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 لطة الرمزیة الصحفیة من منظور السّ الممارسة 

 

 
 

 

 : صملخّ ال

ذلك   ويعود  والرمزي،  م��ا  املادي  ا�ختلفة  بأش�الها  السلطة  مع  مستمر  �ش�ل  ال�حافة  �شتبك 

املادية أو الرمز�ة.  �حقائق بالسيطرة ع�� ا�خطاب وا�جال العام سواء باألدوات  ل   ةشفاكمهنة �   ،الرتباطها

تفرض املمارسة ال�حفية ع�� ال�حفي�ن �� الكث�� من األحيان التعامل مع السلطة دائما �آخر يرتبط مع  

أو قطيعة، دون أن يضعوا أنفسهم �� م�ان ذلك اآلخر املنتج للسلطة أو ا�حرك لها.    ال�حافة �عالقات ودّ 

إنتا  إّن  الرمز�ة وقدرتھ ع��  املادية �ش�ى و�� ال�حفي �سلطتھ  جها وتحر�كها ال يقل أهمية عن السلطة 

أدوا��ا سواء السياسية أو االقتصادية. يناقش هذا املقال و�� ال�حفّي �سلطتھ الرمز�ة، وقيمة هذا الو��  

 �� املمارسة املهنية والتفاعل االجتما�ّ�. 

 . حخالقيات الّ� لطة الرمز�ة، ألطة، الّس ال�حافة، املمارسة ال�حفية، الّس  :مفاتيح  �لمات

 

Abstract : 

Journalism is constantly clashing with power in its various forms, both physical and 

symbolic. This overlap is due to the association of journalism as a profession for revealing 

facts and controlling discourse and the public sphere, whether with material or symbolic tools. 

Journalistic practice requires journalists in many cases to always deal with power as another 

that is linked to the press in friendly relations or estrangement, without putting themselves in 

the place of that other that produces power or moves it. The journalist's awareness of his 

symbolic power and his ability to produce and animate it is no less important than material 

power with its various tools, whether political or economic. This article discusses the journalist's 

awareness of his symbolic power, and the value of this awareness in professional practice and 

social interaction. 

Key words: Journalism, journalistic practice, power, symbolic power, journalism ethics. 
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 : تمهید  -1

أحيانا كث��ة لها، لكنھ يكتب ��ا أيضا؛ إال أن السؤال يظل  كتب  �يكتب ال�حفّي عن "السلطة" وحولها، و 

ا عن و�� ال�حفّي �سلطتھ، وقيمة هذا الو�� �� املمارسة املهنية والتفاعل االجتما�ّ�. �سمع كث��ا عن  م�ّح 

السالح ��ذا  "�حايا"  سقوط  إم�انية  عن  أك��  �سمع  أن  دون  ال�حفّي"  صفوف  سواء    ،"سالح   ��

اشتباك    املتعّرض�ن لھ. فال�حفّي صاحب سلطة مثلھ مثل أي صاحب سلطة آخر، إال أّن   مستخدميھ أو من

يصرف األنظار عن مالحظة أش�ال السلطة    ال�حافة املستمر مع السلطة بتجليا��ا وأجهز��ا املادية ظّل 

 الرمز�ة ال�ي تتمتع ال�حافة بنصيب وافر م��ا. 

 : الصحفیون کنخب رمزیة  -2

  
ُ
اس بالدرجات لنعت��ها "سلطة را�عة" �� درجة تأث�� أد�ى من غ��ها. لقد تجاوزت  إن سلطة ال�حفّي ال ت

َ
ق

فالسلطة باملفهوم ا�جديد توجد �� �ل  املفاهيم ا�جديدة للسلطة مفاهيم إ�حاق ال�حافة بأجهزة الدولة.  

 
ّ
تدخل السلطة  ، كما  1ك وا�حصر كما �� مقوالت ميشيل فو�و  م�ان، وتنبع من أسفل، و�ستحيل ع�� التمل

ل إ��  ولد��ا القدرة ع�� اخ��اق �ل ا�حقول، و�إم�ا��ا أن تتحوّ   ، �� أجواء هذا املفهوم ا�جديد �� �ل عالقة

كما �� مقوالت بي�� بورديو ال�ي تفهم السلطة باعتبارها حقال    ،سلطة رمز�ة مثلما تتحّول إ�� سلطة مادية

 .2س املال �� ا�جتمعلتبادل عالقات الصراع والهيمنة وتبادل أش�ال رأ

تتحّدد    أل��ا  ومجاال��ا،  ومحّر�ا��ا  الدولة  أجهزة  مع  �عالقتھ  تتحدد  ال  بالسلطة  ال�حفّي  عالقة  إن 

باألساس �عالقتھ بقوتھ الرمز�ة وال��امھ امل�ّي بخدمة ا�حقيقة. لقد حان الوقت إلتاحة مساحة أك�� بقضايا  

تدعيم أخالقيات ال�حافة للوصول إ��    الو�� بالسلطة الرمز�ة عند ال�حفي�ن، ودور هذا الو�� الذا�ّي ��

النقدية، و�� نظر�ة السلطة   النظر�ة   �� ممارسة مهنية مح��فة وخادمة ل�حقيقة وا�جتمع. إن ال�حفّي 

�ا سلطة تؤثر  الرمز�ة بالذات، ليس وسيطا وناقال للواقع فحسب، بل هو صاحب سلطة مؤثرة وخط��ة، أل�ّ 

ل  
ّ
حفي أن يتعّرف  يبدأ من معرفتھ، يلزم الّ�   يءبال��العالم. و�ما أن الو��  �� بناء الرموز واملعا�ي ال�ي �ش�

 
ّ
ب بالو�� ��ا. ع�� السل

َ
 طة الرمز�ة قبل أن ُيطال

يدرس عالم اللسانيات الهولندي تو�ن فان دايك تأث�� وسائل اإلعالم وفقا لدورها �� السيطرة العقلية  

دائما أن "التأث�� ا�حاسم �� عقول الناس مهيمن عليھ رمز�ا  �كّرر  و ضمن اإلطار االدرا�ّي االجتما�ّ� الواسع،  

ولهذا فهو ��تم بتحليل ا�خطاب بجميع أ�عاده العالماتية للوصول إ�� طبيعة السلطة    ،3وليس اقتصاديا"

الرمز�ة ال�ي يتمتع ��ا اإلعالم. و�ؤكد فان دايك أن السلطة ال تظهر �� ا�خطاب أو ع�� ا�خطاب فحسب،  

 . 4ت�ون وراء ا�خطاب أيضا ،اجتماعية لك��ا كقوة

 
فريقيا الشرق،  -1
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فإن السلطة الرمز�ة يتم التحكم ف��ا ع�� السيطرة ع�� ا�خطاب، و�طلق فان دايك    ،وفقا لفان دايك 

مون با�خطاب العام وصف "النخبة الرمز�ة" مثل ال�حفي�ن والكتاب والفنان�ن وا�خرج�ن 
ّ

ع�� من يتحك

فان دايك  و�حسب    . تمارس السلطة ع�� أساس رأس املال الرمزي   واأل�اديمي�ن وغ��هم من ا�جموعات ال�ي

تمتلك هذه النخب الرمز�ة سلطة اتخاذ القرار �� نوع ا�خطاب وتحديد املوضوعات واألسلوب بل و�عمل 

 
ّ

 .1قاش العام �� ا�جتمعم �� ترتيب أهمية املوضوعات ا�خاضعة للنّ ع�� السيطرة ع�� ا�خطاب العام والتحك

 : اب إلی سلطة تحویل الخط  -3

تبادليّ  دعما  هناك  إن  السلطة  نظر�ات  العنف  تقول  السلطة:  لصياغة  الرئيسيت�ن  لآلليت�ن  ت�امليا  ا 

��    سبا�ي مانو�ل �استلزوا�خطاب. و�رى عالم االجتماع اإل  ال�ي تقوم عل��ا السلطة �عتمد  أن املشروعية 

الفعل   عملية  خالل  من  ا�جتمع   �� املع�ى  و�تش�ل  املش��كة،  املعا�ي  بناء  من  النا�ع  القبول  ع��  الغالب 

 . 2االتصا��ّ 

نفسھ،   الّسياق  األحداث  و��  معا�جة  تكرار  أن  إ��  ف���لف  نورمان  اإلنجل��ّي  اللسانيات  عالم  �ش�� 

يحّول ا�خطاب إ�� سلطة، ويعتقد ف���لف أن من يمتلك حق إنتاج األف�ار يمتلك سلطة إعالمية، والوقائع  

مِ�� عليھ هذه السلطة فرض ش�ل مع�ن من ا�حتوى �� ا�خطاب.
ُ
،  ع�� سبيل املثال،  ف���لف  و�رى    حيث ت

م مهما  عامال  �عت��  يوميا  الناس  معظم  يتلقاها  ا��  األخبار  من  الثابتة  ا�جرعات  السيطرة  أن  عوامل  ن 

ازدياد   ولكن  ا�خطاب،   �� املتوسط  لل�خص  اليومية  املشاركة  من  كب��ة  �سبة  �ش�ل  و��  االجتماعية، 

آخر من معالم ا�خطاب املعاصر الذي يركز ع��    ااالعتماد ع�� السيطرة من خالل الرضا ر�ما ي�ون معلم 

 . 3ع�� السلطة والنفوذ  ا يدّل و�زالة �ل م   ،خطاب السيطرة االجتماعية لإليحاء بمساواة زائفة

إل��ا.  يرى عالم االجتماع اإليطا��   ،وال تزال  ،لطاملا اعتمدت ال�حافة ع�� املعلومات وطرق الوصول 

الناشئة �عتمد �ش�ل م��ايد املادية  ،أل��تو ميلو���ي أن السلطة  القوة  إنتاج    ،ليس فقط ع��  ولكن ع�� 

�استلز أن وسائل اإلعالم �ش�ل املصدر الرئي��ّي لالتصال القادر  يرى مانو�ل     .4أيضا  املعلومات وتداولها

ل اإلعالم.  وتقوم  كب�� ع�� عمليات تحدث �� وسائ  إ�� حّد   ع�� الوصول للمجتمع، فتأط�� عقل ا�جمهور يتّم 

السلطة   �استلز    -عالقة  املع�ى ع�� صنع    إ�� حّد   -بنظر  بناء  البشرّي من خالل  العقل  كب�� ع�� �شكيل 

   ،رة والرمز ولهذاالصو 
ّ
�� االت  الرّ   صال، ونتيجة لهذا فإّن فاإلعالم هو الوسيلة ا�حاسمة 

ّ
مات  سائل واملنظ

 .5والزعماء غ�� املوجودين �� اإلعالم ال وجود لهم �� عقول ا�جمهور 
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ت�و�ن   طر�ق  عن  واإلقناع  والتأث��  التعبئة  ع��  قدرة  لد��ا  بورديو  بحسب  الرمز�ة  املعطيات  السلطة 

بالعبارات اللفظية. وهذه �لها وظائف يقوم ��ا ا�خطاب اإلعالمّي. بل إن السلطة الرمز�ة عند بورديو �� 

 .1ل وسائل اإلعالم إ�� مصدر للمعرفة واملمارسة االجتماعيةسلطة بناء الواقع، بحيث تتحوّ 

 : االتصال والموارد الرمزیة  -4

ن من حقول عديدة تتنافس فيما  يت�وّ   انظامبوصفھ  للمجتمع  ينظر عالم االجتماع الفر���ي بي�� بورديو  

بي��ا ع�� املوارد أو رأس املال، و�ذا �عاملنا مع اإلعالم كمجال وجب أن نتحدث عن أش�ال الرأسمال ال�ي  

ة رأس املال الرمزّي، بل وح�ى رأس املال  ي��ز �شّد   ، يتم التنافس والصراع حولها للفوز ��ا. و�� هذا السياق

الرأسمال اإلعالمّي هو ش�ل جديد من    وهو مفهوم بدأ �ستخدمھ باتر�ك �ام�ن حيث �عتقد أّن   ،المّي اإلع

رأس املال مثل رأس املال االقتصادّي الذي يمكن تطبيقھ �� حقل اإلعالم أو غ��ه من ا�حقول.  و�ق��ح عالم  

   pitalca-metaاالتصال اإلنجل��ي نيك �ولدري مفهوم الرأسمال البي�ّي لإلعالم  
ُ
مارس من خاللھ  وهو الذي ت

   وسائُل 
َ
   لطة. و�رى �ولدري أّن ع�� أش�ال أخرى من الّس   االعالم السلطة

ّ
سق مع رؤ�ة بورديو  هذا الرأسمال يت

 .2ق فقط إال عن طر�ق وكالء �� أش�ال محددة �� مجاالت محددةاألساسية �� أن الرأسمال ال يتحّق 

بطر�قة الصراع ع�� املوارد والرساميل، و�� هذا اإلطار    -بورديو�ة  كما �� النظرة ال   -�عمل حقل اإلعالم  

�استلز  – مانو�ل  يقول  رأسمال     -كما  ع��  قائما  اقتصاديا  �شاطا  تمارس  أ��ا  اإلعالم  شر�ات  تن��ى  ال 

 أّن اقتصادّي �� األساس، ورغم أ��ا �ستثمر �� األخبار وال��فيھ  
ّ
سياسية أوسع �ستثمر    لها أيضا مصا�َح   إال

َعد جزءا محور�ا من بيئة �شاطها االقتصادّي 
ُ
 .3�� ديناميكيات الدولة ال�ي �

 
ّ

م آخر ينب�ي ع�� سلطة  باإلضافة إ�� حيازة الرأسمال االقتصادّي الالزم للتحكم باالتصال، هناك تحك

أو ما يمكن أن �سميھ بالسلطة الرمز�ة بحسب �عب��ات بورديو، فاألش�ال ا�جديدة من الهيمنة    ،ا�خطاب

ال �عتمد سلط��ا ع�� املوارد االقتصادية بحّد ذا��ا، وال ع�� حقيقة أ��ا تمارس    -بحسب أل��تو ميلو���ي  –

ا أو تتالعب بالنظام السيا��ي ا�ح�ّ�: تتمثل سلط��ا الرئيسية �� قدر�
ً
�ا ع�� تنظيم عقول الناس. و�ذا  نفوذ

   -وفق �استلز  -�انت عملية بناء املع�ى داخل العقل البشرّي  
ّ
ق املعلومات والصور ال�ي �عتمد أساسا ع�� تدف

تنتج أن السلطة تكمن �� شب�ات االتصال ومال�ي شر�ات  س �عا�ج �� شب�ات االتصال، فمن املنطقّي أن � 

 هذه الشب�ات.  

أّن  ميلو���ي  وعدم  التح  يرى  للسلطة  �عر�فنا  ع��  يؤثر  واملعلوماتية  الرمز�ة  املوارد  نحو  املعاصر  ول 

، إذ  ا فقطال يمكن قياس عدم املساواة من حيث توزيع املوارد االقتصادية والسيطرة عل��و املساواة أيضا.  
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ال�ي ت خصص لبعضها  ينب�� أن �ش�� تحليل االختالالت الهي�لية �� ا�جتمع أك�� إ�� التمي�� ب�ن املواقف 

 .1سيطرة أك�� ومحددة ع�� األ�واد الرئيسية، ع�� تلك املوارد الرمز�ة القو�ة ال�ي تؤطر املعلومات

الفئات السائدة ال�ي ترتكز سلط��ا ع�� رأسمالها االقتصادّي تتطلع    من جانب آخر يرى بي�� بورديو أّن 

ب أو  الرمزّي  إنتاجها  طر�ق  عن  إما  سياد��ا  مشروعية  فرض  عن إ��  يدافعون  الذين  أولئك  مساعدة 

األيديولوجية ا�حافظة، فالرموز ال�ي �ستند عل��ا السلطة ليست سوى الش�ل املوضو�ّ� للرأسمال الرمزّي  

 .2كما يقول بورديو 

 : بین العنف والسلطة الرمزیة  -5

التار�خية واملالحظة  السلطة  نظر�ات  �ل  أن  �استلز  ،رغم  مانو�ل  إ��  ،  برأي  ا�حاسمة  �ش��  األهمية 

ب تأط�� العقول الفردية وا�جماعية، فع�� سبيل املثال استطاع  ، فإّن  الحت�ار العنف أو ال��ويع
ّ
ذلك يتطل

ح�ومة   أدار��ا  اإلرهاب"  "ا�حرب ع��  إطار   �� إعالمّي  تضليل  حملة  بفضل  العراق  حرب  األمر�كيون شن 

الحتفاظ بالسلطة لوقت أطول. إن �استلز ير�ط  جورج بوش لغزو عقول األمر�كي�ن �وسيلة لغزو العراق وا

العنف وال��ديد بھ �� السياق املعاصر مع عملية بناء املع�ى �� إنتاج و�عادة إنتاج عالقات السلطة �� جميع  

مجاالت ا�حياة االجتماعية. يرى �استلز أن هناك صفة واحدة مش��كة ب�ن جميع عمليات البناء الرمز�ة،  

بتكر وتتش�ل وتنشر �� شب�ات االتصال متعددة الوسائط، ورغم    ف�ي �عتمد �ش�ل كب��
ُ
ع�� رسائل وأطر ت

سياقھ،   وفق  االتصال  مواد  تفس��  طر�ق  عن  بھ  ا�خاص  معناه  يب�ي  مفرد  �شري  عقل  �ل  بيئة    إّن ف أن 

م �ش�لاالتصال 
ّ

 .3كب�� �� هذه العملية العقلية تتحك

ب�ن العنف و� �� أحيان كث��ة الفصل  الرمزّي  ال يمكننا  �� حالة العنف  الرمز�ة، خصوصا  �ن السلطة 

طبيعة   إن  الطرف اآلخر.  مع  والتشارك  التواطؤ  طر�ق  العنف عن  باألساس ع�� إخفاء صفة  يقوم  الذي 

ا�جماه��ية اإلعالم  وسائل   �� السلطة  ف���لف  ، عالقات  نورمان  يقول  إ��ا    ،كما  بل  الوضوح،  إ��  تفتقر 

خفية.   سلطة  عالقات  ع��    أّن   كذلك  ف���لف  �رى و تتضمن  �عتمد  اإلعالمّي  ل�خطاب  ا�خفية  السلطة 

اتجاهات من�جية �� نقل األخبار واأل�شطة اإلعالمية. وعن طر�ق مراكمة ا�خطابات اإلعالمية بطرق معينة  

 .4�� معا�جة األسباب والفاعل�ن االجتماعي�ن وطرق معينة لتحديد موقع القارئ 

ليس فقط �سبب وجود آليات    ،أن وسائل اإلعالم لها تأث��ات اجتماعية ع�� نطاق واسع  يرى نيك �ولدري 

مركز�ة للبث، ولكن أيًضا ألننا نؤمن �سلطة ا�خطاب اإلعالمي �� سياقات محلية ال حصر لها، ألننا �عتقد  

ال حصر لها.  أن معظم اآلخر�ن يؤمنون بنفس ال��يء وألننا نتصرف ع�� أساس هذه املعتقدات �� مناسبات  

مًعا �� تصور    العملية نجمعهاأصبحت أنماط االعتقاد والعمل هذه روتينية إ�� درجة أننا �� املمارسة  وهكذا  

 
1- Alberto Melucci, 1996, s.167 
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عام آلثار "وسائل اإلعالم" املستخلصة إ�� حد كب�� من سياقات الت�اثر ا�حددة. نتيجة لذلك تميل أعمال  

 .1فية، لتبدو قوة وسائل اإلعالم طبيعيةالسلطة االجتماعية لوسائل اإلعالم إ�� أن ت�ون مخ

االستغالل    إن  و�قول  املعاصر،  السياق   �� لالستغالل  الرمزّي  ا�جانب  ع��  الضوء  ميلو���ي  يلقي 

ح�ى �� مدن األ�واخ �� مدن العالم الثالث يتعرض الناس اليوم  إذ  ا�حقيقّي ليس ا�حرمان من املعلومات؛  

 لوسائل اإلعالم ع�� نطاق واسع،  
ّ
لتنظيم هذه املعلومات وفًقا الحتياجا��م ا�خاصة.    لهم  سلطة   أنھ ال  إال

لـ   املنعكس  غ��  االستقبال  إنھ  التسمية.  قوة  من  االستبعاد  اليوم   �� ا�حقيقية  الهيمنة  فإن  و�التا��، 

  "األسماء" ال�ي تؤطر ا�خ��ات البشر�ة، واالس��الك، والعالقات ال�خصية: االل��ام بالقواعد املتضمنة �� 

 .2 هذه األسماء

 : دور األخبار في ترکیز السلطة الرمزیة  -6

�� سياق تأث�� سلطة ا�خطابات اإلعالمية، يلعب ا�خطاب اإلخبارّي دورا كب��ا �� ترك�� السلطة الرمز�ة  

صاغ  
ُ
ت اإلعالم  ع��  األخبار  وألن  اإلعالمية،  السياسات  صور  �أهم  اإلخبارّي  اإلعالم  �استلز  يرى  لإلعالم.  

ف�ي مؤثرة �� إقامة رابطة ب�ن ميول الناس وتقييمهم للقضايا ال�ي تمثل    ،تجتذب املشاهد املتوسطبطر�قة  

  أيضا  مادة ا�حياة السياسية. إن السيطرة ع�� األخبار ال �ع�ي فقط السيطرة ع�� ا�خطاب العام لك��ا �ع�ي

من    العام واالتصاالت خطاب  السيطرة ع�� ا�  فإّن   ، السيطرة ع�� (املصدر الرمزي)، وكما يقول فان دايك

رمز�ة   مصادر  َعد 
ُ
� ال�ي  واملعلومات  �املعرفة  مصادرهما  أو  املؤسسة  أو  ا�جموعة  سلطة  بناء  أسس  أهم 

 .3للسلطة

�� االعتبار نطاق السلطة الرمز�ة ومجالها الفّعال، يرى فان دايك أن وسائل اإلعالم ا�جماه��ّي    وأخذا

أوسع،   نطاق  ع��  تأث��ا  األك��  أّن ��  الّ�   و�رى  والعالقات  نصوص  االتصاالت   �� حيو�ا  دورا  تؤدي  حف 

ر أخبار ال�حف تظل أع�� من تذكر أخبار التلفاز    ،العامة، وخالفا لالعتقاد الشع�ّي العام
ّ

فإن قابلية تذك

إ�� �عز�ز نفوذ ال�حافة ومن ثم سلط��ا.   املثال، أن موضوعات    ،�رى فان دايكو وهذا يؤدي  ع�� سبيل 

��ا االك�� قابلية للتذكر �� قضايا األخبار، بل إن عناو�ن  أاالخبار �عت�� أك�� جزء مهم ومتم�� فضال عن  

قد تكشف أنماط التالعب بمعتقدات الناس وآرا��م عن طر�ق التالعب     ،كما يقول فان دايك  ،األخبار  

� فهم ال�لمات وا�جمل واأللفاظ واإلشارات غ�� اللفظية �املعا�ي أو  بالذاكرة املؤقتة القص��ة ال�ي تؤدي إ�

االفعال التضمينية، و�تم ذلك عن طر�ق طباعة جزء من نصوص األخبار �� م�ان بارز أو �� أع�� ا�جر�دة  

ْسَتذكر  
ُ
� نحو أفضل وأسرع من  ع��  و�خط بارز ليؤثر �� جذب االنتباه، ولهذا فإن عناو�ن األخبار دائما 

 ية أنواع ا�خطابات اإلعالمّية. بق
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يأخذ فان دايك عناو�ن األخبار الرئيسية كنموذج للتأث�� ع�� إدرا�ات ا�جماه��، و�رى أن عنوان ا�خ�� 

الرئيس يؤثر بقوة �� طرائق �عر�ف ا�حدث وفقا للنموذج العق�ّ� املفّضل للمتلّقي، كما هو ا�حال عندما  

عناو�ن األخبار مكتو�ة با�خط العر�ض، و�الطر�قة نفسها يمكن أن  ترتكب األقليات جر�مة ما، تجدها ��  

ت�ون ا�حجج مقنعة �سبب اآلراء االجتماعية املتخفية �� مقدمة ا�خ�� الضمنية و�ذلك يأخذها املتلقون  

 . 1دون التفك�� فيما تتضمنھ

 : السلطة الصحفیة والسؤال األخالقي  -7

متطلبا��ا وأدوا��ا �ل هذا التأث�� �� الواقع الرمزّي واملادّي،  إذا �انت السلطة الرمز�ة تخ��ن �� معان��ا و 

نتِج�ن الرمز��ن الذين يحوزون سلطة  
ُ
ِقي عبئا أخالقيا ثقيال ع�� ال�حفي�ن باعتبارهم أحد أبرز امل

ُ
فإ��ا تل

��ا  أول ما تف��ضھ السلطة الرمز�ة لدى ال�حفي�ن هو الو�� ��ا و�خطور   رمز�ة مؤثرة �� عقول البشر. إّن 

وتأث��ها. إن فقدان السلطة ال يبدأ من فقدان أدوا��ا، بل من فقدان الو�� ��ا، ألن أسوأ ما يمكن أن تفعلھ  

للسلطة   ا�حقيقّي  االمتالك  إن  لها.  مال�ا  ال  عندها  مملو�ا  تجعلھ  أن  هو  بصاح��ا،  سلطة،  أي  السلطة، 

سية و�� تبيان ا�حقائق واستقصا��ا،  استخدامها �� مهمة ال�حافة األسا   حسنالرمز�ة عند ال�حفّي هو  

 وصوال �جتمع املعرفة وا�حر�ة واالطمئنان.

بذل    املهنية  األخالق  تتطلب  ال�حفي"،  "السالح  خطورة  واستشعار  الرمز�ة  بالسلطة  الو��  بجانب 

الوسع �� تجنب إساءة استخدام السلطة الرمز�ة عن طر�ق تمت�ن ا�حس اإل�سا�ي بحقوق اآلخر�ن الذين  

تق��ي يجر   �� والعدالة  والن�اهة  املوضوعية  مبادئ  عن  التنازل  وعدم  األخبار،   �� وتمثيلهم  ترم��هم  ي 

 املعلومات وعرضها للرأي العام، و�� تقييم األ�خاص وتقديمهم �جتمعا��م وا�جتمعات املغايرة. 

وسائل اإلعالم    لقد أفاد مجتمع الشب�ات واإلعالم ا�جديد �� توسيع دائرة السلطة الرمز�ة خارج نطاق

التقليدية عن طر�ق توسيع املشاركة الفردية �� صنع الرموز اإلعالمية. هذا التطّور �� الوصول (ِشْبھ ا�ُحر)  

َيات وأدوات التواصل ا�حديث يمثل فرصة أيضا لوسائل اإلعالم التقليدية لت�ون أك�� أخالقية ومهنية  
ْ
إ�� ِبن

مثيل ال�ا�� والعادل للمواطن�ن، والتواصل الواسع واملستمر مع  �� استخدام سلط��ا الرمز�ة، عن طر�ق الت

  .مشا�لهم وش�اواهم وانتقادا��م للواقع وللسلطات الرمز�ة

 : خاتمة  -8

للممارسة    إّن  أّو��"  بوابة  "حارس  يمثل  بأخالقية ممارس��ا  واالل��ام  الرمز�ة  بالسلطة  ال�حفّي  الو�� 

�ن و�� ال�حفي �سلطتھ الرمز�ة  و التداُرك.    ةهنية فيما �عد سهليجعل األخطاء املوهو ما  ال�حفية برم��ا،  

َنازِع
ُ
مواقع    ال�حفي�ن وممارستھ األخالقية لها يجعلھ أقدر ع�� التعامل مع السلطات املادية ال�ي ظلت ت

ع األبواب. 
ّ
 التأث��، ألن مثل هذا ال�حفّي لن ي�ون وق��ا كنّجار مخل
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