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المحور العاشر
االعالم والسياسة الدولية
شهد العالم منذ بداية العقد األخير من القرن الماضي عددد مدن التغيدرا فدي
هيكد العالقددا
مجاال

الدوليددة وتفاعالتهددا وقددد انعكد

الحياة ولع ما حدد

ذلد بشددك واضد علد معظددم

مدن تطدورا تكنولوجيدة ومدا تبعهدا مدن تطدورا

وسائ االتصا واإلعالم ونظم االتصاال يعدد أبدر هدذ المتغيدرا بد اصدب
اإلعالم وكيفية تطويعه فدي تكنولوجيدا االتصدا عنصدرا هامدا مدن عناصدر تقيديم
القوة الشاملة للدولة وبالتالي تقييم قوة الدولة المتحكمة في النظام الدولي الحالي.
فنتيجة لعصر ثورة االتصا والفضائيا

التدي تبد عبدر األقمدار الصدناعية

وما شهدته وسائ اإلعالم من تقدم تقني ووظيفي ادى انتشار القنوا

التلف يونية

الفضددائية فضددال االنتشددار المددذه لوسددائ اإلعددالم األخددرى سددوا المسددموعة أو
المقددرو ة ناهي د عددن شددبكة المعلومددا

الدوليددة (اإلنترن د ) ممددا دف د باألحدددا

المحلية إل دائرة االهتمام العالمي وجذب االحدا

العالمية إلد بدور ة االهتمدام

المحلي في ظد النظدام الددولي الجديدد الدذ يكدر

أهميدة اإلعدالم السياسدي فدي

خدمة اهدافه واستراتيجيته الجديدة وسع إل االعتماد عل اإلعالم كسالح أكثر
فاعليددة مددن اللجددو إل د القددوة العسددكرية والعن د

ب د وسددالح أكثددر خطددورة مددن

السدداب باعتبددار يعتمدددد علدد وسدددائ اإلقنددا والترغيدددب والترهيددب والتضدددلي
والخدا بالصورة تبدو للعيان أنها الواق والحقيقة .
لقد خل النظام الدولي بقيادة الواليا
بر

المتحدة األمريكية لنفسه نظام اعالميدا

معالمه األول في تغطية حرب الخليج الثانية عام  1991اثدر فدي أحددا

االحتال األمريكدي للعدرا عدام  , 2003احدتال افغانسدتان عدام  2002موظفدا
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فددي ذل د اقددوى مددا وصددل

اليدده تكنولوجيددا االعددالم واالتصددا  .فسددما

الدولي ب عامته االمريكية في السياسة الدولية المعاصرة تبدر فدي ثدال
رئيسية اد

النظددام
سدما

ال تشدكي هيكليدة النظدام الددولي او العدالمي المعاصدر برفقده نظدام

اعالمي معاصر وهذ السما

هي-:

السمة االولى  :تتمث في الثدورة الهائلدة مدن وسدائ االتصدا ونقد المعلومدا
وسرعة تداولها عبر الدو .
السمة الثانية  :تتجل في خاصية الثورة العلمية والتكنولوجية التي تمث بالسل
والمعدا ووسائ انتاج وتو ي اغرق

العالم .

السمممة الثالثممة  :تكمددن فددي ت ايددد االعتمدداد الدددولي المتبدداد سدديما م د تصدداعد
ظاهرة الشركا
هذ السما

المتعددة الجنسيا

الكبرى هي التي اسس

.
الطروحه النظام الدولي المعاصر وكرس

لدده بالتأكيددد جمعيددة اوليددة فددي العالقددا

الدوليددة وتشددكي االعددالم الجديددد  .بك د

مالمحه من العولمة االعالمية والثقافية .
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