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وال ةةي ي يخ  ةة  الدسةة ور ايمريكةةي   ضةةمنهاحريةةة الصةةحافة حةةي لحةةدى الحريةةاا ايساسةةية ال ةةي 

فةي    طة الرابعةة ولذا كثير ما ي حدث النةا  والمخ صةون عةن اإلعةالم باع بةار  السة      . أمريكيان حولها

وبسةب  ذلة   ي و ةع    . بعةد السة طة ال نذيذيةة والسة طة ال شةريعية والسة طة القضةا ية         وذلة   المج مع

بحياد وأمانة  نقل الخبر  قوم بدورحا في م ابعة ايحداث  والجمهور ايمريكي من صحاف ه الوطنية أن 

اي ذةا  حةوح حريةة    مةن  رغم ه ع ى اللي أن .ع ى حيا هم ومس قب هم بموضوعية  بعا هأبعاد  وو ح يل 

  وفةي  ايمريكية بشكل عةام حوح دورحا في الحياة  المخ صين اخ  ذاآراء فإن الصحافة واس قاللي ها  

من  المؤسسة اإلعالميةوفي الوا ع  كانا موا   . بشكل خاص عم ية صنع و وجيه السياسة الخارجية

حةوح  الكثيةرين  ثةارة اسة ياء الةبعض  و زايةد شةكو       فةي ل  سبباالوطنية والدولية الهامة بعض القضايا 

  .حيادي ها وأمانة القا مين ع يها  وسالمة القرار الذي يضمن اس قاللها

ومع بزوغ عصر ايلك روناا واي صاح الذوري عبر اي مار الصةناعية  وا جةا  المؤسسةاا     

 ية في كافة أنحاء المعمورة  المر نحو نقل الحدث حاح و وعه ع ى شاشاا ال  ذزيونعموما اإلعالمية 

أصبح اإلعالم   وبغض النظر عن حيادي ه وأمان ه  لحدى أحم القوى الذاع ة في حياة و وجهاا مخ    

لذ بينما  اما الوسا ل اإلعالمية بةربط مخ  ة  الشةعو  بعضةها بةبعض  عم ةا ع ةى فة ح         . الشعو 

  و بادح وجهاا النظةر بةين   و ط عاا الغيرو اريخ ووا ع حياة ل  عر  ع ى ثقافاا النا   المجاح أمام

الوسةا ل اإلعالميةة  نةاة ا صةاح بةين الماضةي        اوحكةذا أصةبح   .الم باعةدة  النخ  السياسةية والثقافيةة  

والحاضر  وبين الغني والذقير من الشعو  والطبقةاا  وأداة  ذاعةل ثقةافي وحضةاري عبةر العصةور       

 .الغيرالي  حياة وموا   وأسفي مشاعر  حامة ريوالمحيطاا  و وة  أث

ايخبةار السياسةية     نبع أحمية اإلعالم في الحياة ايمريكية من كونهةا ايداة ال ةي  قةوم ب غطيةة     

  وم ابعة ما  مةر بةه المؤسسةاا الحكوميةة والمنظمةاا ايح يةة الهامةة مةن  طةوراا           وغير السياسية

واي  صةادية وايج ماعيةة    و ركيز ايضواء ع ى حياة وموا   ونشةاطاا  يةاداا المج مةع السياسةية    

للى جان  ذل   كثيرا ما  قوم المؤسساا اإلعالمية ب قصي الحقا   . والع مية والثقافية والذنية وغيرحا

فيما ي ع   بالمشاكل ايج ماعية واي  صادية ال ي  عاني منها  طاعاا شعبية معينة أو مناط  جغرافية 



الصحة العامة والبي ة  مع محاولة خ ة  وعةي شةعبي     دون غيرحا  وال وعية بخطر بعض العاداا ع ى

ر وولما كان من المذروض أن يسعى اإلعالم للى نقل  الخبر و عميمةه وكشة  المسة     .ورسمي  جاحها

منه و ح يل أسبابه وأبعاد   فإن اإلعالم كثيرا ما اصطدم مع الجهاا الرسمية ال ي  حاوح أحيانا ال س ر 

ي   لخذةاء بعةض ايخطةاء عةن الشةع  وممث يةه  ممةا جعةل ال ةو ر         ع ى بعض ايحداث وال طوراا و

اإلعةالم  رجاح ومؤسساا لي أن كون . يسود عال ة المؤسسة الرسمية بالمؤسسة اإلعالمية  اينسجام

والحكةام ورجةاح الكةونجر  وأصةحا  المصةالح       وة  أثير اج ماعية وسياسية حامة  دفةع الحكومةاا   

خدمةة  عةرض وجهةاا نظةرحم و   ودحم ومحاولة اس غالح لمكانيةا هم ل ال قر  منهم وخط  للى الخاصة 

 . أحدافهم الخاصة

وع ى الرغم من وجود آي  الجرا د والمجالا ومحطاا الراديو وال  ذزيون المه مة بالسياسة  

أن حنةا  شةبه لجمةال ع ةى      لي  لقا مين ع يهاا  و باين الخ ذياا الثقافية والسياسية ومصالح الخارجية

لذ بينما و ذا جميع المؤسساا اإلعالمية واإلعالميين  قريبا ضةد  . الموا   من القضايا الدولية الهامة

ال ورط ايمريكي في الحر  الذي نامية في أوا ل السبعيناا من القرن الماضي  و ذوا جميعا  قريبا مةع  

فةي أفغانسة ان فةي الثمانينةاا      ضد السوفييا مس مين  يام بالدحم بغزو جزيرة جرانادة ودعم الثوار ال

للةى جانة  ذلة       .كما وفقوا للى جان  صرال السود في جنو  افريقية ضد نظةام ال ذر ةة العنصةرية   

 اما كل المؤسساا اإلعالمية ايمريكية  ودون اس ثناء  ب أييد سياسةاا لسةرا يل العنصةرية  ودعةم     

 ر ع ةى حجةم وطبيعةة المعونةاا ايمريكيةة ل كيةان الصةهيوني         ال حال  ايمريكي اإلسرا ي ي  وال سة 

وفيما عدا حايا   ي ة رافقا حةدوث أزمةاا دوليةة    . والحي ولة دون طرح ذل  الموضول ل نقاش العام

كبيرة  كايزمة ايمريكية في في نام  بل ربع  رن  وأزم ها اليوم فةي العةرا   فةإن السياسةة الخارجيةة      

 .غيرا م حوظا بسب  الضغوط اإلعالميةايمريكية لم  شهد  

ذلة   و ية فيحدث عادة بطريقة غيةر مباشةرة  أما دور اإلعالم في صنع و وجيه السياسة الخارج 

ويمكةن  . ال ي  د  ةدعم و ةد  عةارض وجهةة نظةر الحكومةة       من خالح خ   رأي عام مؤيد لوجهة نظر 

ممارسة ه لةذل  الةدور مةن خةالح   بةع       ال عر  ع ى دور اإلعالم في  وجيه السياسة الخارجية وكيذية 

  وا جه للى 3002لذ بينما و   اإلعالم بكامل  و ه مع الحر  في عام . من عم ية غزو العرا  همو ذ

ال س ر ع ى ما كان لديه من مع وماا   نا ض مع لدعاءاا اإلدارة فيما ي ع ة  بم كيةة العةرا  يسة حة     

للى ال شكي  في صوا  الحر  والكش  عن ما سرة  بعد أن أصبحا الحر  خاالدمار الشامل  ا جه 

الحةر   مةن خةالح ال ركيةز ع ةى سة بياا      لذ . ا  رف ه اإلدارة من أخطاء وأكاذي  ل برير عم ية الغةزو 

خ ة  ضةغوط   منةاحض لهةا  وحةذا  سةب  فةي      أمريكي رأي عام اس طال اإلعالم خ   وبعض جرا مها 

 .وسح  القواا ايمريكية من العرا  الحر  كبيرة ع ى البيا ايبيض والكونجر  لو  



ويمكن القوح باخ صار أن اإلعالم ايمريكي يق  باس مرار مع اإلدارة الحاكمةة بغةض النظةر    

وي فةي الخةار    عن  وجها ها السياسية وموا ذها العقا دية  وأنه يدعم المغامراا العسكرية ايمريكيةة  

الحر  الرابحة وضد الحر  الخاسةرة  وذلة     خاسرة  أي أنه معحروبا ي حوح ضدحا لي حين  صبح 

وحقو   مصالحل ال ي ي  عطي أحميةجهة النظر ايمريكية  وحس  مقايي  الربح والخسارة من وطبعا 

وع ى سبيل المثاح  يوجد اليوم في العرا  أكثر من خمسةين ألة  مر ةز     . الضحايا من شعو  أخرى

ليةة لصةالح وزارة الةدفال ايمريكيةة  لي أن اإلعةالم      أمريكي وغير أمريكي يقومون بأعماح أمنيةة و  ا 

ايمريكي لم يحاوح كش  أسرار حؤيء  وي ما ير كبونه من جرا م بح  العرا يين  وي يع رض ع ةى  

عدم خضوعهم لقانون يحاسبهم  وي ي حدث عن أدوارحم ودوافع وجودحم  وي عن عةدد الق  ةى مةنهم     

 .وكأنه ي وجود لهم لطال ا
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