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   آتابعرض

. دور وسائل اإلعالم في بناء الواقع وصناعة الرأي العام: تشكيل الوعي االجتماعي 

  محمد قيراط.د. أ :تأليف

  خالد زعموم. د: عرض

  آلية االتصالأستاذ مساعد  في 

  باإلمارات العربية المتحدةجامعة الشارقة

 com.hotmail@kzamoum : البـريـد اإللـكـتـرونـي
                    kzamoum@sharjah.ac.ae   

  
اعي   "صدر آتاب    ام              : تشكيل الوعي االجتم رأي الع ع وصناعة ال اء الواق ي بن " دور وسائل اإلعالم ف

ع          امعة الشارقة لألستاذ الدآتور محمد قيراط، عميد آلية االتصال بج        شر والتوزي  عن مكتبة الفالح  للن

  . صفحة 307، ويقع في  2007عام 

  
ي  ق الباحث ف ابانطل ذا الكت ة  ه ة العالق ساؤل عن طبيع ي الت ة ف ية متمثل كالية أساس ن إش  م

ع         ة والواق اعي  الجدلية القائمة بين وسائل اإلعالم الجماهيري سليط الضوء        و؛   االجتم استطاع الباحث ت

الي   تساؤالت فرعية من خالل طرح    لعالقة  هذه ا على   سهم وسائل اإلعالم           : ، وهي آالت ى أي مدى ت إل

في إيجاد فضاء عام لمناقشة األفكار واآلراء واألطروحات من قبل الجميع؟ أم أن هناك قوى محدودة                 

ا             ين       . جدا تسيطر على الفضاء العام وتحتكره لنفسها لتمرير أفكارها ووجهات نظره ة ب ا هي العالق م

  وسائل اإلعالم والرأي العام؟ 

     
اعي  "  تناول الفصل األول    ،يشمل الكتاب سبعة فصول    وعي الجم  " دور اإلعالم في تشكيل ال

ع رد ،وصناعة الواق لوك الف ى س صورة عل ا ال ي تترآه دة الت أثيرات العدي دد ، والت دى تح ى أي م  وإل

مدى تتالعب وسائل اإلعالم بالصور    وإلى أي ، وآيف ينظر اآلخر لنا،وسائل اإلعالم نظرتنا لآلخر   

  .لتغرس أفكارا ومعتقدات تتناغم وتتناسق مع القوى الفاعلة في المجتمع محليا ودوليا
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وسائل اإلعالم    دور  " وسائل اإلعالم وصناعة الرأي العام    "عنوان  تحت  يعالج الفصل الثاني    

ا الصناعات اإلعالمية والثقافية في       والمختلفة التي تستعمله    المتعددة  واآلليات ،في صناعة الرأي العام   

رة الجمهور اإلعالمي                   ا من ذاآ ة وإقصاء أخرى وإلغائه ذلك انتقلت   ،الترآيز على معطيات معين  وب

سياسة   ال وال لطة الم أة س ضليل تحت وط ى التزييف والت ة إل ائل اإلعالم من الكشف عن الحقيق وس

ع       ي المجتم ا لإلرهاب   فاإلسالم أصبح مر    . والقوى المختلفة الفاعلة ف ستعمل       ،ادف  والحشود أصبحت ت

ام     رك "آأرقام ونسب للتعبير عن رأي ع ة      " مفصل "و" مفب ق إستراتيجية وخطة مدروسة بطريق وف

ة  ة وعلمي داث  . منهجي ا أح بتمبر 11أم ة      ، ف2001 س وعية والحري اطير الموض ن أس شفت ع د آ ق

  .والنزاهة والمسؤولية في الممارسة اإلعالمية

  

وسائل اإلعالم في زمن اإلرهاب والحروب           "  المعنونث من الكتاب    يستعرض الفصل الثال  

ة أهداف           ". واألزمات ا لخدم ة وإنم ة الحقيق يس لخدم ات ل ائق والمعطي الكيل بمكيالين والتالعب بالحق

  .محددة على حساب النزاهة والموضوعية والمسؤولية

عار  ت ش سي    تح الل تي ن خ ت م صحافة واغتيل ت ال اب حوآم ى اإلره رب عل وني  الح ر عل

ة ومن                  دان المعرآ ي مي ة ف ون عن الحقيق م يبحث اتوا وه ذين م صحافيين ال وطارق أيوب وعشرات ال

ا من                       ة، وغيره ة العالمي ى الخريطة اإلعالمي ة مسحها من عل خالل قصف تلفزيون الجزيرة ومحاول

ة اآلخر ة نظر ورؤي ع وجه اغم م ي ال تتن الم الت صبح الحقي.األصوات واألق ي زمن الحرب ت ة  فف ق

سها      ًاوالصورة جزء  ة والمسؤولية والموضوعية والكشف           ، من الحرب نف يم النزاه ذلك تضرب ق  وب

ى حرب            . عن الحقيقة عرض الحائط    ر إل والتاريخ شاهد على ذلك من حرب الفيتنام إلى حرب الجزائ

ستحوذ          . الخليج الثانية والثالثة   ى وقت     ومن هنا، نستطيع القول إن هذه الوسائل اإلستراتيجية التي ت  عل

ان         ر من األحي د في الكثي آبير من وقت البشر أصبحت تساهم في تشكيل وصناعة وعي اجتماعي بعي

ا صورا مصطنعة ومف  ون يومي ي تك صور الت ع، وأصبحت ال صلة بعن الواق ة ومف ي رآ درآات ف م

د هو إرضاء                 الجمهور وفق مقاسات وسيناريوهات تم طبخها وإعدادها في قاعات تحرير همها الوحي

  .صاحب السلطة المالية والسياسية

  
ع وان الفصل الراب صورة" بعن اء ال ة وبن ات العام ة، العالق ستعرض ".الدبلوماسية العام  ي

صورة ال   اء ال ن أجل بن ة م ات العام ية، وبالعالق الم بالدبلوماس تالط اإلع ان اخ ي أذه ها ف راد غرس م
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فأمريكا من خالل السيطرة على الصناعات اإلعالمية والثقافية تحاول أن تحسن صورتها في                . البشر

الم بهدف إرساء                       وتر في الع ؤر الت العالم وتحاول من خالل الدبلوماسية العامة أن تبرر وجودها في ب

ة  بسب أقوال صقور البيت األبيض بط     أسس الديمقراطية والعدالة االجتماعية والرفاهية في العالم ح        يع

  .الحال

  
ا زال يع       "البحث عن الفعالية في اإلعالم العربي        " يتناول الفصل الخامس إشكالية      ذي م ني من   ا، ال

ة طموحات                 ين مطرق ة ب ه مؤسسة تائه ا        شلل جعل من سلطة وهيمنته روت ال اهير وجب ومطالب الجم

ي    وطن العرب ي ال ة ف سة اإلعالمي ات المؤس ى مخرج تراتيجية   ،عل ى إس ة إل ي بحاج اإلعالم العرب  ف

ضليل              ة والت صور النمطي صحيح ال وة لت سير الفج ر وتج اورة اآلخ ديل لمح الم ب ى إع دة، وإل جدي

  .والتشويه

  
، من   "البحث عن الهوية في اإلعالم العربي        "في الفصل السادس يستعرض الكاتب إشكالية       

ي           خالل التطرق لالنجراف الثقافي والفضائيات الهابطة        ا من الممارسات الت ع وغيره وتلفزيون الواق

عالم العربي في   فاإل. تزيد من ذوبان المؤسسة اإلعالمية العربية ورسالتها في اآلخر وفي ثقافة اآلخر           

ة              األل ي تقليص الفجوة الرقمي ة اآلخر وف ى مخاطب درة عل ي الق ل ف رة تتمث فية الثالثة أمام تحديات آبي

  .دمة المواطن العربي وإرساء أسس تنمية مستدامةواستغالل تكنولوجيا االتصال لخ

  
اب    ن الكت ر م صل األخي ب    "الف زام والتالع ين االلت صراع ب الم وال ائل اإلع رق "وس  يتط

ة ة والثقافي صناعات اإلعالمي ي دروب ال ة، وف سة اإلعالمي ل المؤس دائم داخ ي وال صراع الخف . لل

دم               ة لتق ا تبحث عن الحقيق دعي أنه ة ت ام، لكن            فالمؤسسات اإلعالمي رأي الع ا هي لل سها    ها آم تجد نف

ع، حيث      ة داخل المجتم وى المختلف سياسة والق ال وال ل سلطة الم زاز من قب ضحية االستغالل واالبت

سة     لطة خام ى س ة إل ة والحاج سلطة الرابع ول ال ظ أف اب   . نالح ات واإلره روب واألزم ة الح فتغطي

ا        والقضايا المثيرة للجدل في العالم أصبحت تكشف باستمرا        ه آم ر التالعب لفبرآة الواقع وليس لتقديم

زة للممارسة              . هو للرأي العام   سمة الممي االبتعاد عن االلتزام والمسؤولية واحترام القارئ أصبح هو ال

شرين  ادي والع رن الح ي الق ة ف صراع   . اإلعالمي اس وال ي األس صورة ه ة وال أصبحت حرب الكلم

  .لرأي العامأصبح اليوم حول صناعة الصورة والسيطرة على ا
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ا أن         ى نتيجة مفاده رن الواحد       وقد خلص الكاتب إل ستقبلية اإلستراتيجية في الق ات الم الرهان

ل في الدبلوماسية                  ة، تتمث صاد المعرف صال واقت والعشرين، قرن االنفجار المعلوماتي وتكنولوجيا االت

ام هي      فالقدرة على االتصال والتواصل وصناعة     . واإلعالم العامة والعالقات العامة   رأي الع  أساس  ال

ا                 آسب المعرآة في الميدان، معرآة أصبحت تتمحور حول الصورة التي تحدد موقفنا وسلوآنا تجاه م

  .يدور حولنا وفي العالم

  

ة                         ين وسائل اإلعالم الجماهيري ة ب ة القائم ة التفاعلي ل العالق لقد وفق الباحث في شرح وتحلي

ع  ه الواس ع بمفهوم سيا:والواق اعي وال افي، االجتم صادي والثق رز سي واالقت ث أب أثير  حي ة الت طبيع

سيا في               .المتبادل بينهما  ا    ففي الوقت الذي تلعب فيه وسائل اإلعالم الجماهيرية دورا رئي شكيل رؤيتن ت

ي                      وين مخزون معرف سهم في تك وتصوراتنا للعالم وفق ما تقدمه لنا من صور نمطية وأفكار جاهزة ت

ة؛  ور ذهني ت وص ي ذات الوق بف ضامين يلع ض الم ياغة بع ه وص ي توجي ا ف ع دورا مهم  الواق

ي ال                  صاديا ف يا واقت شطة سياس ة والن وى الفاعل . مجتمع اإلعالمية، خصوصا تلك التي تخدم مصالح الق

ة  صراع القائم ستقبل صناعة وهندسة إن عناصر ال تحدد م ي س ائل اإلعالم هي الت ع ووس ين الواق ب

  .   محليا ودولياالرأي العام

  

  


