المرتكز على   الى لعالمانتقال اوالتوسع الراسمالي المعولم  أدىــ  

وما  الشرعية الديمقراطية توازن سلطات آلية اختالل  الى  الشركات االحتكارية الكبرىسيادة 
 الوطنيةقع الدولة اعلى مو ت وتغيرات سياسية اقتصادية تبدال من االختالل نتج عن ذلك 

  ـ:  البعض منهاتأشير  للباحث  الدولية يمكنو
عن اشتداد  فضال خارج حدوده الوطنيةوامتداده  التوسع الراسمالي أفضى الطور المعولم منـ 

 ةانفصال السياسالى  وتنامي دورها في الحياة السياسيةلشركات االحتكارية المواقع االقتصادية ل
 الى في الدول الرأسمالية الكبرى ةالتنفيذيالسلطات  ميل انطالقاً من الخارجيةعن الداخلية 
االقتصادية  معالجة اإلشكاالتالوطنية للدول األخرى واالبتعاد عن  لنزاعاتمعالجة ا التدخل في
بهذا المعنى شكلت النزاعات االجتماعية الداخلية للدول الوطنية و. لبلدانها  الوطنية االجتماعية

  . الكبرى  الرأسمالية  مضمون  السياسية الخارجية للدول
بوظائفها  ياستين الداخلية والخارجية للدول الكبرى رغم احتفاظ الدولةـــ أشر انفصال الس

 مواقع ووظائف الى تبدالت في الوطني  اإلطاراالجتماعية في / السياسية / االقتصادية 
 .السلطات الثالث التي تشكل جوهر الشرعية الديمقراطية 

فيذي يمثل مصالح الشركات استناداً الى دورها الجديد المتمثل بكونها جهاز إداري تن ـــ
 سياسة الدولة الخارجيةفي تنفيذ تمتلك حرية القرار  أصبحت السلطة التنفيذية االحتكارية الكبرى

 . خرى بعيدا عن رقابة السلطات األ
وحدة السياسة الخارجية للدول  بين المتنامي ختاللاالضفنا أإذا  تتكامل ليهاإالمشار  رؤىـــ ال

وما أنتجه ذلك  وبين ضعف السياسة الداخلية الوطنية الدولية زاء المشاكلإكبرى ال الرأسمالية
  .الرقابية  أنشطتهما إضعافو القضائيةو السلطتين التشريعية تهميش دور من
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يدو البرلمانية السلطتين  دور تهميشـ   التغيرات الجديدة أملتهالسلطة التنفيذية  القضائية وتس 

 ها الى مواقعها الوطنية التي انتقلت من مواقع الدولية حتكاريةعلى بنية الشركات اال الحاصلة
الطبقة  انتقال وما نتج عن ذلك من الدولية المتمثلة بوحدة مصالحها االقتصادية االستراتيجية 

وما  ، الدولية اسةالبرجوازية وخاصة شرائحها المالية الى قوى عالمية متحكمة بتوجهات السي
وبين مدراء الشركات السلطات التنفيذية  الطواقم القيادية  في  الح مص ترابط اشترطه ذلك من

  .لخدمة المصالح االستراتيجية للدول الكبرى  االحتكارية 
هامتين على طبيعة األنظمة السياسية لدول  ننتيجتيالى  إليهالمشار ا الوظيفية التغييرات  أدتـ 

 واتساع صالحياتها ووظائفها طة التنفيذيةالسل علويةمنهما هو  األولى الشرعية الديمقراطية 
في البناء الدستوري وما يعنيه ذلك عية والقضائية يالتشر ينالسلطت رتراجع دووالثانية  السيادية

 .  في الدول الغربية  وشرعية النظم السياسية  دولة القانون  من تراجع
 في الدول الغربية  ديمقراطيةالشرعية ال سلطاتبين  السياسياختالل التوازن الوظيفي و ترابطـ 

الى شركات خاصة تسعى لحماية رؤساء المراكز  األمنيةوتغيرات أخرى منها تسريب الوظائف 
ومنها تسريب بعض الوظائف القانونية للشركات  موظفي الشركات االحتكاريةو اإلدارية

 ، فيها الوطنية الةوموقع العم األخرىقات مع الدول ابعقد االتف خاصة تلك المتعلقةاالحتكارية 
  .فوق وطنية صياغة لوائح قانونيةاالحتكارية  للشركات حق افضال عن 

التوازن بين سلطات الشرعية الديمقراطية الى نتائج سلبية على بناء التشكيلة  لاختال أفضىـ 
 منحتج عن اتحجيم الديمقراطية السياسية الن أحدهمللدول الكبرى تمثل بميلين  جتماعيةالا

ـ السياسي  تدني االمن االجتماعي وثانيهم قانونيةطات التنفيذية صالحيات تتعدى حدودها الالسل
على  الماليةالشرائح  أفرزته سيطرة شبكة الضمانات االجتماعية التي  تحجيم الناتج عن
 . الوطني  االقتصاد

اقتصادات  حتجتااالقتصادية التي األزمة  مع يةميول تحجيم الديمقراطية السياس تتزامنـــ 
وصعود البرجوازية المالية المتحالفة مع المجمع العسكري  الهادف الى حل  الدول الكبرى 

استخدام صوال الى الدولية وفي العالقات التوتر انتهاج دبلوماسية االقتصادية عبر  أالزمات
 .  األخرىالقوة العسكرية في النزاعات الداخلية للدول 

نمطا جديداً من على الدولة وسلطات الشرعية الديمقراطية  التغيرات الحاصلة أنتجتــ  
المؤسسة العسكرية التي تجري تغذيتها أولهما ثالث أجهزة فاعلة  تتشكل من ةالتنفيذي السلطات

ها في الحياة االستخباراتية ، وتنامي دور األجهزةوثانيهما سطوة بالصناعات الحربية المتطورة 
ليشكل أداة  األخرى وأجهزة السلطة التنفيذية سياسي المترابط مع ال اإلعالم وأخرهما السياسية 

 (1) .سياسية ذات مضامين جديدة 
   
   وتحوالته التاريخية  السياسي اإلعالمـ  :  المبحث الثاني 
  

 في الدول الرأسمالية الشرعية الديمقراطية ركائزواحدة من أهم  السياسيسلطة اإلعالم شكلت 
 الثالث  السياسية عمل السلطاتل الناقد دورها الرقابيب والسياسية المتمثلة  قافيةالثوظائفها بسبب 

عن  اإلعالم السياسي وصحفه الفكرية والسياسية المعبرة برامجناهيك عن تعدد واختالف 
 .  منظومة البالد السياسية في إطار ناشطةالقوى السياسية الاختالف مصالح 

عامالً  والحزبية الصحافة الديمقراطية المستقلة كانت تعددة األشكال استناداً الى وظائفها الم ـــ 
، كما أطاحت  في فضح الممارسات الغير قانونية لبعض النخب السياسية الحاكمة أساسياً 

 وبهذا المعنى كانت ( 2)الوظيفة الرقابية للصحافة بالكثير من الشخصيات والوزارات الحكومية 
لتوازن مصالح التشكيلة االجتماعية لدول الشرعية  األساسيالضامن والزالت السلطة الرابعة 

دورها وباتت أداة أساسية من أدوات الضبط السياسي الوطني ومساهم  اتسعبعد أن  الديمقراطية 
 .   نيالدولي واألمنفاعل في السالم 
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تاريخية رصد حركته الو دوره متابعة يشترطان تنوع أشكال اإلعالم واتساع دوره السياسي 

 ـ :المحددات التالية عبر
  

 لوجييويدــ اإلعالم األ
  

التي اعتمدتها الطبقة  ةلوجييويداأل فكاراأل بزوغمع البرجوازية الى الحكم الطبقة ترافق صعود 
 أعلنتوبهذا المسار  سلطة الكنيسة وفكرها الغيبي الجديدة في الحياة السياسية بهدف إضعاف

محور النزاعات  تأصبح التيالمواطن  اإلنسانمتمثلة بحقوق  عظيمة اً أفكار الثورة الفرنسية
 لتلك الحقوق في انبثاق الكثير من وساهمت الصياغة الدستورية واالجتماعية  السياسية

نشر  الهادفة الى الكتب  والصحافة  فضال عن انتشار السياسيةواألحزاب الفكرية  تدياتالمن
 . الجديدة  األفكار

 الىأدت  الكبرى التي حملتها الثورة الفرنسية ــ الفكرية  االجتماعيةــ لسياسية ـــ التغيرات ا
 امانقساألمر الذي ساعد على   ها البلدان األوربية واندالع الثورات البرجوازية فيتطور 

خاصة ال هامفاهيمحملت كل منها  متنازعة اجتماعيةوشرائح الى طبقات  تشكيالتها االجتماعية
  .والمساواة  إلخاءوا حريةال عن
تطور  فياستناداً الى تلك التبدالت المرتكز على المساواة الطبقية  الفكر االشتراكي ساهمـــ 

الفكر  ه ــ ركائزشملت جل الى تخوم أيديولوجية  األوربي دافعاً ذلك الفكر الفكر السياسي
منها  جتماعية المتنازعةالطبقات اال موقف،بدأ من طبيعة السلطة السياسية  ــ األساسية السياسي

في بناء شبكة  السلطة السياسية  ودور الديمقراطية السياسية واالجتماعية   مضامين وصوال الى
 . الضمانات االجتماعية 

 بعد اعتمادهاكبيرا دشنته ثورة اكتوبر االشتراكية  اايدولوجيـــ لقد شهد القرن العشرين صراعا 
ذلك من انقسام العالم الى ازدواجية خيار التطور  وما نتج عن شتراكياالخيار التطور 
بأشكاله والحزبي  الرسمي اإلعالم وما أفرزه ذلك من انحياز راكيأسمالي ـ اشتاالجتماعي ر

 مساروبهذا ال ،خياري التطور االجتماعي ألحد مقروء ومسموع  إعالممن صحافة الى  المختلفة
 الرسمي اإلعالمتماعيين سمة دولية  وانقسم ين االجااليديولوجي بين النظام اكتسب النزاع

 .  يالرأسمالاالشتراكي واآلخر  اساسيين تجسدا باإلعالم معسكرينالى  والشعبي
 الحركات انتشرت المتطورة انقسام التشكيالت االجتماعية في الدول الرأسمالية ـــ بسبب
جديدة من اإلعالم أشكال  األمر الذي أفضى الى ظهور  واألحزاب السياسية االجتماعية

ي التطور لخيارلمساندة المناهضة واطبيعة ومحتوى الحركات الشعبية  السياسي انطالقاً من
 .االجتماعي 
أكسب   المصالح الدولية تعارض بسبب  أيديولوجية على أسسالسياسي   اإلعالمـــ انقسام 

 الدول الرأسمالية مفاهيمت وظفحيث  اايدولوجي كساءً  بين النظاميين االجتماعيين  الحرب الباردة
 الحرب وسيلة من وسائل  هاعلتوج النزاعات السياسية الدوليةفي  اإلنسانالديمقراطية وحقوق 

 . نظم خيار التطور االشتراكيالدائمة ضد  اإلعالمية 
صياغة الوعي االجتماعي وأستطاع  سطوة كبيرة على عقول الناس السياسي  اإلعالم ـــ أمتلك

متميزا في دول الشرعية  دوراً رائداً الصحافة  لعبت وبهذا المنحى األيديولوجية ألهدافهتبعا 
الرأي العام ضد الديمقراطية باعتبارها أداة للمراقبة السياسية فضال عن كونها أداة لحشد 

 .   تجاوزات السلطة التنفيذية 
 
ؤيته الفكرية لحل حقبة المعسكرين تعددت رفي  السياسي  اإلعالميمكن القول ان   تكثيفاً  

وإعالم رسمي  إعالم بين أشكاله التي توزعت  المشاكل الوطنية والدولية فضال عن  تعدد
 . معارض حزبي أيديولوجي
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   المعولم سماليأالتطور الرو اإلعالم السياسي   ــ
 
كثرة من التغيرات السياسية  االجتماعي ــاالقتصادي  التطور خيار ازدواجية افرز انهيار ــ

  ـ : أهمها  أسباب كثيرةمن  مضامينها اكتسبت على صعيد العالقات الدولية 
سيادة خيار التطور الراسمالي وما نتج عنه من بناء وحدة العالم االقتصادية على أسس ـــ 

 .  رأسمالية
س الدولية الى اندفاع حركة را، اإلقليمية  ، الوطنية بمستوياتها ـــ قادت وحدة العالم االقتصادية

وحركة تتجاوب  على أسس ليبرالية  المال الى الدول الوطنية في محاولة إلعادة بناء اقتصادها
 . راس المال التوسعية 

برالية الجديدة المرتكزة على يالى سيادة اللوإعالمه السياسي انهيار النزاع االيدلوجي  أفضىـــ 
الضامن  السوق االجتماعي تراجعالسوق الحرة والديمقراطية السياسية وما نتج عنها من 

  .للتوازنات االجتماعية في الدول الرأسمالية الكبرى 
على معاهد للبحوث في بناء هيمنتها االقتصادية السياسية  الليبرالية الجديدة  ارتكزت ـــ

فضال عن توظيف كوادر أكاديمية من مختلف المعاهد  إعالمية فضائية ومحلية  وإمبراطوريات
بناء لالوطنية  ثرواتها راستثمالسلب الدولة الوطنية حق  إعالميةوقة في حملة والجامعات المرم

 . تنمية وطنية ذات أهادف اجتماعية 
وتبؤها  االحتكاريةالمساند من الشركات الدولية الى الحكم  صعود البرجوازية المالية أدىـــ 

 يطرةبعد س المحلية والصحافة السياسي اإلعالمالى انهيار استقاللية   المشهد االقتصادي العالمي
الشرعية الديمقراطية  طبيعة نظمعلى  اجتماعية  سياسية أثاراً  األمر الذي أنتجراس المال عليها 

 ـ : يمكن رصدها بالقضايا التالية 
وما نتج عن ذلك من  اإلستراتجية هاومصالحالشركات الدولية  معالسياسي  اإلعالمـــ ترابط : أ 

 . سابقا  ميزت نشاطهالتي النسبية  فقدان االستقاللية
في  الشركات االحتكارية وتنامي دور الدول الديمقراطية سلطاتاختالل العالقة بين  ـــ: ب 

 (3) . ةالتنفيذيالسلطات  توجهات السياسي في خدمة اإلعالمالى وضع  أدى  الحياة السياسية
سمالية الى الدول الرأفي  تخباراتاالسالسياسي وأجهزة  اإلعالموظائف الترابط بين قاد  ــ

يشترطها التوسع الحروب االقتصادية والسياسية التي ميادين  ـ  السياسي اإلعالم ه ـولوج
 . الراسمالي وشركاته االحتكارية 

ـــ ان هيمنة راس المال على الصحافة المحايدة والمستقلة وضعها في خدمة األنظمة : ج 
الصادرة في الغرب  العربية  العربية حيث ان الصحف ة الخليجالسياسية خاصة في منطق

 . للدبلوماسية العربية  وج السياسية للنه وظائفها على الترويج اختصرت
  

 العامة هسمات واإلعالم السياسي  ــ 
 
من مراحل تطور اإلعالم شكلت الثورة العلمية التكنولوجية عالمة فاصلة بين مرحلتين ــ  

 للكتل االجتماعية والدولية المتنازعة وبهذا األساسيةلخدمة المصالح  ه كيفية توظيفو السياسي
وحرية  الخبرية ونقل المعلومة لسرعة االتصا مع العلمية التكنولوجية الثورة تالزمت المسار

شبكات  تنوعو اإلعالمية اإلمبراطورياتتطور بنية  ناهيك عن وطنيةالتواصل عبر الحدود ال
، فضال  محلية زةتلف ،  ائيةفض ورقية ، محطات  صحافة، أنباءءات وكالمن  السياسي اإلعالم

   . ةاالجتماعي والمدونات عن غرف التواصل
 السياسي إلعالما لشبكة ةالمال المالكراس  قوىوالكبرى  االحتكارية استطاعت الشركاتــ  
 الحقولالعاملة في لشريحة القوى االجتماعية  العلمية والفنية توظيف الخبرات االنتقال من (4)

التي تحتل وتلك الشرائح الجديدة المالي  الرأسمالصياغة تحالف بين  الى والفنية اإلعالمية
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الثورة نتائج  الدول والشركات الدولية الفوق وطنية وضعت لسياق، وبهذا ا اإلعالمي دالمشه
 (5) .االستراتيجية  في مسار أهدافها السياسي الفضائياإلعالم والعلمية التكنولوجية 

 
أدوات التواصل االجتماعي المرتكزة على الوسائل  و  الفضائيالسياسي ان تعرضنا لإلعالم 

نتوقف عند   ولحصر التحليل في أطره المفترضة العامة هاسماتتشترط فحص  ةااللكتروني
الوعي  ةبني تسطيح على هاومدى تأثير بالمحطات الفضائيةالمتمثل  السياسي اإلعالمسمات 
التي ترسمها مراكز البحوث والدراسات الى جانب النهوج السياسية  ومحاولة توظيفه الشعبي

 .االستراتيجية للدول الكبرى 
 
 الفضائي السياسي لإلعالم األمميةالسمة ـ :  1
 

 للدول اً عابر اً إعالم المحطات الفضائية  بكونه منه باألخصالفضائي  السياسي اإلعالميتميز 
رغم معالجته لقضايا  فوق وطني سياسي إعالموبهذا المعنى يمكن القول انه  السياسية والنظم

من ترابط مصالح الطغم المالية  األممية ة اإلعالم السياسيسموتتأتى  وطنية في هذا البلد أو ذاك
وما الدول التابعة   أم الرأسماليةسواء كانت في المراكز  المتحكمة بمسار السياسية الدولية

وحدة  فضال عنالفضائية   المحطات ةشبك في الخطاب السياسي وحدة من ذلك ترطهيش
 .  التحليلية برامجها الخبرية

 
السياسية  ضد األنظمة دولية يةأداة تحريض بكونه ئيالفضا السياسي اإلعالم يتميز  ــ:  2

على دراسة  في نشاطه السياسي المناهضة لسيطرة رأس المال وتوجهاته االقتصادية مستندا ً 
المتمثلة بغياب الديمقراطية السياسية  األنظمةالتي تواجهها تلك  األساسية اكلواقعية للمش

برالية الجديدة ياشترطتها اللاقتصادية اجتماعية  مشاكلواحتكار السلطة فضال عن ظهور 
 .ونهجها االقتصادي المدمر 

 
 الهادفة الى  اواستراتيجيته ل الكبرىلدودبلوماسية االفضائي مع  السياسي اإلعالمترابط ي ـ:  3

بناء انظمتها السياسية ونهجها  إعادةلغرض  للدول الوطنيةالداخلية  نالشؤوالتدخل في 
بناء التكتالت االقتصادية  العاملة علىاالقتصادي بما يتناسب وحركة التوسع الراسمالي 

 . الكبرى 
 
 الفضائي السياسي الى استغالل اإلعالم األجهزة االستخباراتية للدول الكبرىعمدت   ــ:  4

السياسية  نظمةلأل مناهضة اجتماعيةوصوال الى خلق حركة وتطوير مهامه التنظيمية والتعبوية 
من مرحلة الحيادية والموضوعية  السياسي اإلعالموبهذا المسار انتقل  ، المستهدفة ودعمها دولياً 

 (6) . ةالوطني في النزاعات االجتماعية ناشط  الى مشارك
  وخطابه التحريضي الصاخب الى لغته السياسية مداإلعالم السياسي الفضائي  يحاول ـ:  5

وضعها االجتماعي البائس التي  بسببالقوى الشعبية المهمشة القابلة لالشتعال واالحتجاج 
لية الرأسما نفي البلدان التابعة واألزمة االقتصادية في البلدا أفرزته التحوالت االقتصادية

 .الكبرى
 
 أصبحتالتحريض والتوجيه حيث ب تتمثل أخرىسمة مع والتعبئة التنظيم  تتالزم سمتيـ  :6

ضة هاالقوى االجتماعية الساخطة والمن محرضا ومعبئا لكل الفضائي  السياسي اإلعالمشبكات 
بكثرة من تتمتع  الفضائي السياسي اإلعالم شبكة أن بهذا السياق نشير الىو ، السياسية ألنظمتها
فنية  وأساليبأدوات و مكانيات إلتها حياز، ومنها  الخبر وصياغته وتعميمه وحدةمنها  المزايا
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 مائيةعبر معالجة سين تطويرهه وصوال الى  وتضخيم ه ،تهويل،  حدثال ةفبرك علىقادرة 
 .تخدم أهدافاً سياسية وصورة تلفزيونية 

 
تأثيره على  معلوماتية للمنظمات الدولية فضال عنقاعدة  الفضائي السياسي اإلعالمشكل  ـــ:  7

تلك المنظمات والهيئات الدولية على  إجبار مخاطر من حمله ذلكالكثير من الدول وما  سياسة
 .  الفضائي  السياسي اإلعالمالتي ينتجها  تقاريراتخاذ قراراتها استنادا الى ال

 
 السياسي إلعالما انتقلت لغةوسعية بسبب سيادة النزعة الهجومية لحركة رأسمال الت ـ:  8

مبتعداً والتدخل في النزاعات الوطنية  التحريضي الى الخطاب  اإلنساني  من الخطاب  الفضائي
  . اإلنسان االجتماعي والسياسي  أمنوالسالم بذلك عن رسالة 

 
 العربي السياسي اإلعالم ـ :  المبحث الثالث

 
  ياسيالس اإلعالم وتطور الدولة القطرية : 1
 
ترابط  المقروءة والمسموعة والمرئية أشكالهبكافة الوطني  السياسي  اإلعالممن المعروف ان  

والقوانين الناظمة لعمل   السياسية التي تفتقر الى الديمقراطية العربيةالسياسية  النظموطبيعة 
ت تاريخية كان وال استثناءا افي البلدان العربية ما عد اإلعالملهذا نجد ان  المؤسسات اإلعالمية

 . السياسية لنهوجها مروجاً مصالحها وعن  معبراً  الحكومات العربيةبيد  محتكراً  زال
 

 األجهزةقد مرت ف العامة انعدام الحريات الديمقراطيةو االستبدادية لنظمسيادة اإستنادأ الى 
 ـ : هما حقبتين تاريخيتين بفي البلدان العربية  اإلعالمية

 
 الكولونيالية  ةحقبالسياسي  في ال اإلعالمــ : أ 
 

 االحزاب ظهور فترةحيث شهدت هذه البحياة ديمقراطية شكلية  الكولونيالية تميزت المرحلة
شكلي  اسمفي المحيط الوطني فضال عن تق المعبرة عن تطلعات الكتل االجتماعية السياسية

خاصة  من بلد الى أخر لشكليةالديمقراطية ا التغيرات تفاوتت، وبهذا السياق للسلطات الثالث 
 االجتماعية الحركة السياسية قوةسوريا  انطالقا من  ، العراق ، في الدول العربية الكبرى مصر
 اإلعالمانقسم  التفاوت فقد ورغم ذلك والحكم الوطني الموالي لها المناهضة للهيمنة الكولونيالية

 إعالم والقسم االخر هو  الكولونياليةالسلطات ترعاه   رسمي األول إعالمالى قسمين  الوطني 
اب المجلة والكت،الصحافة ب المتمثلمنها العلني  مختلفة بأشكالظهر معارض  حزبي وطني

صحف محدودة التوزيع فضال عن البيانات السياسية  بإصدار  تميز ذيالسري ال ومنها المطبوع 
 . الكبرى   لدوليةالوطنية واالسياسية في المنعطفات  حزابتعبر عن رؤى األالذي 

 
  المستقلة القطريةفي  الدولة اإلعالم السياسي   ــ : ب 
 

 مسار في  ةالسرية العلنية والحزبيو منها الرسمية المختلفةاإلعالم السياسي  أشكالتواصلت  ـــ 
 إعالمهاالتي ارتكز  ( الثورية ) ظهور دول الشرعية الدولة الوطنية المستقلة خاصة بعد  بناء 
المرتكز على الفكر  الرسمي هو االيديولوجي الشكل االول مميزين إعالميين  شكلينعلى 

 واإلعالم الحزبي المعارضفي نظم الشرعية الثورية  المرتبط بهيمنة الحزب الواحد القومي 
 . بأردية أيدلوجية  هو أيضا المتشح لنهج التسلط
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 العلني والسري بأردية أيدلوجية أملتهمن اإلعالم الرسمي والحزبي  كال الشكلين اتشاح انــ   
 فضال عن ازدواجية خيار التطور االجتماعي رأسمالي ـ اشتراكي المتسمة ب العصر( روح ) 

استبعدنا التيار  إذاهذا  على الحياة السياسية ، واإلسالميةالتيارات القومية واليسارية  سيادة 
 . نة الدولة على االقتصاد الوطني قاعدته االجتماعية بسبب هيم انحسرتالليبرالي الذي 

تزامن  (الثورية ) في دول الشرعية  الرسمي والشعبي األيديولوجي  اإلعالماالشارة الى  ـــ 
الى االحزاب السياسية  بدورها التي افتقدت في دول الشرعية الوراثية اإلعالم الرسمي واحتكار

 وجعل  اإلعالم أداة من أدوات العامة  السياسية مصادرة الحريات وما أنتجه ذلك منالمعارضة 
 . السياسية تالتغيراالقبائلي بعيدا عن  امنالتض

 
       العربي   السياسي الفضائي اإلعالمالعولمة وـ :  2
  

 اختراقوذلك بسبب  أزمة حقيقية في  الرسمي العربي اإلعالم التكنولوجية الثورة العلمية أدخلت
النظم االستبدادية على  األمر الذي اشترط نية وسرعة انتقالهاالوط الحدودالمعلومة السياسية 

 ف مع التطورات التكنولوجيةإمكانية التكيبما يضمن لها مواجهة التحديات الجديدة العربية 
 . الوطنية هالحدود العابر وإعالمها االلكتروني 

الى التقليل  الهادفةيب من األسال حزمةشرعت النظم االستبدادية العربية باتخاذ  انطالقاً من ذلك
 ـ : أهمها  من التوجهات سلسلة الجديدة عبر  ةتأثيرات الموجة اإلعالمي من

المدونات  إنشاء عن فضال ةااللكترونيــ تقييد شبكات التواصل االجتماعي ومنع المدونات 
 .  بهذا النظام السياسي أو ذاك الخاصة الرسمية

الداخلية  الرسمية لسياستهاالورقية لغرض الترويج اإللكترونية وــ شراء الصحف والمجالت 
 .  والخارجية

فضال  عبر منع إعطاء تراخيص جديدة لصحف أو مجالت  ــ االستمرار في تقييد حرية النشر
 .عن محاولة توظيف كتلة من اإلعالميين والكتاب والصحفيين في مراكزها اإلعالمية 

 
 اتخذاإلعالم اإللكتروني ف مع تطورات التكي ستبداديةالعربية االالنظم ان االشارة الى محاولة 

( ج . ) ناء محطات دينية ب ( ب . ) عالمية إبناء محطات فضائية  ( أ )  أساسية  أشكاالً  ثالث
ورغم   ألخ.... مسلسالت تلفزيونية والغنائية ، البرامج بال تعنيمحطات فضائية ترفيهية  حيازة

نتوقف عند الشكلين  لكننا الناحية االستراتيجية اإلعالمية من الترابط بين األشكال الثالث 
 .األولين  

 
  العربي السياسي الفضائي ـ اإلعالم:  أ
 

من وجهة ، اإلقليمية  والدولية القضايا العربية  بمعالجة العربي اإلعالم الفضائي السياسيــ يهتم 
لدول الكبرى خاصة في دول المترابط واستراتيجيات ا العربي النظام السياسي الرسمي نظر

تعتمد التي  هامةالسياسي أحد األشكال ال الفضائي عالميعد اإلالشرعية القبائلية وبهذا المعنى 
التي  االجتماعية ـ السياسية الى ان التغيرات مشيراً الدول العربية النظم السياسية في   عليها

الليبرالية وصفات و المتماشي خاصة في حقلها االقتصادي (الثورية )جرت على دول الشرعية 
بل بالعكس أدت االجراءات  ةحرية الرأي والنشر وتأسيس االحزاب السياسي االجديدة لم ترافقه

الى خلق كتل سكانية هامشية محرومة من  بتحجيم دور الدولة االقتصادياالقتصادية المتمثلة 
 .حقوق اإلنسان األساسية  

 طبقية جديدة شرائح  (الثورية )يبرالية في دول الشرعية التحوالت االقتصادية الل أفرزت ـــ 
تحالف سياسي  األمر الذي مكنها من بناء  االقتصادي الدولة تخريب قطاع بسبب  اغتنت

قطاع المحطات الفضائية فضال  وفني   إعالميمن  تتشكل ناهضة اجتماعيةمع كتلة  اجتماعي 
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إعالم يخدم  من ظهورذلك التحالف  عن وما نتج نالكتاب والصحفييعن جمهرة  واسعة من 
 الجديد المبارك من الشركات والمؤسسات الماليةالكمبورادوري  / البيروقراطي التحالف 
 . الدولية

 مع الرأسمال الدولي  والعقارية  المالية شرائحها تحالف ألريعي ودولها  بسبب اقتصادـــ 
 ةالمتمثل سياسيةحركته الاسياً اتسم بتناقض إعالما سي القبائليةدول الشرعية  االحتكاري أنتجت

مع  المتحكمة في بنية النظم السياسية القبائلية العشائرية قيمترابط البسمتين األولى منهما 
السلفية الرأسمال الخليجي مع  مصالح تشابكوالثانية . الرأسمالية  الكسموبولوتيةالنزعات 
 . بالمال والفتاوى الجهادية فيةالقوى السل دعم  وما نتج عن ذلك من اإلسالمية

المسار اإلعالم السياسي في دول الشرعية القبائلية يفسره  بنيةليه في إـــ ان التناقض المشار 
بسلطة   ةالمتمثل السلطة ازدواجية  تشكلت بنيتها السياسية منوالتي  التاريخي لتطور تلك الدول

 هيمنة قبائلية  ( أ ) أساسية  ثالث ركائزلى ا المستندةو ( الدولة) المتداخلة وسلطة   لقبائلا
ية الطواقم القبائل بملكية تتجلىاقتصادية  سيطرة (ب . )  تغذيها العادات واألعراف العشائرية

سياسية تتمثل بسيطرة  قبائلية سيادة (ج )  . الخدمية/  االقتصادية ( الدولة) الحاكمة لمؤسسات 
  .لسياسية أبناء العشائر المتنفذة على السلطة ا

 
مال ال رأسدول القبائلية يكمن في تحالفات خالصة القول ان تناقض اإلعالم السياسي في ال

 الخليجي النفطي مع الشركات الدولية االحتكارية ذات النزعات الفوق وطنية من جانب وبين
 . السلفية لإلسالم السياسي الطائفي من جانب آخر القبائلية مع الروح تحالف

 
 الطائفي  الفضائي  السياسي عالمـــ اإلب 
 
الى نتائج كثيرة على  البلدان العربية تمثلت  من التوسع الراسمالي المعولملطور ا حركة أدت ــ

 ضوابطهامن  آليات التبعية االقتصادية السعي الى استبدال  ( أ ) بعدة حلقات أساسية أهمها 
 وما يحمله ذلك من خطر صيغة اإللحاقب االقتصادي  االندماجبناء مستلزمات  الى الدولية 

النزاعات انتقال  (ب ) .  المستقلة مضمون التنمية الوطنية انهيارو  تهميش الدول العربية
بسبب  االجتماعية من طابعها الطبقي ذات األهداف والمصالح االقتصادية الى نزاعات طائفية

 (ج ) . في البلدان العربيةتفكك التشكيالت االجتماعية و الحروب والحصارات االقتصادية
األحزاب  سيادة من  إليه أفضىوما الطائفي  السياسي اإلسالمبدول يسميه الباحث ما  ظهور

 (7). السياسية لتلك الدول  البنىفي  اإلسالمية الطائفية
الذي  التبعية بصيغة اإللحاق يالنزاعات اإلقليمية ــ الدولية المتمحورة حول مشروعأفضت ـــ 

 الى وعدم التدخل في الشئون الداخلية الدولية/  اإلقليمية حموازنة المصالوالدول الكبرى  تمثله
   (8). للنظم السياسية  الطائفية السياسة مع الشرق أوسطي اإلعالم السياسي الفضائي تشابك

د ة الى ظهور إعالم سياسي جديالطائفيمع السياسية  اإلعالم السياسي الفضائي تشابك ــ أفضى 
 ــ:   يمكن للباحث إيراد بعضاً منهاجديدة  بخصائص  يتسم 

 
سيادة  فضالً عن الطائفي/ اإلعالم السياسي  في لغة والمهنية انعدام الضوابط الموضوعيةــ :  1

 . الداخليةالنزاعات التدخل في و ةالعدائيالروح 
 . ة المستعرة التحريض والشد الطائفي عبر الفتاوى الدينياشتداد وتيرة ـــ ـ :  2
 الوعي السطحي والتركيز على بناء  الحقيقية المصالح الوطنية ـــ االبتعاد عن هموم ـ :  3

 . المتسم بالهيجان واإلثارة
 لدى المواطن بهدف  الجوانب النفسيةإعادة بناء و الطائفي / السياسي  ـــ ترابط اإلعالمـ:  4

 . إخضاعه آلليات الضبط الطائفي 
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التاريخية المعاصرة يحمل  الظروففي  الطائفي / كن القول ان اإلعالم السياسي يم تكثيفاً 
الحربية الهادفة الى التعبئة واإلثارة وسائل من  وسيلة يمكن اعتباره  األمر الذي  عدائيةسمات 

 االقتصادية والسياسية  اإلنسانية عن المصالح ةبعيد جر القوى االجتماعية الى صراعات طائفية 
 .للقوى المتحكمة في مسار السياسية العربية والدولية وخدمة

 
 االستنتاجات

 
االستنتاجات  السياسية توصل الباحث الى  ائجه الفكريةتعلى ضوء بنية البحث التحليلية ون

 ـ :  تيةاآل
 

في بنية الدولة  تبدالت الى  أفضى الراسمالي التوسع الطور المعولم منـ انتقال العالم الى : أوالً 
  .  األساسية وما نتج عن ذلك من تطور مكانة السلطات التنفيذية وأجهزتها السيادية  وظائفها و

 وتنامي هيمنة بين سلطات الشرعية الديمقراطية في الدول الكبرى  التوازناختالل  أدىـ : ثانيا 
أداة  ىال وتحوله ومضامينه اإلنسانية  السياسي اإلعالم وظائف الى تغير الشركات االحتكارية

 .مصالح الشركات االحتكارية عن  ناشطة في الدفاع
بالتكتالت االقتصادية إلحاق الدول الوطنية  السيطرة على إستراتيجياتتنازع  أضفى ـ: ثالثاً 

  . السياسي سمات تحريضية تعبوية تدخلية في الشئون الوطنية  اإلعالمالدولية على 
الى أنظمة إسالمية   من اطارها العلماني العربية ةالسياسي األنظمة بعضـ بسبب تحول : ثالثا 

 . الطائفي  إطارهالوطني الى  إطارهمن العربي السياسي  اإلعالمطائفية تحول 
 
 

 ـ: الهوامش 
 

حلفاً ثالثياً بين السلطة االقتصادية )ان العالم سيشهد  هل الفرنسية" ميليو"صحيفة  تتساءلـ :  1
ستتحول الديمقراطيات األوروبية إلى وهل  سكرية؟الع والسلطة اإلعالمية والسلطة

 .؟"أوتوقراطية ديمقراطيات"
 .    2011كانون االول 22, األربعاءالطريق االلكترونية  ــ: انظر

بها الحزب الجمهوري األمريكي  قام تجسس ساهمت الصحف األمريكية بكشف عملية ـ:  2
والتي أطيح على أثرها  مبنى ووترغيتعلى مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في الحاكم 

  .1794نيكسون عام  االمريكي الرئيسب
في عالقة غير شرعية مع  البحرية البريطانيةوزير  بروفوموجون  أجبرت فضيحة تورط ـــ 

رئيس الوزراء ماكمالن على  االتحاد السوفيتيالتي كانت تتجسس لحساب  يرلكريستين ك
 . 1793في عام  االستقالة

لواليات المتحدة ا إليمن بريطانيا  عبر األطلسي التنصت على الهواتف قضية أثارتـ  : 3
،  .وتأثيرها على سياسات العديد من الدول اإلعالميةمردوخ  إمبراطوريةعالمات استفهام على 

ومدى تأثيره على الحياة السياسية في   اإلعالمقطاب أسلطت تلك الفضيحة الضوء علي احد و
 خرىأبريطانيا والواليات المتحدة ودول 

االقتصادية  ضعف إجراءات الحوكمة. ة اإلعالمسقوط إمبراطوريـ عامر الحسيني : انظر 
   9636العدد  2311أغسطس  33اإللكترونية 

http://www.aleqt.com/2011/08/03/article_565603.html 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%85%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%83%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/1963
http://www.aleqt.com/2011/08/03/article_565603.html
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  مردوخ إمبراطورية مية مثل إعال إمبراطورياتالعالمية من  اإلعالمكة بتتشكل شـ :  4
قناة    CNN  ، BBC إخباريةفضائيات و  وكاالت أنباء فضال عن  يوإمبراطورية برلسكون

 .كثير غيرها  العربية ،  الجزيرة،  24فرانس 
 
شبكات  ، إضافة إلى"سانداي تايمس"  تايمزالإمبراطورية مردوخ اإلعالمية صحف  تملك ـ:  6

العابرة للقارات والجنسيات، " نيوزكوربوريشين"التي تملكها " يشبكة سكا" تلفزيونية مثل
وول ستريت "، وصحيفة المال واألعمال "داوجونز"خدمات أسواق األسهم فضالً عن 

" سبمسون"، واستوديوهات في هوليود تنتج أشهر برامج ومسلسالت التلفزيون، مثل "جورنال
، ومئات الصحف "بيبلز ديلي"صحيفة وتمتد حدودها إلى الصين، حيث تملك ". سوبرانو"و

 . وشبكات التلفزيون في ألمانيا، وإيطاليا، والهند، وأستراليا
مليارات دوالر سنوياً، وفي  2صناعة السينما والترفيه نحو  أرباحاً من  اإلمبراطورية ــ تحصل

ة مليارات، وفي الصحاف 9مليارات، وفي شبكة التلفزيون السلكية  4التلفزيون أكثر من 
مليارات، وأكثر من  4مليارات، وفي أنظمة البث الفضائي المباشر نحو  9وخدمات المعلومات 

وال تشمل . مليار دوالر في كل من خدمات التسويق، ونشر الكتب، ونشاطات إعالمية أخرى
 .السعودية" روتانا"الهندية، و" تاتا"هذه األرقام تحالفاتها الدولية التي تمتد حتى 

 سقوط إمبراطورية الكذب العالميةشبكة د عارف ـ محم: انظر 
www.albasrah.net/ar.../3aref_200711.htm 

 
تشكل وظائف اإلعالم السياسي الفضائي التعبوية والتحريضية جهازاً سياسياً بديال عن ــ :  9 

 هذا الحاملة لمشروع التحالف السياسي ـ الطبقي مع الدول الرأسمالية القوى االجتماعية غياب
 .في دول الخليج الحاكمة إذا استثنيا الطغم المالية القبائلية

 
 موادعلى دساتيرها  احتوتان مصطلح دول اإلسالم الطائفي يشير الى تلك الدول التي ـ : 9

 اإلسالمية وإيرانربية  السعودية ، الع منها طائفتها اإلسالميةالى  أو صراحة تشير ضمنا
حكم حزب و  إسرائيلويمكن توسيع المصطلح لضم كثرة من الدول رغم نظامها العلماني منها 

  . في تركيا العدالة والتنمية
 
فبعد انهيار الدولة  ،في المنطقة العربية بصورة الفته ـ تنتشر المحطات الفضائية الطائفية:  2

رضية الطائفية بكثرة منها ماعية ظهرت القنوات الفضائية واألا االجتالعراقية وتفكك تشكيلته
المستقلة  كما توجد للدولة السعودية الكثير منها  .الفرات ، الرافدين ،  البغدادية ، صالح الدين 

 ،  اقرأ  فضال عن القنوات الفضائية لجمهورية إيران اإلسالمية
صدار جمعية تموز إعراق وانهيار الدولة العراقية ـ  لطفي حاتم االحتالل االمريكي لل: أنظر 
  47ص  2339مالمو 

 مثالمنها طائفية  ةغرف 73أكثر من  ــ كما تتكاثر الغرف اإللكترونية الطائفية حيث توجد
نصار للرد على الشيعة ، عائشة أم المؤمنين ، جرون واألاآل محمد عليهم السالم المه أنصار

 .علي مع الحق 
 
 
 2312لسنة   12،  11نمارك في العدد المزدوج دالبحث منشور في مجلة االكاديمية العربية في ال *

http://www.albasrah.net/ar.../3aref_200711.htm

