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املدخل
يوجد عــزوف كبــري عــن العمــل السـ يايس يف معظـ دول العــامل ففــي ادلول املســتبدة جيــرا اسـ تخدام العنــف
والتعذيب والتضييق عىل الناشطني الس ياس يني من غري منتسـ احلــزب احلـ امك ،ورمبــا يســمل لــبعه اجلهــات
الس ياس ية غري الف َّعاةل ـ اجلهات احلزبية اذليلية للحزب احلــامك ـ ابلنشــاا السـ يايس لتبــيه وجــن النظــام القمعــي
أمــام ال ـرأا العــام العــاملي .ويف ادلول ادلميقراطيــة هنــاك عــزوف للم ـواطنني عــن العمــل الس ـ يايس واملشــاركة
ابالنتخاابت ،بسبب فقدان الثقة ابلحزاب والقادة الس ياس يني.
تعمتد معظ النظمة الس ياس ية التضليل االإعــاليم السـ تغفال املـواطنني وتغــري اجتــاا الـرأا العــام حــول القضــااي
الس ياس ية امللتبسة ،وجيرا اس تخدام أسلوب الاشاعات وادلعاايت لغرض اإشــغال الـرأا العــام عــن ســلبيات
احلكومة يف حاةل السمل ،ويف حاةل احلرب الاشاعات وادلعــاايت تعــد اإحــدى أســاليب احلــرب النفسـ ية ،ذلكل
تكون راجئة يف وسائل االإعــالم التلفــة لتأثريهــا الســل عــىل معنــوايت العســكريني يف جهبــات القتــال ،وعــىل
املدنيني غري املدركني ملغزاها يف تفتيت اللحمة ادلاخلية وخلق الفنت والنعـرات العن ــية والطعــن ابلشخصــيات
احلكومية والنيل من نزاههتا الإضعاف اجلهبة ادلاخلية.
اإن احلرب العسكرية انجتة عــن فشــل سـ يايس يف حسـ قضــااي س ياسـ ية لتلــف علهيــا بــني ادلول أو مصــا
حيوية أو منــاطق نفـويل دوك ،وكــذكل تعــد اخليــار الخــري عنــد فشــل مجيــع اجلهــود ادلبلوماسـ ية واملفاوضــات
الس ياس ية .ويس بقها حرب اإعالمية تس تخدم فهيا مجيع أساليب احلرب النفس ية ،إالضعاف جهبة العدو ادلاخلية
وإاشغاهل بأزمات اقتصــادية واجامتعيــة متنعــن مــن اــوض احلــرب أو تقــد ادل اللوجيسـ ت لقطاعاتــن العســكرية
املرابطة عىل جهبات القتال.
اإن الهجزة المنية القمعية خــالل احلــرب تكـ ون غالبــا مســتنفرة لرصــد الاشــاعات وادلعــاايت املعاديــة ومتابعــة
مصادرها واعتقال مروجهيا والرد علهيا الإبقاء اجلهبة ادلاخلية مامتســكة ،وكــذكل ترصــد نشــاا املعارضــني لنظــام
احلمك وجيرا اعتقاهل واس تخدم مجيع وسائل التعذيب وغس يل ادلماغ ضدمه النـعاالا الاعرتافــات عــن شـ هبات
أمنية ومهية ـ أو ش هبات حقيقية ـ الإهجاضها ،وجيرا أيضا جتنيد بعه املعارضني للعمــل لصــا الهجــزة المنيــة
ضد أحزاهب أو املواطنني.
اإن التطور الهائل يف منظومة االتصاالت والمقار الصناعية زاد من عدد وسائل التواصل املتطورة والرسيعة بــني
البرش ،ووفرت مساحة واسعة من حرية النرش والانتقاد والتحليــل يف وســائل االإعــالم والصــحافة االإلكرتونيــة
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واحلصول عىل الابار العاجل واملعلومــات التلفــة .ويف املقابــل هــذا التطــور يف منظومــة االتصــاالت واالإعــالم
خلــق مش ـ ت اجامتعيــة وحــرواب اإلكرتونيــة ـ جـ رامئ قرصـ نة ،وحــرواب س ـ يبانية ـ بــني ادلول أو بــني ادلول
والولكء املتنافسة عىل املصا الاقتصادية ومناطق النفويل ،مما زاد من وتــرية ال ــاالا ودفــع ــو سـ باق تســلل
كبري بينا عىل اإنتاج السلحة املتطورة واذلكية ،حتس با لنشوب حرب عاملية يكون املنت فهيــا الكــت تفوقـ ا يف
جمال اإنتاج السالح عىل الآار .اإن تقاطع املصــا الاقتصــادية والس ياسـ ية بــني ادلول املتنافســة أدى لنشــوب
حربني عامليتني ـ واحامتل نشوب حرب عامليــة اثلثـ ة هــو وارد ـ خاللهـ ا جــرى تطـوير إانتــاج الســلحة التقليديــة
لسلحة تكنولوجية حديثــة ،ومــن أ الســلحة الفائقــة التطــور اذلكيــة وعــد يف تطــور يف اإنتــاج الســالح جـ يال
جديدا .ويف الوقت نفسن جرى توظيف أساليب احلرب النفس ية يف احلروب ،لهنا ال تقل ف َّعالية عن السلحة
احلديثة الفائقة التطور واذلكية.
يتألف الكتاب من املدخل وس تة فصول ،الفصل الول (العمل الس يايس والمــن القــويم) يبحــث يف حمـ ورين:
احملور الول (العمل الس يايس ـ ادلوافع ،الســاليب ،الهــداف) ،واحملـ ور الثــاين (مقومــات احلفــاظ عــىل المــن
القويم) .والفصل الثاين (الساليب املضلل لالشــاعات وادلعــاايت) يبحــث يف حمـ ورين :احملــور الول (حــروب
الاشاعات وادلعاايت ـ أنواعها ،أهدافها ،ماكحفهتا) ،واحملور الثاين (اس تخدام ادلعاايت والاشــاعات يف احلــرب
النفس ـ ية) .والفصــل الثالــث (احلـ روب النفس ـ ية وغس ـ يل ادلمــاغ) حبــث يف حمــورين :احملــور الول (احلــروب
النفسـ ية ـ أســاليهبا ،أهــدافها ،مواهج ـهت ا) ،واحملــور الثــاين (أســاليب التعــذيب النفسـ ية املسـ تخدمة يف غسـ يل
ادلماغ) .والفصل الرابع (منظومــة االتصــاالت احلديثــة واحلــروب االإلكرتونيــة) يبحــث يف حمـ ورين :احملــور الول
(منظومة االتصاالت احلديثة والمقار الصناعية) ،واحملور الثاين (احلروب ا إاللكرتونية ـ جرامئ القرصنة ،احلــروب
الس يبانية) .والفصل اخلامس (اذلاكء الاصطناعي وتطــور الســلحة احلديثــة) يبحــث يف حمـ ورين :احملــور الول
(اذلاكء الاصطناعي وتقنيــات التكنولوجيـ ا العسـ كرية) ،واحملـ ور الثــاين (تطــور الســلحة اذلكيــة واسـ تخداماهتا ـ
الليرية ،الكهرومغناطيس ية ،املايكرويفية ،البيولوجية) .الفصل السادس (تطور أســاليب احلــروب يف الجيــال
الس تة) يبحث يف حمورين :احملور الول (حــروب اجليــل الول والثــاين والثالــث ـ احلــروب التقليديـ ة ،حــروب
العصاابت ،احلــروب الاســتباقية) ،واحملــور الثـ اين (حــروب اجليــل الرابــع واخلـ امس والســادس ـ احلــروب غـ ري
املامتثل ،حروب املؤامرات ،حروب السلحة اذلكية) .ويلهيا اخلالصة واملراجع.
س توكهومل أاير 2021
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الفصل األول :العمل السياسي واألمن القومي.

العمل السياسي واحلزبي
(الدوافع ،األساليب ،األهداف)

ال ميكن الاخنراا يف العمل الس يايس مـن دون فهـ ماهيـة الس ياسـة وقـدر مـن الـوعي
الس يايس لفه املش ت الاجامتعية امللحة الواجب ادلفاالا عنا ،لن الس ياسـة ليسـت
اند اجامتعـ ي للرتفيــن والتســلية وتبــادل الحاديــث العامــة الـ ت جيـ را تــداولها يف املقــايه
الشعبية .وميكن عد العمل الس يايس العام حزيب ملامرسة النشاا الس يايس العـام لدلفـاالا
عن س ياسة احلزب ومبادئن والسعي لتحقيق أهدافن والعمل عىل كسـب العضـاء اجلـدد
واملؤديني لس ياسة احلزب ،ويتطلب يلكل يف املقام الول تمنية الثقافـة اذلاتيـة واكتسـاب
اخلبة الس ياس ية والوعي الاكيف الإقناالا الآارين.
يُ َّعرف الوعي الس يايس " :إانن مجموعة من القمي والاجتاهات واملبادئ الس ياس ية الت تتـيل
للفرد املشاركة الف َّعاةل يف أوضاالا جممتعن ومش تن حيللها وحيمك علهيا ،وحيدد موقفـ ن منـا،
والعمل عىل تطويرها وتغيريها".
اإن الانـامتء حلـ زب سـ يايس مــا ،ال يعـي شـياا مـ ن دون الاخنـراا يف العمـل السـ يايس
ومشاركة الآارين يف النشـاطات احلزبيـة والاجامتعيـة للمطالبـة حبقـوق اعمتـع ،والسـعي
دلى املؤسسات احلكومية لتلبية املطالـب الشـ عبية يف اخلـدمات العامـ ة ،والاخنـراا يف
املظاهرات الشعبية الاحتجاجية ضـد احلكومـة غـري املسـ تييبة للمطالـب ،أو املشـ اركة
ابلوفود الشعبية ملقابل املسؤولني احلكوميني ملطالبهت بتنفيذ املطالب الشعبية.
ت َُّعرف املشاركة الس ياسـ ية " :إاهنـا النشـطة ا إالراديـ ة الـ ت يقـوم هبـا الفـ رد هبـدف التـأثري
بصـــورة مبــ اشة أو غـــري مبـــاشة ،يف معليـــة ااتيـــار احلــ اكم أو التـــأثري يف القــ رارات
والس ياسات الت يتخذوهنا".
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يعد الانامتء احلزيب والاخنراا يف النشاا الس يايس رغبة يلاتيـة حمضـة ،ال ميكـن فرضـها
عنوة عىل الفرد فهو حر يف ااتيار اجلهة الس ياس ية الت يرغـب الانـ امتء اإلهيـا أو يتطـ ابق
فكراي معها ،أو الانسحاب منا وقت يشاء ،أو تغيري قناعاتـن الفكريـة مـن دون ضـغوا
نفس ية قرسية مباشة أو غري مباشة.
ويف املقابل علين حتمل تبعات الانـامتء احلـزيب والنشـاا السـ يايس أو عـدم الانـامتء لا
هجة س ياس ية ،والاحتفاظ ابس تقالليتن الفردية والفكرية بعيـ دا عـن العمـل السـ يايس أو
الس ياسة نفسها ،أو رمبا يتينب املغامرة مبس تقبهل وعدم اس تقرار حياتن ،خاصة يف ادلول
املتخلفة حيث ُجيرم العمل احلزيب وحياسب املواطن عىل نشاطن الس يايس املتعارض مـ ع
التوهجات احلكومية فيعرض نفسن لالعتقال والتعذيب والطرد من الوظيفة ومجيع صنوف
االإقصاء والنبذ السلطوا ،ومن الس باب الرئيسة ـ العامة واخلاصة ـ غـري املشـ يعة عـ ىل
العمل الس يايس:
أوال-الس باب العامة:
"-1اإن اكنت الفوائد الت جينهيا الفرد أقل من الفوائد الت جينهيا من أا نشاا أآار.
-2اإن فشلت الحزاب الس ياس ية التقليدية حتقيق أهدافها لس نوات طويل.
-3فقدان الثقة ابلنفس واالإحباا من تغيري الوضاالا الس ياس ية يقلل مـن دافـع املشـاركة
يف النشاا العام.
-4توافر الفرصة للفرد حتقيق أهدافن اخلاصة ،من دون املشاركة احلياة الس ياس ية.
-5ضعف ثقافة الفرد ابلشأن الس يايس ،يقلل رغبتن املشاركة يف احلياة الس ياس ية.
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-6عــدم قــدرة الفــرد عــىل حتمــل أعبــاء املالحقــة والتعــذيب ،يضــعف اهامتمــن ابلعمــل
الس يايس".1
اثنيا-الس باب اخلاصة:
"-1ترس يخ مبدأ اذلاتية يف يلهـن الفـرد :انشـغال الفـرد بتحقيـق مصـاحلن اذلاتيـة ،وعـدم
الاهامتم ابملصا العامة ،أو الانامتء امجلاعي.
-2الالعام مببدأ احلياد :عدم الاخنراا بأا نشاا اجامتعي أو أا الـ عام مـع طـرف ضـد
طرف أآار أو تبي فكر مضاد لفكر أآار.
-3مبدأ القبول ابلواقع :عدم الاهامتم بتغيري الواقع الاجامتعي ،وعدا قـ درا البـد مـن قبـوهل
والتعـ ايش معــن ،وال جيــوز الاخنـراا بنشـ اطات ال جــدوى منــا جتلــب اليلى وتــنغص
احلياة".2
اإن الانامتء احلزيب يعي توظيـف مجيـع اجلهـود اذلاتيـة الإجنـاز املهـام احلزبيـة والنشـاطات
الس ياس ية املولكة ،سواء غري العلنية أو العلنية ،فالنشاطات الس ياس ية العامـة ،تتطلـب
حشد الطاقات احلزبية دل املظاهرات الشعبية العلنية أو املظاهرات املناهضة للحكومـة
للضغط علهيا يف تلبية اخلدمات العامة ،أو االإيفاء ابلعاماهتا اجتاا الشعب.
اإن العملية الس ياس ية وحدة متاكمل قطباها املتنافران هـام احلكومـة واملعارضـة مـن أجـل
تقيــمي الداء العــام ،وســعي يف مــنام لكســب التأييــد الشــع ملنيزاتــن ،أو اس ـ تغالل
اإافاقات الآار للتعريه بن أمام اعمتع ليفقد شعبيتن.
 1روبرت دال .اقتباس من أشواق عباس "العالقات ا إالعالمية واالإعالنية" اجلامعة الافرتاضية الســورية ،دمشــق  2020ص
 .150بت ف (الباحث -الربيعي).
 2روبرت ش يللر "املتالعبون ابلعقول" اقتباس من رمزا املنياوا "احلرب النفس ية والطابور اخلـ امس" دار الكتــاب العـ ريب،
دمشق  2010ص  .76 ،75بت ف (الباحث -الربيعي).
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ومن أمه النشاطات الس ياس ية العلنيـة بصـورة عامـة :الانضـامم للمظـاهرات الشـعبية يف
الشــوارالا ،والاصــطدام مــع الرشــ طة ،وحضــور اجامتعــات الاحتجــاج واملشــاركة يف
املسريات امجلاهريية ،واملشـاركة يف وفـ ود جامهرييـة للقـ اء املسـؤولني وحـم عـىل حتقيـق
املطالب الشعبية ،وعدم الانصياالا للقوانني اجلائرة الت تفرضها السلطات.
اإن ال ــاالا الســلمي عـ ىل الســلطة بــني الحــزاب الس ياس ـ ية يعــد مـ ن صــلب العمليــة
الس ياس ـ ية الشــامل ،ومــن حــق يف هجــة حزبيــة اس ـ تخدام مجيــع الوســائل الســلمية
والنشــاطات الس ياس ـ ية ،لكشــف عيــوب اجلهـ ة احلزبيــة املنافســة وإاافاقاهتـ ا هبــدف
اس تقطاب الفاات الاجامتعية التلفة ،وكسب الفـراد والادعـاء بمتثـ يله عـ ىل املسـ توى
الفكرا والاجامتعي .وعىل الرمغ من يلكل ف إان رصاالا الحزاب الس ياس ية عـىل السـلطة
مل يعد سلميا عىل و لكي ،واتس أحيـاان كثـرية ابلعنـف لالسـتيالء عـ ىل السـلطة ،رمغ
وجود القوانني الناظمة للعملية الس ياس ية وتنظمي الانتخاابت.
اإن الركية الساس يف العمل الس يايس تكون يف كسب عواطف الناس ،وجتيري طاقاهت
خلدمة الهدف الس يايس املعلن أو غري املعلن والوطي وغـري الـوطي ولـيس يف الةـورة
أن يعي الفرد احلزيب دورا وهمامن عىل و حصـيل ،وإانـ ا ينفـ ذ مـا يطلـب منـن مـن دون
نقاش وأن يثق يف قيادتن ثقة معيـاء .ولكـام اكنـت القيـادة احلزبيـة مـاكرة أمكنـا التـأثري يف
سلوكيات منتسبهيا وت ـ فاهت وخـدعامه أطـول فـرتة ممكنـة حتـت ايفطـة مـن الشـعارات
الوطنية الزائفة والباقة الت تس هتوا السذج وتثري عواطفه وتغيب عقوهل  ،وجتعل من
بيادق شطرجن جيرا حتريكها حسب رغبة القيادة احلزبية.
يُ َّعرف التسممي الس يايس للعقول والعواطف " :إانـن القيـام حبمـ ل شـامل تسـ تخدم خاللهـا
مجيع الهجزة والدوات املتاحة للتأثري يف عقول ويلاكرة امجلاعة أو المة أو الشعب احملدد،
ويلكل هبدف تغيري أو تدمري مواقـ ف معينـ ة وإاحـالل مواقـف أاـرى أو سـلوكيات حملهـ ا
تتفق مع مصا وأهداف الطراف الت تقوم هبذا العملية".
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ال يعرتف عامل الس ياسة ابلصدفة وال املطبات الس ياس ية املفاجاة ،لنن عـامل ـم نظ يعمـل
عىل افتعال الزمات الس ياس ية واحلروب واملش ت الاقتصادية بصورة حايلقـة ،وي ـع د
لك منا حلول يلكية لتحقيق الهداف .ورمبا تسامه عوامل معينة وظروف موضوعية يف
حرف اجتاهات الزمات الس ياس ية أو خلق صعوابت لتنفيـ ذها عـىل النحـو الطـط هل،
لكن مسار اطواهتـا لـن يـؤ ر يف حتقيـق الهـداف النائيـة .وحـ ال تصـاب الشـ عوب
السايلجة ابلصدمة واالإحباا بسـبب اكتشـافها أهنـا اكنـت بيـادق رقعـة الشـ طرجن حتـرك
حسب احلاجة ،تُغلف الحداث الس ياس ية حبقائق مضلل تويح كهنا غري مفتعل خلقهتـ ا
ظروف قاهرة خارج عىل إارادة الس ياس يني.
يقول فرانلكني روزفلت" :ال يشء حيدث ابلصدفة يف عـامل الس يا ـس ة ،وإايلا حـدث فـ اعمل
أن يلكل لطط هل ،ليظهر وكن يف يشء قد حدث عىل سبيل الصدفة".
اإن ال االا الفكرا مع اخلص الس يايس يبدو سلمي عىل و عـ ام لكنـن يف احلقيقـة رصاالا
ضــار تســ تخدم فيــن مجيــ ع الســ لحة الفكريــة ادلعائيــ ة وأســاليب التســقيط والطعــن
واملســوغات الاكيلبــة أو الصــادقة مــن أجـ ل اإحــداث ش يف العقائــد الفكريــة للخص ـ
السـ يايس والتشــكيك يف صــدقها ،ومبيــرد أن ُيـزم اخلصـ فكــراي يصــبل فريســة ســهل
للتحمك يف سلوكن وت فن وتغيري قناعاتن ويتخىل عن قناعاتـن السـابقة ومواقفـن ممـا يُمكـن
من اس تقطابن بصورة تدرجيية.
اإن الهدف الرئيس من اعامتد أليات اخلطاب الفكرا يف مواهجة اخلص السـ يايس اإقناعـن
خبطـ يء موقفــن السـ يايس ،وإاضـ عاف جحتــن وهزميتــن فكـ راي ،وجعــهل يفقــد الثقــة بعقائـ دا
الس ياس ية ومرشوعية أهدافن وجدوى معهل الس يايس.
اإن ادلعاية الس ياس ية جد هممة لرتوجي الفاكر واملواقـف للتـأثري يف توهجـات الـرأا العـام
وكسـ ب عواطــف امجلهــور وتأييــدا لليهــة الس ياس ـ ية ،ذلكل جيـ ب أن تكــون ادلعايــة
لنرشها
الس ياس ية مدروسة بعناية من الناحية النفسـ ية والاجامتعيـة والظـروف املالمئـة ـ
13

ح تؤدا وظيفهتـا بصـ ورة َّفعـاةل وبأقـل التاكليـف واجلهـ د ،ومـن أمه السـامت الرئيسـة
لدلعاية الس ياس ية:3
-1أن ترتكز ادلعاية الس ياس ية عىل حتليالت عمل النفس وعمل الاجامتالا.
-2أن تتصف ادلعاية الس ياس ية ابلعلمية لقدرهتا عىل توجين الرأا العام ومبا يتفق والرؤية
الس ياس ية.
-3أن تعمتد ادلعاية الس ياس ية املعارصة التحليل ادلقيق والصحيل ،لبياة الفرد الاجامتعيـة
وحتديد الفاات املس هتدفة بدقة.
-4تطبيق ادلعاية الس ياس ية ،يتطلب دراسة الآاثر املرتتبة علهيا ،وقياس رسعة النتاجئ.
اإن ادلعاية الس ياس ية جيب أن حتقق عددا من الهداف اخلفية الت ال يدركها املس هتدف
والهداف املعلنة الـ ت جيـ ب أن يـ دركها املسـ هتدف ،ويقتنـ ع هبـا ليعمـل عـىل حتقيقهـا أو
املشاركة يف حتقيقها .وال ميكن ضامن جناح حزب ما أو فكـرة مـا أو تبـي موقـف مـا مـن
دون الرتوجي هل من خالل ادلعاية الس ياس ية بوساطة وسائل االإعالم التلفة الس تقطاب
عدد من الفاعلني غري احلزبيني للرتوجي لدلعاية الس ياسـ ية ونرشـها لتحقيـق أهـدافها عـىل
و أرسالا ،ومن أمه الهداف الرئيسة لدلعاية الس ياس ية:4
-1االإعالن الس يايس للتأثري يف الاجتاهات :العملية االتصالية ـ املدفوعة المثن ـ مع امجلهور
بوســاطة وس ـ يل إاعالميــة لــرتوجي رسـ ائل س ياس ـ يةُ ،حت ـدث تــأثريا اإجيابيـ ا يف مــواقفه
واجتاهات أفاكرمه وسلوكه .

 3جاكيوس بيللو .اقتباس من أشواق عباس ـ مصدر سابق ص .166 ،165
 4أشواق عباس ـ املصدر السابق ص .169 -167
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-2التنش ئة الس ياس ية :غرس الثقافـ ة الس ياسـ ية املتوارثـ ة يف يلهـن اجليـل اجلديـد وحثـن
عىل الاخنراا يف العملية الس ياس ية وتطويرها من أجل حتقيق الرفاهية يف اعمتع.
-3التســويق الس ـ يايس :توظيـ ف الوس ـ يل االإعالميــة وادلعايــة الإقنــاالا امجلهــور مبواقــف
س ياس ية مضلل وكيل الوعود الاكيلبة ،لكسب أصوات الناابني والتأييد الس يايس.
-4التثقيف الس يايس :التثقيف اذلات ابلقراءة والاكتساب املعريف والاس تفادة من خـبة
العمل الس يايس ،لزايدة الوعي الس يايس يف الشـ ؤون الفكريـة والاجامتعيـة هبـدف بنـاء
الاكدر الس يايس املؤهل لقيادة اعمتع.
-5التعبئة الس ياس ية :اس تخدام ادلعاية الس ياسـ ية يف التعبئـ ة الس ياسـ ية ،الإعـداد جيـ ل
مؤهل نفس يا ومعنواي ويلهنيا ملواهجة الحداث الس ياس ية الراهنة.
رش الثقافـة الس ياسـ ية وادلعائيـة
-6وسائل التواصل لرتسـ يخ الـوالء السـ يايس :معليـة ن ـ
ورفع مس توى الوعي ،جيرا من خالل اإعداد البامج االإابارية والثقافيـ ة والتعلمييـة وبمـا
بوساطة الوسائل االإعالمية التلفة مثل الصحافة واالإيلاعة ،والتلفزيون ،والانرتنيت.
-7مواهجة ادلعاية اخلارجية وخلق توافق يف الآراء والسلوك داخل اعمتع.
-8خلق صور وانطباعات اإجيابية عن ادلوةل ومؤسساهتا دلى املتلقي.
واسـ تخدمت الصـحافة الورقيـة عـ ىل ــو كبـري يف بـث ادلعـ اايت والاشـاعات والــرتوجي
الس يايس وكشف فضاحئ اخلصوم واس امتةل الرأا العام أو اس تغفاهل ،ذلكل ركزت النظمة
القمعية ـ عىل وجن التحديـ د ـ عـىل د االإعـالم والصـحافة ماليـا السـ تخداهمام يف تبـيه
جسلها القمعـي املنهتـك حلقـوق ا إالنسـان ومتييـ د الطغـاة .فضـال عـن أن ادلامعـني املـاليني
للصحف الورقية مه يتحمكون يف س ياساهتا العامة وما تطرحن مـن أآراء س ياسـ ية وقضـااي
فكريــة وتــوفر العمــل للصـ حافيني املــوالني وتســتبعد غــريمه ،ذلكل يضـ طر الصــحافيون
العـاملون يف منظومــة الاحـتاكر ا إالعـ اليم الانصـياالا لرشــوا اجلهـة املالكــة واملمــوةل يف
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