المقدمة
إن اإلنسان بطبٌعة نشؤته تكونت معه الرؼبة

والل تعبٌرا ً عن توجهات الحكومة والسلطة

لالتصال بالمحٌط الخارجً  ،وبمرور الزمن

التنفٌذٌة بشكل عام وٌمنحها المزٌد من االستماللٌة

وبفضل تطور الوعً الثمافً واالجتماعً لم ٌعد

والحٌادٌة والموضوعٌة وتحمٌك اهدافها فً بناء

االتصال مجرد رؼبة بل أضحى حاجةً أساسٌة من

اعالم حر له المدرة على معالجة المضاٌا المعاصرة

بٌن حاجاته األخرى  ،واتخذ شكالً من أشكال

ثانيا ً  /مشكلة الدراسة :تظهر مشكلة الدراسة

العاللات اإلنسانٌة  ،وأداة من أدوات المجتمع فهو

فً منع اإلعالم الحكومً من مبالػ كبٌرة

ٌربط بٌن أفراده لٌشكل النسٌج الذي ٌوحد األفكار ،

مخصصة لها كجزء من مٌزانٌة الدولة  ،وكانت

والمبادئ  ،والعمائد  ،والمٌول  ،وأنماط السلون ،

تلن المبالػ تمنح وسائل االعالم امكانٌات هائلة

فهو ٌستهدؾ المشاركة فً الخبرات بحٌث تصبح

للعمل والمنافسة مع لرٌناتها من وسائل اإلعالم

األفكار والمعلومات مشتركة  ،ولالتصال ٌعود

المحلٌة والدولٌة  ،مما سٌنعكس سلبا ً على االلل فً

الفضل األكبر فً ما حممته اإلنسانٌة من تمدم على

بداٌة تحول االعالم الحكومً من التموٌل الحكومً

مر العصور  ،ومن ثم أضحى اإلعالم وسٌلة ال

الى التموٌل الذاتً على ادائها وسٌجعلها عرضة

ٌمكن االستؽناء عنها فلم ٌعد االعالم وسٌلة لنمل

بدالً من الضؽوط السٌاسٌة الحكومٌة إلى

االخبار او كونه وسٌله ترفٌهٌة فمط  ،انما اصبح

ضؽوطات رأس المال الخاص الذي لد ٌجرها

وسٌلة مهمة تساهم بشكل كبٌر فً حل كثٌر من

لخدمة مصالحه واهدافه .

المضاٌا من خالل تسلٌط الضوء علٌها وتكوٌن
رأي عام مإٌد او رافض  ،باإلضافة الى ان

ثالثا ً  /منهجية الدراسة :سنتبع فً دراستنا

لإلعالم المدرة على صٌاؼة االفكار وتوجٌه العمول

المنهج التحلٌلً االستنباطً من خالل جمع المادة

نحوها  ،ونظرا ً ألهمٌة وسائل االعالم كان البد من

العلمٌة عن النصوص المانونٌة التً تنظم تموٌل

بحث السبل الكفٌلة فً تفعٌل دور االعالم بالشكل

االعالم الحكومً فً العراق  ،كوسٌلة لتفعٌل

الذي من شؤنه معالجة المضاٌا االعالمٌة المعاصرة

االعالم فً معالجة المضاٌا المعاصرة  ،والنتائج

،ونمصد باإلعالم هنا هو االعالم الحكومً الرسمً

المترتبة علٌها .

بان ٌكون االعالم اداة ٌستطٌع االفراد من خاللها

رابعا ً  /هيكلية الدراسة :لبلوغ ما تمدم سوؾ

التعبٌر عن رأٌهم وان ٌصوبوا عمل الحكومة ازاء
تلن المضاٌا  ،ومن بٌن تلن السبل التً رأٌنا انها

نمسم الدراسة على مبحثٌن ،االول للتعرٌؾ

كفٌلة بتفعٌل دور االعالم فً اداءه دورا ً اٌجابٌا ً هو

باإلعالم وبٌان خصائصه  ،واما المبحث الثانً عن

مسؤلة تموٌل االعالمذاتٌا ً .

تمٌز االعالم مما ٌشتبه به من مفاهٌموسبل تفعٌل
االعالم  ،ومن ثم الخاتمة التً تمثل مسن الختام

أوال ً  /أهمية الدراسة :تبرز اهمٌة الدراسةفً

لندون فٌها أهم االستنتاجات والتوصٌات  ،وهللا

ضرورة تبنً التموٌل الذاتً لإلعالم والهدؾ من

ولً التوفٌك .

ذلن هوتحمٌك استماللٌة االعالم وتخلٌصه من
الضؽط السٌاسً الحكومً  ،وجعله اكثر مهنٌة
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المبحث االول
التعريف باإلعالم وخصائصه
عالم اإلعالم وذلن إن االعالم هو متجدد فً

سوؾ نتناول فً هذا المبحث تعرٌؾ االعالم

عرض المضاٌا .

ومن ثم من خالل التعرٌؾ سوؾ نتطرق الى

ومن التعرٌفات االخرى لإلعالم فمد عرؾ

خصائص االعالم فً مطلبٌن  ،االول عن تعرٌؾ

بانه ( نشر الولائع واآلراء فً صٌؽة مناسبة

االعالم وفً المطلب الثانً عن خصائص االعالم

وبواسطة الفاظ وأصوات وصور وبصفة عامة

وذلن على النحو االتً :

()3

بواسطة جمٌع العالمات التً ٌفهمها الجمهور) .

المطلب االول

ٌالحظ ان التعرٌؾ اعاله جاء بؤلفاظ مترادفة منها
عبارة الولائع واآلراء ونرى ّ
إن ذكر كلمة الولائع

التعريف باإلعالم

وحدها كافٌا ً كونها واسعة تشمل اآلراء وؼٌرها ،
فضال عن ان لٌس بالضرورة ان تكون تلن

ٌعد اإلعالم عنصرا ً بارزا ً من عناصر االتصال

العالمات ٌفهمها الجمهور كافة .

ؼٌر المباشر ولد أختلؾ رجال االعالم حول وضع
تعرٌؾ شامل لإلعالم  ،ولد انعكس ذلن االختالؾ

كذلن عرؾ البعض اإلعالم بؤنه ( مجموعة

فً الفهم والتفسٌر لإلعالم على عملٌة وضع

االجراءات الخاصة بنشر المعلومات والحمائك

التعرٌؾ إلى تعرٌفات عدٌدة  ،وبناء على ذلن

واالخبار عن الحوادث والشإون التً تمس حٌاة

سوؾ نموم بعرض عدد من تلن التعرٌفات  ،فمد

الجمهور بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر وبالدرجة

عرؾ البعض االعالم بؤنه ( مجموع النشاطات

التً تجعله ٌهتم بها وٌتابع تطوراتها وٌتمصى
()4

والتؤثٌرات من جمع واختٌار وتمدٌم وطبع ولائع

اخبارها ) ٌ .إخذ على التعرٌؾ اعاله انه لد ذكر

ٌ ،مكن

الشإون التً تمس حٌاة الناس بشكل مباشر أو ؼٌر

المول ان اصحاب هذا التعرٌؾ لد ركزوا على

مباشر فً حٌن ان كل ما ٌبث من األخبار تمس

اعتبار االعالم نشاطا ً  ،ولد لصروا ذلن النشاط

حٌاة الناس بشكل مباشر  ،كذلن ذكر تمصً

على المضاٌا االجتماعٌة دون بمٌة المضاٌا االخرى

اخبارها ونرى إن هذه وظٌفة اإلعالم وهً

 .كذلن تم تعرٌؾ االعالم على انه ( عملٌة تزوٌد

التمصً ولٌس وظٌفة الناس .

الناس باألخبار الصحٌحة والمعلومات السلٌمة

واٌضا ً تم تعرٌؾ اإلعالم بؤنه ( نشر الحمائك

والحمائك الثابتة التً تساعدهم على تكوٌن الرأي

واالفكار واآلراء بٌن جماهٌر الشركة أو المإسسة

)( .)2مما ٌإخذ على التعرٌؾ اعاله انه لٌس

بوسائل اإلعالم كالصحافة واالذاعة والسٌنما

بالضرورة أن تكون تلن االخبار التً تبث عبر

والمحاضرات والندوات والمعارض والحفالت

اإلعالم صحٌحة وسلٌمة  ،واذا كانت تلن االخبار

وؼٌرها وذلن بؽٌة التفاهم واإللناع لجلب التؤٌٌد )

()1

تعتبر ذات أهمٌة للحٌاة االجتماعٌة )

()5

ؼٌر صحٌحة اال ٌفترض أن ٌكون الناس على علم

واإللناع )  ،ونرى إن هذا التعرٌؾ ٌمصر

بها .باإلضافة إلى إن لٌس هنان حمائك ثابتة فً

اإلعالم على أمور إعالمٌة جزئٌة وال ٌصلح
لٌكون تعرٌفا ً عاما ً لإلعالم .
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وتم تعرٌؾ اإلعالم بؤنه ( نشر الحمائك
والمعلومات الدلٌمة الصادلة بهدؾ التمرٌر واإللناع

المطلب الثاني

)( .)6ان التعرٌؾ اعاله لد لصر هدؾ االعالؾ
على التمرٌر وااللناع من خالل نشر المعلومات

خصائص االعالم

الدلٌمة  ،ومن ثم لم ٌتطرق الى اختٌار االسلوب
اجمع الفمه على ان هنان مجموعة خصائص ٌتمٌز

االنسب فً عرض تلن المعلومات .

بها االعالم بشكل عام  ،من شؤن تلن الخصائص

اما المشرع العرالً فانه كان حرٌصا ً على

ان تحمك لإلعالم الهدؾ المنشود اذا توافرت تلن

اعطاء تعرٌؾ لإلعالم وان كان وضع تعرٌؾ لٌس

الخصائص فً المإسسة االعالمٌة  ،لذا سوؾ

من مهمة المشرع انما هً من مهمة الفمه  ،فمن

نتناول تلن الخصائص على النحو االتً :

خالل الرجوع إلى لانون شبكة اإلعالم العرالً
حٌث وجدنا أن الفمرة الثانٌة من المادة األولى من

اوال ً  /االستقاللية

لانون االعالم العرالً التً عرفت اإلعالم بؤنه (

الخصائص األساسٌة لممارسة المهنة اإلعالمٌة ،

األدوات أو الوسائل الممروءة أو المسموعة أو

ومن اجل ان ٌإدي االعالم دوره البد ان ٌتمتع

المرئٌة أو اإللكترونٌة أو اٌة وسٌلة اخرى توفر

باالستمالل وال ٌجوز تبعا ً لذلن أن ٌخضع االعالم

للمواطنٌن وعموم المتلمٌن االخبار أو المعلومات أو

للوصاٌة  ،فٌما ٌتعلك بممارسة مهنته  ،من أي

البرامج التثمٌفٌة أو الترفٌهٌة أو ؼٌرها )  ،ولنا

جهة كانت ٌ ،موم على لاعدة استمالل المهنً فً

على تعرٌؾ المشرع العرالً لإلعالم مالحظات ،

ممارسة العمل  ،وتحمله أعباء المسإولٌة التً تنجم
()8

ٌ:عد االستمالل من

 ،وٌجب أن نشٌر إلى أن

منها إن المشرع لد ولع فً معرض الخلط بٌن

عن هذه األعمال

اإلعالم واالداة وذلن عندما عرؾ اإلعالم بؤنه

االستمالل المهنً ٌ ،عنً استمالل اإلعالمً بإعداد

األداة  ،كذلن لام بتعداد وسائل اإلعالم ثم ذكر أي

وكتابة وتهٌئة المادة اإلعالمٌة  ،حسب كفاءته ،

وسٌلة اخرى  ،وذكر اٌضا ً المواطنٌن والمتلمٌن ،

ومإهالته الفنٌة  ،فهو حر بتنسٌك األفكار ،

حٌث أن مصطلح المتلمٌن أدق من المواطنٌن

وترتٌبها  ،ومستمل بطرح الموضوعات التً ٌشاء

وأشمل ألن ٌشمل المواطنٌن وؼٌر المواطنٌن(.)7

 ،وبالطرٌمة التً ٌختارها  ،على أن هذا كله
مشروط بؤن ال ٌخرج عن نطاق األخاللٌات العامة

وبدورنا لمنا بصٌاؼة تعرٌؾ لإلعالم ولد حرصنا

التً تنص علٌها مهنته  ،أو اآلداب العامة التً

فٌه أن نراعً توفر عناصر ثالثة وهً الرسالة

ٌرتضٌها المجتمع .

والوسٌلة والمستمبل  ،وبناء على ذلن نرى إن
اإلعالم هو ( عملٌة تزوٌد الناس باألخبار والحمائك

ثانيا ً  /التفاعل ٌ :تمٌز اإلعالم بخصٌصة

والمعلومات بوسائل متعددة ) .

التفاعل بٌن االعالم والجمهور  ،من خالل لدرة
وسائل اإلعالم على التفاعل مع المضاٌا المطروحة

ومن خالل ما تمدم نستطٌع إن نمول ان هنان
خصائص

لإلعالم

وتلن

الخصائص

 ،وكلما كان التفاعل موجود بٌن اإلعالم وبٌن

ٌمكن

الجماهٌر كلما انعكس ذلن اٌجابا ً وحمك نجاحا ً

استخالصها من التعارٌؾ التً ذكرناها انفا ً وهً

لإلعالم  ،ولد اضافت هذه الخصٌصة بعداً جدٌدا ً

ما ستكون محور المطلب الثانً من هذا المبحث .
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هاما ً ألنماط وسائل اإلعالم الحالٌة والتً تتكون فً

واحدة ٌتم عرضها فً الولت الذي ٌختاره والمكان

العادة من منتجات ذات اتجاه واحد ٌتم إرسالها من

الذي ٌتواجد فٌه وٌلبً حاجاته المتعددة والمتجددة ،

مصدر مركزي مثل الصحٌفة أو لناة التلفزٌون أو

وهذا التجدد فً اسلوب العرض والتمدٌم من شؤنه
()10

أن ٌجنب المتلمً الشعور بالملل والضجر

الرادٌو إلى المستهلن مع إمكانٌة اختٌار مصادر
المعلومات والتسلٌة التً ٌرٌدها متى أرادها

.

خامسا ً  /االستمرارية :ان عنصر االستمرارٌة

وبالشكل الذي ٌرٌده( ،)9فاذا كان االعالم ٌتمتع

عامل نجاح االعالم وهو ان تكون مستمرة فً

بخصٌصة التفاعلٌة بٌن اإلعالم والجماهٌر فؤن

عرض المادة االعالمٌة ومستمرة فً متابعة

ذلن سوؾ ٌمنح اإلعالم النجاح واالستمرار كلما

المضاٌا المطروحة  ،حٌث إن الساحة اإلعالمٌة

كان ٌتعرض إلى المواضٌع التً تهم عموم

تشهد متؽٌرات واحداث كبٌرة وكثٌرة  ،ولؽرض

الجماهٌر  ،فهو الوسٌلة التً ٌتشكل من خاللها

ان تحمك النجاح المنشود البد من االستمرار فً

الرأي العام لما له من دور كبٌر فً التؤثٌر على

متابعة تلن المتؽٌرات(.)11

وجهات نظر الجمهور وأسلوب التفكٌر لدٌه  ،بل
ولألسؾ ٌتم التالعب به فً بعض األحٌان .

ٌمكن المول ان تلن الخصائص هً خصائص تكاد
تكون خصائص عامة اجمع رجال االعالم على

ثالثا ً  /الحيادية  :من خصائص االعالم المهمة

انها تختص بها وسائل االعالم  ،ومن ثم حتى

هً الحٌادٌة فً نمل االخبار ونشر المعلومات بٌن

نكون امام اعالما ً فاعالً وله دور فً معالجة

إن سلطات الدولة تمارس تؤثٌرا ً
الجماهٌر  ،حٌث ّ

المضاٌا المعاصرة فال بد ان ٌتمتع بتلن الخصائص

كبٌراً ونفوذاً لوٌا ً على وسائل االعالم من خالل

.

لٌامها بإجراءات تنظٌم عمل تلن الوسائل وٌمكن
استؽاللها لصالحها لؽرض التؤثٌر فً الرأي العام
،وامام ذلن ٌنبؽً مراعاة موضوع الحٌاد ما امكن
ذلن  ،وذلن ان االعالم ٌمارس تؤثٌر كبٌر على
اراء الجمهور وكونه وسٌلة الناع ذات لوة مإثرة
وتكوٌن الموالؾ ازاء المضاٌا المعاصرة .
رابعا ً  /التجدد  :ان التجدد فً اسلوب عرض
المادة اإلعالمٌة ٌعد خصٌصة مهمة لإلعالم  ،من
شؤنه أن ٌوفر للمتلمً اختٌارات أكبر لتوظٌؾ
عملٌة االتصال بما ٌتفك مع حاجاته ودافعه
لالتصال  ،وهذا التجدد أدى إلى ظهور ما ٌسمى
بنظام الوكالة اإلعالمٌة الذكٌة والوكٌل اإلعالمً
الذي ٌموم بناء على برامج خاصة بمسح كافة
الوسائل اإلعالمٌة والموالع بحثا عن المواد
اإلعالمٌة التً ٌختارها المتلمً وتمدٌمها فً حزمة
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المبحث الثاني
تمييز االعالم مما يشتبه به من مفاهيم
وسبل تفعيله
ٌمكن المول ان هنان بعض المفاهٌم تختلط مع

إن االتصال أوسع واشمل من اإلعالم وذلن إن

مفهوم االعالم  ،سوؾ نحاول إن نمٌز بٌنها وبٌن

اإلعالم هو جزء من االتصال وابعد من ذلن أن

مفهوم االعالم  ،ومن ثم نبحث فً سبل تفعٌل

اإلعالم هو اهم وظائؾ االتصال  ،باإلضافة الى

االعالم بالشكل الذي ٌجعل االعالم فاعالً فً

أن االتصال لد ٌكون بٌن شخصٌن  ،بٌنما اإلعالم

معالجة المضاٌا االعالمٌة المعاصرة  ،من خالل

ٌكون ألكبر عدد ممكن من الجمهور(.)13وبناء على

تمسٌم االعالم على مطلبٌن االول عن تمٌٌز

ذلك يمكن القهل ان االعالم يختلف عن مفههم

االعالم عن بعض المفاهٌم التً تختلط معه  ،بٌنما

االتصال .

المطلب الثانً عن تفعٌل االعالم  ،وذلن على
النحو االتً :

ثانياً  /اإلعالم والشائعة :يختلف مفههمالشائعة

المطلب االول

عن مفهوم االعالم فً ان الشائعة هٌالنبؤ الهادؾ

تمييز االعالم مما يشتبه به من مفاهيم

الذي ٌكون مصدره مجهوالً وهً سرٌعة االنتشار
ذات طابع استفزازي او هادئ حسب طبٌعة ذلن

بالرؼم من اننا تكلمنا فً المبحث االول عن

النبؤ( .)14فاإلشاعة تهدؾ الى الحث على شًء

تعرٌؾ االعالم ووضحنا اهم الخصائص التً

معٌن والمصد الٌه حٌث إن إلثارة اإلشاعات أهداؾ

ٌتمٌز بها االعالم اال ان البعض الزال ٌختلط علٌه

ومآرب  ،تتنوع هذه األهداؾ تماشٌا ً مع مبتؽٌات

االمر بٌن مفهوم االعالم وبعض المفاهٌم االخرى

مثٌروها  ،فمنها ما هو ربحً ( مادي ) ومن

 ،لذا سوؾ نحاول ان نسلط الضوء فً هذا المطلب

اإلشاعات أٌضا ً ما ٌكون خلفه أهداؾ سٌاسٌة

علٌتلن المفاهٌم لؽرض تمٌٌزها عن مفهوم االعالم

وعادة ً ما تحصل هذه اإلشاعات فً الحروب أو

 ،وذلن على النحو االتً :

مواسم االنتخابات أو فً الحاالت األمنٌة ؼٌر
اوالً  /اإلعالم واالتصال ٌ:ذهب البعض على

االعتٌادٌة  ،وتهدؾ هذه االشاعات إلى تسبٌب
اربان للطرؾ المعنً باإلشاعة  ،فهدؾ االشاعة

انمفهومً اإلعالم واالتصال مفاهٌم مترادفة  ،اال

ٌكون فً االؼلب مؽرض الهدؾ منه االساءة

ان كل مفهوم ٌختلؾ عن االخر  ،حٌث ٌمكن

والتشهٌر

تعرٌؾ االتصال بؤنه كل تمنٌة أو اداة تصل بٌن

بسمعة

احد

االشخاص(.)15بٌنما

اإلعالمٌموم بنمل االخبار والمعلومات السلٌمة

فردٌن أو اكثر تنمل بموجبها لؽة أو رموزا ً أو

والصحٌحة والحمائك الثابتة دون أن ٌكون الهدؾ

صورا ً أو حركات ٌفهمها طرفا االتصال المرسل

من ذلن االساءة إلى احد أو التشهٌر بسمعته  .ولد

والمستمبل( .)12وٌختلؾ اإلعالم عن االتصال فً

ٌمترب اإلعالم من االشاعة عندما ٌتم استخدام أحد
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وسائل اإلعالم لؽرض بث اشاعة معٌنة .ومن ثم

االشخاص  ،ولد ٌمترب اإلعالم من التبلٌػ وذلن
فً أنه فً اؼلب االحٌان ٌتم استخدام احد وسائل

هناك فرقاً بين االعالم والشائعة .

اإلعالم لؽرض البلٌػ .

أوالً  /اإلعالم والدعاية :هنان اوجه اختالؾ

المطلب الثاني

بٌن الدعاٌة واإلعالم وذلن من وجوه عدة  ،حٌث

تفعيل االعالم

ٌرى البعض إن الدعاٌة اوسع من اإلعالم  ،وذلن
إن اإلعالم ٌعد احد وسائل الدعاٌة التً ٌتم اللجوء

فً هذ المطلب سوؾ نبحث فً تفعٌل االعالم

الٌه فً محاولة التؤثٌر فً شخصٌات األفراد

بالشكل الذي ٌجعل االعالم وسٌلة مهمة فً معالجة

والسٌطرة على سلوكهم بإثارة ؼرائزهم وتحرٌن

المضاٌا المعاصرة  ،ولد وجدنا ان تلن الوسٌلة هً

شهواتهم ونشر االكاذٌب والفظائع والتهوٌل فً

مسؤلة تموٌل االعالم  ،ونود ان نشٌر الى ان

واالحالم

االعالم الذي نمصده هو االعالم الحكومً  ،حٌث

وبذل

االخبار

العهود

الكاذبة

 .بٌنما اإلعالم هو تلن العملٌة التً

ٌعد التموٌل المالً لإلعالم عامل االستمرارٌة

ٌترتب علٌها نشر أو تزوٌد الجمهور باإلخبار

والنجاح ألي مإسسة إعالمٌة ولد اصبح اإلعالم

والمعلومات والحمائك التً ترتكز على الصدق

فً المرحلة الراهنة الوى سالح فكري ومعلوماتً

والصراحة ومخاطبة عمول الجماهٌر وعواطفهم

فً العالم  ،كونه ٌعمل على تؽطٌة األحداث وإعادة

السامٌة واالرتماء بمستوى الرأي العام وذلن

صناعتها بهدؾ تشكٌل رأي عام معٌن ٌخدم أجندة

()16

المعسولة

()20

 ،وبطبٌعة الحال إن جهة التموٌل

بتنوٌره وتثمٌفه ال تخدٌره وخداعه( .)17وبناء على

المائمٌن علٌه

ذلن فؤن اإلعالم هدفه نمل المعلومات واألخبار إلى

سوؾ تمارس تؤثٌرا ً فً عمل المإسسة اإلعالمٌة ،

الجمهور دون اجراء أي تؽٌر بتلن االخبار

وال ٌخفى على أحد فً إن اإلعالم الحكومً ٌتم

واالحداث  ،بٌنما الدعاٌة ٌتم تؽٌر األخبار

تموٌله من مٌزانٌة الدولة  ،ألن الذي ٌضع

والمعلومات من حٌث المضمون والشكل لؽرض

الموازنة هً الحكومة ما ٌعنً أن الحكومة ستتحكم

التؤثٌر فً الجمهور المتلمً وخداعة( .)18ولد ٌكون

باإلعالم عبر التموٌل  ،ومن ثم فؤن االعالم سوؾ

تؽٌر الحمائك والمعلومات ألؼراض سٌاسٌة لفوز

ٌعكس سٌاسة الحكومة واللسان الناطك باسمها ،

أحد المرشحٌن فً االنتخابات .

وهذا بال شن ٌإثر على حٌادٌة االعالم واستماللٌته
وامام ذلن فؤن تفعٌل االعالم الحكومً ٌكون عن

ثالثاً  /اإلعالم والتبليغ ٌ:ختلؾ مفهوم اإلعالم

طرٌك التموٌل الذاتً لإلعالم  ،حتى ٌكون حراً فً

عن مفهوم التبلٌػ وذلن فً إن التبلٌػ هو إٌصال

ممارسة عمله دون ضؽوط جهة التموٌل  ،وٌمكن

أمر أو والعة ثابتة إلى علم شخص معٌن بكافة

المول ان التموٌل الذاتً لإلعالم من شانه ان ٌحمك

الطرق والهدؾ من ذلن هو ضمان علم المبلػ إلٌه

الممٌزات التالٌة :

باألمر المراد تبلٌؽه( .)19وٌختلؾ التبلٌػ عن
اإلعالم فً أنه ٌوجه الى شخص معٌن أو اشخاص
محددٌن بٌنما اإلعالم ٌوجه الى اكبر لدر ممكن من
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اوال ً  /فاعلية االعالم ٌ:مكن المول ان التموٌل

الذاتً لإلعالم الحكومً  ،حٌث ان التموٌل الذاتً

الذاتً لإلعالم من شؤنه أن ٌحمك فاعلٌته  ،كونه

ٌحمك لإلعالم الحكومً حٌادٌته  ،بحٌث ٌتم

حر فً اختٌار المواضٌع التً ٌسلط الضوء علٌها

التعرض لكافة الموضوعات بحٌادٌة تامة دون

 ،دون فرض علٌه أي اجنده معٌنة أو توجه أو

التحٌز لجهة التموٌل  ،واظهار الحمائك بعٌداً عن

سٌاسة معٌنة  ،وهذا بال شن نتٌجة التموٌل الذاتً

العاطفة ودون التحٌز أو مبالؽة أو اخفاء شًء من

لإلعالم ومن ثم ال ٌوجد ما ٌبرر تبعٌة اإلعالم ألي

الحمٌمة بدافع المصلحة أو المكاسب الخاصة  ،حٌث

جهة معٌنة  ،وهذا التحول فً مصدر التموٌل

ٌعد انحٌاز اإلعالم من االنحرافات الفكرٌة

ٌجعل المإسسة اإلعالمٌة تعمل وفك رإٌتها

الخطٌرة لما له من مضار على الوالع االجتماعً ،

وسٌاستها ونظرتها للوالع بشكل مهنً وكفوء(.)21

وأن العوامل السٌاسٌة وااللتصادٌة والثمافٌة

وهذا بال شن ٌنعكس اٌجابا ً على عمل المإسسة

أصبحت ذات تؤثٌر واضح وملموس على تشكٌل

اإلعالمٌة .

الرسالة اإلعالمٌة  ،وبما ٌتناسب مع مٌول
واتجاهات جهة التموٌل مما أدى إلى البعد عن

ثانيا ً  /استقاللية االعالم :ان التموٌل الذاتً

الحٌادٌة والموضوعٌة فً الرسالة اإلعالمٌة(.)23

لإلعالممن شانه ان ٌحمك لإلعالم استماللٌته فً
خالصة ما تمدم نستطٌع المول إن التموٌل الذاتً

ممارسة عمله  ،فهنان شبه اجماع على إن جهة

لإلعالم من شانه ان ٌفعل االعالم فً تحمٌك

التموٌل تمارس تؤثٌراً كبٌرا ً فً سٌاسة وتوجه

الرسالة االعالمٌة بعٌد عن الضؽوط والتؤثٌرات

المإسسة اإلعالمٌة ومن ثم تفرض افكارها

التً ٌتعرض لها  ،حٌث ان اؼلب الضؽوطات

وفلسفتها للمجتمع وذلن كله نتٌجة التموٌل ،

تمارس من لبل جهات التموٌل  ،فإذا ما تم تموٌل

وبطبٌعة االمر فؤن المإسسة اإلعالمٌة سوؾ

المإسسة االعالمٌة تموٌالً ذاتٌا ً  ،فؤن ذلن من شانه

تتحرر من كل لٌود الضؽط والتؤثٌر عندما تستطٌع

ان ٌنعكس بشكل اٌجابً على عمل واداء تلن

أن تمول نفسها ذاتٌا ً من مصادرها  ،وتتجلى

المإسسة .

ضرورة واهمٌة استماللٌة اإلعالم فً بلورة الرأي
العام وفً صنع المرار ،وهذا بالتؤكٌد ٌرجع إلى
المدى

الواضح

لهذه

االستماللٌة

والشفافٌة

والمصدالٌة التً تعتمدها لكً تكون ممبولة ومإثرة
فً طرفً المعادلة وهم األفراد ( الرأي العام )
ومسإولو اتخاذ المرار فً الدولة( ،)22لذا فؤن ذاتٌة
التموٌل ٌحمك استماللٌة اإلعالم وٌجعله حرا ً فً
ممارسة عمله دون امالءات من جهات اخرى ،
وهذا من أساسٌات عمل اإلعالم ومن ضرورات
لٌام الدولة الحدٌثة .
ثالثا ً  /الحيادية :تستطٌع المإسسة اإلعالمٌة ان
تحمك رسالتها االعالمٌة بحٌادٌة تامة نتٌجة التموٌل
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الخاتمة
فً نهاٌة بحثنا الموسوم ( االعالم وسبل تفعٌله

ثانيا ً  /التوصيات  :توصل الباحث الى عدد من

لمعالجة المضاٌا االعالمٌة المعاصرة ) فؤننا

التوصٌات منها :

توصلنا الى عدد من االستنتاجات والتوصٌات التً

-1لؽرض تالفً العٌوب التً وجدناها فً تعرٌؾ

نراها مهمة وتصب فً خدمة الموضوع  ،ندونها

المشرع العرالً لإلعالم نرى ضرورة ان ٌتم تبنً

على النحو االتً :

التعرٌؾ اآلتً ( عملٌة تزوٌد الناس باألخبار

اوال ً  /االستنتاجات  :توصل الباحث الى عدد

والحمائك والمعلومات بوسائل متعددة ) .

من االستنتاجات منها :

-2ضرورة ان ٌتبنى مجلس النواب العرالً

ٌ -1مارس االعالم دورا ً مهما ً وركٌزة أساسٌة ألي

ممارسة الرلابة على اإلعالم الحكومً  ،بالشكل

تطور على كافة المجاالت  ،ومن ثم تحمٌك التنمٌة

الذي ٌضمن حٌاد وموضوعٌة االعالم وعدم

المستدامة فً الدولة .

ولوعها تحت شرن جهة معٌنة كاألحزاب او
المنظمات أو التٌارات الدٌنٌة وؼٌرها .

 -2لم تجتمع كلمة الفمه على تعرٌؾ محدد مما
انعكس ذلن على تباٌن التعرٌفات لإلعالم  ،ونرى

 -3ضرورة منح االعالم الحكومً حرٌة استثمار

إن تبرٌر ذلن الخالؾ حول المفهوم بسبب تجدد

مواردها بالشكل الذي ٌضمن ان توفر موارد كافٌة

مصطلح اإلعالم والتطور الذي لحك وسائل

لتؽطٌة نفماتها االعالمٌة  ،وكلما كان التموٌل ذاتٌا ً

اإلعالم .

كلما انعكس ذلن بشكل اٌجابً على عمل المإسسة
االعالمٌة فً معالجة المضاٌا المعاصرة بمهنٌة

 -3هنان بعض المفاهٌم لها اوجه شبه مع مفهوم

عالٌة .

االعالم منها االشاعة والدعاٌة واالتصال واالعالن
 ،اال انه بالرؼم من ذلن الشبه  ،وجدنا ان هنان

ٌ -4مكن المول ان السبٌل الذي من شؤنه تفعٌل

فرلا ً وتمٌٌزا ً بٌن االعالم وبٌن تلن المفاهٌم .

عمل المإسسة االعالمٌة هو من خالل حصر
مصادر التموٌل بؤن ٌكون تموٌالً ذاتٌا ً للمإسسة

-4وجدنا ان سبٌل تفعٌل االعالم هو من خالل

االعالمٌة  ،والتخلً عن التموٌل المركزي لإلعالم

اعتماد المإسسة االعالمٌة على مصادرها الذاتٌة

الن سوؾ ٌكون عرضة للتؤثٌرات الحكومٌة

لتموٌل نفماتها االعالمٌة .

والحزبٌة .

ٌ -5مكن المول ان التموٌل ٌشكل نمطة الضعؾ فً

 -5ممارسة الرلابة من لبل مجلس النواب على

عمل االعالم  ،اال ان ذلن الضعؾ من الممكن ان

عمل المإسسة االعالمٌة  ،لكن ٌنبؽً ان تكون تلن

ٌكون نمطة لوة فً عمله  ،حٌث ٌكون ضعفا ً اذا

الرلابة رلابة موضوعٌة الؽرض منها تصوٌب

كانت المإسسة االعالمٌة تعتمد على مصادر

عمل المإسسة ال ان تإدي الى شل وتعطٌل عمل

تموٌل اخرى كونها سوؾ تعمل لتحمٌك مصالح

المإسسة اإلعالمٌة فً معالجة المضاٌا اإلعالمٌة

جهات التموٌل  ،وٌعد التموٌل نمطة لوة اذا كان

المعاصرة .

تموٌالً ذاتٌا ً من مصادر المإسسة االعالمٌة .
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المصادر
علرررً  :لواعرررد األخاللٌرررات المهنٌرررة  ،مفهومهرررا
()1للمزٌد حول الموضوع ٌنظرر  :د .دمحم اإلدرٌسرً

وأساسرررها  ،إلزامهرررا ونطالهرررا  ،مجلرررة الحمررروق ،

العلمررً  ،اإلعررالم والعررة و مسررتمبله فررً الرروطن

كلٌررة الحمرروق  ،جامعررة الكوٌررت  ،ع، 1998 ، 2

العربً  ،دار الشإون الثمافٌة  ،بؽداد ، 1986 ،

ص. 357

ص. 11
) )2اختلؾ الفمه حول مفهوم االعالم بحسب

) )9للمزٌد حول الموضوع ٌنظر  :أ .نسرٌن

المواضٌع التً ٌعالجها االعالم وكذلن بحسب

حسونة  :اإلعالم الجدٌد _ المفهوم _ الوسائل _

الهدؾ من االعالم والوسٌلة المستخدمة ٌنظر :

الخصائص _ الوظائؾ  ،بال دار وسنة نشر  ،ص

مٌسر سهٌل  :اإلعالم االسالمً ولواعد تموٌمه ،

.7

ط ، 1دار الملم  ،سورٌا  ، 2012 ،ص . 21

) )10حٌث ان المتلمً ٌبحث عن االسلوب الجدٌد

)ٌ )3نظر فً ذلن :تارٌخ الزٌارة : 2017/2/1

فً بٌان المادة االعالمٌة ٌنظر فً ذلن  :د.

www.al-raeed.net/training

عبدالرزاق دمحم الدلٌمً  :المدخل الى وسائل

) )4بٌداء كاظم فرج الموسوي  :المنافسة ؼٌر

اإلعالم واالتصال  ،دار الثمافة للنشر والتوزٌع ،

المشروعة لإلعالنات التجارٌة (دراسة ممارنة)

االردن  ، 2011 ،ص .25كذلن ٌنظر فً ذلن :

رسالة ماجستٌر  ،كلٌة المانون -جامعة بابل ،

مٌسر سهٌل  :المصدر السابك  ،ص  . 7كذلن

 ، 2008ص. 14

ٌنظر  :أ .نسرٌن حسونة  :المصدر السابك  ،ص

) )5أ.د  .وهبة الزحٌلً ،أ.د .دمحم راتب النابلسً :

.8

اإلعالم االسالمً بٌن االصالة والمعاصرة ،ط،1

) )11د .فاروق خالد الحسنات  :اإلعالم والتنمٌة

دار المكتبً ،سورٌا ،2010 ،ص.15

المعاصرة  ،ط ، 1دار اسامة للنشر والتوزٌع ،

) )6د .محمود دمحم سفر  :اإلعالم مولؾ  ،ط، 1

االردن  ، 2011 ،ص . 198

مطبعة تهامة  ،السعودٌة  ، 1982 ،ص .21

) )12د .مً العبدهللا سنو  :االتصال فً عصر

) )7عزام ابو الحمام  :اإلعالم والمجتمع  ،ط، 1

العولمة _ الدور والتحدٌات الجدٌدة  ،دار النهضة

دار اسامة للنشر والتوزٌع  ،االردن  ، 2011،ص

العربٌة  ،الماهرة  ،2001 ،ص . 87

 -134ص . 135ومن خالل تعرٌؾ المشرع

) )13فالح كاظم المحنة :علم االتصال بالجماهٌر

العرالً لإلعالم نرى ّ
إن اإلعالم الحكومً العرالً

_ االفكار _ النظرٌات _ االنماط  ،ط ،1مإسسة

ٌمسم إلى اإلعالم الممروء واإلعالم المسموع

الوراق للنشر والتوزٌع  ،االردن ، 2001 ،

واإلعالم المرئً حٌث إن اإلعالم الممروء هو

ص17

الصحؾ والمجالت  ،أما اإلعالم المسموع فهً
اإلذاعة بٌنما اإلعالم المرئً هو التلفزٌون .

) )14مٌسر سهٌل  :المصدر السابك  ،ص . 92

()8وكلما كران االعرالم مسرتمال كلمرا كران موضروعٌا

))15حبث منشور للمزيد حول املوضوع ينظر املوقع التايل

فررً عرررض المررادة االعالمٌررةد .جررابر محجرروب

:

9

http://www.google.com/intl/ar_iq/polic
ies/faq/اتريخ الزايرة 2112 /2 /8
) )16د .زٌدان عبدالبالً  :وسائل واسالٌب
االتصال  ،ط ، 2دار النهضة العربٌة  ،الماهرة
 ،1979،ص. 37
) )17د .فاروق خالد الحسنات  :المصدر السابك ،
ص . 21
) )18د .فاروق خالد الحسنات  :المصدر السابك ،
ص . 21
) )19بحث منشور للمزٌد حول الموضوع المولع
التالً

للبحث

:
http://www.startimes.com/%3Ft%3
 D31464796تارٌخ الزٌارة . 2017 /2 /9
) )20د .كامل خورشٌد مراد  :االتصال
الجماهٌري واإلعالم _ التطور _ الخصائص _
النظرٌات  ،بال دار ومكان نشر  ،ص . 59
) )21د .جهاد كاظم العكٌلً  :مإشر دٌمومة
اإلعالم فً العرالً  ،بحث منشور فً مجلة
الباحث اإلعالمً  ،الصادرة عن كلٌة اإلعالم ،
جامعة بؽداد  ،ع  ، 3س  ، 2007ص . 76
) )22مٌسر سهٌل  :المصدر السابك  ،ص . 73
)ٌ )23نظر  :حسن مظفر الرزو ورفاله  :ثورة
الصورة  ،المشهد اإلعالمً وفضاء الوالع  ،مركز
دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت ، 2008 ،ص
. 70
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