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ال بلد في العالم يعطي الصحافة حرّية مطلقة 
وجوه التضليل اإلعالمي ال تقتصر على السياسة 

رأي

علام  املعلومات،  عىل  التأثري  حاول  اال  العامل  يف  بلد  يوجد  ال 
الوسائل، الضغوط  ابرز هذه  اليها كاداة سلطة. من  انه ينظر 
امنية،  دستورية،  مستويات:  ثالثة  وفق  تتم  التي  الحكومية 

صحافية )قانون املطبوعات( وجنائية. 
من  اليسار،  اقىص  اىل  اليمني  اقىص  من  العامل،  دساتري  كل 
اىل  اليابان  واليونان، من  اسبانيا  اىل  السابق  السوفيايت  االتحاد 
االحيان  من  كثري  ويف  التعبري،  حرية  احرتام  عىل  تنص  لبنان، 
بالعبارات نفسها. الفرق هو، كام هي الحال دامئا، يف التطبيق. 
عىل   1945 عام  دستور  من   12 املادة  تنص  مثال،  اسبانيا،  يف 
ان "حرية التعبري هي محرتمة، اال اذا كانت تحول دون االداء 
من  االول  القسم  من   17 املادة  وتنص  للحكومة".  السليم 
"لكل  وتعديالته:   1978 عام  الصادر  للدستور  الثاين  الفصل 
شخص  اي  حرمان  يجوز  وال  واالمن.  الحرية  يف  الحق  شخص 
يفرضها  التي  للحاالت  وطبقا  املادة  لهذه  مراعاة  حريته  من 

عليها القانون وبالشكل الذي يقره".
دستور  من   14 املادة  تدعو  الدميوقراطية،  مهد  اليونان،  يف 
1952 اىل احرتام حرية التعبري وتنوع االراء "اذا كانت تنسجم 
بعد  او  قبل  املنشورات،  مصادرة  فان  الحكومية  القوانني  مع 
الطباعة، محظورة، اال اذا كانت تتعرض لشخص امللك، او لويل 

العهد، او للديانة الكاثوليكية وملوظفي الدولة".
االمرباطور  رئيسية:  ثالثة مواضيع  اليابان، هناك حظر عىل  يف 

وارسته،  الدين واالقليات. 
تتعرض  ال  ان  رشط   التعبري،  حرية  الدستور  يكفل  لبنان،  يف 

للسلم االهيل، وهو تعبري يسهل تأويله.   
اما بالنسبة اىل القوانني االمنية، فال يوجد بلد يعطي الصحافة 
الحرية املطلقة يف النرش. فاعالن بعض الحقائق ليس دامئا لخري 

املجتمع، السيام اذا كانت هذه الحقائق تهدد االمن الوطني.
الحقوق  تعالج   املطبوعات(  )قانون  الصحافية  القوانني  ان 
منها  اكرث  تقييدية  معظمها  ان  علام  الصحافية،  واملحظورات 
والواليات  قطر  مثل  البلدان  بعض  يف  غائبة  انها  اال  حامئية. 
العامة  القوانني  تعالج  وبريطانيا،  وسويرسا  وبلجيكا  املتحدة 

الخروقات التي تحصل.
بصفة  هو  العقوبات  قانون  فان  الجنائية،  القوانني  لجهة  اما 

يف  مسؤولياتها  تحمل  اىل  الصحافة  يدعو  فهو  عادل.  عامة 
درجة  اىل  قيودا،  القوانني  هذه  تخبىء  ان  وميكن  تنرشه.  ما 
النطاق  واسع  نحو  يطبق عىل  ان  ميكن  اخالقي  غري  ختام  ان 

ومتكرر. 
السلطات  عن  يصدر  ما  كل  فهي  الرسمية،  التوجيهات  اما 
والسياسية  االقتصادية  الضغوط  السيام  والعسكرية،  املدنية 
الصحافة،  حرية  من  للحد  مرئية  االكرث  الوسيلة  تعترب  التي 
الحكومات وسعت  االقتصادية.  والضغوط  الرقابة  اىل  كاللجوء 
نطاق هذه الضغوط من خالل منح وسائل االعالم والصحافيني، 

وتقدميات. تسهيالت 
اما االعالنات الرسمية فهي مخصصة لفئة "مع" ومحظورة عىل 
املعلومات  كحجب  استثناءات،  ثالثة  هناك  ان  اال  "ضد".  فئة 
ويزّور  التضليل  ميارس  االحتجاز  اشكال  من  شكل  هو  الذي 
الحقيقة التي هي االولوية االهم للصحافيني. هذه املامرسات 
هي غري مرشوعة، وغري مرئية، وتجعل معرفة الحقيقة ضبابيا. 
لكن السلطات تحاول ترويض الصحافة وتحويلها اىل رديف لها 

او حليف، او عىل االقل متعاون.
ان التضليل االعالمي، بصفة عامة، مل يساعد يوما عىل توطيد 
يف  الكامنة  االزمات  تنفجر  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  االمن، 

نهاية املطاف. 
حدة  تخفيف  وقادرة عىل  واسعة  بصالحيات  تتمتع  الصحافة 
التوتر، لكنها يف الوقت نفسه، مبامرسة التضليل، تثري املخاوف 
وتديم الخوف. وميكننا اليوم، من دون حرب، اثارة مجتمع ضد 
الوكاالت  هيمنة  اخرى.  عرقية ضد  او  اجتامعية  وطبقة  آخر، 
 120 ميتلك  فالغرب  شامل،  كامل  هو  املعلومات  الدولية عىل 

وكالة انباء تغطي ما يقرب من 70 دولة.  
جدا.  سهل  السياسية  الدعاية  اىل  املعلومات  من  االنزالق 
الكتابات املتكررة عن حرية الصحافة يف العامل العريب، ال تعني 

ان الحرية هي يف صلب االهتامم، بل انها يف ازمة.    
الصحافة تلعب دورا تضليليا يف العامل الثالث من خالل تشكيل 
الحكومات  فتفرض  فعله،  وردود  افكاره  بتنميط  العام  الرأي 

كوابح عىل بنية املؤسسة ومامرستها. 
يتم التالعب باالخبار من خالل:  

او  السفسطة  التضليل االعالمي"(،  االرباك: )راجع: "مناذج من 
التسامح  التالعب املنطقي بالكالم: "علينا ان نطالب باسم  فن 
الحق يف عدم التسامح مع غري املسموح به"، استطالعات الرأي، 
العدد  الدماغ،  غسل  السياسية،  الدعاية  املرشوط،  الفعل  رد 
عالمات  والنعوت،  الصفات  الكاريكاتور،  الصورة،  )الرقم(، 
اىل منوذج(:  املثل  )تحول  التكرار  الكتب،  التعجب واالستفهام، 
القوالب  البداهة(،  )درجة  الكامنة  املعاين  الفرنسية"،  "الثورة 
التمهيدية،  الجمل  الطباعة،  االخراج،  االفرتاضات،  النمطية، 
القراء،  رسائل  الصور،  كالم  الفرعية،  والعناوين  العناوين 
العبارات االستهالكية، االعالن، االمثال والحكم واالقوال املأثورة، 
التالعب  املشاهدية،  النجومية،  االعامل،  جدول  التوقيت، 
باملناقشات املتلفزة، التسويق السيايس، رأس املال، الخ...                                        
الحقيقة التي نتعاطى معها يف يومنا هذا، ما هي اال وهم، ألن 
نتعاطى  وما  نصادفه  ما  واحدة.  ليست  بساطة  بكل  الحقيقة 
يكون  قد  نظر،  وجهات  لها  مختلفة  صيغ  عن  عبارة  هو  به 

للحقيقة. انعكاسات  بعضها متعارضا، 
كلنا  الرتجمة.  افخاخ  مثال  يتضمن   )La confusion( االرباك 
ان  كام  الشهرية.   التعريف  وال   ،242 القرار  ديباجة  يذكر 
البليون يف الواليات املتحدة وفرنسا هو الف مليون، بينام هو 

يف انكلرتا وسائر اوروبا مليون مليون.
ميكن لبني البرش ان يقعوا يف االرباك نفسه يف التعبري الجسدي 
فطريقة  االجانب.  من  املفهومة  غري  التقاليد  من  املوروث 
السالم والتحية تختلف من بلد اىل اخر، السيام ما يتعلق منها 

بعدد القبالت واملسافة بني شخصني يتواجهان. 
الذي  "اللعني"  الجواد  "هانس"  كحالة  حسنات  ولالرباك 
يتواصل مع صاحبه، بطرق نضوته باالرض: رضبة للحرف "ا"، 
فون  فيلهم  صاحبه  علمه  ان  بعد  وهكذا...  لـ"ب"،  رضبتان 

اوسنت االبجدية، وهو مدرس متقاعد من برلني.
اما التضاد )Le parodoxe( اي التضارب يف املعنى من خالل 
التعابري املستخدمة، فهو كان نقول مثال "ان افكر بانني ال اريد 
احب  ال  باين  سعيد  و"اين  بك"،  افكر  انني  يعني  بك  التفكري 
اكرهه".  ما  وهذا  منه  كثريا  الكلت  احببته  لو  الين  امللفوف، 
وغالبا ما يتعارض وجه مضيفة الفندق مع شارة "اهال وسهال" 

التي تحملها عىل صدرها. 
ال داعي للقول ان هذا ال ينطبق عىل الحيوان فقط.

الخفية  الكامريا  اىل  نلجأ  التجريبي،   التضليل  العطاء مثل عن 
التالية: بالتجربة  للقيام 

تركن سيدة سيارتها يف املوقف 1 ثم تنقلها رافعة اىل املوقف 2.
برفقة  عودتها  وقبل  النجدة،  الستدعاء  تركض  دهشتها،  لشدة 
 .1 يف  ركنتها  الذي  املكان  اىل  السيارة  الفريق  يعيد  العامل، 
قواها  بسالمة  الشك  االن  عليها  االوىل،  الصدمة  عن  فعالوة 

العقلية.
ليك ينجح التهديد، يجب ان تتوافر فيه رشوط ثالثة: ان يكون 
تطاول  وان  بجدية،  يؤخذ  كاف حتى  اىل حد  ممكنا  او  مقنعا، 
الهدف  مبقدور  يكون  ان  يجب  كام  املهدد.  الفريق  اهدافه 

للتهديد. الخضوع 
عند  تشخيصه  فيمكن  هدفه،  بلوغ  عن  العاجز  التهديد  اما 

محاولة رسقة مرصف يتبني انه اعلن افالسه البارحة. 
يف عمل االستخبار، ميكننا هنا ان نعطي دليال عىل التضليل من 
خالل عمل اجهزة املخابرات الذي يتضمن شقني: الحصول عىل 
عىل  الحصول  من  العدو  ومنع  )تجسس(،  العدو  عن  معلومة 

التجسس(. معلومة )مكافحة 
مضللة  معلومات  العدو  تزويد  وهو  ثالث  نشاط  ايضا  هناك 
من خالل مقولة "ماذا يعتقد انني اعتقد ما يعتقد؟". علام ان 

السوفيات كانوا يضيفون اىل ذلك ضغط النفوذ.
فقدمية  الناخبني  سلوك  الرأي عىل  استطالعات  تأثري  مسألة  اما 
قدم االستطالعات نفسها. فالتالعب باالرقام سهل يف ظل غياب 
لضبط  محاوالت  حصلت  فشيئا  وشيئا  وقاسية.  دقيقة  ضوابط 
االنظمة  يف  واحد  ناخب  اصبح صوت  بعدما  االوضاع خصوصا 
باملصائر  ويتحكم  والحكومات،  الحكم  يبدل  الدميوقراطية 

واملقدرات.
نحن نعرف القليل جدا عن تأثري استطالعات الرأي عىل سلوك 
الناخبني. قد تكون هناك "تداعيات": تصويت الناخبني للجانب 
عن  ويعرّب  عكسيا  يكون  قد  الفعل  رد  منترصا.  اعلن  الذي 

"التعاطف" مع الخارس لتجنيبه هزمية قاسية.
هناك ايضا وضع التوقعات، تنظيمها ونرشها. لضامن معلومات 
ميكن للناخبني الركون اليها، ينبغي الستطالعات الرأي ان تحرتم 

عددا من القواعد يف وضع استبياناتها وعيناتها. 
يف  شيللر  هربرت  يحيك  النوعية.  عىل  الكمية  تفوقت  لقد 
الكبار  الدمى  محركو  يجذب  كيف  بالعقول"  "املتالعبون  كتابه 
الرأي  خيوط  الجامهريي،  االتصال  وسائل  واالعالن  السياسة  يف 
املتحدة  الواليات  يف  االعالم  اجهزة  مديرو  يقوم  يقول:  العام. 
واملعلومات،  الصور  تداول  عملية  اسس  بوضع   االميركية 
ويرشفون  عىل معالجتها وتنقيحها واحكام السيطرة عليها . تلك 
الـصور واملعلومات التي تحدد معتقداتنا  ومواقفنا، بل وتحدد 

سلوكنا يف النهاية. 

* استاذ جامعي

املوضوعية االعالمية حلم ال يزال بعيد املنال. فالتالعب باالخبار واالراء، وان كانت تتشارك فيه كل االنظمة السياسية، 
البدائية واملتقدمة، اليمينية واليسارية، القدمية والحديثة، ال يقترص فقط عىل الشأن السيايس، وان كان هذا ابرز وجوهه
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غخ بُؾو٤وخ ثٌَ ثَاألٕ  ،ْٝٛ الا٢ٛ  ب، ٓٛنا بك٢ ٣ٞٓ٘ بغ٠ ٓؼٜبُز٢ ٗزؼاُؾو٤وخ ا
د بٝعٜ بص٤ؾ ٓقزِلخ ُٜ هح ػٖبػج غ٠ ثٚ ٛٞبٗزؼ بككٚ ٝٓبٗص بؽلح. ٓا٤َُذ ٝ

 د ُِؾو٤وخ.بٍبٗؼٌا، بهظبٓزؼ بٗظو، هل ٣ٌٕٞ ثؼعٜ

 هاُوواعخ ب٣نًو ك٣ج بًِ٘. ُزوعٔخاؿ بكقا ٣زعٖٔ ٓضال (La confusion) ىبهثالا
ُق اٛٞ  بُٔزؾلح ٝكوَٗاد ب٣ُٞالاج٤ِٕٞ ك٢ ُإ ا بًُٔش٤ٜوح.  اُزؼو٣ق اٍ ا، 242ٝ

 ٤ِٕٓٞ ٤ِٕٓٞ. بٝهٝثائو بٍٝ اٌِٗزواٛٞ ك٢  ب٤ِٕٓٞ، ث٤٘ٔ

٤ُل بُزوآٖ  ُٔٞهٝساُغَل١ اُزؼج٤و اى ٗلَٚ ك٢ بهثالاك٢  إ ٣وؼٞاُجشو ا ٢ج٣ٌٖ٘ٔ ُ
 بٓ ب٤ٍٔالافو، ٠ُ ارقزِق ٖٓ ثِل  ُزؾ٤خاّ َُٝالاطو٣وخ . كٗتبعالآٖ  خُٔلٜٞٓاؿ٤و 

  .ٕبعٜاث٤ٖ شقص٤ٖ ٣زٞ كخبَُٔاٝ دُوجالاثؼلك  ب٣زؼِن ٜٓ٘

 ومؽجٚ، ثطبصصَ ٓغ ا٣زُٞن١ ا "ُِؼ٤ٖا"ك اُغٞاٌٗ" بُخ "ٛبؾً دبؽَ٘ى بهثُٝال
ٕ ػِٔٚ ا... ثؼل اُـ"ة"، ٌٝٛنٕ ب"، ظوثزاهض: ظوثخ ُِؾوف "البٗعٞرٚ ث

 ػل ٖٓ ثو٤ُٖ.ب، ٝٛٞ ٓلهً ٓزوثغل٣خالاٍٝزٖ اؽجٚ ك٤ِْٜ كٕٞ بص

ث٤و بُزؼاٍ ٠ ٖٓ فالُ٘ٔؼاهة ك٢ بُزعا١ ا (Le parodoxe)ك بُزعا بٓا
كٌو ا٢٘ٗ اُزل٤ٌو ثي ٣ؼ٢٘ اه٣ل ا ٢٘ٗ البكٌو ثإ ا" ٕ ٗوٍٞ ٓضالبًكٜٞ ، َُٔزقلٓخا

 بٓ آ٘ٚ ٝٛن اًض٤و ذًِالؽججزٚ ا٢ٗ ُٞ ُِٔلٞف، الاؽت ا ٢ٗ الب٢ٗ ٍؼ٤ل ثاٝ" ،"ثي
 بُز٢ رؾِٜٔا" ٍٜٝال ٛالاهح "بُل٘لم ٓغ شاٝعٚ ٓع٤لخ  هضب٣زؼ بٓ بُجب. ٝؿ"ًوٛٚا

 . بػ٠ِ صلهٛ

 ٕ كوػ.اُؾ٤ٞا٣٘طجن ػ٠ِ  ال إ ٛناػ٢ ُِوٍٞ اك ال

 ٤ُخ:بُزاُزغوثخ بّ ثبُِو٤ ُقل٤خا ا٤ٓوبٌُا٠ُ ا أغُِٗزغو٣ج٢،  اُزع٤َِ اء ٓضَ ػٖ بػطال

 

 -    _  

  1       2 

 

الدكتور غدير سعادة* 


