
الميديا متالعبًا بالعقول
بنية الهيمنة اإلعالمية يف أعمال بيار بورديو

أحمد عبد الحليم عطّية]*[

يتناول هذا البحث لألكادميي واملفكر املرصي أحمد عبد الحليم عطية عامل امليديا من 

وجهة نظر التحليل السيولوجي. كام يرصد األثر العميق الذي أطلقه العامل الفرتايض يف حقل 

القيم األخالقية واأليديولوجية والجتامعية واآلثار السلبية التي نجمت عنه.

يقارب عطية موضوعه استناداً إىل مناقشة أفكار عامل الجتامع الفرنيس بيار بورديو ورؤيته 

النتقادية ألفعال امليديا يف فرنسا والغرب فضالً عن آثاراها عىل نطاق عاملي.

المحرر

 )Pierre Bourdieu( يف سياق نقده عواملَ امليديا وإجراءاتها يركز عامل االجتامع الفرنيس بورديو

بشكل رئيس عىل نقد الليربالية الجديدة ونتائجها الكارثية عىل اإلنسانية. كان العمل الكبري الذي 

أحد  وهو  الراديكايل]]].   التحول  هذا  عن  تعبرياً  العامل”  “بؤس  عنوان  عليه وصدر تحت  أرشف 

بشكل  وأثّروا  الكولونيالية  نقد  مجال  يف  الفكرية  بصامتهم  تركوا  الذين  الكبار  املفكرين  آخر 

*ـ مفكر وأستاذ فلسفة يف جامعة القاهرة - جمهورية مرص العربية.
]1]- ولد بورديو عام 1930 مبنطقة دانجان جنوب فرنسا، درس الفلسفة واآلداب األتنوجرافيا واألنرتوبولوجيا.

وانتخب عضواً يف الكوليج دي فرانس 1981. وكان لصدور العمل الذي أرشف عليه ”بؤس العامل” )Le misère du monde( صدى هائل بني 
النقاد ويف مختلف وسائل اإلعالم.

 أعامله املرتجمة إىل العربية، درس يف الدرس )عبد السالم بنعبد العايل(،1986،حرفة عامل الجتامع )نظري جاهل(، 1993.
العنف الرمزي. بحث يف أصول علم الجتامع الرتبوي )نظري جاهل(،1994. أسئلة علم الجتامع )إبراهيم فتحي(، 1995. أسئلة علم الجتامع. يف 
علم الجتامع النعكايس عبد الجليل الكور،1997. قواعد الفن )إبراهيم فتحي(، 1998. التلفزيون وآليات التالعب بالعقول )درويش الحلوجي(، 
1999. أسباب عملية، إعادة النظر بالفلسفة، )أنور مغيث(، 1998؛ ثم بعنوان:العقالنية العملية. حول األسباب العملية ونظريتها )عادل العوا(، 2000. 

السيطرة الذكورية )أحمد حسان(،2001 ؛ ثم الهيمنة الذكورية )سلامن قعفراين(، 2009.
بؤس العامل )محمد صبح(، 2001. إعادة اإلنتاج، )ماهر ترمييش(، 2008. راجع دراسة »بؤس العامل« عن  كاظم جهاد يف موقع مجلة الكرمل . 
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عميل يف املحركات االجتامعية والسياسية التي شهدها النصف الثاين من القرن العرشين. كام 

يعترب أحد أهم املنظرين الذين تُعد أعاملهم أدوات للنضال الفكري والنظري فيام يعرف بحركة 

البديلة. جّسد األفكار واملبادئ التي روج لها يف أعامله الفكرية إىل مامرسات عملية  العوملة 

شبكة  أنشأ  وقد  مبارشة.  والسياسية  االجتامعية  والحركات  املظاهرات  يف  مشاركته  خالل  من 

العمل  خارطة  عىل  قوية  مواقع  احتلت  التي  والثقافية  االجتامعية  واملنظامت  الجمعيات  من 

السيايس / االجتامعي والفكري يف املجتمع الفرنيس]]].

إىل  أي  حقول؛  إىل  تنقسم  الحديثة،  املجتمعات  يف  االجتامعية  العالقات  أن  بورديو  يرى 

فيها  يتنافس  إلخ.(  القدم،  كرة  األدب،  الصحافة،  )مثال:  معيَّ  نشاط  أساسها  اجتامعية  فضاءات 

الفاعلون الحتالل مواقع السيطرة مثالً، يريد الصحايف أن يشتغل يف أوسع وأقوى جريدة وبعدها 

املاركيس،  التصور  غرار  فعىل  إلخ..  الجريدة،  تلك  يف  منصب  أعىل  عىل  يحصل  أن  يحاول 

يبدو العامل االجتامعي، عند بورديو، ذا طبيعة تنازُعيَّة، بيد أنه يؤكد أن التنازعات املكوِّنة للعامل 

االجتامعي تخص مختلف الحقول وليست مجرد رصاع بي طبقات معينة وثابتة.

الفضاءات  هذه  وتتميز  ككل.  املجتمع  عن  نسبية  باستقاللية  فضايئ  حقل  كل  يتميز  وهكذا 

حول  األفراد  بي  الشديد  والتنافس  الدينامي  الرصاع  وباشتداد  واالجتامعية،  الطبقية  بالرتاتبية 

املال  رأس  طبيعة  حسب  والهيمنة،  السلطة  مواقع  حول  والرصاع  واملعنوية،  املادية  االمتيازات 

الذي ميلكه كل فرد داخل املجتمع. ويكون الرصاع يف كل حقل حول مصالح مشرتكة أو مصالح 

بي  املحتدم  الرصاع  مثل:  القواعد،  من  ملجموعة  الحقل  ويخضع  حدة.  عىل  فرد  بكل  خاصة 

الجيل القديم والجيل الجديد. ومن ثم، يخضع الحقل ملنطق التنافس والرصاع والهيمنة والعيش 

املشرتك.]2]

يف  جهده  له  كرس  الذي  بورديو  عمل  هو  لنا  امليديا  إلمربيالية  بورديو  نقدية  بالنسبة  املهم 

وامليديا  اإلعالم  وسائل  تلعبه  الذي  السالب  الدور  به  عنينا  التسعينيات،  من  األخرية  السنوات 

الجديدة. يف هذا العمل قدم نقداً حاداً لفساد وسائل اإلعالم الفرنسية وتبعية املثقفي الفرنسيي 

وإذاعات وبشكل خاص  لوسائل اإلعالم من صحافة  الجدد-  الحراسة  يسميهم كالب  أو كام   –

الدور الخطري الذي يلعبه التلفاز يف تكريس األوضاع واملصالح السائدة، ويف التفريغ السيايس 

]1]- درويش الحلوجي: مقدمة كتاب بيري بورديو التلفزيون وآليات التالعب بالعقول، دار كنعان للدراسات والنرش، دمشق، 2004.

/http://www.alukah.net 2]- جامل حمداوي: املفاهيم السوسيولوجية عند بيري بورديو، موقع األلوكة[
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والتالعب بعقول املستهلكي من املشاهدين والذي يقدم تحليالً لبنيته وآلياته.

فلقد تنبَّه عىل رضورة خلق أشكال جديدة للحركة، ومناذج فكرية، وتنظمية غري تقليدية حتى 

النيوليربالية،  طبعتها  يف  العاملية  الرأساملية  إليها  وصلت  التي  الجديدة  املرحلة  مواجهة  ميكن 

والتي عرفت باسم العوملة. مل تعد األشكال القدمية للنضال االجتامعي والسيايس قادرة وحدها 

عىل مواجهة التوحش اإلعالمي واملايل الناتج من تزواج التكنولوجيا الجديدة وعامل املال. 

والتالعب  التلفاز  كتابه  حققه  الذي  الجامهريي  النجاح  وبسبب  ص2]{.  السابق  }املوضع 

تنتجه من  التلفزيون وما  تأثريات شاشة  فيه حالة امليديا ويسعى إىل إظهار  الذي يحلل  بالعقول 

بورديو  تعرض  سياسياً.  محايدة  للعامل غري  رؤية  وتعكس  موضوعية  أي  عن  بعيدة  برامج وصور 

لهجوم حاد من الحلقات الصغرية لكهنة امليديا يف الصحف وقنوات التلفزيون. ويشبّه بعضهم 

العوملة  حركات  أو  النيوليربالية،  للعوملة  املناهضة  للحركات  بالنسبة  بورديو  ميثله  الذي  الدور 

البديلة كام تُعرف حالياً بالدور الذي لعبه هربرت ماركوز، ويش جيفارا، بالنسبة لحركات الشباب 

التي هزت العامل عام 968]. }ص6]{

أهمية أطروحات بورديو تكمن يف عدم اكتفائها بنقد الفضاء امليديايئ الغريب، وإمنا شملت 

هو  فيام  والتفكري  للتأمل  الطريق  يفتح  الذي  األمر  سامئنا  يف  الفضائية  والقنوات  العربية  امليديا 

الدور  وكذلك  الراهن.  الوقت  يف  فيه  نعيش  الذي  املجتمع  طبيعة  يف  وتحديداً  ذلك،  من  أبعد 

الذي تلعبه وال زالت تلعبه وسائل اإلعالم العاملية، وخاصة دور القنوات الفضائية العابرة للحدود 

الجغرافية. وهذا ينطبق عىل ما يتعلق باألحداث التي تشهدها املنطقة العربية يف فلسطي والعراق؛ 

القنوات التلفزيونية مل تعد مجرد قنوات تقدم برامج للتسلية أو للتثقيف إمنا هي كام قد أصبحت 

أدوات الضبط والتحكم السيايس واالجتامعي يف املجتمعات الراهنة أو هي وفقاً للمصطلح الذي 

التي  الطبقات االجتامعية  الذي متارسه  الرمزي”  بيري بورديو عبارة عن أدوات “للعنف  يستخدمه 

تهيمن عىل وتسري هذه األدوات.

الجاري  الذايت  بالنقد  االعتناء  يفصحان عن رضورة  هنا إىل مستويي  اإلشارة  مناص من  وال 

حول امليديا يف املجتمع الغريب أوالً مستوى املوضوع املبارش الذي يعالجه ويحلله وهو الدور 

الذي تقوم به وسائل اإلعالم الحديثة ويف القلب منها التلفاز من “تالعب وتأثري” يف عقول الناس. 

كيف تقوم هذه الوسائل بتشكيل األفكار والوعي العام ؟ كيف تعمل هذه اآلليات يف توجيه الوعي 

والرأي العام وتشكيلهام ؟ من يقوم بالتحكم يف هذه اآلليات وبإدارتها؟ هل هم الصحفيون الذين 

حلقات الجدل
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يعملون يف هذه األجهزة أو أنه “النظام” أو “البنية” SYSTEME- STRUCTURE  التي يعملون يف 

إطارها؟ ومثة مستوى آخر من التفكري والتأمل ميكن أن نصل إليه يتعلق بطبيعة املجتمع ككل. هذه 

اآلله املركبة؛ أي املجتمع تخضع ألدوات ضبط وتحكم تهدف إىل توجيهها نحو اسرتاتيجيات 

محددة. ودور أدوات الضبط والتحكم هذه هو إحكام السيطرة عىل املحاور والرتوس والحركات 

املختلفة التي تتم داخل هذه اآللة أي املجتمع. والذي يقبع وراء ذلك كله ليسوا أفراداً معيني، لكنه 

“منطق النظام” ذاته، ذلك املنطق الذي شيد عىل أساس تفضيل مصالح فئات ورشائح اجتامعية 

معينة وهيمنتها ضد مصالح فئات ورشائح اجتامعية أخرى.

 معنى ذلك أن املوضوع الذي يعالجه بورديو يتعلق يف مستواه املبارش بتحليل بنية أحد منتجات 

املوضوع غري  لكن  وآلياته،  واملعلومات  االتصاالت  بتكنولوجيا  تعرف  التي  الحديثة  التكنولوجيا 

املبارش هو عالقة األيديولوجيا بهذه التكنولوجيا. فالتوظيف واملضمون األيدلوجي لهذه التكنولوجيا 

يجد أوضح مثال له يف الدور الذي يلعبه التلفاز؛ التأثري املبارش يف املشاهدين ميتد هذا التأثري إىل 

مجاالت اإلنتاج الثقايف األخرى وهو ما ينبه بورديو إىل خطورته بشكل خاص. }ص23{

نقد األيديولوجية الناعمة

    إن التحول الجديد الذي طرأ خالل السنوات العرش األخرية من القرن العرشين وحتى اآلن هو 

انفراد ما ميكن أن نسميه باأليديولوجيا الناعمة مبوقع الصدارة يف وسائل اإلعالم املختلفة. وتتمثل 

تبثها  التي  اللحظية  بل  اليومية  الجرعات  تلك  الناعمة  “ideologie soft” يف  “األيديولوجيا  هذه 

األنرتنت عىل  وانتشار شبكة   ،Multimedia املتعددة  الوسائط  الحديثة، وكذلك  اإلعالم  وسائل 

املستوى العاملي. هذه الجرعات تتغلغل وتنساب إىل عقول املشاهدين، والقراء، واملستمعي، 

ومستخدمي الوسائط املتعددة واألنرتنت بهدوء وبال ضجيج عىل عكس ما كان يتم يف السابق. 

   وعند بورديو هنالك من ميلكون وسائل اإلنتاج وأدوات السيطرة والتحكم من ناحية، ومن 

ناحية أخرى هناك دامئاً أولئك الذين يخضعون لرشوط هذه السيطرة ويسعون للتحرر منها. وإذا 

كنا قد دخلنا يف مرحلة جديدة من مراحل تطور املجتمع؛ تلك التي يطلق عليها اسم “مجتمع 

عند  واإلجابة  املعلومات؟  ميلك  من  هو  الفور  عىل  يواجهنا  الذي  السؤال  فإن  املعلومات”. 

بورديو واضحة وهي أن يسيطر عىل هذه املعلومات ووسائل نرشها يف املجتمعات املعارصة؛ 

الشبكات  أكرب  عىل  ويسيطرون  ميلكون  الذين  اآلخرين.  عىل  رؤيته  ويفرض  يحكم  الذي  هو 

لوس  تريبيون،  شيكاغو  هريالد،  بوسنت   : أمثال  هم  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  التلفزيونية 
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تايم  بوست،  واشنطن  جورنال،  سرتيت  وول  توادي،  إس.  يو،  تاميز،  نيوريوك  تايم،  أنجليس 

ونيوز ويك الخ( رشكات صناعية ومالية عاملية مثل كابيتال سيتيز، وجرنال إليكرتيك، وكوكس 

وارن  مردوخ،  روبرت  أمثال  من  واملسهمي  املالكي  كبار  أسامء  إىل  باإلضافة  الخ.  إنرتبرايز، 

وأرسة  ان(،  ان.  يس.  )شبكة  وتدترينر  لويس،  فنادق  سلسلة  صاحب  تيتش  ولورانس  بوفيت، 

أوشز–سلزبرجر، وأرسة هريست، وأرسة جراهام، } الحلوجي مقدمة الرتجمة{ الخ. إن شبكات 

البلدان  يف  وتشكله  العام  الرأي  يف  تؤثر  التي  واملجالت  الصحف  وكربيات  واملذياع  التلفاز 

بإمرباطور أو ملك امليديا؛ وراء ملكية كربيات  أمثال روبرت مردوخ املتوج  األوروبية. ميلكها 

األقامر  عرب  البث  وقنوات  التلفزيون  شبكات  وكذلك  االنتشار  الواسعة  اإلنجليزية  الصحف 

مثال  هو  الظاهرة  هذه  خطورة  مدى  يجسد  الذي  داللة  األكرث  املثال  يكون  ورمبا  الصناعية، 

سيلفيو بريليسكوين يف إيطاليا.

   وباملثل ميكن أن نتساءل من الذي ميلك ويهيمن عىل أجهزة اإلعالم العربية ويضع سياستها، 

قيم  أّي  العريب وتوجههام؟  الفضاء  العام يف  والرأي  الوعي  التي تشكل  التلفاز  وخاصة شبكات 

وأفكار ثقافية تروج لها هذه األجهزة ؟ عن أي مصالح اقتصادية واجتامعية تعرّب؟ إن جميع شبكات 

تدار  أو  نعلم مملوكة  اليومية واملجالت األسبوعية كام  التلفاز واإلذاعة وكذلك معظم الصحف 

من جانب الدول والحكومات. كام أن الدولة ذاتها يف معظم هذه البلدان تحكمها أرس وعائالت 

مالكة حيث تُحكم يف غالبيتها من قبل شبكات عائلية واجتامعية تلتف حول رئيس الدولة. ومن 

هنا نجد أن ملكية القنوات الفضائية العربية؛ أي تلك التي تبث عرب األقامر الصناعية ويتم استقبالها 

يف جميع البلدان. ظلت تعكس نفس الرتكيب الخاص مبلكية وسائل اإلعالم املحلية داخل الدول 

بن  الوليد  والشيخ  صالح  الشيخ  من  كل  تحالف  عليهام  يهيمن   ART-MBC قناتا  مثالً  العربية. 

طالل والشيخ الوليد اإلبراهيمي، وهناك قناة تلفزيونية أخري أنشأها ويديرها ابن شقيق رئيس سابق 

إلحدى الدول العربية، كام أن قناة الجزيرة التي اكتسبت شهرة واسعة، أنشأها أحد األمراء. ومن هنا 

ندرك العالقة القوية بي دور وسائل اإلعالم من جانب وتوظيفها من السلطة. واملصالح املتبادلة 

بي املال واإلعالم والهيمنة. )املوضع السابق، ص29(

ويكاد يكون من املستحيل فهم ملاذا أصبحت املعلومات ووسائل االتصال الحديثة تعربِّ عن 

هذه املصالح من دون اإلجابة عن السؤال املركزي الخاص مبلكية املعلومات ووسائل نقلها.

يهدد  جداً  كبري  خطر  عن  بورديو  يحددها  التي  املتعددة  اآلليات  خالل  من  التلفاز  يكشف 
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تهديداً  يقل  الثقايف. كام يكشف كذلك عن خطر كبري ال  اإلنتاج  مجاالت مختلفة عىل مستوى 

للحياة السياسية وللدميوقراطية. إن التلفاز ومعه جزء من الصحافة مدفوعي مبنطق اللهاث وراء 

مزيد من اإلقبال الجامهريي، قد أتاحوا وسمحوا للمحرضي عىل املامرسات واألفكار العنرصية 

واملعادية لآلخر من خالل تقديم التنازالت التي ميارسونها كل يوم.

   وعىل هذا يهدف بورديو يف عمله عن التلفاز والتالعب بالعقول إىل وضع ما هو أسايس يف 

املحل األول بديالً من السائد واملهيمن عىل أجهزة اإلعالم، أي إبراز الخطاب املختلف عن ذلك 

الذي ميارس يومياً يف التلفاز. ويعترب الخطاب الجيد الرتكيب الذي استبعد شيئاً فشيئاً من برامج 

التلفزيون القاعدة املستهدفة للخطاب الذي يقدم يف التلفزيون، يظل يف الحقيقة أحد األشكال 

األكرث إحكاماً ملقاومة التعب وللتأكيد عىل حرية التفكري.

لكل  املستمر  النضال  ومواصلة  استكامل  ضمن  ينخرط  إليه  ويهدف  به  يقوم  الذي  ذلك  إن 

بالنضال من أجل “استقالل رمزهم اإلعالمي” وعىل وجه  الصورة املرتبطي  العاملي يف مجال 

الخصوص التأمل النقدي للدور الذي تلعبه الصور، هذا العمل بدأ بتساؤالت سياسية ) أنا أقول 

أن  بورديو  يأمل  بورديو ص36-35{.   { بينهام”.  والعالقات  الصور واألصوات  سوسيولوجية( عن 

تُسهم هذه التحليالت التي يقدمها يف إعطاء أدوات أو أسلحة إىل أولئك الذين يتعاملون مع مادة 

أداة  إىل  للدميقراطية  رائعة  أداة  يكون  أن  الذي ميكن  هذا  يتحول  أال  أجل  من  ويسعون  الصورة 

التلفاز؟ إال “تحت رشوط  التعبري عن آرائنا من خالل  للقمع الرمزي. يرى أن علينا أن منتنع يف 

معينة ويتساءل: ملاذا نقبل االشرتاك يف برامج التلفاز يف ظل الظروف العادية؟ يضيف بورديو أنه 

بقبول االشرتاك يف برنامج تلفزيوين من دون أن يشغل بالنا معرفة إذا كان من املمكن أن يقال بعض 

اليشء، فإن ذلك يعترب بشكل واضح خيانة، بأننا لسنا هنا لنقول شيئاً ما وإمنا ألسباب أخرى متاماً، 

وبشكل خاص حتى نُشاهد وأن نكون موضع رؤية اآلخرين } املوضع السابق ص40-39{

يف حاالت معينة، يستطيع بعضهم ـ كام يبيِّ بورديو ـ أن يجد أن هناك واجباً عليه أن يؤديه عرب 

التلفاز برشط أن يكون ذلك ممكناً يف ظل رشوط معقولة. يجب األخذ يف االعتبار خصوصية األداة 

التلفزيونية. لقد أصبح التلفاز، يقدم إمكانية الوصول إىل كل الناس. ويثري بورديو بعض األسئلة: 

بخصوص التلفاز هل ما عندي ليك أقوله موجه لكل الناس؟ هل أنا مستعد أن أجعل من شكل 

خطايب نوعاً من الخطاب الذي ميكن أن يكون مسموعاً من كل الناس؟ هل يستحق هذا الخطاب 

أن يُسمع من كل الناس؟ وذهب إىل ما هو أبعد من ذلك: هل يجب أن يسمع هذا الخطاب من 

الميديا متالعباً بالعقول



االستغراب

2 0 1 ــع 8 بي ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

158

جميع الناس؟ ويعرتف لقد كنت مضطراً دامئاً أن أحدد قبويل أو رفيض للمشاركة يف التلفاز تبعاً 

لهذا التفحص الدقيق لهذه التساؤالت.  

   إن االشرتاك يف برامج التلفاز يتم تحت رقابة فقدان االستقاللية يرتبط مع أشياء أخرى بحقيقة 

أن املوضوع املعروض قد تم فرضه، وإن رشوط االتصال والحوار قد تم فرضها كام أن تحديد 

الرقابة متارس عىل  يفرض بشكل خاص حدوداً، هذه  الزمن املفروض عىل خطاب املشاركي 

ما  أن  يتوقعون  ألنهم  الرقابة؛  هذه  ميارسون  الذين  الربامج  مقدمي  من  والصحفيي  املدعوين، 

سيقال هو كالم يف السياسة. من الصحيح أن هناك تدخالت سياسية / تحكامً سياسياً، لكن من 

الحقيقي أيضاً أنه يوجد جيش احتياطي وقدر كبري من عدم االستقرار يف وظائف العاملي بالتلفاز 

واإلذاعة، لذا فإن امليل نحو الخضوع لألعراف السياسية السائدة هو إىل حد ما ميل كبري جداً. 

األفراد يخضعون لألعراف بشكل واٍع أو بشكل غري واٍع.

هذا  االقتصادي.  املحدد  هو  التلفاز  الضغط عىل  الذي ميارس  إن  القول  الحقيقي  من  إنه    

ماً من قبل أولئك الذين  يعني أنه ال ميكن السعي لقول يشء عرب التلفاز غري ذلك الذي يُحدد مقدَّ

ميتلكون هذه املحددات، أي من قبل املعلني الذين يدفعون مثن إعالناتهم. 

إشكالية التحليل السيوسيولوجي    

إن التحليل السوسيولوجي الذي يدعو له ويهدف إليه بورديو يواجه شيئاً من سوء الفهم : من 

هؤالء الصحفيي الذين انخرطوا يف موضوع التحليل، لديهم ميل لالعتقاد بأن العمل التوضيحي 

والرشح، وكشف الحجاب عن اآلليات، هو عمل تشهريي موجه ضد أشخاص هو “هجوم” أو نوع 

من التشهريات، إنهم يشعرون بأنهم مستهدفون ويف حالة اشتباك، بينام كلام تقدمنا يف تحليل وسط 

ما، كلام وصلنا إىل تخليص أفراد هذا الوسط من مسؤولياتهم الفردية – ذلك ال يعني تسويغ كل ما 

يجري – كذلك فإننا نفهم بشكل أفضل كيف يعملون، كام نفهم كذلك أن األفراد الذين يشرتكون 

يف ذلك يخضعون للتالعب والتأثري بقدر ما ميارسون هم أنفسهم عملية التالعب والتأثري، إنهم 

ميارسون التالعب والتأثري يف اآلخرين يف كثري من األحيان بشكل أفضل. } بورديو ص45{

املرتبات  أو  ذاك،  أو  املذيع  إساءات هذا  األحداث وعن  الفضائح، وعن  اإلعالن عن  إن     

أن تؤدي إىل تحويل األنظار عام هو  فيها لبعض املنتجي. ال ميكن  الخيالية املفرطة واملبالغ 

أسايس باعتبار أن فساد األفراد هو قناع لهذا النوع من “الفساد البنيوي” الذي ميارس عىل مجمل 

اللعبة من خالل آليات مثل التنافس عىل كسب جزء من السوق. إن التلفاز ميارس نوعاً من “العنف 
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الرمزي” املفسد واملؤذي بشكل خاص، العنف الرمزي هو عنف ميارس بتواطؤ ضمنى من قبل 

هؤالء الذين يخضعون له وأولئك الذين ميارسونه بالقدر نفسه.

نحو  االنتباه  يتمثل يف جذب  املعلومات  للتلفاز عىل مستوى  الرمزي  العمل  من  إن جزءاً     

أحداث تتميز بأنها تهم كل الناس ومنها ما ميكن أن نقول عنها إنها مبنزلة أوتوبيس أو حافلة عامة- 

األولية  الغذائية  السلع  مبنزلة  يقول  كام  هي  التي  املتفرقة  األحداث  كذلك  الناس.  كل  يستقلها 

بالنسبة للمعلومات املهمة جداً ألنها تهم الجميع من دون أن تؤدي إيل نتيجة ما وهي تستهل وقتاً، 

ميكن استخدامه لقول يشء آخر.

يتم استخدام الزمن ؛ الدقائق الثمينة جداً ليك تقال أشياء تافهة فارغة جداً، إن هذه     وكثرياً 

األشياء التافهة جداً هي يف الواقع مهمة جداً بالقدر الذي تخفي فيه أشياء مثينة بالفعل. عند هذه 

النقطة علينا أن نعرف أن هناك نسبة مهمة من األفراد الذين ال يقرؤون ومن هنا وهبوا أنفسهم جسداً 

وروحاً للتلفاز كمصدر وحيد للمعلومات. لذا يتمتع التلفزيون بامتالك نوع من االحتكار للحدث 

بدالً من تكوين العقول. بالرتكيز عىل األحداث املتفرقة يتم إحالل الوقت النادر بزمن فارغ، بال 

يشء أو تقريباً ال يشء بتجنب املعلومات املالمئة التي يجب أن ميتلكها املواطن يك ميارس 

حقوقه الدميقراطية.

يستمر تحليل بورديو الذي يظهر لنا أجزاء من مظاهر تالعب التلفزيون وامليديا بالعقول؛ ذلك 

أن عندما يعرض التلفزيون أشياء يتم إخفاؤها عن طريق عرضها، وبوساطة عرض يشء آخر غري 

ذلك الذي يجب عرضه، إذا ما تم عمل املفروض عمله، إي إعالم املشاهد؛ ويستشهد مبثالي 

من أعامل باتريك شامبان Patrick Champagne. يف كتاب “بؤس العامل”* الذي خصص فصالً 

أن  كيف  فيه  يبي  الضواحي  ظاهرة  باسم  املعروفة  للظاهرة  اإلعالم  وسائل  تقدمها  التي  للصورة 

بتكوينهم،  للعامل،  برؤيتهم  الوظيفية،  ومسؤولياتهم  مبيولهم  واحد  آن  يف  مأخوذون  الصحفيي 

ومبراتبهم املهنية ولكن أيضاً بالخضوع ملنطق املهنة، يختارون من هذا الواقع الخاص أي الحياة 

يف مناطق ضواحي املدن. 

إن الصحفيي انتقائيون يشبهون “نظارات” خاصة بواسطتها يرون أشياء معينة وال يرون األشياء 

إنهم ميارسون عملية اختيار ثم عملية إعادة  أنهم يرون هذه األشياء بطريقة معينة.  األخرى؛ كام 

تركيب لذلك الذي تم اختياره. 

الفكرة التي عىل أساسها يتم اختيار األعامل التي تقدم هي البحث عام هو مثري، عن ذلك الذي 

الميديا متالعباً بالعقول



االستغراب

2 0 1 ــع 8 بي ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

160

التلفاز إىل دفع األمور نحو إضفاء طابع “الدراما” وذلك مبعنى  يجذب ويدفع للمشاهدة. يسعى 

مزدوج: إنه يضع يف املشهد، يف الصورة واقعة أو حدثاً ثم يقوم باملبالغة يف أهميتها، يف خطورتها 

االنتفاضات  هو  املشاهد  ويثري حفيظة  االهتامم  ما سيشد  فإن  والرتاجيدية،  الدرامية  ويف صفاتها 

وأحداث العنف. هذه بالفعل كلامت كبرية وهو املطلوب. يجب استخدام كلامت خارقة للعادة. 

ميكن للكلامت أن تسبب الدمار والخراب وعلينا نحن أن نتذكر أن كلامت تسبب فزعاً للغرب بسبب 

االستخدام اإلعالمي لها : إسالم، إسالمي، إسالموي، مسلم – هل الحجاب هو حجاب إسالمي أو 

حجاب مسلم ؟ هل تأثريه ذلك  يكمن ببساطة يف مجرد الشكل أو أكرث من ذلك.

إن مثل هذه الكلامت تخلق أشياء، تخلق التصورات والتخيالت الخادعة، تحدث الخوف، كام 

يقول بورديو. الخارق للعادة هو ذلك الذي يعّد مختلفاً عام هو عادي؛ ذلك الذي يفرض متابعة 

“السبق املثري” حتى يكون أول من يشاهد وأول من يدعو إىل مشاهدة أشياء معينة، مثة استعداد 

بدرجة كبرية إيل فعل أي يشء، كام لو أنه يتم النسخ والنقل بشكل مشرتك بالنظر إىل سبق اآلخرين، 

أن تفعل ذلك قبل اآلخرين، أن تفعله بشكل مختلف عن اآلخرين، ثم ينتهي األمر بأن يفعل الجميع 

اليشء نفسه، البحث عن السبق املثري، ذلك السبق الذي يؤدي يف مجاالت أخرى إىل التفرد وإىل 

إنتاج أعامل أصيلة ينتهي به األمر هنا إىل القولبة واالبتذال. }انظر بورديو ص]5{ .

إن هذا البحث العنيد الذي يهتم مبا هو خارق للعادة وغري مألوف فيام يبي لنا بورديو ميكن أن 

يتضمن الكثري من التأثريات السياسية باإلضافة إىل اإلرشادات والتعليامت السياسية املبارشة أو 

الرقابة الذاتية املستوحاة من اإلطارات املحددة لعملية االستبعاد. من هنا تأيت املخاطر السياسية 

املالزمة لالستخدام العادي للتلفاز؛ من حقيقة أن للصورة تلك الخاصية التي ميكنها أن تنتج ما 

يسميه نقاد األدب “تأثري الواقع”، الصورة ميكنها أن تؤدي إىل رؤية أشياء وإىل االعتقاد فيام تراه. 

علينا أن نتابع تحليل بورديو هذه املسألة وهو يحددها لنا كاآليت: األحداث املتفرقة، الحرائق أو 

الحوادث اليومية؛ ميكن أن تُعبّأ وتُْشحن بتورطات ومضامي سياسية وأخالقية قادرة عىل إثارة مشاعر 

قوية غالباً سلبية؛ مثل املشاعر العنرصية ومشاعر الزينوفوبيا )العداء لألجانب(، مركب من الخوف 

 le record، en والعداء لآلخر، والنتيجة النهائية؛ هي أن واقع التقرير أو التسجيل التقريري للواقع

reporter  يستلزم دامئاً بناًء اجتامعياً للواقع قادراً عىل مامرسة تأثريات اجتامعية تعبوية. 

والخطورة الناتجة من ذلك أن التلفاز الذي يسعى ألن يكون أداة لتسجيل األحداث يصبح أداة 

الحياة االجتامعية توصف وتفرس بواسطة  إننا نذهب أكرث فأكرث نحو عوامل حيث  الواقع.  لخلق 
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التلفاز؛ إذ يصبح هو الحكم لالنخراط والدخول يف الحياة ويف الوجود االجتامعي والسيايس. 

يعتقد بورديو أن اإلنتاج الصحفي هو إنتاج غري متجانس. وأن االختالفات والفروقات األكرث 

وضوحاً والتي ترجع بشكل خاص إيل اللون السيايس للصحف، تخفي متاثالت وتشابهات عميقة 

وهي تعود بشكل خاص إىل الحدود املفروضة من قبل مصادر املعلومات وكذلك بسبب سلسلة 

كاملة من اآلليات التي منها، منطق املنافسة. باسم املبدأ الليربايل يردد دامئاً أن االحتكار يُقولب 

وأن املنافسة تؤدي إيل التنوع. وهو يرى أنه بالنسبة للصحفيي فإن قراءة الصحف عمل ال غنى 

عنه، وتعترب نرشة الصحافة مبنزلة أداة عمل أساسية ؛ ملعرفة ذلك الذي سنقوله يجب معرفة ذلك 

التي من خاللها يتم تجانس املوضوعات  الذي قاله اآلخرون. هذه املسألة تُعد إحدى اآلليات 

املقرتحة للنرش. 

والسؤال املهم الذي يثريه بورديو هو كيف يتم إمداد هؤالء األفراد باملعلومات وهم الذين يوكل 

إليهم أن ميدونا نحن باملعلومات، وميكن القول بشكل عام إن إمدادهم باملعلومات يتم بواسطة 

موردين آخرين للمعلومات )مصادر املعلومات(.هناك وكالة األنباء املصادر الرسمية لكن الجزء 

بتقرير  التي تسمح  األكرث أهمية وحسامً من املعلومات؛ أي “املعلومات عن املعلومات” تلك 

يأيت من مصادر  الجزء  ينقل عرب وسائل اإلعالم، هذا  أن  الذي يستحق  بتقدير ذلك  ما هو مهم، 

معلومات أخرى. 

املشاهدين  قبل  من  الكبري  اإلقبال  يحققون  الذين  املسؤولي  إن   ”: بقول  الصورة  ولتوضيح 

هناك  املبتدئون،  الصحفيون  فيه  يشاركهم  أن  الرضوري  من  ليس  بالوضوح  بشعور  يتمتعون 

املزعجون الذين يقاتلون ببأس من أجل مجرد إدخال اختالفات بسيطة داخل هذه اآللة الساحقة 

شديدة التجانس التي تفرضها الحلقة املفرغة للمعلومات التي تنساب بطريقة دائرية بي األفراد 

عدم  ويجب   – عالية  إقبال  نسب  تحقيق  رضورة  بسبب  عليهم  املفروضة  للمحددات  خاضعي 

هذه”.  العالية  اإلقبال  نسبة  لتحقيق  املنفذة  األيادي  إال  ليسوا  أنفسهم  الكوادر  إن   – ذلك  نسيان 

}راجع ص60-]62-6{.

االعرتاف بقوة السوق

الحقيقة السائدة اليوم هي ـ حسب بورديو ـ االعرتاف بالسوق كجهة رسمية إلضفاء الرشعية. 

فإن املنطق التجاري هو الذي يفرض نفسه عىل اإلنتاج الثقايف الذي أقدره وأعتربه ذا قيمة تاريخية 

حقاً ليس إال إنتاج عدد معي من األفراد وهو الذي يعترب مبنزلة اإلنتاج األكرث رقياً لإلنسانية يف 

الميديا متالعباً بالعقول
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الرياضيات، والشعر، واألدب، والفلسفة، كل هذه األشياء قد أنتجت ضد معادلة اإلقبال الجامهريي 

ضد املنطق التجاري. } السابق ص63{.

   واملثال عىل ذلك هي )نسبة اإلقبال( التي متارس عىل التلفاز تأثرياً خاصاً جداً : ترتجم يف 

الضغط املستمر لكل ما هو طارئ وعاجل. املنافسة بي الصحف، املنافسة بي الصحف والتلفاز، 

 Le بي قنوات التلفاز املختلفة، كل ذلك يأخذ شكل منافسة آنية لحظية من أجل السبق واإلثارة

ألنها  التلفاز  مشاهدي  عىل  فرضها  تم  قد  أشياء  هناك  األول.  الرتتيب  احتالل  أجل  من   Scoop

التلفازية وألنها قد فُرضت بسبب املنافسة مع املنتجي  الربامج  قد فرضت بدورها عىل منتجي 

اآلخرين }ص64{.

 معنى ذلك أنهم يفكرون من خالل “األفكار الشائعة”، “األفكار السائدة والشائعة” هي تلك 

التلقي قد تم  إذا ما كانت ظروف  يتقبلها الجميع، ألن املشكلة الكربى لإلعالم هي معرفة  التي 

ما  رموز  يفك  يك  الشفرة  مفتاح  ميتلك  هل  يقال  ما  إىل  يستمع  الذي  املشاهد  هذا  استيفاؤها: 

أقوله ؟ عندما ترسل “فكرة شائعة” فإن ذلك يعني أن األمر قد حسم بالفعل؛ لقد تم حل املشكلة 

مقدماً. وهذا اإلعالم هو إعالم آين ولحظي؛ ألنه مبعنى ما ليس بإعالم. عىل العكس من ذلك فإن 

التفكري هو من حيث التعريف مخرب: يجب البدء بتفكيك )تدمري( “األفكار الشائعة” ثم عرضها 

معيناً من املفكرين – الرسيعي  التلفزيون يفضل عدداً  بعد ذلك. }ص66{. يشري بورديو إىل أن 

fast- thinkers  الذين يقدمون غذاًء ثقافياً عىل الرسيع fast- food culturel  وهو نوع من التغذية 

الثقافية التي تم إعدادها مسبقاً.

  والندوات تبدو ظاهرياً أنها ندوات حقيقية، لكنها حقيقية بطريقة زائفة. وذلك ليك ميكن أن 

ندرك طبيعة هذا النوع من الندوات. سرنى سلسلة من عمليات الرقابة تتم عىل مستويات مختلفة. 

املستوى األول : الدور الذي يلعبه مقدم الربنامج. هذا الدور هو الذي يصدم مشاهدي التلفزيون 

الذي  وهو  املوضوع،  يفرض  الذي  هو  بتدخالت جربية حاسمة.  يقوم  الربنامج  مقدم  إن  دامئاً. 

يفرض اإلشكالية. مقدم الربنامج يفرض احرتام قواعد اللعبة. يقوم بتوزيع األدوار عىل املتحدثي، 

يعطي اإلشارات والتعليامت املهمة.

    ليس هناك أحد إال إذا كان ميثل دوراً ما أو يتحدث بلغة مراوغة مخادعة )فارغة من املعني(، 

ميكن أن يتحكم يف كل يشء. إن مقدم الربنامج ذاته يتدخل يف الحوار مستخدماً لغة ال واعية، 

طريقته يف إثارة األسئلة، نربات صوته يف أثناء الحديث. ويشري بورديو إىل اسرتاتيجية أخرى ملقدم 

حلقات الجدل



االستغراب

2 0 1 ــع 8 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

163

ضغط  تحت  الزمن،  يستخدم  والعاجل؛  الطارئ  بالوضع  يتالعب  أنه  هي  التلفزيوين:  الربنامج 

ليقاطعه ويوقفه عن الحديث.  اإللحاح، وذلك ليك يقطع الحديث، يضغط عىل املتحدث، بل 

يلجأ مقدم الربنامج إىل وسيلة أخرى، يجعل من نفسه متحدثاً باسم جمهور املشاهدين. من وجهة 

نظر الدميقراطية ؛ إن ما ميثل إشكالية يف مثل هذه الربامج خاصة السبب الذي يثري مشكلة عىل 

جانب كبري من األهمية هو: أن كل املشاركي ليسوا يف الوضع نفسه من املساواة عىل املرسح من 

حيث الفرص املتساوية يف الحديث والحوار.

يرى بورديو أن عليك أن تكون يف خدمة أحد األفراد ممن لديهم حديث مهم وتريده أن يتحدث 

ليك تعرف ما الذي لديه ليعرب عنه، ما الذي يفكر فيه، وأن تقوم مبساعدته عىل إظهار هذه األفكار. 

ال  الذين  أولئك  مبساعدة  يقومون  ال  إنهم  التلفزيونية.  الربامج  مقدمو  به  يقوم  ال  ما  هذا  أن  إال 

ميتلكون إمكانات كبرية للتعبري. بل دامئاً ما يتم إعطاؤهم الكلمة يف اللحظة التي ال ينتظرونها عىل 

اإلطالق، املستوي الثاين: من تفكيك العمل هو تركيب البالتوه. إنه يلعب دوراً حاسامً. 

   مثة مثال عىل هذا النوع من التالعب: ففي أثناء حركة االرضابات، كان هناك حلقتان متتاليتان 

“املثقفون  هو  الحلقة  موضوع  وكان   ،Cercle de Minuit الليل”.  منتصف  “حلقة  برنامج  من 

وحركة اإلرضابات” يف الحلقة األوىل يظهر املثقفون املعارضون لحركة اإلرضابات عىل اليمي. 

يف الحلقة الثانية )وهي استكامل للحلقة األوىل(، تم تغيري تركيب البالتوه، بإضافة أفراد أكرث إىل 

اليمي واختفاء األفراد املؤيدين لإلرضابات. يف هذه الحالة، فإن تغيري تركيب الربنامج يؤدي إىل 

تغيري يف مضمون الرسالة التي ميررها الربنامج. إن تركيب البالتوه يتسم باألهمية ألنه يعطي صورة 

عن التوازن الدميوقراطي.

هناك أيضاً خاصية أخرى يف هذا الفضاء اإلعالمي تتمثل يف منطق لعبة اللغة املستخدمة ذاتها. 

هناك االفرتاض الضمني األول للعبة اللغة هذه هو: الحوار الدميوقراطي كام يتم التفكري فيه وفقاً 

لنموذج )املصارعة الحرة(؛ يجب أن تكون هناك مواجهات وتحرشات، الجيد )األفضل / الفائز( 

هو األكرث وحشية ورشاسة.. ويف الوقت نفسه، فإن كل الرضبات غري مسموح بها. يجب أن توجه 

الرضبات ضمن منطق اللغة الشكلية املتفق عليها، اللغة العاقلة. الصفة األخرى التي يذكرها ؛ هي 

Fast- التواطؤ بي العاملي املحرتفي يف التلفزيون الذين يطلق عليهم اسم املفكرين عىل الرسيع

thinkers، هم متخصصو ذلك النوع من التفكري الذي يستخدم ملرة واحدة ثم يلقي به بعد ذلك، 

يطلق عليهم لقب “الزبائن الطيبي”.

الميديا متالعباً بالعقول
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م محل تساؤل. يثري الصحفيون     وكثرياً ما أكون مضطراً ببدء كل إجابايت بوضع السؤال املقدَّ

من خالل رؤيتهم، أسئلة ليست لها أية صله بأي يشء. وقبل اإلجابة عن أسئلتهم، يجب القول 

بطريقة مهذبة إن سؤالك من دون شك سؤال مهم، ولكن يبدو يل أن هناك حول هذا املوضوع 

سؤاالً أكرث أهمية.

إن التلفاز؛ هو أداة لإلعالم ذات استقاللية ضعيفة جداً يقع عىل كاهله سلسلة كاملة من القيود 

تنافس” ضاربة وقاسية باإلضافة إىل تورطات  العالقات االجتامعية بي “عالقات  التي تعود إىل 

موضوعية ترتكز عىل املصالح املشرتكة التي يرتتب عليها أن جهاز التلفاز، هو جهاز مطيع ومفيد.

هيمنة التلفزة الفضائية 

الثقايف  اإلنتاج  أنشطة  مجمل  عىل  التلفاز  لهيمنة  الهائل  االمتداد  هي  أهمية  األكرث  والظاهرة 

مّس كل  تناقضاً  اليوم إىل أقىص حد،  التلفاز  دفع  لقد  الفني.  أو  العلمي  اإلنتاج  أنشطة  فيها  مبا 

مجاالت اإلنتاج الثقايف. خاصة التناقض بي الرشوط االجتامعية واالقتصادية التي يجب أن توضع 

فيها حتى ميكن إنتاج أنواع معينة من األعامل ذات استقاللية بالنسبة للرضورات التجارية، الخ. 

ومن ناحية أخرى، الظروف االجتامعية لنرش اإلنتاج الذي تم الحصول عليه يف مثل هذه الظروف 

وتوزيعه.

  ويرى بورديو أن التوترات عىل درجة كبرية بي الذين يريدون حامية قيم االستقاللية، والحرية 

يف مواجهة منطق التجارة وطلب السوق وضغوط املسؤولي الخ. وبي أولئك الذين يخضعون 

ويستسلمون للرضورة، الذين يقبضون مقابل ذلك. هذه التوترات ال ميكنها أن تعرّب عن نفسها عىل 

األقل عيل شاشات التلفاز. يقول: “ إن مهنة الصحافة هي من املهن التي نجد فيها بشكل كبري 

يعانون القلَق، غري راضي، متذمرين أو مستسلمي يف سخرية، يف هذا الوسط يتم التعبري  أفراداً 

جامعياً بشكل كبري عن الغضب واالشمئزاز أو اإلحباط أمام واقع عمل يستمرون يف مامرسته أو 

يعلنون أنه عمل “ليس مثل األعامل األخرى”. لكننا بعيدون عن وضع ميكن فيه لهؤالء املستبعدين 

الخصوص  وجه  وعىل  الفردية  املقاومة  الحقيقية،  املقاومة  شكل  فيه  يأخذوا  أن  الخاضعي  أو 

املقاومة الجامعية. )ص]8(

ولفهم كل ذلك يرى الفيلسوف والسوسيولوجي الفرنيس، أنه يجب االنتقال إىل مستوى اآلليات 

الكلية، إىل مستوى البنية والرتكيب. إن التلفاز عامل يجسد لدينا االنطباع بأن كل الرشكاء االجتامعيي 

بكل ما يتمتعون به من مظهر األهمية واالحرتام، واالستقاللية وحتى أحياناً هاالت رائعة خارقة للعادة، 
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هم دمى لرضورة من الواجب رشحها، دمى لبنية يجب التحلل منها، وكشفها وإخراجها إىل النور. 

}التلفاز والتالعب بالعقول ص82 {. ويعطينا مثاالً للمنافسة وحصص السوق

TFI عىل سبيل  التلفزيونية الفرنسية األوىل  يرى بورديو أنه ليك نفهم الذي يحدث يف القناة 

الحسبان حقيقة  نأخذ يف  وأن  القناة،  هذه  تفعله  أن  املطلوب  االعتبار  نأخذ يف  أن  علينا  املثال 

التلفزيونية  أنها داخل عامل يتميز بوجود شبكة من العالقات املوضوعية التي تربط بي القنوات 

املتنافسة املختلفة، إال أن هذا التنافس يتحدد يف شكله، بطريقة غري مرئية بواسطة عالقات قويّة 

غري واضحة وغري مدركة ميكن أن تُحدد من خالل مؤرشات ودالئل، مثل املؤرشات الخاصة بنسبة 

حصة هذه القناة من السوق أي بعدد املشاهدين وبوزنها تجاه املعلني. وهناك أيضاً عالقات قويّة 

خفية غري مرئية متاماً تجعل من الرضوري أن نأخذ يف االعتبار مجمل عالقات القوي املوضوعية 

التلفاز أو بي الصحف من أجل كسب  التي توجه املجال. هي املنافسة االقتصادية بي قنوات 

املشاهدين أو القراء أو كام يقال كسب حصة من السوق، هذه املنافسة تكتمل عىل هيئة منافسة 

بي الصحفيي، منافسة تتميز بالرهانات الخاصة بها، مثل: ”اإلثارة الصحفية”، املعلومات املتفردة، 

السمعة والشهرة. كل هذا ال يحدث وال ينظر إليه بوصفه رصاعاً اقتصادياً بحتاً أو رصاعاً من أجل 

الكسب املايل فقط، ألنه بجانب كل ذلك يكون يف الوقت نفسه خاضعاً للقيود واملحددات التي 

 { للمجال.  واالقتصادية  الرمزية  القوي  داخل شبكة عالقات  الصحفية  املؤسسة  تعود إىل وضع 

راجع بورديو صفحات ص85،86{.

فإذا ما أردت أن أعرف ما الذي سيقوله أو سيكتبه صحفي ما وفقاً لرؤيته، يجب أن أعرف املوقع 

التي يعمل فيها والتي  التي تتمتع بها املؤسسة  القوة الخاصة  الذي يحتله داخل هذا الفضاء أي 

فيام  أيضاً،  لكن  السوق  من  بنصيبها  االقتصادي،  بوزنها  أخرى  بي محددات وعوامل  تقاس من 

يؤكد بورديو بوزنها الرمزي الذي يصعب إىل حد كبري تحديده كمياً ويؤكد أنه حتى نكون كاملي، 

الهيمنة  العاملي،  القومي داخل املجال  االعتبار موقع املجال اإلعالمي  الواجب األخذ يف  من 

االقتصادية / التكنولوجية، وخصوصاً الهيمنة الرمزية للتلفزيون األمرييك والذي هو منوذج ومصدر 

لألفكار، ولألشكال، وللمامرسات بالنسبة لكثري من الصحفيي.

تاريخ  إنتاج  إعادة  األفضل  فمن  البنية،  لهذه  الحالية  الصورة  أفضل  بشكل  نفهم  ليك  إننا     

العمليات التي أدت إىل وجودها. ويعطينا بورديو مثالً أنه خالل سنوات الخمسينيات ]من القرن 

العرشين[ كان التلفاز موجوداً بالكاد داخل املجال الصحفي؛ كان العاملون فيه خاضعي لهيمنة 
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من  كانوا خاضعي  أنهم  ذلك  بشكل خاص،  السياسية  للسلطات  كونهم خاضعي  مزدوجة  يف 

وجهة النظر الثقافية، الرمزية، باإلضافة إىل أنهم كانوا خاضعي اقتصادياً أيضاً وذلك بالقدر الذي 

كانوا يعتمدون فيه عىل الدعوم املقدمة من الدولة، وبالتايل فإن النتيجة هي أنهم كانوا أقل فعالية 

وقوة من الصحفيي اآلخرين بقدر كبري. ومع مرور السني، انقلبت العالقة متاماً وسعى التلفاز إىل 

أن يكون مهيمناً اقتصادياً ورمزياً. }املوضع السابق، ص88-87{.

   إن التلفاز بسبب قدرته عىل االنتشار يُلقي مبشكلة عىل عامل الصحافة املكتوبة وعىل عامل 

الثقافة بشكل عام. ذلك إن الصحف الجامهريية الواسعة االنتشار تبدو بجانبه شيئاً ضئيالً. يحتاج 

إىل التجانس والتامثل والتسطيح، إىل “االمتثالية” وإىل “عدم التسييس”. يصبح عمالً مناسباً متاماً، 

عىل الرغم من أن أحداً ال يرغب فيه. هذا ما نالحظه كثرياً يف الحياة االجتامعية : وقوع أشياء ال 

يريدها أحد وميكن أن تبدو كام لو أنها كانت مرغوبة. هنا يصبح النقد املبسط خطراً. 

يوضح بورديو دور التلفاز وتأثريه يف وسائل اإلعالم األخرى ويرى أنه إذا ما حاولت أداة قوية 

يوجد  التلفاز  إن  بإيقافها...  التعجيل  سيتم  فإنه  رمزية  ثورة  باتجاه  قليالً  تتمحور  أن  التلفاز،  مثل 

يف وضع ال يحتاج فيه أن يطلب منه أحد أن يقوم مبا يقوم به، إن ذلك يتم فقط بسبب الخضوع 

ملنطق املنافسة. لقد أصبح مقدمو نرشات األخبار التلفزيونية، ومقدمو برامج الندوات، واملعلقون 

الرياضيون، أصبحوا جميعاً مبنزلة مديرين صغار للوعي الذي يصنعونه، أصبحوا أيضاً متحدثي 

رسميي باسم أخالق برجوازية صغرية متاماً. وعىل الرغم من أن هؤالء الصحفيي يحتلون مواقع 

متدنية متت الهيمنة عليها يف مجال اإلنتاج الثقايف، إال أنهم ميارسون نوعاً نادراً متاماً من الهيمنة: 

إن لديهم سلطة التحكم يف أدوات التعبري العام، وهم يستطيعون أن يوجهوا جزءاً من هذه السلطة 

املكرسة لهم باتجاه مصلحتهم الشخصية. } بورديو ص94{.

هنالك مالحظة مهمة نجدها أيضاً يف التلفزيونات العربية هي أن تلفاز الخمسينيات كان يرغب 

اإلنتاج  كل  يفرض عىل  أن  احتكاره يف  من  وبسبب  ما  بشكل  ويرغب  ثقافياً  تلفازاً  يكون  أن  يف 

الصبغة الثقافية، ويف أن يشكل أذواق الجمهور الواسع بينام تلفاز سنوات التسعينيات يهدف إىل 

استغالل هذه األذواق حتى يحقق اإلقبال األكرث انتشاراً.

وعىل هذا يرى من الرضوري أن نذهب بعيداً إىل ما وراء املظاهر، إىل ما هو أبعد مام نشاهده 

عىل مرسح التلفاز بل إىل ما وراء أشكال املنافسة التي تحدث داخل املجال الصحفي وذلك حتى 

نستطيع الوصول إىل فهم حقيقي لطبيعة عالقة القوي القامئة بي الهيئات واملؤسسات املختلفة 
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وإىل إدراك املدى الذي تتحكم فيه هذه العالقة حتى يف الشكل الذي تأخذه التفاعالت بي هذه 

الهيئات واملؤسسات. }بورديو، ص97{.

وتحليالت بورديو السوسيولوجية لتأثري امليديا يرشحها عىل النحو اآليت: تخصص افتتاحيات 

النرشات لألخبار األكرث ثانوية واألكرث طقوسية للحياة السياسية من أخبار عن الكوارث الطبيعية وعن 

الحوادث وعن الحرائق، وباختصار عن كل هذا الذي ميكن أن يخلق اهتامماً بحب استطالع بسيط. 

ذلك أن األحداث املتفرقة، متأل الفراغ السيايس، وأن تقوم بعملية عدم تسييس تختزل حياة العامل إىل 

حكاية أو طرفة ثانوية صغرية غالباً ما يُستدعى فالسفة التلفاز للنجدة، ليك يعيدوا إعطاء معنى لذلك 

الذي ال معنى له، وملا هو عارض؛ الذي يتم تقدميه بشكل مصطنع ودفعه إىل صدارة العرض ليصبح 

حدثاً، كارتداء الحجاب يف املدرسة، واالعتداء عىل املدرسي أو كل أحداث املجتمع األخرى 

التي تم صنعها جيداً حتى تُحدث سخطاً مثرياً للعواطف. إن البحث عن اإلثارة وبالتايل عن النجاح 

التجاري يؤدي عند بورديو إىل اختيار األحداث املتفرقة التي تخضع ملنطق البناء الدوجاميئ البدايئ، 

إىل خلق اهتامم بالغ مبداهنة الغرائز والشهوات األكرث بدائية. }ص02]{.

السوسيولوجي الفرنيس وهيمنة اإلعالم.

وال تقترص الهيمنة عىل التلفاز، بل يتناول بورديو الصحافة، ذلك أن عامل الصحافة عبارة عن 

مجال له خصوصيته يف حد ذاته ولكنه يخضع ملحددات املجال االقتصادي ورشوطه من خالل 

)نسبة اإلقبال(. هذا املجال هو نفسه تأثرياً وضغطاً عىل جميع املجاالت األخرى انطالقاً من كونه 

بنية هذا التأثري البنيوي املوضوعي، املجهول، غري املريئ، ال عالقة له البتة مع ذلك الذي نشاهده 

ونراه مبارشة، مع ذلك الذي نعلن عنه عادة، أي مع ما يتم من تدخل لهذا الفرد أو ذاك. }ص05]{.

التلفاز  بي  بالعالقة  يتعلق  فيام  اإلتقان  تحقيق  أجل  من  اآلمال  ببعض  مزوداً  بورديو  يسعى 

والهيمنة.  مثالً إعالء الوعي باآلليات، أن يسهم يف إعطاء بعض الحرية لألفراد الذين تحركهم هذه 

التي توّجه  البنيوية  العوامل  ينتج من  السيئة  التأثريات  لها. وإذا كان جزء من  اآلليات ويخضعون 

واعية  اآلليات  نجعل هذه  أن  العمل عىل  علينا  فإنه  اإلثارة.  استمرار حالة  تسبب  التي  املنافسة، 

وواضحة وجلية، ميكن أن يؤدي ذلك إىل توافق يف تحييد املنافسة. }انظر بورديو ص07]-08]{.

ويعطينا أمثلة ملا تقوم به أجهزة اإلعالم؛ أوالً: إن وسائل اإلعالم ال تكف عن التدخل ليك تعلن 

عن تحديد أكرب عرشة مفكرين ممن يعتد بهم؛ ألن هذه أدوات ووسائل تسمح بالعمل عىل بورصة 

القيم الفكرية ومن بينها قيم املثقفي. )وهم غالباً من صغار حاميل األسهم لكنهم أقوياء يف عامل 
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الصحافة أو يف مجال النرش(.. وهذا يفيد يف الحفاظ عىل استمرار ارتفاع قيمة أسهمهم. وهناك 

أيضاً أولئك الذين كانوا وال يزالون أدوات للسلطة، ومتثل مهمتهم األساسية إحدى االسرتاتيجيات 

الذين  الذين ميكن أو يجب أن يستبعدوا، أو يف استبعاد األفراد  األكرث شيوعاً يف احتواء األفراد 

ميكن أو يجب احتواؤهم. 

ثانيا: القوى والتالعبات الصحفية تعمل بطريقة أكرث حذقاً وبراعة بإدخال إنتاج يتميز بالتبعية 

والعاملة يف املجاالت املستقلة، مثل املنتجي التابعي الذين يتلقون التكريم تحت تأثري القوى 

الخارجية، تكريم ال ميكن لهم أن يحصلوا عليه من خالل قيمتهم الفعلية داخل مجالهم. هؤالء 

الكتاب الال كتاب حقاً، الفالسفة الال فالسفة، يحصلون عىل قيمة تلفزيونية، عىل أوزان صحفية 

من دون قياس مامثل وال معيار ألوزانهم املحددة داخل عواملهم املحددة. 

وهناك أمثلة أخرى من تدخل القوى اإلعالمية، مثل االقتصاديات ذات الشهرة من جانب امليديا. 

حتى تستطيع سلطة امليديا فرض هيمنتها عىل مجاالت مثل املجال العلمي، يجب عليها أن تجد 

تواطؤاً داخل هذا املجال، إن األكادمييي يتدفقون عىل وسائل اإلعالم، ملتمسي باستمرار عرض 

كشف حساب، يستجدون دعوة، يحتجون ضد حالة اإلهامل والنسيان التي يجدون أنفسهم فيها، 

للفناني  للكتاب،  الذاتية  االستقاللية  مدى  يف  الشك  إىل  نصل  جداً،  الكثرية  شهاداتهم  وبسامع 

وللعلامء. يجب علينا أخذ موقف من هذه التبعية. وأن نحاول فهم األسباب أو الدوافع التي تكمن 

وراءها. يجب أن نفهم من الذي يتعاون، ومن العميل. 

إن بورديو ال يدين كل شكل من أشكال التعاون مع الصحف، أو مع اإلذاعة والتلفزيون. لكن 

من وجهة نظر العوامل التي تدفع إىل التعاون والتي تفهم كأنها خضوع بال رشوط ملحددات قوية. 

إذا كانت املجاالت العلمية، واألدبية، والسياسية مهددة بهيمنة امليديا؛ فإن هذا يحدث ألن هناك 

داخل هذه املجاالت أفراداً تابعي وخاضعي ال يعنيهم األمر كثرياً من وجهة نظر القيم الخاصة 

باملجال. }بورديو ص8]]-9]]{.

إن التلفاز كام يالحظ بورديو ينتج تأثريين. فهو من ناحية يقلل من حق الدخول يف عدد معي 

من املجاالت، فلسفية، قانونية، الخ. وميكنه أن يخلع صفة عامل اجتامع، أو كاتب أو فيلسوف 

للتعريف  وفقاً  للدخول يف هذه املجاالت وذلك  الرضوري  املقابل  يدفعوا  أفراد مل  الخ.. عىل 

الداخيل للمهنة املعنية. من ناحية أخرى، فإن التلفزيون يف وضع ميّكنه من الوصول إىل أكرب عدد 

من الجمهور.
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 متارس وسائل اإلعالم دورها كأداة للمعلومات املعبئة، شكل منحرف من الدميقراطية املبارشة 

ميكن أن يخلق ذلك الذي يؤدي إىل تاليش املسافة بالنظر إىل إلحاح الحدث؛ بالنظر إىل ضغط 

العواطف الجامعية الجياشة، التي ليست بالرضورة دميقراطية، تلك التي تؤمن بطبيعة الحال عرب 

املنطق املستقل نسبياً للمجال السيايس.

اإلقبال.  نسبة  اللهاث والجري وراء  النضال ضد  أنه يجب  الدميقراطية،  باسم  بورديو    ويرى 

رشط  هو  اإلقبال[  ]نسبة  األودميات  يختاروا  وأن  الحكم،  حرية  لألفراد  يرتك  أن  الرضوري  ومن 

وإجبار السوق، االقتصاد، أي لرشعية خارجية وتجارية متاماً، وإن الخضوع لرشوط وإجبار هذه 

قبل  من  وموجه  دمياغوجي  هو  الثقافية ملا  املادة  التام يف  املعادل  هي  بالسوق  الخاصة  األداة 

استطالعات الرأي يف الحياة السياسية. يدار التلفاز بوساطة قياس نسبة اإلقبال التي تسهم يف إلقاء 

العبء عىل املستهلكي املفرتض أنهم أحرار، وبوضع رضورات السوق التي ليس لها صلة مع 

التعبري الدميقراطي لرأي جامعي. }ص24]{

من الواضح متاما أن املوضوع الذي يعالجه بورديو؛ هو هيمنة اآلليات الخاصة مبجال صحفي 

يخضع أكرث فأكرث لرشوط ورضوريات السوق التي متارس تأثريها عىل الصحافيي. ومن خالل 

الفني،  القانوين، املجال األديب، املجال  الثقايف، املجال  اإلنتاج  هؤالء ويف مختلف مجاالت 

املجال العلمي تتم الهيمنة. كام أن املحددات أو الرشوط البنيوية التي تشكل وزن هذا املجال 

داخل  القوى  آخر عالقات  أو  تعدل بشكل  السوق،  ذاتها خاضعة ملحددات ورشوط  والتي هي 

مختلف املجاالت، مؤثرة بذلك عىل الذي يتم عمله فيها وعىل ما يتم إنتاجه منها، مامرسة بذلك 

تأثريات متشابهة متاماً يف هذه العوامل التي تبدو شديدة االختالف ظاهرياً. 

ويوضح بورديو هرياركية نسبة اإلقبال عىل النحو اآليت : يُلقي املجال الصحفي عىل مختلف 

مجاالت اإلنتاج الثقايف مبجموعة من التأثريات املرتبطة يف شكلها وكفاءتها برتكيبه الخاص، تقاس 

درجة استقاللية مؤسسة ما للتوزيع بقياس نسبة دخلها الذي يأيت من اإلعالنات ومن دعم الدولة، 

وأيضاً بدرجة تركيز املعلني. بالنسبة لدرجة استقاللية صحايف معي، فإنها تعتمد بداية عىل درجة 

تركيز الصحيفة؛ ثم عىل مكانة الصحيفة داخل الفضاء الصحفي. ثم عىل مكانة الصحايف نفسه 

لنا العوامل التي تحدد  التي يعمل بها. }ص26]{. ويذكر  داخل الصحيفة أو املؤسسة الصحفية 

الضامنات املختلفة املتعلقة باملكانة الوظيفية التي يحتلها هذا الصحايف. والتي تعتمد عىل درجة 

استقاللية الصحايف وعىل كفاءته يف اإلنتاج املستقل للمعلومات، ومتارس السلطات املختلفة 
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وخاصة الهيئات الحكومية ضغطها ليس فقط من خالل الرشوط والعوامل االقتصادية التي تتمتع 

الرسمية – املصادر  التي يوفرها احتكار املعلومات  أنواع الضغط  بها ولكن أيضاً من خالل كل 

الرسمية تحديداً - هذا االحتكار يُعطى بداية للسلطات الحكومية وألجهزة اإلدارة. ميارس داخله 

تأثريات قوية جداً، يتبع ذلك أن هيمنة املجال الصحفي تقّوي من نزعات الوكالء املنخرطي يف 

املجال السيايس. ذلك يجعل من الهيمنة التي ال تكف عن التزايد للمجال الصحفي الذي يخضع 

بدوره إىل هيمنة متزايدة للمنطق التجاري تتزايد وتقوى عىل املجال السيايس املحصور دامئاً يف 

نزعة الدمياغوجيا. 

ويف نهاية تحليلنا ملوقف بورديو من تأثري اإلعالم والهيمنة اإلعالمية عىل املتابعي لها وارتباط 

هذه الهيمنة باآلليات االقتصادية والسياسية التي تواجه اإلعالم وتحدد له دوره، ووظيفته، وتواجهنا 

مام يجعلنا نواجه بنية متكاملة من آليات السيطرة والخصوصية. يعرض لنا بورديو ويقدم يف نهاية 

عمله املالحق لتأكيد تحليله السابق، املثال األول حول العالقة بي امليديا األوملبية، والثاين عن 

الصحافة والسياسة. وسوف نشري إليها إشارتي رسيعتي لتأكيد تحليله بشكل تطبيقي.  

أوال: امليديا واأللعاب األوليمبية.

يرى بورديو أن رشوط البث التلفزيوين وقيوده تؤثر وبشكل متزايد أكرث فأكرث يف اختيار األلعاب 

ذاتها  املباريات  رسيان  وطريقة  بل  املباريات  فيه  تجري  الذي  والتوقيت  األماكن  األوليمبية، 

وكذلك مراسم االحتفال. ولهذا السبب نجد أنه يف دورة األلعاب األوليمبية يف “سيول” فإن توقيت 

املباريات النهائية األساسية يف ألعاب القوى قد تم تحديده )وفقا لبنود من االتفاقات التي انتهت 

إىل رشوط مالية هائلة ( بطريقة تسمح بإجراء هذه املباريات يف أوقات ذروة اإلقبال التلفزيوين يف 

بداية السهرة يف الواليات املتحدة األمريكية. }ص48]{.

تبلغ  إىل مؤسسة تجارية كربى  تدريجياً  الدولية  األوليمبية  اللجنة  لنا كيف تحولت      ويبي 

ميزانيتها السنوية عرشين مليون دوالر، يهيمن عليها من قبل بطانة من املديرين الرياضيي وممثيل 

الرشكات الصناعية الكربي الذين يتحكمون يف بيع حقوق إذاعة املباريات. وكذلك حقوق كفالة 

الكربى املتنافسة  التلفزيون  واحتكار اإلعالنات باإلضافة إىل اختيار املدن األوليمبية ؛ رشكات 

من أجل حقوق البث التلفزيوين: الرشكات الكربى املتعددة الجنسيات. ويف النهاية يهيمن عليها 

الفردي  لتوجيه عملهم  متوامئة  تنافسية  ارتبطوا يف عالقات  الذين  أولئك  الصور  منتجي  قبل  من 

التعليقات.  وعمل  للصور،  ومونتاجاً  تأطرياً،  اختيار  األلعاب،  عرض  تقديم  إلنجاز  والجامعي 
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يف النهاية من الواجب تحليل التأثريات املختلفة لتكثيف املنافسة بي األمم؛ تلك التي يصنعها 

التلفاز من خالل عوملة العرض األوليمبي، مثل ظهور سياسة رياضية للدول موجهة نحو تحقيق 

إىل  الريايض  اإلنتاج  وتحويل  لالنتصارات  والرمزي  االقتصادي  االستقالل  الدولية،  النجاحات 

صناعة }ص49]-50]{.

ثانيا: الصحافة والسياسة.

يؤكد بورديو أن املجال الصحفي ينتج ويفرض رؤية خاصة متاماً عن املجال السيايس الذي 

يجد أساسه يف بنية املجال الصحفي ويف املصالح الخاصة للصحفيي الذين يعملون فيه. 

ففي عامل خاضع لرضورة مثرية للضجر، وبامليل إىل أن تتعري بأي مثن، فُرض عىل السياسة 

أي  إنها}  التلفاز،  يف  الكبري  اإلقبال  ساعات  من  اإلمكان  بقدر  نستبعده  صعباً  موضوعاً  تظهر  أن 

السياسة{ مبنزلة عرض قليل اإلثارة إن مل يكن يثري اإلحباط وصعباً عىل املعالجة. ولذلك يجب 

جعلها مثرية لالهتامم. من هنا هذا امليل الذي يالحظ املواجهات الكالمية املفرغة من املعنى 

talk shows بي متداخلي مفوضي قابلي للتبادل. ولفهم ذلك الذي يقال حقاً أو عىل األقل ذلك 

الذي ال ميكن أن يقال يف مثل هذه التبادالت املختلفة ذاتها. أن تكون مستعداً لكل يشء ولكل 

التنازالت. عليك أن متارس كل املساومات والتنازالت حتى تظل موجوداً وحتى تؤّمن األرباح 

املبارشة وغري املبارشة: الشهرة “اإلعالمية” مكانة خاصة لدى املؤسسات الصحفية. 

يبي بورديو أن الصحفيي الذين يتذرعون بأن ذلك هو ما يطلبه الجمهور حتى يسّوغوا سياسة 

التبسيط الدمياغوجية هذه )املعارضة كام يؤكد بورديو لالهتامم الدميوقراطي لإلعالم(؛ ال يفعلون 

إال إسقاط نزعاتهم الخاصة عىل رؤيتهم للعامل، وبخاصة عندما يدفعهم الخوف من امللل إىل 

إعطاء األولوية للعراك بدالً من النقاش؛ للخالف والهجوم بدالً من الجدل، أي لوضع كل يشء 

موضع التنفيذ لتفضيل املواجهة والصدام بي األفراد. 

ويوضح ذلك عىل النحو اآليت؛ إن ما هو أسايس يف مهاراتهم وكفاءاتهم مؤسس عىل حميمة 

االتصاالت وعىل الرسية أكرث من استناده إىل املوضوعية، واملالحظة، والتقرير والبحث، إنهم مييلون 

لجلب كل يشء إىل أرِضهم عىل علم وخربة به، باهتاممهم باللغة وبالالعبي أكرث من اهتاممهم مبضمون 

املوضوعات املطروحة سياسياً، وأكرث من اهتاممهم مبادة الحوارات وبالتأثري السيايس للخطابات. 

الصحفيون بسبب من موقفهم الغامض يف عامل السياسة؛ وألنهم نشطاء ومؤثرون جداً وحيث 

الميديا متالعباً بالعقول
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إىل  تلقايئ  بشكل  ميالون  فهم  عنها..  غنى  رمزية ال  السياسة خدمات  لرجال  يقدموا  أن  ميكنهم 

فلسفة الشك التي تدفعهم إىل البحث عن أسباب اتخاذ املواقف األقل أهمية واملعتقدات األكرث 

إخالصاً للمصالح التي ترافق املواقف يف املجال السيايس. 

واملثري  املعقد  وعاملها  امليديا  حيال  النقدية  بودريار  أطروحات  إن  القول،  ميكن  بكلامت 

تدخل يف سياق التحليل الجذري ملأزق الخطاب الثقايف الغريب املعارص.

فقد عكست ثورة امليديا صورة هذا املأزق املعريف عىل النحو الذي يستحيل أن تعكسه أية 

وسيلة أخرى. وهذا هو اليشء الذي مينح امليديا الجديدة صفات مركبة ومعقدة. حيث ال يستطيع 

حتى صانعها ومنتجها التحكم بآثارها ونتائجها.

حلقات الجدل


