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المقدمة

صدر كتاب »اإلعالم السيايس وصناعة الرأي العام خالل ثورات الربيع العريب: قناة اجلزيرة اإلخبارية 
الباحث يف شبكة اجلزيرة  الدكتور عبد السالم رزاق،  2019، ملؤلفه  نموذًجا« عن دار نرش جامعة قطر عام 
إىل  أقسام وثالثة عرش فصاًل، إضافة  354 صفحة، وحيوى ثالثة  الكتاب يف  يقع  بالدوحة، قطر.  اإلعالمية 
املالحق واملراجع. متتاز بنية الكتاب، يف كلياته وتفاصيله، بتسلسل منطقي تتدفق فيه األفكار، وتنساب فيه 
احلجج التي يسوقها املؤلف، تأييًدا خلالصاته ونتائجه األساسية؛ إذ يناقش يف قسمه األول العالقة بني اإلعالم 
القسم  العريب. وينتقل يف  الربيع  املتغريين، وهو ثورات  السياق املوضوعي هلذين  العام يف  السيايس والرأي 
الثاين إىل حتليل خطاب اجلزيرة املتعلق بثورات الربيع العريب. ثم ينتهي يف القسم الثالث بتقّص اجتاهات الرأي 
العام العريب نحو ثورات الربيع العريب من  ناحية، وخطاب اجلزيرة واالنتقال الديمقراطي من ناحية أخرى. 
والكتاب يف جممله حيمل رؤية علمية وتطبيقية رصينة، ويمّثل اجتهاًدا حمموًدا حيسب للمؤلف، وإضافٍة نظريٍة 
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وفكريٍة؛ فضال عن إسهامه التطبيقي املتمثل يف حتليل خطاب قناة اجلزيرة، واجتاهات الرأي العام العريب. وبغض 
النظر عاّم سيأيت الحقا من تقييم هلذا العمل الثري؛ إال أن األمر الذي ال خالف عليه هو أننا أمام جهد يستحق النرش، 
كام يستحق القراءة واالقتناء ضمن املراجع العلمية املهمة التي ال يندم القارئ عىل قراءهتا واقتنائها واملحافظة عىل 

وجودها يف مكتبته، فقد حتتاج بعض أجزائه إىل إعادة قراءهتا. 

تنبثق قيمة الكتاب من أمهية موضوعه »خطاب اجلزيرة وثورات الربيع العريب«، فاجلزيرة منذ نشأهتا يف العام 
1996، وحتى اللحظة الراهنة – ووفًقا للكثري من الباحثني العرب وغري العرب – ترتبع عىل قمة اإلعالم السيايس 

املحيط  اجلدل  يفرس حجم  ما  العاملي؛  املستوى  مهنية عىل  األكثر  القنوات  بني  املتقدمة  الصفوف  وتأيت يف  العريب، 
عىل  انعكست  مساجلة  وكاره،  وحمب  ومتشكك،  ومقتنع  ومتآمر،  وداعم  ومعارض،  مؤيد  بني  ودوليًّا  عربيًّا  هبا 
تناولت  التي  املاجستري والدكتوراه،  املحكمة دوليا، ورسائل  املجالت،  املنشورة يف  العلمية  الدراسات  كّم  ونوع 
القناة بحسباهنا التطور األهم يف الفضاء اإلعالمي والسيايس العريب، القادر عىل إحداث نقلة نوعية يف طرائق تفكري 
العرب، حكاًما كانوا، أو نخًبا، أو فئات مجاهريية، واجتاهاهتم نحو عوامل السياسة واالقتصاد واملجتمع. فقد أثبتت 
النسيان واالنطواء  عامل  واستنباته، واستخراجه من  العام،  الرأي  مع  التعامل  األقدر عىل  أهنا  السياسية  التطورات 
والعزلة واالنكامش حول الذات، واالغرتاب السيايس واالجتامعي، إىل عامل الفعالية واجلرأة واالقتدار السيايس، 
أن كل  الديمقراطي.  ذلك  التحول  العامل األهم يف عمليات  بالضبط  أو غري مبارش، وهذا هو  إن بشكل مبارش 
املتغريات األخرى للتحول الديمقراطي تظل حمدودة أو منعدمة القيمة، ما مل تتمركز حول رأي عام فاعل وقادر عىل 
ممارسة املحاسبة السياسية، وإحالة إرادته إىل واقع معاش، تكون فيه السلطة، بكل أشكاهلا وعملياهتا، أحد أدواته 
التي حيقق هبا مصاحله، ويعظم هبا مكتسباته. واإلعالم السيايس يف التحليل األخري هو املخرج النهائي للمؤسسات 
اإلعالمية، يف عملياهتا السياسية، ويف تفاعله واشتباكه مع قضايا الرأي العام؛ بام جيعل هذا األخري ينتقل من جمرد 
السيايس، ثم إىل  الوعي  السياسية، ومنها إىل  املعرفة  السيايس، ومن هذا اإلدراك إىل  السلبية إىل اإلدراك  املشاهدة 
االجتاه السيايس واحلركة، وأخرًيا الفعل أو السلوك السيايس.  ومن َثم فإن اإلعالم السيايس هو الوجه اآلخر للرأي 
العام يف تفاعلهام واشرتاكهام من أجل إحداث التغيري أو الضبط االجتامعي، واألمر كذلك ليس متوقًعا أو صحيًحا 
أن يكون اجتاه التأثري أحادًيا من اإلعالم إىل الرأي العام، وليس متوقًعا أو صحيًحا أن يكون اهلدف أو التأثري مرتبًطا 
بالتغيري فقط.  أما ثورات الربيع العريب فقد جاءت لتمثل بداية لنهاية االستثناء العريب، ولتضع الشعوب العربية عىل 
أعتاب التحرر واالنعتاق من هيمنة النخب احلاكمة، التي ارمتت يف أحضان الدول الكربى، غري مكرتثة بحقوق 
الفلسطينية،  التي تاجرت بالقضية  العدالة االجتامعية، أو احلرية، أو الكرامة اإلنسانية،  اإلنسان العريب، أو قضايا 
وأخرت من أجلها جل قضايا التحول الديمقراطي لعقود طويلة، وإذ هبا تتحالف مع إرسائيل يف صفقات مشبوهة 

من أجل االستدامة يف السلطة، فالهي حررت الرتاب العريب، وال هي حررت اإلنسان العريب.  

تتجىل أمهية  الكتاب الذي بني أيدينا يف اشتباكه مع هاتني القضيتني املحوريتني يف توقيت يذهب فيه البعض إىل 
وصم ثورات الربيع العريب باملؤامرة، سواء من قوى الداخل، أو قوى اخلارج، أو تفاعلهام مًعا؛ من أجل ما يعتقدون 
أنه الدولة العربية التي هي يف رأهيم املالذ اآلمن للمواطن العريب، بغض النظر عاّم إذا كان هذا املالذ حيقق طموحاهتم 
كحكام، أم طموحات املحكومني، وبغض النظر عام إذا كانت الشعوب العربية تعيش حياة العبيد، أم أشباه العبيد؛ 
احلاكمة، والدعاية  النخب  التسبيح بحمد  أو إلعالمهم من دور سوى  ليس هلم  يدور من حوهلم،  بام  قبل هلم  ال 
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لسياساهتم، وترسيخ مفاهيم الطاعة العمياء، وتغييب العقل، وتشتيت االنتباه حول قضايا الواقع، وربام خلق واقع 
جديد مزيف، واألهم عندهم هو ترحيل آمال وتطلعات الشعوب إىل املجهول. 

اجته املؤلف، فيام ذهب إليه يف حوارات جاّدة، ويف رؤية مغايرة تستند إىل واقع معاش، إىل االعتقاد برفض النظر 
إىل ثورات الربيع العريب؛ بحسباهنا مجلة اعرتاضية يف عامل السياسة العربية، أو انتفاضة شعبية فاقدة النتائج، أو مؤامرة 
املوضوعي،  سياقه  يف  احلدث  يضع  فهو  خارجية.  أو  كانت  داخلية  العربية،  للدولة  معادية  قًوى  خيوطها  حاكت 
شأنه يف ذلك شأن األحداث والثورات الكربى التي مثلت خطوة صحيحة عىل طريق ممتد، سوف يؤيت أكله ولو 
املرغوب  الديمقراطي  التحول  الثامر هذه، وحتقيق  أن حلظة قطف  إال  وتفاعلها،  املتغريات  تراكم  بعد حني، حال 
موقوف عىل حجم اجتاه الرصاع بني الثورة والثورة املضادة، بني قوى التغيري، وقوى الضبط والسيطرة، وبني إرادات 
يغري  مل  ما  العريب؛  الواقع  يف  مأمول  تغيري  فال  األرض.  يف  اهلل  سنة  هي  وتلك  وهذه  احلكام.  وإرادات  الشعوب، 
وا َما بَِأنُفِسِهْمۗ ﴾؛ عندئذ سوف يقف الرأي العام حائاًل  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّٰى ُيَغريِّ اإلنسان العريب من نفسه، ﴿إِنَّ اهللََّ اَل ُيَغريِّ
ضد املرشوع االستبدادي االستغاليل املتآكلة رشعيته، والقابض عىل أنفاس الشعوب بإعالم يفتقر إىل احلد األدنى 
من املهنية واالحرتافية، تغيب عنه شمس احلرية. إعالم غري مستقل ال يوجد بني جنباته أّية معايري للتنظيم الذايت، أو 

االحتكام ملواثيق الرشف وأخالقيات املهنة.  

 Agenda) استند الكتاب يف التأصيل العلمي إىل نظريات ثالث، وهي كام أسامها املؤلف: نظرية وضع األجندة
 Priming) األولويات  حتديد  ونظرية   ،(Frame Analysis Theory) اإلعالمي  اإلطار  حتليل  ونظرية   ،(Setting

Theory). ويف حتليله خلطاب اجلزيرة قام املؤلف بتحليل ثالثني نرشة من نرشات احلصاد اإلخباري تم بثها خالل 

عام 2011، ويف دراسته للرأي العام درس املؤلف 389 مفردة تنتمي للنخبة السياسية، موزعة عىل اثنتي عرشة دولة 
الذي يعتقد يف ثورية  العريب  العام يف املرشق  الرأي  التباين بني نظرة  إليه املؤلف ذلك  عربية. ومن أهم ما توصل 
الربيع العريب، والرأي العام املغاريب الذي حيرصه يف مفهوم االنتفاضة، والرأي العام اخلليجي الذي يراه جمرد حراك 
تنسجم  التي  العريب  اإلقليمي  للنظام  الثالثة  الفرعية  النظم  بني  التباينات  النظر عن هذه  أنه وبغض  إال  اجتامعي. 
وحجم احلدث الثوري ونتائجه من ناحية، وحجم فساد واستبداد وطغيان النخب احلاكمة من ناحية أخرى؛ فإن 

اخلطاب اإلعالمي السيايس للجزيرة كان يف القلب من الثورة أو االنتفاضة او احلراك. 

نظرة تقييمية

تكشف القراءة املتأنية هلذا العمل الثري عن جوانب خلل منهجية جتدر اإلشارة إليها، أو عىل األقل إىل األبرز 
منها، وهي بال شك قد تفتح الباب ملزيد من التفكري يف الكيفية التي يعالج هبا الباحثون قضايا ذات إشكالية من 
من  حموري  خلل  وهو  املؤلف،  هبا  استعان  التي  للنظريات  الدقيق  غري  التطبيق  هو  األول  اخللل  وْجه  النوع،  هذا 
الثالث،  للنظريات  األساسية  املفاهيم  بني  بّينًا  خلًطا  خيلط  فاملؤلف  الدراسة.  نتائج  غائًرا عىل  أثًرا  ترك  أنه  املؤكد 
النموذج  أدق  أو بشكل   (Priming Theory) ترتيب األولويات  نظرية  »تقوم  بعدها  116 وما  يقول يف صفحة  إذ 
لرتتيب، وحتديد،  ا  السيايس جدواًل خاصًّ أن لكل وسيلة من وسائل اإلعالم  النظرية، عىل  املستنبط من  التحلييل 
وبناء األولويات اإلخبارية. وينتهي األمر باجلمهور إىل التعاطي مع تلك القضايا واألولويات عىل أهنا أكثر أمهية 
من أية قضايا أو أولويات أخرى، وينتهي به األمر إىل أن (Priming Theory) معنية برتتيب أولويات القضايا لدى 
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 – فاألجندة هنا هي   ،(Agenda Setting) لنظرية وضع األجندة  الرئيس  املفهوم  أن هذا هو  والواقع  اجلمهور«، 
بالتحديد – جمموع القضايا التي حتظى برتكيز معني يف الوسيلة اإلعالمية، ومع مزيد من التكرار، واستخدام القوالب 
األولويات  هذه  وتنتقل  الوسيلة«،  اهتاممات  »أولويات  تتشكل  توظفها؛  التي  اإلبراز  وعنارص  املختلفة،  الفنية 
)األجندة( من الفضاء اإلعالمي إىل فضاء الرأي العام، حيث تتشكل رؤية الرأي العام: ألمهية القضايا وفق نفس 
الرتتيب الذي تبنته الوسيلة اإلعالمية، أما الكشف عن درجات االتساق أو التباين بني ترتيب األولويات يف هذين 
الفضاءين »اإلعالم والرأي العام«، فال يتحقق إال من خالل معامل ارتباط سبيريمان للرتب. وترتاوح قوة االرتباط 
بني الواحد »1« و »صفر« سلًبا أو إجياًبا، إال أن املؤلف، ومع حالة اخللط املفاهيمي هذه، مل يستند يف استخراج النتائج 
برؤيته  استعانته  قدر  ارتباطية،  معامالت  أية  إىل  العربية  النخبة  اهتاممات  أولويات  اجلزيرة يف وضع  قناة  دور  عن 
اخلاصة، وحتليله الفكري، واستنباطه الشخص القائم عىل القراءة اخلاصة ملحتوى اإلعالم واستجابات املبحوثني. 
وعىل الرغم من املجهود الضخم الذي بذله املؤلف لالستدالل عىل موقع اخلطاب اإلعالمي وتأثريه؛ فإن املجال 
يتسع لطرح وجهات نظر أخرى؛ إذ قد يأيت باحث ثان وثالث ورابع ليقدم قراءة »نتائج« مغايرة لنفس املواد املتاحة؛ 
بام ينبئ عن حاجة جممل العمل إىل مزيد من الثبات، ويضعه يف إطار االجتهادات الفكرية الشخصية. وقد طغت 
عىل املؤلف رؤيته اخلاصة للعالقة بني املتغريات التي يدرسها يف الدفع بنتائج معينة، والتأكيد عىل صحتها، وكان 
األمر حيتاج إىل مزيد من األدلة العلمية لتأكيد رؤيته، وقد برز ذلك جليًّا يف إثبات موقع خطاب اجلزيرة السيايس يف 
تكوين الرأي العام النخبوي، ويف املسامهة يف التغيري، أو عىل األقل يف توفري الرشوط املوضوعية للتغيري السيايس، 

وعىل رأسه ثورات الربيع العريب. 

التعامل  يتم  كان  اإلطار  هذا  »ويف   :)20 )ص.  املؤلف  يقول  النظريتني،  بني  التداخل  طبيعة  عىل  وللوقوف 
تغطية  يف  اخلاصة  أجندهتا  اإلعالم  وسائل  من  وسيلة  لكل  أن  عىل  التأكيد  من  انطالًقا  األجندة  وضع  نظرية  مع 
األحداث اخلارجية، التي غالًبا ما تركز عىل جمموعة من القضايا واملواضيع بصورة متكررة إىل درجة تصبح القضايا 
واملواضيع هي حمور اهتامم اجلمهور، أو بشكل أدق أجندته اخلاصة«،  ويف هذا املستوى األول يكون البحث منصبًّا 
عىل األثر الذي حتدثه وسائل اإلعالم يف الرأي العام، أو بشكل أدق تأثري أجندة وسائل اإلعالم يف الرأي العام، 
ويف وضع أجندة اجلمهور، وما يستتبع ذلك من تركيز عىل سلوك  مجهور الرأي العام ومواقفه يف عالقته بأجندة 
التداخل يف  املنافسة بني األجندات اإلخبارية لوسائل اإلعالم. »ويبدو جليًّا حجم  دائرة  وسائل اإلعالم، ضمن 
فهم النظريتني، ما كان له كبري األثر السلبي يف معاجلة املؤلف لقضية كتابه. وربام يكون من املهم فك االلتباس بني 
النظريتني لدى القارئ قبل االنتقال إىل نقطة أخرى، ذلك أن وضع األجندة – ببساطة – هي العملية التي تنتقل هبا 
األمهية النسبية املمنوحة لقضية أو لقضايا معينة من دائرة اإلعالم إىل دائرة الرأي العام، فالقضايا التي يراها اإلعالم 
مهّمة يراها اجلمهور كذلك، للدرجة التي تصبح فيها األجندة أو أولويات القضايا متشاهبة أو متامثلة، وما من شك 
التحريرية،   وسياستها  ومصداقيتها  اإلعالم  بوسائل  يرتبط  بعضها  العملية،  هذه  يف  تؤثر  العوامل  عرشات  أن  يف 
وبعضها يرتبط باجلمهور نفسه، وما إذا كان يف حاجة إىل أن يفهم األحداث (Need For Orientation)، وبعضها 
يرتبط بطبيعة القضية نفسها (Obtrusive Versus Unobtrusive Issues)  وبعضها يرتبط بالبيئة الثقافية والسياسية 
(Priming Theory) فليست سوى املستوى الثاين من وضع األجندة،  التي يستظل هبا اإلعالم والرأي العام. أما 
وهو ال يتعلق برتتيب األولويات، بل بالكيفية التي عاجلت هبا وسائل اإلعالم نفس القضايا، وحتديًدا اخلصائص 
أو السامت التي عوجلت هبا القضايا للدرجة التي تؤثر يف حكم الرأي العام عىل الشخصيات السياسية أو القضايا 
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التي عوجلت إعالميًّا. فإذا كان وضع األجندة هيتم بطبيعة القضايا التي يراها الرأي العام مهمة، فإن نظرية وضع 
املعايري (Priming Theory) تعنى بالكيفية التي يفهم هبا الرأي العام القضايا التي أصبحت بارزة لديه، والكيفية التي 
تؤثر هبا هذه اخلصائص عىل قبول أو رفض تأييد أو معارضة املرشحني أو القضايا املثارة إعالميا، واألمر كذلك، 
فالعالقة قائمة بني النظريتني لكنهام خمتلفتان اختالًفا يرتبط بالعمليات املعرفية والنفسية املصاحبة هلام، واألهم يف 
منهج قياس حدوثهام يف واقع األمر، أن العالقة األوثق هي تلك التي جتمع نظرية وضع املعايري ونظرية اإلطار ذلك 
أن األخرية معنية باملنظور الرئيس الذي تقدم من خالله الوسيلة اإلعالمية القضية للجمهور، أو الكيفية التي ينتقي 
من خالهلا اإلعالميون جانًبا أو زاوية معينة »إطارا« للتأثري يف املعنى العام الذي جيب أن يستخلصه الرأي العام، 
فاإلعالم األمريكي قد يتناول وباء كورونا من منظور املؤامرة الصينية عىل البرشية، متهاًم إياها بتخليق الفريوس يف 
خمترباهتا ، بينام يراه اإلعالم الصيني فريوًسا مثل غريه، ال عالقة له بطبيعة األطعمة التي يتناولوهنا، أو مفهوم املؤامرة 
األمريكية، واإلعالم يف البلدان العربية واإلسالمية يراه عقاًبا من رب العباد للعباد الذين كفروا بنعم اهلل؛ فأذاقهم  
لباس اجلوع واخلوف بام كسبت أيدهيم. واإلطار عىل هذا النحو مرتبط بالنقطة املركزية التي يراد هلا أن تؤثر يف فهم 
الرأي العام للقضية، وهو هبذا وثيق الصلة باملعايري أو اخلصائص املشار إليها سلًفا. وهذا الكتاب الذي بني أيدينا 
خلط بني هذه املفاهيم، ومل يرسم احلدود الفاصلة بينها، ومن ثم استخدم أساليب القياس، سواء يف حتليل اخلطاب، 

أو يف دراسة اجلمهور، أو يف استكشاف العالقة بينهام، عىل نحٍو قد يقلل من أمهية ما توصل إليه من نتائج. 

تكمن اإلشكالية الثانية يف الفجوة الزمنية (Time Lag) الفاصلة بني حتليل خطاب قناة اجلزيرة ودراسة اجتاهات 
الرأي العام النخبوي، التي امتدت ألكثر من مخس سنوات. وهي فرتة ال تسمح بضبط العالقة بني املتغريين، فضال 
اهتاممات اجلزيرة،  أولويات  العالقة بني  تتوسط  التي  الدخيلة  املتغريات  متناٍه من  التحكم يف كمٍّ غري  عن صعوبة 
األهلية،  واحلروب  املضادة،  بالثورات  املتعلقة  األحداث  كّم  عن  وأتساءل  العام.  الرأي  اهتاممات  وأولويات 
والنزاعات الطائفية، وغريها من املشكالت االقتصادية والسياسية، والتدخالت، واألزمات الدولية، التي دارت 
رحاها يف بلدان الربيع العريب، وتداخلت مع تأثري قناة اجلزيرة، إن بالسلب أو اإلجياب، لتعظم من أثرها أو تضعفه، 
منهجية  معاجلات  وفق  أثرها،  وحتييد  لدراستها،  باحث  أي  أمامها  يتوقف  أن  إال  يمكن  ال  عوامل  وتلك  وهذه 
وإحصائية مل يتعاط معها الكتاب. ويرتبط بذلك حديث املؤلف عن نوع العينة التي اعتمد عليها، فهو مرة يصفها 
بالعشوائية الطبقية، ومرة بكرة الثلج. وواقع األمر أن ما اعتمد عليه الباحث ال ينتمي إىل أي من العينتني؛ بقدر ما 
يعتمد عىل املتاح لديه من مفردات معينة، توسم فيها سامت النخبة، آخًذا يف االعتبار أن حتديد العدد الذي خضع 

للبحث يف كل دولة مل يعتمد عىل حجم النخبة، بل عىل تعداد السكان، وهو قياس غري دقيق. 

بحثه،  بموضوع  صلة  ذات  غري  التلفزيونية  القنوات  من  لعدد  املؤلف  باستدعاء  الثالثة  اإلشكالية  وتتعلق 
وتتّبعها تارخييًّا، ثم التوقف عند جمرد هذا الرسد التارخيي، فال أجد داعًيا ملناقشة قناة املنار وقناة احلرة وجمموعة إذاعة 
وتلفزيون الرشق األوسط )أم يب يس( والعربية، يف عمل حتدد هدفه من البداية يف العالقة بني قناة  اجلزيرة والرأي 
العام، حتى لو نص يف العنوان عىل أن هذه دراسة حلالة أو لنموذج قناة اجلزيرة، فإما أن تصبح هذه القنوات جزًءا 
أصياًل من هذه الدراسة فيتم حتليل خطاهبا إزاء ثورات الربيع العريب، ومساواهتا بقناة اجلزيرة من حيث كم األسئلة 
التي تكشف عن مدى التأثر بمضموهنا ورؤيتها لألحداث، وإما فال داعي لتناوهلا. وربام كان من املهم تتبع األثر 
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السيايس الذي أحدثته قناة اجلزيرة، ليس فقط يف رأي النخبة العربية، بل يف أجندة باقي وسائل اإلعالم العربية، ويف 
السياسات اإلعالمية العربية.

وبقيت نقطة أخرية، أرى أمهية تناوهلا ولو باقتضاب، فالقول بأن قناة اجلزيرة وضعت أجندة الرأي العام، أو 
باملخاطر، وال يمكن قبوله إال من خالل دراسات مطولة تدرس  العريب قوٌل حمفوٌف  الربيع  كانت خلف ثورات 
األجندة اخلاصة باإلعالم والرأي العام عرب فرتات زمنية متتابعة؛ للكشف عن العالقة السببية التي افرتضها الكتاب، 
فقد تكون اهتاممات الرأي العام هي املسؤولة عن أجندة قناة اجلزيرة، وخطاهبا وسياستها التحريرية. والعالقة عىل 
هذا النحو دائرية وال يمكن أن تكون خطية. وأقىص ما يمكن أن يصل إليه بحث كهذا؛ هو القول بأن ثمة عالقة 

ارتباط، أو تشاهًبا بني أجندة اجلزيرة وخطاهبا اإلعالمي السيايس، وأجندة الرأي العام وتوّجهاته. 

وبعد، فإن هذا اإلشكاليات ال تقلل من قيمة هذا العمل وجدواه عىل املستويني األكاديمي والتطبيقي، وكفى 
املؤلف متّيًزا أنه أبحر يف هذا املجال املهم القديم اجلديد الذي ال يزال يف حاجة إىل املزيد من البحث والتقص؛ لصياغة 
فهم أكثر دقة لكيفية عمل اإلعالم السيايس، والرأي العام؛ من أجل إحياء الربيع العريب الذي كان، واالنتقال بالنظم 

العربية واملجتمع العريب من حالة السكون واجلمود السيايس إىل حالة احلراك واحلياة الديمقراطية. 


