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 عيسى جاب الخير  

 مجمع

 البوني 

الصحافة وجميع وسائل اإلعالم   
ما يطلق عليه , واالتصال تشكل

التي يمكن أن " السلطة الرابعة"تقليديا
تستخدم سلطة مضادة في وجه 

   التنفيذية     الدستورية الثالثة السلطات
التي تجسد , والتشريعية, والقضائية

 ليست" الرابعةلكن هده لسلطة .لدولةا
عكس السلطات الدستورية ,مؤسسة

 .األخرى الثالثة
دورا رئيسيا  لوسائل اإلعالم ,بالفعلو 

 وإرساءوفاعالً في تشكيل الرأي العام 
حيث ,في المجتمع مبادئ الديمقراطية

تعكس طبيعة العالقة بين الدولة 
والمجتمع المدني من خالل شكل 

في المجتمع  ؤديهاالوظيفة التي ت
     اآلراء وتعدد,الحريات وحجم

باعتبارها محفل يمنح ,,االتجاهاتو
, المجتمع المختلفةصوتا لقطاعات 

ويتيح النقاش من زاوية جميع وجهات 
وكعنصر تعبئة ييسر مشاركة , النظر

 في   تأثيرلها قوة و ,المجتمع المدني
تعبئة الرأي العام وتوجيه مواقفه من 

عبر الصحافة , اإلحداث التي تنقل له
داعة اال أوالمكتوبة والتلفزيون 

االنترنت    أو عبر للجمهورمباشرة 
 .  التواصل االجتماعي  ووسائل

 مجال عرفه الذي والتمدد التطور أن غير  
 الرسائل و اآللي إلعالما إلى االتصال

 وسكايب  الذكية النقالة تفوالهوا االليكترونية
   تكنولوجية  عولمة ليبرالية تسارع نتيجة

 إلى أدى,الثالثة األلفية في االتصال وسائل
 سلطة وظيفتها في" الرابعة السلطة"إضعاف
 سوق في للمضاربات نموذج بظهور مضادة

 العالمي االتصال و اإلعالم وسائل
 العالمية  األعالم قنوات بين, وخاصة.

 .الرقمية
 . 

 إشكالية الملتقى  

شاملة ودقيقة توضح  ليس هناك نظرة

مختلف  طبيعة الدور الذي تقوم به

االتصال في عملية تكوين رأي وسائل 

عام وإرساء قواعد الديمقراطية في 

ات نتيجة تعدد االتجاه, الدولة الحديثة

 .وعدم وجود إطار فكري مشترك

وسائل اإلعالم واالتصال فالبعض من 

ها  تقوم بوظيفة مساندة تفترض أن

السلطات الدستورية في المجتمع 

 والعمل على دعم الوضع القائم  في

يعتمد البعض اآلخر تكريس الدور  حين 

 التعبوي لإلعالم  تحت غطاء التعددية

 .  ديمقراطيةالدولة ال في

  هدف الملتقى   
 

حرية التعبير  على أن حهوالتوضي 

هي من أهم وأقدس المبادئ 

أساس كل  مدخالتانية واإلنس

تنظيم ديمقراطي في الدولة 

الدور الجوهري   وأن.المعاصرة

, والفعال في تشكيل الرأي العام

صلب ثقافة , مرتبط بحرية التعبير

التي يضمنها , حقوق اإلنسان

 ,الدستور ويحميها القانون

رسم معالم الدولة ت ومخرجاته

حياد :الديمقراطية الحديثة قوامها

قالله في ضبط العالقة القضاء واست

بين وسائل اإلعالم والرأي العام 

 والدولة الديمقراطية

 محاور الملتقى     

دور اإلعالم في الدولة :1المحور 

 الديمقراطية

رهان الرأي العام في :  2المحور

 .ديمقراطيةال

 وتضليل الرأي العام.اإلعالم  -3المحور

تعدد مصادر الخبر ضمان :4المحور  

 الديمقراطية

 والعدالة اإلعالم:  5المحور  

 اإلعالم وسبر اآلراء      :6المحور

عولمة تكنولوجيا وسائل :7المحور  

 االتصال

الحرب اإلعالمية في العالقات :  8المحور

 .الدولية

والتواصل  نترنتاال: 9لمحور   

 شكل جديد للديمقراطية االجتماعي

ثقافة المعارضة في وسائل :10المحور

 االتصال

 


