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فتنُة المشاهدة
محمود حيدر

هل امليديا عاملٌ افرتايٌض كام قرر املحدثون من أهل اإلصطالح، أم هي عاملٌ حقيقٌي يرتجُمه منُط حياٍة 

بالغ الكثافة والتعقيد؟.. 

ينطوي السؤال كام هو بيِّ عىل رضٍب من التشكيك بصوابية التعريف. فالناظر يف أفعال امليديا وآثارها 

والوقائع الناشئة منها، ال يلبث حتى يأخذه الذهول بعامٍل مثقٍل بالحقائق الواقعية.

لننظر إذاً، ماذا نرى؟..

لو كان لنا ان نعيِّ مقصداً للغاية التي من أجلها افتتحت امليديا زمنها املفارق، النرْصفْنا اىل القول: إنها 

الرغبة الجامحة بإغراق العامل بطوفان غري مسبوق من األظلّة واألصوات واالصداء والصور واملعلومات. كام 

لو أن اآلخذين بناصيتها أرادوا أن تفصَح الحداثُة الفائضُة عام تبقى من أرسارها بعدما أعلنت عن نهاية التاريخ. 

غ دعاويها  فالليربالية الجديدة، وقد فاضت عن نفسها حتى ضاق صدرها، مل تعد تقدر عىل الصرب طويالً لتسوِّ

وتعلن سيادتها عىل أربع جهات األرض.

يف مستهل القرن الجاري كشفت امليديا عن أعمق أرسار الحداثة، ملَّا أضافت نظرية "القوة الليِّنة" اىل 

منهج التطويع القهري للغري عىل امتداد األزمنة االستعامرية املتعاقبة. وهي النظرية  التي يجوز لنا أن نعربِّ عنها 

يف عامل امليديا بـ"ثقافة الومضة". إذ مع هذه الثقافة التي ولدت عىل حي بغتة جرَّاء الَدفَِق الهائل للمعلومات 

بات املواطن العاملي يشعر ان ال حيلة له سوى التامهي مع سيولها العارمة. 

هذه الوضعية املستحدثة التي جيء بها إلينا عىل صهوة امليديا، سوف تدعونا إىل التعرُّف عىل األصل 

الذي منه ولدت "ثقافة الومضة". لكن معرفة االصل، تفرتض العودة، ولو قليالً، اىل التأسيس االنطولوجي 

للخطاب االعالمي الغريب. 

االبتداءات الفعلية لهذا التأسيس جرت مع حداثة أقامت فلسفتها عىل اليقي بأن اإلنسان يستطيع معرفة 

دا ما ينبغي علينا ان  كل األشياء يف حد ذاتها؛ وان العلم والتفكري العلمي قادران، من دون سواهام، ان يحدِّ

نقبله عىل انه حقيقي.. وأن ما يتصل باملعاين والقيم الروحانية، إْن هي إال متغريات يف كيمياء الدماغ التي 

املبتدأ
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تتفاعل مع مجموعة من القواني امليكرو ـ بيولوجية املرتبطة بتطور اإلنسان. 

ولكن.. ما  حدث يف "املابعد" سيفتح الباب عىل إمكان تبديد هذا فلم اليقي. يكد يتسنى للحداثة أن 

تحرش انسانها  املعارص يف عامله األريض وتدفعه مجدداً نحو الوثنية، حتى  جاء من أهلها من يُخرِبُ عن 

عى. جمٌع من مفكري التنوير املتأخرين ذهبوا اىل القول: إن العقل املحض الذي يُعاد  استحالة هذا املدَّ

انشاؤه يف مواجهة الصعود املتجدد للميتافيزيقا الدينية بات قارصاً عن تلبية مقتضيات الحضارة الحديثة. 

وكان ان ثَبَُت بالتعقُّب التاريخي ملسار املعرفة ان هذه األخرية، ليست سوى سلسلة من الصياغات املجازية: 

من اليشء اىل الصورة الذهنية، ومن الصورة اىل الكلمة التي تعربِّ عن حالة الفرد النفسية، ومنها اىل الكلمة 

التي تفرضها اإلصطالحات االجتامعية بزعم أنها الكلمة الصحيحة.. ثم عودة إىل البدء: من هذه الكلمة اىل 

اليشء الذي ال ندرك منه سوى املالمح التي تسهل صياغتها املجازية يف املعاجم املتوارثة.

 *   *   *

ملّا استشعرت الحداثة بنسختها النيوليربالية مأزقها األصيل، أي البحث الشاّق عن بَْدٍء جديد، راحت تحثُّ 

السري نحو انعطافة متنحها القدرة عىل ترميم صدوعها، وإعادة تشكيل العامل الجديد طبقاً ألغراضها. لقد وجدت 

يف "العوملة" ضالّتها الكربى لتعرث عىل هذه االنعطافة. ألقت بجميع أثقالها داخل شبكة عنكبوتية من األنباء 

واملعلومات والصور والرموز، وحوَّلتها إىل منظومة للتحكم والسيطرة. استعملت النيوليربالية منظومتها املستحدثة 

بغلّو صارخٍ، وراحت تزيل السرت عن األصل الذي جاءت منه،ثم لرتمي به يف العراء. سوى أن األثري الالمتناهي 

الذي أطلقته الحداثة الفائضة، من أجل ان تهيمن عىل العقول واملشاعر، سيكون له ارتدادات انقالبية عىل منبتها 

األصيل. ظنَّت أنها بتوسيط امليديا تستطيع أن تبرشِّ العامل كله مبرشوعها اإلنقاذي. ثم انربت تقنع البرشية بأن 

روح الغرب هي روح التاريخ االنساين كله، وأن كل يشء يف العامل الحديث بات رهن ِقيَِمها وأحكامها. 

 *   *   *

حاصل التجربة التي مل تأخذ الكثري من الوقت، كان يف جانب أسايس منه مخيِّباً لآلمال. فلو َحِسبَت 

ثورة االتصاالت، النعطفت عن مسارها واْجتََنبت  انفجار  اليه أحوالها لحظة  الحداثة ما ستؤول  حكومات 

سوء الخامتة. رمبا غفلت عام نبَّه إليه بعض نقاد "امليتافيزيقا البرتاء" ويف مقدمهم فريدريك نيتشه، من انه 

سة للتنوير أخذت تهبط  "باملعرفة الكاملة باألصل يزداد هذا األصل تفاهة". ومراُمه يف ذلك، أن الفكرة املؤسِّ

اىل أدىن حدودها، وتفقد جاذبية احتوائها عىل الرس ملّا أصبح أصلها معروفاً.

مبحض إرادتها أطلقت الحداثة الفائضة عن طريق امليديا كاّمً ضخامً مام اختزنته عىل مدى قرون من قيم 

ومعارف وأرسار. لقد أمست التلفزة الكونية – عىل سبيل املثال - معادالً تكنولوجياً لإليديولوجيات الليربالية 

الصارمة. باتت أشبه بتقنية أسطورية تستند إىل جامهري عريضة، تتكاثر كلام تطور سلطانها املعنوي. 

االستغراب العدد 11
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كتمثيل لعمل هذا "الكائن االسطوري املضلِّل" يحرضنا ما ذكره مرة أحد منتجي الربامج التلفزيونية يف القناة 

الفرنسية األوىل: »كلام كان مستوانا متدنياً ومادياً، جلبنا عدداً أكرب من املشاهدين. أضاف: هم عىل األقل ال 

يفكرون، فلنتوقف إذن، عن لعب دور الوعَّاظ«...

لهذه الغاية سعت مراكز التحكم بعامل امليديا اىل بثِّ كل ما يشجع عىل القبول األعمى باملنتج األثريي. 

وهذا بالضبط ما كان الحظه الفيلسوف الفرنيس الراحل روجيه غارودي يف بداية التسعينيات، ملّا بّي أن 

باإلغراء، ودعوة  دائم وحاسم من أجل تجنيد املشاهدين  تنطوي عىل تحريض  الغرب  فلسفة اإلعالم يف 

ينبِّه اىل  ان  أراد غارودي  الدعاية واإلعالنات.  به  تتالعب  الغوغائية والخمول، والتوجه نحو رأي عام  إىل 

أن التلفزيون نفسه ال يقّص حكاية التاريخ، ولكنه يصنعها بالتالعب بها. مبعنى أنه يستسلم إىل انحرافات 

السوق، وإىل تهديم كل روح ساعية اىل النقد الخالَّق، وكل فكر يشعر باملسؤولية. 

لنا هنا من فضاء التلفزة الفضائية املثال التايل: 

من غوايات العامل االفرتايض وأضاليله، ذاك الذي يطل عليك من دون استئذان بعبارة "الخرب العاجل". 

وهذا النوع من املباغته الذي ميأل فضائيات العامل وبجميع اللغات يبدو باعثاً عىل سلوى املشاهدة ولو كان 

خطباً جلالً مثقالً بالضحايا. حتى لقد غدت الكلامُت املعدوداُت أسفل الشاشة أدىن إىل "طقس نفساين"، 

يتلَُّقفه املشاهدون عن ظهر قلب. 

والذي  للتصديق.  قابالً  يصبح  يشء  كل  يكاد  الفضايئ  اإلعالم  عامل  يف  املستحدث  النوع  هذا  تلقاء 

اصطُلح عليه بـ»امليديا« كوصف مكثَّف للسيطرة اإلعالمية، سوف يتحول يف خالل فرتة عجولة إىل »وحش 

أسطوري« يلقي بظلِّه الرهيب عىل كل مواطن يتوقع نبأً ما، ينجيه مام هو فيه من هلع.

الزمن  تقادم  مع  أمست  هي  بل  عارضة.  حالة  مجرد  تعد  - مل  التعيُّ وجه  العاجل" عىل  "الخرب  ظاهرة 

وكثافته ورسعته، حالة "نفس – ثقافية" متأّصلة. فلو تحّرينا منشأ والدتها وأسباب منوها وتوسعها، لتبّي لنا 

بهتاناً وبراءتها املزعومة. فإنها موصولة باألغراض واألهواء واملصالح، وكذلك بغايات سياسية وإيديولوجية 

واضحة املعامل،يف املجتمعات األهلية، كام يف العالقات بي الدول.

ولنئ قال قائل إن مهمة الخرب هي ملء املساحة املجهولة من مجريات األحداث، ومن حق الجمهور 

املهنية  الكيفية  يكمن يف  وأساساً  أيضاً  الصحيح  لكن  املبدأ.  فقوله صحيح يف  يعلم،  ما ال  التعرّف عىل 

واألخالقية التي تقدم فيها املعلومات فضالً عن النتائج املرتتبة عليها.

وليك ال يبقى القول يف "الخرب العاجل" ضمن حدود الوصف، تحدونا املسؤولية إىل النظر إليه بوصفه 

وسيلة غري منزهة عن األغراض. فإنه عىل رضورته يف تغطية األحداث، ال ينبغي أن يفارق القاعدة الكلية التي 

فتنة المشاهدة
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تحكم فلسفة اإلعالم، وهي الحرية املقرونة باملسؤولية. واملسؤولية هنا هي شأن معنوي وأخالقي قبل أي 

شأن آخر.. فعىل أرض هذه املسؤولية ميكن إجراء األحكام عىل أخالقية، أو ال أخالقية الخرب عىل أنحائه 

ساً عىل  املختلفة. من هنا مّست الحاجة إىل وجود »قانون للسلوك الحسن«. وهو سلوك ينبغي أن يكون مؤسَّ

أخالق عاملية يف الحد األدىن، يتم تحديدها وتُفرض عىل االمرباطوريات اإلعالمية، سواء عىل سلوكهم يف 

ما بينهم، أو يف العالقة مع اآلخرين. 

املرارة التي يفصح عنها مثقفون غربيون حيال واقع امليديا يف مجتمعاتهم، مردُّها إىل استشعارهم أن الحضارة 

الغربية تنحو برسعة مذهلة نحو االضمحالل األخالقي. حتى إن كثريين منهم راحوا يصفون مستهل القرن الحادي 

والعرشين بأنه عودة متجددة لعرص فساد التاريخ وتدهوره، كام كان األمر زمن انحطاط الرومان. وأن هذا التدهور 

املوسوم بهيمنة تقنية وعسكرية ساحقة، ال يحمل أي مرشوع إنساين قادر عىل إعطاء معنى للتاريخ وللحياة.

الوجه الالفت يف النقد الغريب لـ "امليديا" ميكث يف بعده األخالقي والقيمي. وهذا جدير باالعتناء والتقييم 

من جانب النخب العربية واإلسالمية ملا له من أثٍر بّي يف التعرّف عىل طبائع النقاش الجاري اليوم يف البيئات 

الثقافية الغربية. ومثل هذا النقد سوف يتخذ حيّزاً أكرث عمقاً يف قيمته، حي يصوِّب عىل ماهية األخالق. من النقاد 

من يشري إىل الطابع الفلسفي للسؤال، فيالحظ أن ما يخصنا، هو ذاك الذي يتعلق بسؤال الخري والرش. وأيضاً بكل 

ما يستحق العناية عىل صعيد القيم مثل الحق والجميل، والشجاعة والرشف والتضحية بالنفس.. ولغياب الضوء 

الكاشف يعود كثريون من علامء االجتامع واألخالق يف الغرب إىل إعادة إحياء ما يعتربونه املعيار األويل للخري 

العام. وهو ما يوفره لهم مبدأ كانط األخالقي: ترصّف كام لو أنك تستطيع أن تجعل من مبدأ فِعلِك قاعدة كونية«. 

وبعد...

كلنا يأمل ويرغب أن يتلقى خطاباً ينبئه بخرب سعيد، أو مبشهد يبتعث يف داخله جامل العامل من حولـه، أو 

بحكمة متنحه األمان، وتنزع من ناظريه غشاوة القنوط والضجر والتشاؤم؛ إال أن ما قصدت إليه فتنة املشاهدة كام 

قررتها الحداثة الفائضة هو مضاعفة الالَّمعنى يف عامل بات اليوم أشد حاجة اىل استعادة مكانة اإلنسان ومعناه. 

 *   *   *

هذا العدد من "الستغراب" يعتني بامليديا املعارصة كظاهرة استثنائية من ظواهر تداعيات الحداثة الكالسيكية 

يف الغرب. وقد حاولنا تغطية إشكالياتها ومشكالتها املعرفية واألخالقية والتقنية، وكذلك أثرها الحاسم عىل 

نظام القيم اإلنسانية يف مطالع القرن الحادي والعرشين.

شارك يف هذه التغطية مفكرون وباحثون وأكادمييون من العاملني العريب واإلسالمي، فضالً عن منتخبات 

مرتجمة لعلامء اجتامع وأكادمييني من أوروبا وأمريكا الشاملية.

االستغراب العدد 11
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"تلفزة" الخطب الجلل
هكذا تجعل األخبار العالم مكانًا أسوأ

حوار مع الربوفسور النس بينيت

أجرى املقابلة جيانكارلو بوسيتي



"تلفزة" الخطب الجلل
هكذا تجعل األخبار مكانًا أسوأ

]*[
 أجرى الحوار: جيانكارلو بيزيتي]]]

والجتامعية  السيكولوجية  البنية  يف  الفضائية  التلفزيونية  األخبار  ترتكه  الذي  األثر  ما 

والقتصادية عىل مجتمعات العامل املعارص؟

هذا السؤال اإلشكايل كان مدار حوار مع البوفسور لنس بينيت أستاذ العلوم السياسية 

ومدير مركز التصالت واإلنرتنت يف جامعة واشنطن بالوليات املتحدة األمريكية.

التضليل  بسبب  باستمرار  يتعّمق  الذي  األخالقي  املأزق  بينيت  يكشف  الحوار  هذا  يف 

اإلعالمي والتسابق بني الرشكات الكبى عىل األخبار املدهشة.

فيام يأيت وقائع الحوار:

التي  الصورة  ما  أنفسنا؟ واألهم من ذلك:  لنا عن  التلفزيونية  برامجنا  التي ترسمها  الصورة  ما 

ترسمها لنا عن الحضارات والثقافات األخرى خاصة تلك البعيدة عنا؟ يكشف لنا خبري يف الربامج 

التلفزيونية األمريكية عن آلية لتزييف وتشويه الواقع ال ترى إال الفوىض واالضطراب يف العامل غري 

الغريب مربزة األحداث الدرامية واملثرية للعواطف واألزمات لتزرع يف عقول مشاهدي هذه الربامج 

شعوراً بأن العامل خارج عن نطاق السيطرة وأنه ال توجد أية فرصة يف إعادة النظام إليه. هذا املنطق 

يربز بشكل واضح وبكثري من الطرق يف الربامج اإلخبارية اإليطالية أيضاً، فكيف نهرب من هذه 

.TV News that make world worse :ـ العنوان األصيل للحوار*
.www.polisawashington.edu :ـ املصدر

ـ ترجمة: رشا طاهر. مراجعة: ألبري خوري.
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املحاكاة الزائفة للعامل؟ هل نفعل ذلك من خالل مشاهدة قناة البي يب يس الربيطانية )أو من خالل 

تصفح مواقع اإلنرتنت(؟

أريد منك يف البداية أن تقدم لنا املوضوع الذي تسميه »التحيزات الرئيسة يف التلفاز« وتأثرياتها 

يف الرأي العام. أال يزال التلفاز هو الوسيلة اإلعالمية املهيمنة يف البالد ذات األنظمة الدميوقراطية؟

إن األبحاث توثق بشكل واضح أن الربامج اإلخبارية التي يبثها التلفاز ال تزال هي أهم مصادر 

الرغم من وجود  الناس عىل  بالقضايا املختلفة عند عامة  تلقي املعلومات وبناء اآلراء املتعلقة 

بأن  ما. ال شك  يوماً  الواقع  هذا  تغيري  إىل  تؤدي  قد  اإلنرتنت  املهمة يف فضاء  التطورات  بعض 

إىل  تنتبه  البلدان ال  غالبية  الناس ويف  غالبية  ولكن  املعلومات  إىل  للوصول  بديلة  قنوات  هناك 

القضايا أصالً ولذلك فهي تكتفي مبشاهدة رسيعة ملا تبثه البيئة اإلخبارية املحيطة بهم ملعرفة آخر 

التطورات واآلزمات، هذا يجعل من التلفاز أداة سياسية يف غاية األهمية يف املجتمع.

هل هذا هو الواقع يف كل مكان؟ 

البالد األوروبية  بلد إىل آخر،  التلفاز من خاللها تختلف بشكل كبري من  التي يعمل  القنوات 

وخاصة بالد شامل أوروبا لديها خدمات بث عامة قوية للغاية، وقناة البي يب يس الربيطانية هي 

النموذج الذي تتبعه يف هذا املجال. هذه مصادر مهمة لحصول بعض التنوع بي الدول، وكذلك 

فإن لدى الكثري من البالد مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأملانيا صحف وطنية مستقلة وهي مهمة 

أيضاً يف إرساء األسس إلجراء حوارات بي النخب املثقفة فيام يتعلق بالقضايا العامة. لكن عىل 

الرغم من كل ذلك يظل التلفاز هو الوسيلة اإلعالمية األكرث أهمية ألنه يبث لنا الصور وكام نعلم 

جميعاً فإن الصورة الواحدة أهم من ألف كلمة تأيت معها.

ماذا عن التحيزات التي ذكرهتا يف كتابك؟ 

أعتقد أن النزعة السائدة بي غالبية الصحفيي التلفزيونيي هي الرتكيز عىل األحداث الدرامية 

إثارة  الناس  يراها  التي  الصور  أكرث  كلها هي  هذه  واألزمات ألن  اإلثارة  أخبار  وكذلك  واملخيفة 

للدهشة، لكن يبقى السؤال بالطبع إذا ما كان هذا سيؤدي بعامة الناس إىل الشعور بأن العامل خارج 

عن نطاق السيطرة وبأنه ليس لدينا الكثري من األمل يف إعادة النظام يف الحاالت التي تسود فيها 

الفوىض. أعتقد أن هناك أدلة تشري إىل أن هذه كلها من آثار التلفاز وبالنتيجة ففي الكثري من األحيان 

ال تجد عند الناس فهامً عميقاً للقضايا التي يشاهدونها عىل التلفاز بل ويف الكثري من األحيان يأيت 

"تلفزة" الخطب الجلل
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فهمهم للقضايا من الحكومات نفسها وخاصة حكومتهم الوطنية وبهذه الطريقة تتمكن الكثري من 

البالد من فلرتة األخبار اآلتية من حكومات البالد األخرى بطرق يف غاية األهمية، ففي الواليات 

املتحدة عىل سبيل املثال استمر سوء الفهم لواقع الحرب يف العراق حتى بعد مرور سنتي وثالث 

سنوات عىل تاريخ بدء الحرب فظل الكثري من الناس يعتقدون بوجود أسلحة دمار شامل يف العراق 

كام ظل الكثري من الناس يعتقدون بوجود عالقة بي صدام حسي وأسامة بن الدن مام أدى إىل 

هجامت ]] سبتمرب اإلرهابية يف الواليات املتحدة.

كيف يمكن هلم االستمرار يف االعتقاد بيشء تبني زيفه؟

التلفزيونية تبث هذه األخبار عىل  إن السبب يف غاية البساطة، وهو أن األخبار وخاصة األخبار 

أنها معتقدات رئيس البالد ونائب الرئيس ووزير الخارجية ووزير الدفاع وغريهم من كبار املسؤولي 

األمريكيي، لقد أساء الكثري من الناس إدراك املوقف ألن حكومتهم قادتهم إىل سوء إدراكه، اليشء 

الوحيد الذي اختلف بي شخص وآخر هو مجرد مستوى سوء اإلدراك والذي كان مرتبطاً باملصدر 

اإلخباري التلفزيوين الذي استقى منه األمريكيون معلوماتهم، فقناة فوكس نيوز )Fox News( التي 

ميتلكها السيد مردوخ تسببت بأكرب مستوى من التظليل اإلعالمي ألنها ببساطة قدمت النسبة األكرب من 

مصادر إدارة الرئيس بوش الرسمية. ما يثري االهتامم هنا هو أن بعض استطالعات الرأي يف الواليات 

املتحدة أظهرت أن الشبكات التلفزيونية األخرى تسببت بنسبة عالية من التضليل اإلعالمي مل تقل كثرياً 

عن مستوى فوكس نيوز، فقد تسببت شبكات يس يب إس )CBS( وإن يب يس )NBC( وإي يب يس 

)ABC( مبستويات عالية من التضليل اإلعالمي ألنها أيضاً قدمت مصادر حكومية يف نرشاتها اإلخبارية.

تظهر يف عملك أن معظم عمليات تشويه الحقائق ليست نتاج عقل منحرف يقرر السيطرة عىل 

الناس بل نتيجة منطق داخيل موجود يف نظام اإلعالم اإلخباري التلفزيوين. الصحافة التلفزيونية 

تتجه بشكل مستمر إىل اختيار الدراماتييك والشخيص والتجزئة للحقائق ألنها ببساطة تعمل بهذه 

الطريقة، هل هذا صحيح؟

ليس متاماً، أنا أعتقد أن هذين االعتبارين يعمالن جنباً إىل جنب، أنا أعتقد أن مسؤويل الحكومة 

لديهم مستشارون محرتفون يف مجال التواصل العام وهم يلعبون دوراً بارزاً يف تشكيل الخطابات 

العامة التي يلقيها هؤالء املسؤولون بحسب ما يفهمونه عن املعايري التي يستخدمها الصحافيون. 

هذه هي عمليات التلفيق التي ميارسها مسؤولو اإلعالم الحكوميون وتتفق هذه العمليات بشكل 

املسؤولون  يقوله  ما  يهملون  الصحافيي  أن  تكمن يف  فاملسألة ال  الصحافية،  املعايري  مع  جيد 

محاورات
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الحكوميون بل إن الصحافيي يقدمون هذه األقوال متاماً كام يريد منهم املسؤولون الحكوميون. 

أعتقد أن هناك مستوى كبرياً من التالعب ولكنه تالعب بالصحافة نفسها ألن املسؤولي يعلمون 

متام العلم أن الصحافة ستوصل ما يقولونه إىل عامة الناس، فالتالعب موجود ولكنه تالعب مبنطق 

األخبار نفسه، يف الواليات املتحدة تعمل الصحافة والحكومة سوية بشكل وثيق جداً ولكن بالطبع 

مع وجود الكثري من النزاعات ألن الصحافيي ال يحبون أن يتالعب بهم أحد، أو يتحكم بهم وألن 

بدقة،  تبليغه  منهم  يريدون  ما  الصحافيون  يبلغ  مل  إذا  بالغضب  يشعرون  الحكوميي  املسؤولي 

ولذلك ال تخلو هذه العالقة من التوتر. 

حي ننتقل من املستوى القومي إىل املستوى العاملي فهناك فرق كبري ألنه وعىل املستوى 

القومي والوطني لديك حكومة كام أن لديك مصالح اقتصادية كبرية يفرتض أنها هي التي تتحكم 

بأجندة األخبار وتحدد ماهيتها، ولكن إذا انتقلنا إىل املستوى الدويل ال توجد قوة واحدة متفردة 

الواليات املتحدة.  تعتمد عىل  الجزيرة مثالً ال  فقناة  البث اإلخباري يف كل مكان،  تحدد شكل 

عىل الرغم من أن النرشات اإلخبارية الوطنية تعتمد عىل قوى أخرى إال أنه ليس لدينا قوة واحدة 

متفردة قادرة عىل تحديد كيف ستكون النزعة العامة يف األخبار، يف هذه الحالة التي تسيطر عليها 

قوة واحدة لدينا بعض النزعات الواضحة التي تعتمد عىل منطق الوسط اإلعالمي نفسه ألن اختيار 

األخبار يتم من خالل مدى القدرة عىل وضع العالقات الدولية يف إطار مرسحي درامي وإذا عدنا 

التعامل هذه هو أن صورة »اآلخر«  به طريقة  الذي تتسبب  الرئيس  إىل موضوع بحثنا فإن الرضر 

ستعرض بطريقة تزيد من راديكالية هذه العالقات الدولية وبالتايل تعرضها إىل الخطر.

األزمات وتركز عىل  مهنة تحركها  الصحافة  أن  ما وأكرر  األمر صحيح إىل حد  أن هذا  أعتقد 

صور يف غاية الشخصية واإلثارة ولكن من ناحية أخرى فإن أحداثاً كالحرب عىل العراق يصعب 

متثيلها عىل أنها ليست خطرية وعىل أنها هجوم أحادي الجانب عىل شعب مل يقم بدعوة الواليات 

املتحدة إىل غزوه. من الصعب أن نجد التوازن املناسب فيام يتعلق بالكيفية التي ينبغي متثل هذه 

األحداث بها، من األشياء التي وجدناها يف دراسة هذه الحرب واألحداث املتعلقة بها كأحداث 

الواليات  الدول املختلفة تصور هذه األحداث بطرق مختلفة، فنجد أن  أبو غريب هو أن  سجن 

املتحدة متيل إىل تصوير الخط الذي تتوجه إليه واشنطن بشكل وثيق ودقيق فمثالً مل تتم اإلشارة 

إىل أحداث سجن أبو غريب عىل أنها حوادث تعذيب إال منذ زمن قريب أما قبل ذلك فكان يشار 

إليها عىل أنها أحداث فردية معزولة قام بها جنود مل يتلقوا تدريباً جيداً. بينام يف أوروبا ومنذ بداية 

األحداث – ومن املثري لإلهتامم اإلشارة إىل أن هذا ينطبق عىل الدول األوروبية التي مل يتم فيها 

"تلفزة" الخطب الجلل
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تقييد الرأي العام تجاه الحرب عىل الرغم من متاهيها الثقايف والحضاري مع الواليات املتحدة 

املنعزلة  الفردية  والتجاوزات  املمنهج  التعذيب  بي  التمييز  تجاه  األكرب  التوازن  من  نوعاً  نجد   –

تجاه السجناء كام هي الحال يف الصحافة الربيطانية أو حتى نجد استخداماً أقوى لكلامت مثل 

»تعذيب« كام هي الحال يف الصحافتي اإليطالية واإلسبانية، وهكذا فهناك اختالف بي الدول، 

وكذلك وبالطبع فإن قناة الجزيرة التي متثل إىل حد ما املجتمعات اإلسالمية يف العامل أو عىل 

األقل تعترب نفسها أنها تخاطب هذه املجتمعات كالجمهور الذي تستهدفه كانت مساحة الحديث 

»الفالتر«  تأخذ صبغة هذه  دامئاً  الحقيقة  فإن  نرى  بكثري. ولذلك وكام  أكرب  »التعذيب«  فيها عن 

الثقافية باإلضافة إىل األنواع املختلفة من طرق التعامل العامة والسياسية، ولكن بشكل عام هناك 

الكثري من التوجه إىل صنع اإلثارة يف األخبار ولكن من غري الواضح بالنسبة يل كيف سيكون شكل 

أي نظام إخباري آخر قادر عىل أن يجتذب الناس ملشاهدته.

ال ميكن ألحد أن يدعي أن لديه الخربة الكافية ليخربنا عن ماهية صورة الواليات املتحدة يف 

العامل من الصي إىل الهند إىل اليابان إىل ماليزيا إىل اإلمارات العربية املتحدة، ولكن ميكننا أن 

نحاول أن نستجمع هذه الصورة من تجارب الشعوب املختلفة. يف الواليات املتحدة نفسها يسهل 

العامل  أما يف  الواليات املتحدة  العريب يف  العامل  مثلك عن كيفية متثيل  أن نسأل شخصاً  علينا 

الغريب وحتى يف أوروبا األقرب جغرافياً إىل بالد عربية مثل مرص وليبيا فليس لدينا أدىن فكرة يف 

النرشات اإلخبارية والتلفزيونية عن ماهية املعايري الطبيعية يف مرص أو ليبيا – وهي بالد ضخمة 

وإن كانت ليس لها عالقة مبارشة يف الصدام الحايل بي الغرب والرشق – ولكن من الصعب أن 

نكون فكرة ولو صغرية عن ثقافتهم وحضارتهم واملعايري الطبيعية لديهم من خالل وجهات النظر 

التي تبثها األخبار التلفزيونية.

أنا أعتقد أن من املمكن التوصل إىل تحسن كبري يف الطرق التي تغطي بها معظم الدول أخبار 

األزمات الدولية ولكن هناك أيضاً سمة عامة يف الكثري من البلدان وهي أنها ترى األشياء من خالل 

نظام محدد من القيم، باإلضافة إىل ذلك فهناك سمة موجودة يف بعض البالد وهي أنها ترى األشياء 

من خالل منظار سيطرة الدولة وهذا يصعب تغيريه من دون تغيري الدولة التي تتحكم باألخبار، أضف 

إىل ذلك أن هذه أحداث مهمة يتخللها الكثري من املعاناة اإلنسانية. أعتقد أننا إذا طلبنا من األخبار 

أن تصبح أكرث تأنياً عىل أساس سياسة إعالمية أكرث عمقاً وتفهامً تجاه مسائل كهذه سيكون هذا طلباً 

ال ميكن تحقيقه وخاصة يف الواليات املتحدة حيث ال يبدو أن الحكومة نفسها تتأىن يف سياساتها 

ولذلك ال يشعر املتابع أن هناك أي حقيقة أعمق مام نراه وراء األخبار التي ال تذاع إىل الناس. إن 

محاورات
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الحقيقة األعمق خلف األخبار يف الواليات املتحدة هي بكل تأكيد الرأي العام العاملي والذي ال 

متثله املؤسسات اإلعالمية األمريكية بشكل جيد للشعب األمرييك، وهكذا نرى بأن مثة طرقاً ميكن 

فيها لكل األنظمة اإلخبارية أن تحاول أن تضع جهودها الصحافية ضمن السياق اإلقليمي والعاملي 

األكرب من خالل معالجة أسئلة مثل: ماذا تقول الدول األخرى عن هذه القضية؟ ما الذي تفعله بالنسبة 

لهذه القضية؟ هل مبادرة هذه البالد السلمية هي ما علينا دعمه أو ال؟ أسئلة من هذا القبيل ستكون 

مفيدة يف الصحافة يف غالبية البالد ألن غالبية الدول متيل إىل النظر إىل العامل من خالل أعينها 

الخاصة فقط. سارت الكثري من الدول األوروبية الصغرية وبكل تأكيد حركة اإلتحاد األورويب باتجاه 

بعي  املحتملة  املشرتكة  واملبادرات  املشرتكة  الفعل  ردود  توجه ألخذ  نشوء  وإىل  آفاقها  توسيع 

االعتبار، فمثالً أدى عمل االتحاد األورويب ككيان سيايس موحد فيام يتعلق مع إيران إىل تطور مثري 

لالهتامم وقد غري بكل تأكيد طبيعة األخبار الوطنية عن هذا الجانب من الرشق األوسط.

هل توجد أي نقطة معينة يجب تصحيحها يف األجندة العامة عىل صعيد وطني أو عىل األقل هل 

ميكن تصحيح األرضار الواقعة بسبب تجزئة الصور املبنية حرصياً عىل العنف؟ لنأخذ أثر الرسوم 

الدامناركية املسيئة يف أوروبا حيث أدت إىل هجامت عنيفة قام بها بضعة مئات من األشخاص 

عىل السفارات والقنصليات األوروربية، لقد تم تكرار هذه األخبار مرة تلو مرة بشكل أظهر ملن 

تابعها وكأن هذه الدول التي جرت فيها الهجامت متورطة بكامل تعداد سكانها يف هذه الهجامت 

مع أنها تشبه حاالت كثرية من الشغب التي نراها يف مدن العامل الغريب والتي ال يتورط فيها إال 

بضع مئات من األشخاص أيضاً بينام يستمر ماليي من األشخاص اآلخرين يف حياتهم الطبيعية 

من دون أن يتأثروا أو يتورطوا يف هذه األحداث. لذلك يصعب تبيان أن الهجامت التي جرت عىل 

القنصليات اإليطالية مل يقم بها كل الليبيي بل بضعة مئات من األوالد ولكن يسهل تبيان أمر كهذا 

يف »الواقع« الذي نعيشه نحن حيث األمور أقرب إىل أنفسنا وحيث نجد التفرقة بي بضع مئات من 

مفتعيل الشغب وبي مليون منهم أسهل، ولكن هذه التفرقة أصعب بكثري حي نتحدث عن بالد ال 

يسهل عىل الواحد منا رؤيتها أو فهم ما يجري فيها مثل ليبيا أو مرص. 

أعتقد أن هذا هو الصحيح ولكن ليس من الواضح كيف ميكن لنا تغيري أنظمة بث األخبار، رمبا 

تكون اإلمكانية األرجح هي أال نقيض الكثري من الوقت يف التفكري يف تغيري أنظمة إخبارية عىل 

األرجح لن تتغري وإذا تغريت فعىل األرجح أيضاً أنها لن تتغري إىل األفضل بل أن نفكر يف صنع 

القضايا  إليها ورؤية  الدخول  يتمكن املواطنون من  مواقع وخدمات جذابة عىل اإلنرتنت بحيث 

عىل أسس أفضل، وعىل الرغم من أن هذا يخلق مشكلة ألولئك الذين ال يقدرون عىل الوصول 

"تلفزة" الخطب الجلل



االستغراب

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

18

إىل اإلنرتنت إال أن هذا يجب أن يصبح غاية لنا. 

إذن فهناك بديل ولكنه ال يكمن يف محاولة تغيري منطق الشبكات اإلخبارية؟

أنا أعتقد أن الشبكات اإلخبارية حول العامل تواجه معضلة مثرية لالهتامم إذ إن الناس بشكل 

عام بدؤوا يفقدون االهتامم مبشاهدتها. كنت أعتقد أن هذا سيؤدي إىل جهود أشد دراماتيكية لتغيري 

أساليب الصحافة ولكن عىل ما يبدو هذا مل يحصل. أعتقد شخصياً أنه يجب دعوة الصحافيي إىل 

حوار عىل مستوى وطني حول مستقبل املنتج الذي يقدمونه ومستقبل حرفتهم، لكن هناك بعض 

أداًة للمواطن بدالً من أن تكون  الجهود املهمة فالبي يب يس مثالً تحاول أن تعيد تقديم نفسها 

تقنيات  أنواع مختلفة من  التلفزيونية مع  إليه كام أن دمج األخبار  بالنسبة  مجرد مصدر معلومات 

املواطني  بي  التواصل  من  املزيد  فيها  نجد  نقطة  إىل  املطاف  نهاية  يف  بنا  يصل  قد  اإلنرتنت 

واملزيد من التأين يف تناقل األخبار. رمبا حتى نصل إىل يوم يقوم فيه املواطنون بتشكيل أجندة 

األخبار والطريقة التي تتم فيها تغطية األخبار. ما يدفع أمناط التغطية الحالية هو التسويق وطريقة 

تفكري يف غاية السوء فيام يتعلق بأثر األخبار يف الناس. 

محاورات
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مارسيل غوشيه قارئًا عالم الميديا
ضرورة التفّكر بمجتمع وسائل اإلعالم

[[[

]*[ Marcel Gauchet مارسيل غوشيه 

انطالقاً من العمل املنجز يف إطار نرش عددين من مجلة Le Débat )عددي 138 و139(، 

يقرتح الفيلسوف الفرنيس مارسيل غوشيه تناول امليديا واجتياحاتها عاملَنا املعارص مبنهجيه 

جديدة. فقد حّدد األسئلة األساسية التي تسمح برتقية إمكانية فهم فكرة »مجتمع وسائل اإلعالم«، 

وعكف عىل تعميق استبيانني أو ثالثة أساسية، لإلحاطة بتأثري وسائل اإلعالم يف السياسة.

هل صحيح أّن »السلطة الرابعة« تقّدمت عىل السلطات األخرى؟ ما طبيعة هذه السلطة؟ 

الحقيقة، أن وسائل اإلعالم،  أليست  الجديدة،   البيئة  السيايس، مع هذه  الطاقم  كيف تكّيف 

متارس تأثرياتها السياسية، األكرث عمقاً، من خالل برامج التسلية؟ أمل يحن الوقت، لتقييم مدى 

تأثري الكالم العام، الذي ينقله الطيف اإلعالمي؟

هذه األسئلة يجيب عنها مارسيل غوشيه يف هذه املطالعة.  

المحرر

إنني هنا، يف وضعية غري عادية قليالً، ألنني سأعرّب عن رأيي، ليس بوصفي مؤلفاً فحسب، ولكن 

صت عددين لوسائل اإلعالم، تحت هذا العنوان  أيضاً بوصفي نارشاً ملجلة Le Débat، التي خصَّ

»التفّكر مبجتمع وسائل اإلعالم« الذي اخرتنا أن نستعيده يف املؤمتر الراهن. 

*ـ  فيلسوف فرنيس معارص.
ـ محارضة ألقيت يف مركز »لقاءات العرص الجديد« مدينة ليل – فرنسا يف 22 حزيران 2006.

Penser la Société médias :ـ العنوان األصيل للمقال

ـ ترجمة: صالح عبد الله، مراجعة: د. جاد مقديس.
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هذا هو الربنامج، الذي أريد أن أعلنه وأوّضحه، لن أتكلم بوصفي اختصاصياً، لن أناقش أبداً، 

الرهانات  أن أستخلص  لها، ولكنني سأحاول جهدي  أهالً  التي لست  أقول شيئاً عن األسئلة  لن 

العامة، اإلشكالية التي يعرف الجميع أهميتها. 

وإذا  عمداً،  اخرتناها  لقد  اإلعالم،  وسائل  مجتمع  بفكرة  متعلّقة  أوليّة،  مالحظة  من  سأنطلق 

تحرير  هيئة  متثّل  الصغرية، التي  املجموعة  عىل  أتكلم  ألنني  فذلك  الجمع،  بصيغة  تكلمت 

رضر  تحمل جميعاً،  أفكاراً  ممكنة،  أفكار  عدة  مجلة Le Débat ـ لحياديتها البيانية، مفّضلًة عىل 

نقل افرتاضات مسبقة وقوية، مثل »مجتمع اإلعالم«، الفكرة األكرث انتشاراً يف أيامنا الراهنة، »مجتمع 

التواصل« أو أيضاً »مجتمع الشبكات« عنوان كتاب مهم لـ مانويل كاستيل Manuel Castells عن 

املوضوع واستعراضه باختصار، ليس أمراً دون فائدة2. 

مفردات لغة 

إن فكرة »اإلعالم« تحدث لبساً، بشكل عام، بي القيمة العادية لإلعالم، اإلعالم باملعنى العادي، 

الصحفي، ونظرية اإلعالم باملعنى الذي قصدته كلود شانون Claude Shannon. االلتباس3 موجود 

تعدد مصادر املعارف،  عىل  للرسعة، و  البانية  عىل الطبيعة  يركّز  الذي  اإلعالم«  »مجتمع  يف 

يف  يُعرف  يشء  كل  التزامن الجديد، حيث  عامل  تستدعي  إنها  املحيط.  العامل  من  نأخذها  التي 

الحال، يف زمن حقيقي )قيايس( كام يُقال. وهذا ال يصّح فقط بالنسبة لإلعالم )األخبار( باملعنى 

باملعنى العلمي، من حيث تتواصل فكرة مجتمع  للمعارف  بالنسبة  يصّح،  أيضاً  الصحفي، وإمنا 

اقتصاد  العلم،  اقتصاد  كبرياً:  نجاحاً  اليوم  تشهد  امللحقة، التي  األفكار  اإلعالم مع كل مجموعة 

اصطلح  ما  كل  اإلعالم،  وسائل  تشمل  املنظور،  هذا  من   .Cognitive اإلدراك اقتصاد  املعرفة، 

كانت  ما  معرفة، إذا  يف  تكمن  واملسألة  والتواصل،  اإلعالم  تسميته تقانات )تكنولوجيات(  عىل 

خصوصية وسائل اإلعالم، تتفّكك يف هذا الركام التقني. 

تفرضها  أو  مُتليها  التي  االجتامعية،  للعالقات  الجديد  الشكل  عىل  يركّز  الشبكات   مجتمع 

تقنيات اإلعالم والتواصل الجديدة. إنها تلّح ضمناً، عىل أفقية العالقات االجتامعية املرتبطة بهذه 

التقنيات عىل ال محدوديتها ما بي ـ فردية ـ الشبكات، وهي من حيث التعريف مفتوحة، من دون 

حدود سواء كانت هذه الحدود جغرافية، أو اجتامعية أو تراتبية داخل هذه الشبكات. 

إننا، بالتأكيد، نستطيع تعميق هذا التفّحص. أريد بالتحديد، إشعار اآلخرين، بالحد الذي تبلغه، 

أهمية الكلامت، يف هذا املجال، وكم هي مهمة السيطرة عىل املعاين الضمنية، التي تنقلها، إذا 

مارسيل غوشيه قارئاً علم الميديا
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املفيدة والصحيحة يف هذه املعاين  األشياء  من  أّن مثة كثرياً  العلم  فهمها بوضوح، مع  أردنا  ما 

الضمنية، ولكنها أشياء يقتيض بالتحديد مساءلتها واستيعابها. 

بث الرسائل 

“إن مجتمع اإلعالم”  ـ بعودتنا إىل الفكرة التي اخرتناها ـ ميلك األفضلية، يف تحرير الذهن، 

من هذه التصورات، مع اإلشارة إىل أن ما يبدو، إجامالً، األكرث أهمية: خصوصية الواقعة اإلعالمية، 

داخل هذا الركام من تقنيات اإلعالم والتواصل الجديدة، خصوصية النشاط، الذي يرّص عىل إرسال 

رسائل ملتناَول الجمهور، يف حي أنك، عندما تقوم بالتواصل عرب هاتفك املحمول فإمنا ترسل 

رسالة ملتناِول خاص. 

افرتاضياً  موّجهة  إنها  أي  رسالة استهدافها عام،  نرسل  إذ  اإلعالم،  وسائل  ميدان  إىل  ندخل 

أّي  يفهمها  أن  املبدأ، ميكن  حيث  ومن  جداً،  محدود  عدد  إال  يتلقها  مل  لو  حتى   الناس،  لكل 

تبغي من  التي  الخاصة،  أو كان مصدرها  املؤسسات  الرسائل،  الدولة هذه  أرسلت  كان. وسواء 

خاللها الربح، املنفعة املاديّة، املنفعة التجارية أو الفائدة املعنوية والدعائية ـ فالظاهرة تبقى هي 

نفسها، والتحديد األخري املهم: هذه الرسائل ذات االستهداف العام، ميكن أن تكون رسائل إعالم 

أو رسائل للتسلية. 

واملؤلف  التلفاز،  مع  برزت  الشائع:  استخدامها  يف  حديثة  هي  هذه  اإلعالم  وسائل  فكرة 

هو  قراءته،  من  دامئاً  يُستفاد  والذي  حق،  وجه  غري  عن  اليوم،  املنيس  حقاً،  كرّسها  الذي  األول 

مكلوهان Mcluhan. هذه الكلمة العلمية انترشت يف االستخدام الشائع، مبقتىض ظاهرة محّددة، 

توافقت مع مرحلة، من حياة وسائل اإلعالم، عملت عىل إنشاء نسق، عىل إقامة دائرة وحيدة، تحت 

سلطان الوسيلة األقوى، التي هي، بالتأكيد، التلفاز. 

لقد استمرت، الصحف، واإلذاعة، والتلفاز مدة طويلة، يف مجاالت مستقلة نسبياً، ثم يف لحظة 

تعمل،  اإلعالم  وسائل  الكبرية.  الوسائل  من  وأخرى  وسيلة  بي  انعكاس  تكامل،  معينة، حصل 

الظهر،  بعد  ما  مرحلة  يف  الصباحية، أو  املكتوبة  الصحيفة  أن  حيث  دارة  بحسب  بنسق،  اليوم، 

تجد لها، ارتداداً من خالل جريدة التلفاز املسائية، التي تشكل، جدول أعامل اإلذاعات يف اليوم 

التايل، وهكذا دواليك. إنها ظاهرة مدهشة جداً إلسهاب الكالم املتبادل حيث مختلف الخطوط 

يرّد بعضها عىل بعضها اآلخر. ومبقتىض نسق اإلعالم هذا فرضت كلمة إعالم4 نفسها يف الحياة 

مع  التقنية،  أداته  اليوم،  ميتلك  بينها،  فيام  اإلعالم،  وسائل  ملختلف  التكامل  االجتامعية. هذا 

الملف



االستغراب

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

23

العلبة نفسها واملسار نفسه مع  الكتابات، والصور، واألصوات، يف  اإلنرتنت، الذي أدخل كامل 

تأثريات ينبغي استنطاقها. 

ما الذي ينبغي تفّكره، عىل وجه الخصوص، يف مجتمع اإلعالم؟ من البديهي أننا ال نستطيع 

بصدد هذا السؤال، إاّل أن نالقي الحدس، الذي ترتجمه مختلف األفكار التي أثرتها: اإلعالم يقولب 

مجتمعه، يُثقل عىل وظيفته، يحّدد أمناط وجوده، أو عىل أي حال، يحدد قسامً متنامياً منها، ولكن 

مباذا؟ كيف؟ وإىل أي حد؟ هذه هي املسألة كاملة. 

السؤال ليس جديداً، لقد سمعتم من قبل، كالماً كثرياً بصدده. وإمنا ما هو جديد، هو الطريقة 

التي يُثار بها. ولهذا السبب، يبدو لنا، من املفيد، استعادة املسألة مجّدداً، بنضارتها، من أساسها، 

بتواضع ومبنهجية، عاملي عىل وضع جردة، لهذه الكلامت الجديدة التي مَتْثُل فيها. 

مرحلتان  مثة  كان  نقول، إنه  أن  ميكن  عمومية،  األكرث  بالطريقة  الجّدة،  هذه  ولتحديد 

طويلتان، لدراسة وسائل اإلعالم والتفّكر فيها، وبأننا ندخل يف مرحلة ثالثة. 

اخرتاع وسائل إعالم اجلامهري 

املرحلة األوىل، توافق ما ميكن تسميته بزمن الشمولية: 

هذه  وكل  الجامهري،  إعالم  وسائل  واخرتاع  الجامهري  لسياسة  هجمة  األساسية  رشوطها  من 

الظاهرات كانت مرتابطة. 

من وجهة نظر التواصل، كان يسودها منوذج، يتلّخص بكلمة واحدة، هي الدعاية )الربوباغندا(. 

وإذا كان ينبغي، ذكر كتاب واحد فقط، يلخص عىل نحو ممتاز، روحية هذه املرحلة، سيكون املؤلف 

املشهور لـ تشاكوتي Tchakotine الذي يعود لثالثينيات القرن املايض، وعنوانه: اغتصاب العاّمة 

الرشح  السياسية Le viol des foules par la propagande politique حيث يحتوي  بالدعاية 

وحده برنامج عمل. وبعد ذلك امتد النموذج، فالتوترات القصوى انهالت خالل السنوات ما بي 

هذه  فعالً، خالل  السؤال  استمر  950] و960]، ومعها مفردات جذر منوذج paradigme التأثري. 

املرحلة، سؤال تعبئة العقول التي تستطيع وسائل اإلعالم القيام بها. ،استعرضنا الدراسات، التي 

إىل  توّصلت  أنها  من  التحّقق  مبكان،  الصعوبة  فمن  املوضوع،  هذا  أثارت  والتي  تحىص،  ال 

استنتاج سلبي. ليس لوسائل اإلعالم هذه السلطة السحرية، التي محضناها إياها، باقتحامها العقول 

وقولبتها. ذلك أن املواد، موضوع التعبئة، هي أكرث مقاومة بكثري مام كنا نعتقد.         وباملقابل، 
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فإن الوظيفة الحقيقية، التي ميكن أن نعرتف بها، لوسائل اإلعالم، يف املجال العام، هي تحديد 

يقولون  إنهم ال  النقطة،  هذه  لالختصاصيي حول  واسع،  توافق  ـ مثة  الجامعي  األعامل  جدول 

للمواطني، ولألشخاص ما ينبغي عليهم، التفكري فيه، ولكنهم يقيمون تراتبية للمسائل، مييّزون ما 

هو مهم، وما هو غري مهم، وما هو يف املخطّط األّول، وما هو يف املخطّط الثاين، إنهم يضعون 

أن مسألة  نعتقد  أن  العام. ميكن  للعمل  التي هي يف ذاتها إخضاع كبري  الطوارئ،  قواعد لحاالت 

معينة هي موضوعياً شديدة األهمية، ولكن يف الواقع، عىل أي مسؤول، عىل أّي درجة كان، أن يبدأ 

بالدرجة األوىل، مبناقشة امللف الذي يفرضه عليه، جدول األعامل اإلعالمي كأولوية. 

صناعة الرابط االجتامعي 

املرحلة الثانية، التي ميكن أن نرجعها إىل السنوات 970] ـ 980] توافق دخول الدميقراطية يف 

األعراف االجتامعية، إنها ترافق ما أُطلق عليه علامء السياسة، املوجة الثالثة للدميقراطية: األوىل 

الثانية، والثالثة  العاملية  التي تلت الحرب  الثانية هي  العاملية األوىل،  التي تلت الحرب  هي تلك 

هي التي بدأت يف العام 970]مع ثورة القرنفل، يف الربتغال، والتي وضعت حداً للديكتاتوريات يف 

جنوب أوروباـ  بقايا الفاشية يف اليونان وإسبانيا والربتغالـ  وامتّدت إىل أمريكا الالتينية حيث أطاحت 

باألنظمة العسكرية، ووصلت إىل بلدان االشرتاكية الحقيقية، يف أوروبا مع التأثريات التي نعرفها. 

وما  التواصل.  منوذج  هو  اإلعالم  وسائل  لدراسة  إبّان املرحلة الثانية  السائد  النموذج  كان 

استحوذ عىل االهتامم كله، هو دور وسائل اإلعالم، بوصفه صانعاً للرابط االجتامعي، وبدالً من 

عىل  أوحت،  قد  كانت  والتي  السابقة،  املرحلة  يف  عليها،  الرتكيز  تّم  التي  الدعاية  فرض  عالقة 

سبيل املثال، بكل الدراسات حول الدعاية، عكفنا عىل مساءلة التفاعل بي نسق العرض والطلب، 

للجمهور، وهو منوذج مختلف بعمق. كان حينذاك زمن االعرتاف الكبري بالرأي يف السياسة، وذلك 

مع وصول فكرة إشكالية دميقراطية الرأي، مع االنحرافات والصعوبات، التي أشارت إليها.  

ولنذهب رسيعاً )ال أقصد عرض تاريخ، عن الدراسات حول وسائل اإلعالم، إمنا أريد بالضبط 

إثارة بعض األسئلة(، يبدو يل أننا خرجنا، من تشاؤمية النموذج األول، الذي يركّز عىل القدرة التعبوية 

للدعاية )الربوباغندا(، أو عىل قدرة تأثري وسائل اإلعالم، كام من تفاؤلية النموذج الثاين، إذ كان 

يُعرتف بوسائل اإلعالم، كأداة اجتامعية يف خدمة الدميقراطية، يف مختلف معانيها. إننا، اليوم، يف 

لحظة يجرب فيها، تطور الظاهرة نفسها، النظر إىل األشياء بعي مختلفة، إننا مدفوعون، إىل إعادة، 

أنها  التي مل يعد أي شخص يستطيع تجاهل،  الحياة االجتامعية،  تقييم دور وسائل اإلعالم، يف 
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أصبحت جهازاً مركزياً. وذلك سيقاس بسهولة بأموال موظّفة وبوقت مكرّس. ولكن كيف يعمل 

بالضبط هذا الجهاز؟ 

ال يوجد، اليوم، خطابات جّدية، حول املجتمع كام نعرفه، من دون تقييم الوظيفة التي تشغلها 

زمن  يف  القول، إننا  نستطيع  منها،  التي، انطالقاً  املقاييس  أحد  ذلك  إن  داخله.  اإلعالم  وسائل 

سوسيولوجي جديد: إن النظريات عن املجتمع، من دون نظرية عن وسائل اإلعالم، اليوم، تفتقد 

حول  لتقوله  النزر اليسري  متلك  التقليدية  النظريات  املجتمع. إن  لعمل  مفتاحاً  عنرصاً  بوضوح 

املوضوع، كام نعلم. ولكن يف الوقت عينه، تبدو طبيعة وظيفة وسائل اإلعالم هذه، صعبة جداً 

عىل الفهم، إنها اليوم، أكرث غموضاً من أي وقت مىض، فإذا كان الدور شامالً، فإن الوظيفة صفيقة. 

نستطيع منذ البداية، استبعاد بعض األفكار املحفوظة، ليست وسائل اإلعالم املحطة الواضحة 

املعامل لإليديولوجية السائدة، ليست أداة دكتاتورية السلعة، وال أفيون الشعب الجديد، وال آلة إلفساد 

تقييم ثقافة الجمهور،  إعادة  األخرية، هي  للمرحلة  املهمة،  التطورات  أحد  إن  الجامهري.  عقول 

لقد كان لديه صحافة سيئة جداً: النظرة الجديدة، ترى مستواها إىل ارتفاع. الخطاب التهوييل، أن 

إمرباطوريتها تراجعت إىل حٍد كبري جداً. وسائل اإلعالم، ليست يف االتجاه اآلخر، اآللة التي تعرّب 

عن حلم الشفافية الدميقراطية، والتفاعل بي القاعدة والقمة، املقّدر لها أن تقارب بي املحكومي 

وسائل  يقّدمون  واسعاً، إذ  عاملاً  يقنعون  ال  املتحمسون  وممثّليه..  الشعب  بي  والحاكمي، 

اإلعالم، كام لو كانت قمة، فيام ميكن أن نتخيّله، يف مجال التبادل الشامل بي األفراد. 

فكرة  أختار  إلفة( ، فإنني  )من  مؤلِّفة  فكرة  اقرتاح  املوقف،  هذا  يف  ينبغي،  كان  إذا 

عددي  لبناء  أنجزناه،  الذي  العمل،  من  استخلصته  الذي  الدرس  هو  هذا  اإلعالمية،  الثقافة 

مجلة Le Débat و من اتصاالت من شتّى األنواع، مع مهنيي املجال، واختصاصيي املسألة، التي 

كشفوها أمامي. 

هذه هي الفرضية، التي أُردت تحّريها، وسائل اإلعالم هي مخلوقات ثقافات، ثقافات تتداخل 

فيام بينها، )ليس املقصود أن أنسب لها الحرصية، أو أّي استئثار يف هذا املجال(. 

تضيف وسائل اإلعالم، إىل الثقافات املوجودة، من قبل، جداول من املطالعة والثقافات، أي 

باملعنى القديم والتقليدي، عادات عقلية مؤسسة عىل قيم، وعىل أنساق من املعايري والتقييم. إنها 

إنها تشّجع مواقف، وتدخل تطلّعات، وتقرتح مناذج  الحقيقة:  التداول، أمناطا لكشف  قيد  تضع 

سلوكات يتّسع تواترها، ومكانها داخل مجتمعاتنا. 
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خلقتها  التي  الثقافات  هذه  من  بعضاً  وبرسعة  األمر،  بادئ  سأستعرض،  قصدته،  ما  لتوضيح 

وسائل اإلعالم عىل وجه التحديد. بعد ذلك، سأعود بشكل أكرث إطالة، يف ضوء ذلك، إىل تأثري 

وسائل اإلعالم يف الحياة السياسية. 

ثقافات حتّث عليها وسائل اإلعالم 

سأعطي األفضلية لثالٍث، من هذه الثقافات، أو ما دون ـ الثقافات )التعبري ينطوي عىل يشء من 

التحقري( التي هي، عىل عالقة مبارشة، مع املجال السيايس، وسأترك جانباً، ما يشكل بطريقة ما، 

الجزء األكرب، لتحليل االنعكاسات الثقافية لوسائل اإلعالم: تحليل الثقافة الجديدة للصورة، التي 

فرضت نفسها، يف اقتفاء عامل التلفزة، والتي تخّص، اليوم، كل سجل من سجالت التجربة، سواء 

تعلّق األمر، بعالقة كلٍّ منها، بصورته الخاصة، وهذه ظاهرة، أصبحت عىل أهمية قصوى أو مبن 

يؤمن بالحياة الجامعية، أو كان األمر يتعلّق مبوقع الكتابة يف عاملنا، الكتابة، هي، بالفعل صورة من 

نوع خاص، تقيم مع الصورة، مبعناها الشائع، عالقات ملتبسة، تطورت كثرياً يف املرحلة الراهنة. 

ريجيس  بحث  بالتأكيد  هو  املجال  هذا  يف  قراءته  نستطيع  الذي  إيحاًء،  األكرث  الكتاب 

ديربي Regis Debray، »موت الصورة وحياتها« Vie et mort de l’image الفكرة الرئيسة للكتاب، 

هي أن االنتصار الظاهر للصورة، يخفي يف الواقع، عدم أهلية الصورة، أو هبوط مستواها، الناتج من 

وفرتها نفسها، واملثل الضمني، الذي يعتمد عليه ريجيس ديربي، هو تهميش الصورة السينامئية، من 

خالل الصورة املتلفزة، وهو بذلك ينطوي يف خط التفكري، لناقد السينام، الذي لعب دوراً كبرياً، يف 

الحياة الثقافية، خالل السنوات العرشين األخرية، وهو سريج داين Serge Daney. إنني أعتقد أّن 

هذه املقولة، غري صحيحة: ال أعتقد، أننا شاهدنا موت الصورة، أو هبوط مستواها، ولكننا بالتأكيد، 

نشاهد إعادة تشكيل جذرية ملكانتها، ودورها، سأشري إىل مزيتي أللحظ جّدة هذه املكانة وهذا 

الدور. 

الصورة القدمية، التقليدية، كانت ذاكرة. وكانت الصورة معّدة لتحفر يف العقول، أكرث بالتأكيد 

من أية مرسلة كالمية، إننا ال نستطيع، حفظ ما سمعناه، ولكننا نتذكر ما رأيناه. ويف نظام الصورة 

الجديد، األمر معكوس، الصورة تُكّون لتطرد صورة أخرى. إننا إزاء دفٍق من الصور، حيث ال تتّضح 

أية واحدة منها. مملكة الصورة، هي مملكة حارض يتجّدد، من دون انقطاع، ويتسبب بالنسيان، إن 

مل يكن بفقدان الذاكرة. 

الصورة القدمية بحسب املزية الثانية، كانت تنترش تحت تأثري ثبات املفتاح )الكود(، واستدامة 

الملف
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الرموز. لقد كانت تستدعي، عىل نحو مثايل، إجامع التفسري، وكان املثل املناسب مثل الكاتدرائية، 

حيث الصور تآلف بي املتعلمي وغري املتعلمي، ويف النظام الجديد للصورة، كان عىل العكس، 

ما  يتوقّع  أن  يستطيع  أحد  ال  عليها:  القبض  ميكن  ال  الواحدة، التي  للكلمة  املعاين  تعّدد  يسود 

سيكون مقروءاً يف الصور. إنني أشري إىل هذه النقطة، ألنها تحّدد بالضبط، حدود أي اسرتاتيجية 

تواصل، كام أي محاولة تعبئة. الصورة هي ما يفلت من الذي ينتجها، إنها تفرض العيش، مع هذا 

الاليقي. نستطيع عند االقتضاء، تصحيح صورة بصورة أخرى، نعتقد أننا نتحّكم بها، ولكن املساق 

ال نهاية له. 

وفيام يتعدى هذه التوضيحات املخترصة، سأترك املسألة جانباً، ألنها مفرطة االتساع، وتستدعي 

بذاتها عرضاً، ال أحّس أن لدّي، الكفاءة الخاصة للقيام به، ومن املؤكد، أّن ذلك هو أحد ورش 

الجديدة  الثقافة  املخيال، يف  صار  يشء  أي  ملحقة:  أخرى  مشكلة  مع  القادمة،  العقود  أبحاث 

للصورة؟ هل ما زال مثة مخيال، خارج هذا االستغراق يف الصورة؟ نستطيع إثارة السؤال. 

سأجتهد، يف املقابل، أن أكون أكرث دقًّة، فيام يتعلّق بثالث ثقافات، أو ما دون-الثقافات التي 

تتدخل مبارشة، يف املجالي املدين والسيايس، سأميّز فيام بينها، يف التحليل، ومن الطبيعي أن 

كل يشء، هو عىل عالقة مع كل يشء، يف هذا املجال ولكن من أجل وضوح الغاية، من األفضل 

متييز واحدها من اآلخر. 

ثقافة املشاهد 

الثقافة األوىل، التي سأذكرها، ميكن أن تُدعى ثقافة املشاهد. كان حتى وقت قريب، االستعالم 

والتسلية يقتضيان القيام بنشاط: كان يجب طلب ذلك، وكان هذا النشاط عاماً. إذا بقينا يف املنزل، 

من  نتفلّت  أن  يجب  كان  لنتسىّل.  أو  كثرياً. لنستعلم  نتسىّل  يجري، وال  علم، مبا  عىل  نكون  ال 

عاملنا الخاص، وأن نتشارك مع آخرين، مرشوعاً متّت مناقشته. لقد أصبحنا شهوداً، النقالب كامل 

إىل  الوصول  املنزل. وسهولة  ترك  دون  من  التسلية،  وكذلك  إلينا  تأيت  األخبار  املجال.  يف هذا 

املعلومات، كام إىل التسلية، ال تكّف عن االتساع، إن محبّاً للسينام، اليوم، يستطيع مشاهدة ثالثة 

أفالم، يف منزله، يف الليلة نفسها، يف حي أنه كان فيام مىض، ينتقل يك يراها. هذا أصبح نشاطاً 

جامهريياً عادياً متاماً. ال أحد بحاجة ليلتزم، أو يتشارك مع آخرين من أجل ذلك. 

ال  التشارك  وعدم  االلتزام،  عدم  املعارص:  للفرد  مميز  موقف  العرض، منا  هذا  من  انطالقاً 

أتكلم عىل  وليكون حارضاً يف عامله.  يجري،  أحد، ليكون عىل علم مبا  املرء ملشاركة  يحتاج 

مارسيل غوشيه قارئاً علم الميديا



االستغراب

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

28

وجهة  مع  الشاهد، باملقارنة  نظر  وجهة  أفضلية  املوقف، تتضح  هذا  يف  املشاهد، ألن  ثقافة 

انتخابية، دون  حملة  حقيقة، متابعة  مثالً، من  تتضح  أن  السياسة، ميكن  يف  الفاعل. الفائدة  نظر 

املرحلة  التصويت، يف  عن  املمتنعي  درسوا  مفاجأة، للذين  يشكل  هذا  لالقرتاع.  الذهاب 

هؤالء، لديهم  بأس، به، من  ال  عدداً  أن  التحليل،  جداول  كل  نقيض  عىل  الجديدة، باكتشافهم، 

إنهم  االقرتاع.  يف  الرغبة  لديهم  ليس  يجري، ولكن  مبا  علم  عىل  املعلومات، وهم  من  فائض 

يفّضلون مشاهدة ما يجري، ويحلّلون. إن ابتعاد املشاهد، أصبح سلوكاً جامهريياً، يزداد اتساعاً، 

ثقافة  التي تشكل حالًة قصوى، لظاهرة  التسلية،  ثقافة  نفهم مكانة  أن  من ذلك، نستطيع  وانطالقاً 

تجد حملة  أن  تسلية. وميكن  أن يصري  املشاهد، كل يشء ميكن  نظر  املشاهد، ألن من وجهة 

انتخابية، عىل التلفاز، أكرث تسليًة، من تلك التي تقّدم لك كمشاهد يف الخارج، دومنا الخروج من 

املنزل. 

 وبشكل عام، إن الدراسات عن عامل وسائل اإلعالم، تعطي أهمية خاصة لإلعالم، وتركّز عىل 

جانب  إىل  اليوم، إنه  هنا،  يعد  اإلعالمي، مل  االستهالك  يف  الجوهري  وعليه، فإن  العام.  قطاعه 

التسلية، ويف هذا االستهالك، تتشكل النامذج، األكرث أهمية، للحضور يف العامل، إىل حد أنه، مل 

يعد الكثري من األفراد، يتزودون باملعلومات، انطالقاً من الربامج اإلخبارية، كام بيّنت دراسة حديثة، 

تستخلص  هنا،  ومن  التسلية،  برامج  مختلف  خالل  بصدقيتها، من  تحكم  معلومات  تنشئ  إنها 

املعلومات، التي تقّدر أنها األكرث صالحية، الستخدامها يف الحياة اليوميّة. 

الثقافة املجانية 

الثقافة الثانية التي تستحق التفّحص، هي الثقافة املّجانية: كانت املعلومات والتسليات، حتى 

نادرة وغالية، ولكن عامل وسائل اإلعالم املعارصة، جعلها وافرة ومّجانيّة من  وقت قريب، سلعاً 

وجهة نظر املتلقي، وعليه، إن املعلومات يف الحقيقة، تبقى سلعاً نادرة، ويبقى إنتاجها غالياً كام 

التسلية. وهذا ال مينع، أّن من وجهة نظر املشاهد، أصبح الوصول املجاين إليها، منوذجياً بشكل 

خاص، بنظر األجيال الفتيّة، إنّه ميثّل توقّعاً اجتامعياً يف غاية االنتشار، مع كل أنواع املشكالت مع 

حلولها ـ لقد بدأنا التحّقق من ذلك، مع النقاشات حول الشحن من بعيد لألنرتنت، أو مشكالت 

الرتخيص الشامل، وكذلك أيضاً مع انتشار الصحافة املجانية، الظاهرة الكبرية يف السني األخرية. 

إذا كان مثة مشكلة، ذلك ألن املجانيّة، هي بالتأكيد طُعم من الناحية االقتصادية، ما يقّدم مّجاناً 

ويف الواقع كلفته باهظة، يُدفع مثنه بطرق أخرى، اإلعالن الدعايئ يتكّفل األمر، خالقاً وهامً لدى 
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الذين يحتّجون ضد  أنفسهم،  فيه وهامً منوذجياً، األشخاص  نرى  أن  ينبغي  الناشط االجتامعي، 

الدعاية يطالبون مع ذلك، بتوسيع عامل السلع املّجانية. 

الدعاية ال تُدِخل تطلباتها فقط، وإمنا أيضاً عقلها. دور الدعاية األكرث أهمية، يف وسائل إعالم 

اليوم من املحتمل أنه يكمن يف مناذج مستهدفيها، الذين تعرضها عليهم، وتدفعهم لتلبيتها. لقد 

مت للتأثري يف أكرب عدد منهم. عليه وسائل اإلعالم، هي نفسها أيضاً، تستهدف أكرب عدد ممكن  ُصمِّ

الطبيعي، أنها  ومن  الدعائية.  الوصفة  حد، من  أقىص  بالتحديد، إىل  لتستفيد،  النامذج،  تلك  من 

تفعل ذلك، لتدخل مرسالتها الخاصة، يف فلسفة املرسالت الدعائية. إن املضمون املقّدم مّجاناً، 

ليس أّي مضمون كان. 

ليس مثّة موضوع أكرث أهمية، يف املستقبل من اليشء الدعايئ، لن يكون مسألة بسيطة، إفهام 

املواطن املستهلك، أّن ما هو مّجاين، يحظى مع ذلك، بذوق جامعي مرموق. مثّة، هنا خمرية 

بي  الفهم  عدم  نضع،  أن  نستطيع  تأثرياته،  يُشعر  يكن  مل  املعارض، الذي  ولالرتهان  لالّتسييس 

املسؤولي الذين يدفعون مثناً، واملستهلكي، الذين يطلبون املجانية، من بي مواضيع املستقبل. 

ثقافة التجاور 

الثقافة الثالثة، التي سأدرسها، ثقافة التجاورالتي ترُشك أيضاً بشكل أكرث مبارشًة مستقبل السياسة. 

الوساطة، وساطة  مظهر  لها  وساطة، ليس  إرساء  لها هي  شبيه  ال  املتلفزة التي  إن قوة الصورة 

ال تُرى، إىل حّد ترتك لدينا، انطباعاً أنها شّفافة، إّن يف ذلك طُعامً. وال حاجة لإللحاح يف ذلك: 

الصورة املتلفزة هي موضوع إخراج، وإنتاج واختيار. ال بّد، من عمل ضخم عىل الصورة لترتك 

انطباعاً، أنّها طبيعية ومبارشة. 

هذه الوساطة غري املرئية، خلقت دامئاً، لدى األفراد املواطني، نسق اعتقادات، وتوقّعات حيال 

أشخاص القطاع العام، أيّاً كانوا سياسيي أو غري سياسيي، طلب عالقة شخصية ومبارشة، وتطلّب 

عالقة دومنا وساطة، آلت إىل إنشاء مناذج أعيد مبقتضاها، تعريف املرسلة السياسية بعمق. فضالً 

عن ذلك، توقّف الكالم عن الدعاية السياسية: أصبحت الكلمة بذيئة تقريباً، مل يعد مثة مجال، إال 

للتواصل السيايس، الذي أصبح منوذجه املثايل، تواصالً ما بي شخيص. 

لقد ركّزنا كثرياً، عىل الشخصنة يف الحياة السياسية، التي نتجت منه، مع كل تأثرياتها املنحرفة. 

إنني أريد أن أنّوه، ببعٍد نلمحه قليالً وهو رّد الفعل املبارش عليه. نحن هنا، عند مصدر سوء الفهم 

الكبري، الذي ينترش بي رجال السياسة واملواطني، بي املمثِّلي واملمثَّلي بي القادة واملقادين، 
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سوء الفهم هذا، يتشكل مبظهر مفارقة، كلام ازداد ظهور السياسيي قرباً يف الصورة وسهل الوصول 

إليهم »مثل كل الناس«، ازداد اعتبار املواطني، لهم بعيدين، عن همومهم، وازدادت شكواهم من 

عدم اإلصغاء لهم وسامعهم. ذلك أن التجاور ُمخادع، ألن املوضوع السيايس، جوهرياً، غريب 

موضوع  الجميع،  مشرتك، بي  هو  ما  تعالج  السياسة  وآخر،  شخص  بي  املبارشة،  العالقة  عن 

السياسة، من حيث التعريف، بعيد بل بعيد جداً، هو هموم كل فرد من الناس، كلاّم أظهر املسؤولون 

السياسيون قرباً من الناس، ظهرت السياسة، التي يتعهدونها بعيدة عنهم. السياسة هي التي ينبغي 

جعلها قريبة من الناس، إذا أردنا معالجة شعورهم بالحرمان وليس الذين يعتنقونها. 

تأثري وسائل اإلعالم يف السياسة 

وصلت إىل النقطة الثانية، التي كنت قد أعلنت عنها: تأثري وسائل اإلعالم يف السياسة، سأدرسها 

من زاويتي، األوىل تنظر بالحري، إىل الحارض واألخرى إىل املستقبل، وسأعاين بدايًة، تحّوالت 

العام، الذي  الفضاء  بالتايل، تشظّي  اإلعالم، وسأتفّحص  وسائل  متثّلها  التي  املضادة  ـ  السلطة 

يبدو، واقعاً تحت تحريضها، ويف ذلك ميل جنيني، ولكن ميكن أن يصري، انطالقاً من اإلنرتنت، 

إحدى املشكالت األساسية، لعمل الدميقراطيات. 

نلفظ كلمتي  إن  التداول، ما  اليوم إىل طاولة  أن كلمة »سلطة”، تصل  الصدفة  قبيل   ليس من 

»وسائل اإلعالم«. ما إن تقول وسائل إعالم حتّى يتبادر إىل الذهن »سلطة وسائل اإلعالم«. إنها 

ذات قيمة أكيدة يف بورصة اإلدانة. إذا أردت أن تكسب مجموعة صغرية من الناس، ما عليك سوى 

إدانة سلطة وسائل اإلعالم. 

يف الحقيقة إذا نظرت إليها عن كثب، تبدو هذه السلطة، عصيّة عىل الفهم، سألّخص املسألة 

باقرتاحي: 

] ـ وسائل اإلعالم لديها سلطة، أو ألكون دقيقاً متاماً ،هي متارس تأثريات السلطة. 

2 ـ وسائل اإلعالم ليست سلطة. ومن السهولة مبكان، أن نقيس ذلك، عىل قاعدة أربعة معايري 

بسيطة. 

ـ إنّها ال تصدر عن الدستور: سلطتها مُتارس عىل نحو غري رسمي. 

 ـ هي متعّددة ومبعرثة، يف حي أن السلطات، من حيث التعريف، مركّزة وميكن تعريفها. 

ـ القسم األكرب منها اآلن، ملك القطاع الخاص، ويخضع ملنطق الرشكة والربح، حتى لو مل يكن 

ذلك، الهدف الحرصي للذين ميتلكونها. 

الملف
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»السلطات«  يعرّف  ما  ذلك  أّن  حي  االلتزام، يف  عىل  اإلعالم، القدرة  لوسائل  أخرياً، ليس  ـ 

وإخضاعهم،  األشخاص  احتجاز  عىل  القدرة  الرشعي،  العنف  تحتكر  إنها  السيايس،  باملعنى 

بوضعهم يف السجن عىل سبيل املثال.. وسائل اإلعالم ال متتلك هذه الوسيلة. تستطيع أن تدّمر 

سمعة، وهي بذلك، تذهب بعيداً جداً ولكن هذا يشء مختلف. 

وسائل اإلعالم متتلك سلطة، إهنا ليست سلطة 

تقليدياً،  املواجهة contre pouvoir حلّها،  السلطة  حاولت، فكرة  التي  املشكلة،  هي  هذه 

إنها بالفعل تجيب جيداً عىل ضلعي املسألة. وسائل اإلعالم متارس سلطًة، ألنها تستطيع عرقلة 

السلطات، ولكنها ليست سلطة، ألنها ال تُعرَّف إال بالسلب، بالنسبة لسلطات، تأسست باإليجاب. 

وسائل اإلعالم هي سلطة مواجهة contre pouvoir، ُوِجدت لضبط السلطات، وببساطة من خالل 

وضع  يف  يكونوا  بأن  للمواطني،  يسمح  وذلك  املحتملة،  وانحرافاتها  مامرساتها  اإلعالن، عن 

معاقبتها انتخابياً. وبكالم آخر، وسائل اإلعالم هي سلطة مواجهة، بقدرتها عىل املراقبة، التي تعطي 

املواطني وسائلها. 

نعلم جيداً أّن هذه الصيغة التقليدية، ال تكفي ـ وهذا ال يعني أنها غري صالحة: أنها ال تسمح 

بالقبض، عىل كل جوانب املسألة. مثة يشء آخر، وأكرث من السلطة ـ املواجهة هذه، يف وسائل 

اإلعالم املعارصةـ  ومنه هذا الهوس بهذه السلطة اإلعالمية، العصية عىل الفهم، التي تسكن الوعي 

اليوم. 

ينبغي الكالم برأيي، عىل توّسع السلطةـ  املواجهة وتحولها، التي جعلت منها ما اقرتح تسميته، 

لفقدان تعبري أفضل، ميتا ـ سلطة، سلطة ما ـ فوق وما ـ وراء السلطات السياسية، وهي من طبيعة 

أخرى. هذه امليتا ـ سلطة ال تحّل محلّها، فضالً عن ذلك، ال تقول لها ماذا عليها أن تفعل، وال 

تأمرها. 

ترتكها سليمة، مبعنى ما، ولكنها تحّدد مامرستها، وتضعها تحت صفعة املحاكمة. هذه امليتا ـ 

سلطة هي أكرث من سلطة مواجهة، ألنها تسمح للسلطة بأن تعمل. تلك هي الجّدة الكبرية. 

كان لرجال السياسة، حتى وقت قريب، قنوات اتصاالتهم الخاصة، مع القوى االجتامعية، التي 

كان حزبها السيايس يف شكله الحديث منذ قرن، الشكل املناسب. كان املسؤولون السياسيون، 

البلد من خالل قنوات يسيطرون  التوّجه مبارشة إىل ناخبيهم، وإىل الرأي العام، وإىل  يستطيعون 

مع  الحيوية، للمنتخبي  العالقات  كل  اإلعالم.  وسائل  خالل  من  اآلن، ميّر  يشء  كل  عليها. 

املحيل(،  املستوى  عىل  يُناقش  أن  ميكن  )وهذا  الوطني  املستوى  حال، عىل  أي  ناخبيهم، يف 
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متّر من خالل امليدان اإلعالمي، ليس بطبيعة الحال، دون أن يفرض هذا إلزاماته الواضحة ـ نحن 

جديرين  يُعتربون  أشخاص  لتحديد  مرشحي،  اختيار  مسار  يف  مثالً،  ـ  ذلك  عىل  شهود  جميعاً 

للمباراة يف منافسة كبرية، كاالنتخابات الرئاسية، يف فرنسا ويف غريها من البلدان. 

نستطيع القول، ليس فقط أّن وسائل اإلعالم، تشكل حينئٍذ، البنية التحتيّة للمسار االنتخايب، بنقلها 

إليه قنواتها الحيويّة، للتحرّك بي املمثِّلي واملمثَّلي، ولكنها تشكل يف آن، بنيته الفوقية وسأتجرأ 

ألقول تقريباً »أناه األعىل«. 

وسائل اإلعالم أسست وضعاً للسلطات العامة، جعلتها فيه تحت الرقابة الدامئة، التي غرّيت 

بعمق، رشوط مامرسة السلطة. نستطيع من النظرة األوىل، تبادل التهاين لتعّزز الدميقراطية. وعىل 

التمثيلية، يستدعي رقابة املمثِّلي، وهذا ال يستبعد أن تٌقاس  أي حال، الحديث عن الدميقراطية 

بالرضورة  تذهب  ال  وهي  الرقابة،  تلك  عن  تصدر  والعجز، التي  والشلل  العرقلة  تأثريات  جيداً، 

باتجاه الدميقراطية، إذا كانت الدميقراطية هي سلطة الشعب، فام معنى دميقراطية من دون سلطة؟ 

القوة  مفرطة  شك  بال  بعبارة، هي  يُلّخص  أن  التأثريات، ميكن  لهذه  مشهديّة  األكرث  التجيّل 

قليالً، ولكنها تقول ما ينبغي قوله، عدم رشعية الوالية التمثيليّة. الرقابة الدامئة تفرغ من املعنى، فكرة 

أّن السلطة، معهود بها ملنتخبي ملدة محّددة. منذ اليوم األول بعد االنتخابات توضع والية املنتخبي 

موضع رهان، يف كل لحظة، ومع كل قرار مهم أو ببساطة أي قرار كان. وتكون محل مساءلة من خالل 

وظيفة  إليها،  أضفنا  إذا  إشكالية، خصوصاً  تصبح  زمنية،  فرتة  الدامئة، لعرض سياسة يف  مجابهتها 

وسائل اإلعالم، بتحديد جدول األعامل وفهرسته، وهي ال تكتفي بتحديد سلّم األولويات، بل تبّث 

يف الجسم االنتخايب، فكرة أنه يجب التثّبت، من رشعية كل قرار، ويف كل لحظة. 

ومن املناسب، أن نتساءل، إذا ما كانت املراقبة، ال تنحو لتنقلب، إىل نوع من نزع رشعية مبدأ 

السلطات، يف الدميقراطية. إنها تفرز عدم رشعية متمّددة، تجعل مامرستها، عىل ازدياد مستمر يف 

صعوبتها، باستحضار اتهامات ضدها. هذه هي الحجة، التي من أجلها أثريت مسألة معرفة، إذا ما 

كان تحوَّل وسائل اإلعالم إىل هذه امليتا ـ سلطة، ال يخبئ يف النهاية سلطة مضادة، ال تنزع لتحل 

محل السلطات السياسية، وإمنا لتفّككها. 

تشظي الفضاء العام 

فضالً عن ذلك، سنبدأ لنكون مواجهي مبشكلة من نوع آخر، تستطيع إظهار املشكلة السابقة، التي 

ليست عدمية األهمية، لتصبح ثانوية يف مستقبل ليس بعيد، املقصود تشظي الفضاء العام. 

الملف
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كان القرن العرشون، قرن وسائل إعالم الجامهري: راديو معّد طبيعياً للوصول يف وقت واحد، إىل 

جامعة، وتلفاز وّسع أيضاً، هذه السطوة الجامعية، مضيفاً إليها قوة الصورة. وقد أسهمت وسائل 

املواطني  مرجعية، بي  ذات  موّحد، جامعة  عام  فضاء  إلرساء  التاريخي،  توّسعها  يف  اإلعالم 

واللسانية، فضالً  والجغرافية  االجتامعية  السابقة، وتجزئتها  املجتمعات  تنافر  مع  باملقارنة  كلهم 

عن اختالف أعرافها، املؤرخ األمرييك، إيجن ويرب Eugen weber استطاع هكذا وصف »تحّول 

الفالحي يف فرنسا«، كام قال،5 بفضل املدرسة والصحافة، وهذا مل يحدث تلقائياً: فرنسا العام 

880] مل تكن قد أصبحت، بعد بلداً يوجد فيه فضاء جامهريي موّحد. كان يوجد فضاء جامهريي 

عن  غريبة  محلية  جامعات  من  هائالً،  جمهوراً  بنخبة، ترتأس  مختص  مديني،  محدود،  مثّقف 

الفضاء العام. وما حصل يف القرن العرشين، ونسّميه عموماً »دمقرطة« وهو بالتحديد إرساء تناغم 

املرجعيات، من خالل فتح البيئات االجتامعية، الواحدة عىل األخرى، بدالً من انغالق الجامعات 

عىل نفسها. وبهذا الصدد، إن الحركة خالل قرن، قد مالت دامئاً، نحو مزيد من الدمقرطة، وخاصة 

يف املدة األخرية، مع اتساع تآلف جامهري الصورة السمعية ـ البرصية. 

ليس من املستبعد، أن نجد أنفسنا يف الوقت الراهن، يف نقطة من انحناء القوس. ومن املحتمل 

أننا نشهد انقالب امليل: تضاعف العرض، وشخصنة الطلب، هام رمّبا يف طريقهام لتفكيك هذه 

الوحدة النسبية، وإرساء بعرثة للجامهري، وتفّجر للميدان اإلعالمي، وإعادة لتوزيع الجامهري، يف 

جامعات صغرية، بطريقة مختلفة كلياً عن املايض، ولكنها تؤدي بنا مع ذلك، إىل تنافر املجتمع 

السيايس. 

بي  ما  توصل  التي  الشبكة  الشبكات،  اإلعالم، اإلنرتنت، شبكة  لوسائل  الجديد  املولود 

الشبكات ولو أردنا مناقشة رشعية تسميتها، بالوسيلة اإلعالمية، فهي تستطيع جيداً، أن تلعب الدور 

الحاسم للميل باتجاه التشظي. ال يرتهن كل يشء لها وليس املقصود أنها مصدر التشظي الوحيد. 

مثّة ما هو مستقّل متاماً عنها، تضاعف العرض اإلعالمي، الذي يدفع يف هذا االتّجاه عىل أي حال، 

تجزئة  مثّة  الصحافة، املكتوبة  جانب  من  بكثري،  أقّل  والتلفزيونات. وهذا  اإلذاعات  جانب  من 

للجامهري وتخّصص تيمي thématique يذهبان يف اتجاه بعرثة الجامهري. ولكن اإلنرتنت، يضيف 

بعض الخصائص اإلضافية التي تغرّي طبيعة ومقياس الظاهرة. 

هنا أيضاً يوجد يشء غري منتظر، ومفارق كلياً، يف هذا امليل ألن االنرتنت، يف معنى من املعاين 

د الكبري، الدامج، الذي يقفل نسق وسائل اإلعالم عىل ذاته بربطه الصورة، الكتابة، والصوت  املوحِّ

يف مستند وحيد، يجعل األشياء كلها متساوقة ويسمح باالنتقال، من ميدان إىل آخر من دون أدىن 

صعوبة. ولكنه يف الوقف نفسه، يدخل انقالباً يف موازين القوى، بي املرسل واملتلقي. 

مارسيل غوشيه قارئاً علم الميديا
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الذاتية يف اتجاهي مختلفي: يكرس ارتهان مصدر املرسالت واضعاً  إنه يفتح فضاء الربمجة 

املستخِدم يف وضعية يستطيع معها، أن يشّكل الالئحة، عىل هواه انسجاماً مع اهتامماته الخاّصة، 

وليس ذلك فقط: يضعه يف وضعية االّدعاء، كمبدع للمحتوى بتكلفة ضعيفة جداً. 

الوسيلة  اإلنرتنت، هو  أّن  إضافة  ينبغي  املعارصة،  املجتمعات  دينامية  إىل  املسألة  لتوسيع 

اإلعالمية، إلنجاز صريورة الفردنة individualisation ولكنه أيضاً وسيلة الهويّات، وسيلة االختيار 

ألولئك الذين نؤلف معهم جامعة. 

فضاء  باتجاه  ينحو  قريب، تعميمي، أي  وقت  حتى  كان  اإلعالم  لوسائل  التاريخي،  امليل 

املعارض، املتناقض، وحتى  الرأي  املختلف، ذي  باآلخر  املرء  فيه  بالتحديد، يلتقي  حيث  عام 

العكس،  عىل  الجديد،  امليل  آخر.  دينياً  إمياناً  املعتنق  أو  األيديولوجي،  أو  السيايس  بالخصم 

ميكن أن يكون انكفاء نحو الشبيه، انكفاء نحو جامعة اإلميان واالعتقاد والقناعات واالهتاممات 

كل  االنفتاح، عىل  إمكانية  فيه  تكمن  نفسه،  الوقت  ويف  اآلخرين.  تجاه  املشرتكة، والالمباالة 

اآلخرين، وكل يشء، اإلنرتنت يوفّر ملستخدميه، إمكانية تجّنب، كل ما ال يجيدون أنفسهم فيه، 

واللقاء حرصياً مع أشباههم. 

املسألة الكبرية هي معرفة إذا مل تكن هذه اإلمكانية ستنترص عىل نحو مميّز، مع تأثريات مخيفة 

جامعة  وجود  تعمل، هو  يك  الدميقراطية  رشوط  أحد  البديهي، أّن  من  ألن  الدميقراطية.  عىل 

معطيات، ووقائع  من  قواعد واضحة، انطالقاً  بالنقاش عىل  املواطني، تسمح  مرجعية، بي  ذات 

مشرتكة، وليس من املؤكد أن رشط النقاش الدميقراطي، سيكون محّققاً بطريقة فضىل، أو مرضية 

بهذا  تطيح  للمعرفة، أن  استعالمنا، وإمكاناتنا  وسائل  لتناقص  املمكن  قريب، فمن  مستقبل  يف 

الرشط، وتضعنا يف مواجهة واقع سيايس، قلاّم تحلم به القلّة املستغلة، التي تسيطر عىل محيط 

من الخصوصيات، التي ال رابط بينها إاّل الشبكات التقنية وتنظيم األسواق. 

تلك إذاً بعض الحجج الجيّدة دون غريها ـ كان ميكن يل أن أذكر حججاً كثرية إضافية ـ تسّوغ 

من  سيكون  الذي  املجتمع  اإلعالم.  وسائل  مجتمع  حول  املتجّدد  التساؤل  يل،  يبدو  ما  عىل 

لهذه املشكالت، ليست  إلحاحاً  األكرث  األسئلة  الورطة، ألن  من  معه، التخلّص  نتعلّم  واجبنا، أن 

إال يف بداياتها. 

الملف



أخالقيات الميديا
دعاوي التنظري ومربرات التفعيل

]*[
بهاء درويش]]]

غالباً ما تنهال األسئلة اإلشكالية يف معرض الكالم عىل منظومة القيم التي تحكم الفضاءات 

هناك  كان  إذا  ما  حول  تدور  التي  تلك  هي  األسئلة  هذه  أبرز  لعل  امليديا.  لثورة  املفتوحة 

أخالقيات يف اإلعالم وهل يجب أن يحكم اإلعالم ضوابط أخالقية معينة حاكمة أوموجهة، أو 

تشكل هذه الضوابط قيوداً عىل تحقيقه ألهدافه وإنجازه لعمله عىل الوجه األكمل؟

هذا البحث محاولة لالقرتاب من بعض دعاوي تنظري هذا املبحث وتأطريه الذي نزعم أنه 

ما زال يف طور التشكل. سيالحظ القارئ أن يف دعاوي التنظري ذاتها تكمن أهمية تفعيل نواتج 

هذا التنظري ومسوغاته.

المحرر

نظرياً  فلسفياً  مبحثاً  األخالق  مبحث  بدأ  كيف  فيها  نبي  مبقدمة  البحث  نبدأ  أن  علينا  رمبا 

مبحث  يُعد  والتي  التطبيقية]2]«  »األخالقيات  أو  والتكنولوجيا  العلم  أخالقيات  نشأت  أن  إىل 

»أخالقيات اإلعالم« أحد فروعها. نحاول بعد ذلك اإلجابة عن السؤال: ملاذا ظهرت أخالقيات 

العلم والتكنولوجيا؟ ثم ننتقل بعد ذلك إىل معالجة محاوالت تنظري هذا املبحث من خالل وضع 

العام  الرأي  تأثري خطري يف تشكيل  له. وملا كانت صناعة اإلعالم ذات  مباديء ضابطة وموجهة 

وكان العلم واكتشافاته التكنولوجية املتالحقة ذات تأثري بعضها نافع وآخر ضار، كان لإلعالميي 

الذين يتحدثون عن العلم ومنتجاته دور مهم يف تبصري الجمهور وتوعيته بكيفية التعامل مع هذه 

*ـ أستاذ الفلسفة، جامعة املنيا، مدرب ومستشار لدى هيئة اليونسكو يف مجال أخالقيات العلم والتكنولوجياـ مرص.
practical ethics »2]-  تسمى أحيانا »األخالقيات العملية[
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املنتجات. وأخرياً يناقش البحث – محاوالً دحض- دعاوي بعض الكتاب الغربيي الذين يزعمون 

أن مبادئ  أخالقيات اإلعالم الكونية Global media ethics-التي تصلح لالنطباق يف كل مكان 

– وهو االتجاه األكرث حداثة يف أخالقيات اإلعالم- مباديء غربية يف األساس، إسهامات الثقافات 

األخرى فيها قليل.

مقدمة

كان مبحث األخالق منذ الحضارات الرشقية القدمية والحضارة اليونانية القدمية مبحثاً فلسفياً 

القيم  بتحديد  يهتم  أو  والرش  الخري  ماهية  عامة حول  أخالقية  ومباديء  قواعد  بوضع  يهتم  نظرياً 

األخالقية الواجب اتباعها.  ولكن مع تقدم العلم والتكنولوجيا – وتحديداً بدءاً بالقرن العرشين- 

بدأت تظهر مشكالت أخالقية ناجمة عن هذا التطور العلمي املستمر واملتالحق وذلك يف شتى 

املجاالت مثل مجال االقتصاد والبيولوجيا والهندسة والفضاء واإلعالم...الخ. متثل املشكالت 

للبيولوجيا،  وأخالقيات  الطب،  لعلم  أخالقيات  هناك  مستقل،  بحث  مجال  علم  لكل  األخالقية 

وأخالقيات للهندسة، وأخالقيات اإلدارة، وأخالقيات اإلعالم....الخ. هذه املباحث – التي تشكل 

يف مجموعها ما يعرف بأخالقيات العلم والتكنولوجيا- مباحث فلسفية بينية. توصف هذه املباحث 

الناجمة عن  التطبيقية، أي تطبيق املعايري واملباديء األخالقية يف حل املشكالت  باألخالقيات 

مرادفاً ألخالقيات  أحيانا  تستخدم بشكل خاطئ  والتي  الطب-  تُعد أخالقيات  العلوم.  تطور هذه 

البيولوجيا- أكرث هذه املباحث اكتامال، لقدمها النسبي عن بقية فروع األخالقيات التطبيقية، بينام 

يقف مبحث »أخالقيات اإلعالم« ضمن املباحث األكرث حداثة التي مل تتشكل بعد بشكل نهايئ، 

بل وتتطور باستمرار. 

ملاذا أخالقيات العلم والتكنولوجيا؟ 

لإلنسان كرامة متيزه من بقية الكائنات الحية: كرامة املريض تتطلب أن تعامله معاملة كرمية 

وأن تقدم له أفضل عالج متاح ومن ثم أن تحمي حياته )أخالقيات الطب(، وكرامة اإلنسان تتطلب 

اعتباره حياة اإلنسان ورفاهيته وهو يقدم  التكنولوجيا بصفة عامة- يف  أن يضع املهندس- ومنتج 

املنتجات الهندسية أو التكنولوجية، إذ إن لكل نواتج التكنولوجيا تقريباً تأثرياتها يف صحة اإلنسان 

قبل  تستأذنه  أن  تتطلب  االنسان  وكرامة  والتكنولوجيا(.  الهندسة  )أخالقيات  ورفاهيته  وحياته 

استخدامه مادة بحث يف تجربة، وتكون رصيحاً معه بإعالمه بكل املنافع واملضار التي قد تنتج 

عن التجريب عليه )أخالقيات البحث العلمي يف مجال الطب والصيدلة(. وكرامة اإلنسان تتطلب 

الملف
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أال ترضه باحتكار بعض البضائع حتى ترهقه مادياً )أخالقيات اإلدارة(. وكرامة اإلنسان تتطلب عدم 

اإلرضار به والخاصة مبنتجات التقانات الدقيقة )النانوتكنولوجيا( بحيث ال تظهر يف السوق سوى 

البضائع التي تم اختبار سالمتها وضامن عدم إرضارها باملستهلك، سواء عىل املدى القصري أو 

الطويل )أخالقيات النانوتكنولوجيا(، وكرامة اإلنسان تقتيض أال تقدم له صورة مزيفة للواقع تؤثر 

يف حكمه عىل مجريات األحداث التي تدور يف العامل حوله )أخالقيات اإلعالم(. 

يتسارع التقدم التكنولوجي يف شتى املجاالت بصورة مدهشة، تاركاً لنا مشكالت أخالقية ال 

ميكن أن نقف منها موقف املتفرج. فها هو ذا اإلنسان قد شارف عىل أن يتمكن من استنساخ إنسان 

آخر، وها هو ذا قد أصبح يف إمكانه أن يتحكم يف جنس الجني القادم، وها هو ذا قد أصبح يف 

إمكانه إفناء األرض ومن عليها بضغطة زر. فاالستنساخ وتحديد جنس الجني وإفناء الكرة األرضية 

نواتج تكنولوجية. أال تثري مشكالت أخالقية؟ وماذا عن املجتمعات مثل عاملنا العريب – املجتمع 

املتدين- الذي يحيل املشكالت األخالقية لرجال الدين ليحكموا له عام هو مقبول أخالقيا )رشعاً( 

وما هو غري مقبول؟

ال شك أن اإلجابة قد أصبحت واضحة. نعم: ال علم دون أخالقيات توجهه، وذلك إذا ما أردناه 

الحكيم هي  قائدها  عربة  دامئا  أصوره  العلم كام  رفاهيته.  لإلنسان  ويحقق  البرشية،  يخدم  علامً 

األخالقيات، من دونه ال ضامن لوصول العربة بسالم إىل مبتغاها أي ال ضامن لتحقيق العلم لهدفه 

أال وهو خدمة البرشية.  

ماهية أخالقيات اإلعالم

قلنا إن »أخالقيات اإلعالم« مبحث فلسفي شديد الحداثة بالنسبة للفروع األخرى من األخالقيات 

التطبيقية يعني بالتساؤل حول ما الذي يشكل املامرسات اإلعالمية األخالقية وملاذا وما الذي يجب 

عىل رجال اإلعالم من الناحية األخالقية أن يفعلوه. اإلجابة عن هذين التساؤلي تقتيض اإلجابة عن 

مجموعة من األسئلة الفرعية مثل: هل يجب عىل رجال اإلعالم دامئاً من الناحية الواقعية االلتزام 

بالصدق يف نرش األخبار؟ هل يجب عىل رجال اإلعالم االلتزام باملوضوعية يف عرض األخبار 

واألحداث؟ وإذا أرادوا ذلك، فهل مبستطاعهم؟ هل  من حقهم نرش األخبار الخاصة بالشخصيات 

العامة واقتحام حيواتهم الشخصية ؟ هل ميكن تسويغ اتجاه رجال اإلعالم أحيانا للكذب من أجل 

الحصول عىل قصة ما ؟ هل هناك ما يسوغ اقتحامهم خصوصيات اآلخرين تحت اسم املصلحة 

العامة ؟ هل عرض األفالم الجنسية يف التلفاز أو السينام أمر ميكن تسويغه أخالقيا ؟ هل من حقنا 
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أن نقلق بشأن عرض أفالم الرعب ؟ هل ميكن تقديم تسويغات عقلية للرقابة بكل صورها ؟ هذه 

هي بعض اإلشكاليات التي يقدمها مبحث »أخالق اإلعالم«.

4.1 هل هناك أخالقيات يف اإلعالم ؟

     بداية فإنه يجب أن نعرف أن األبحاث التي تدور حول أخالقيات اإلعالم تسري يف اتجاهي: 

اتجاه يرفض القول إن هناك أساساً ما ميكن تسميته بأخالقيات اإلعالم انطالقا من أن تصور أخالق 

بعض  عن  يكشف  أن  للصحفي  ميكن  كيف  أنه  ذلك  ذاتياً،  متناقض  تصور  ذاته  يف  هو  اإلعالم 

القصص التي يريد الناس معرفتها إذا كان يجب عليه دامئا التحيل باألخالقيات واحرتام مشاعر 

وخصوصيات أولئك الذين يقوم بفضحهم ؟ ثم إن نوع األخبار التي ينرشها والطريقة التي يحصل 

بها عليها أحيانا ما تكون غري أخالقية، كيف ميكن أن يكون هناك-  إذاً-  اتساق بي مهنته ومسؤوليته 

األخالقية ؟ أضف إىل ذلك أن الغالبية من الناس ينظرون إىل رجال اإلعالم – أو الصحافة تحديداً- 

عىل أنهم أولئك الذين يبحثون دامئا عام يروج بضاعتهم أكرث، أي عن فضائح الناس، إذ هي مصدر 

كل من الشهرة واملال للصحفي. كيف ميكن- إذاً- أن تكون هناك أخالقيات لإلعالم أو للصحافة ؟ 

وما يقوي هذه النظرة هي إرصار رجال اإلعالم عىل ما يسمى حرية التعبري. ثم إنه إذا كانت وظيفة 

رجال اإلعالم ترتاوح من نرش الفضائح السياسية لبعض الشخصيات إىل عرض األحداث املهمة 

التي تحدث يف العامل، فإن هذه املهام جميعها ال صلة لها من قريب أو من بعيد باألخالق.

      أما الفريق اآلخر فريى عىل العكس أنه إذا كانت وظيفة الصحفي نرش األخبار املهمة ذات 

الداللة مبا يف ذلك عرض أشكال الفساد والغش واملسائل الالأخالقية التي تحدث يف املؤسسات 

الحكومية وغري الحكومية ومن بعض السياسيي والحديث عن الجرمية املنظمة وفضح الرثاء غري 

الرشعي لبعض الشخصيات، وهو ما جعل من الصحافة »السلطة الرابعة« كام يسمونها من حيث 

إنها من ميلك مراقبة ذوي السلطة والنفوذ يف املجتمع، فإذا كانت  وظيفة الصحفي باختصار هي 

الكشف عن الفساد  وفضحه، فإن هذا وحده يقف دليالً عىل صلة اإلعالم باألخالق، مبعنى أنه 

إذا كانت مهمتها الكشف عن املسائل الالأخالقية، فإنه يجب عىل رجالها أن يكونوا أبعد الناس 

الكشف  يتمثل يف  أخالقي  عليهم واجب  اإلعالم  فرجال  يريدون كشفه وفضحه،  الذي  هذا  عن 

فإن هدفهم  أنفسهم  فإنه ليك يكونوا متسقي مع  بإخالص عن  األعامل غري األخالقية، من هنا 

يجب أن يتمثل يف احرتام املعايري األخالقية للسلوك التي يطلبون من غريهم التمسك بها.

      والجدير بالذكر أنه إذا كان فحص املامرسات الصحفية والتحقق من فهم العامة  للدور 
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الذي تلعبه الصحافة يندرجان أيضا ضمن اهتامم الدراسات اإلعالمية وعلم النفس وعلم االجتامع، 

فإن هذه الدراسات جميعها ال ميكنها اإلجابة عن السؤال: ما الذي يجب – وما الذي ال يجب – 

عىل الصحفي – من الناحية األخالقية – أن يفعله ؟ إن البحث يف االلتزامات األخالقية للصحافة 

واإلعالم مبحث فلسفي خالص من حيث إنه مبحث معياري. 

      أخالقيات اإلعالم – إذاً – مبحث أخالقي يعني بالبحث يف تلك املعايري التي تجعل من 

اإلعالم إعالماً جيداً، مبعنى أن املعايري األخالقية هي معيار التمييز بي اإلعالم الجيد واإلعالم غري 

الجيد، ومبا أنه بحث يف املعايري فهو باألساس مبحث فلسفي.

واآلن ما املعايري التي تجعل من اإلعالم إعالماً جيداً ؟

الفالسفة كام  الفلسفية فإن هذه املعايري مثار خالف بي   كام هي الحال يف سائر املباحث 

سرنى اآلن:

الصدق

نرشات  يف  بالصدق  املقصود  األخبار.  نرشات  يف  بالصدق  املقصود  ما  أوال  نتساءل  دعنا 

األخبار هو تقرير أمور اقعية، أي أمور ال يتدخل فيها الصحفي بالخيال، أمور حدثت بالفعل، ذلك 

أن األخبار قد أصبحت بشكل متزايد مصدرنا الرئيس يف معرفة ما يدور يف العامل من حولنا، من 

دون أن يتدخل فيها بالتحريف أو اإلضافة أو عرضها عرضاً جزئياً. 

والحقيقة أنه ما إذا كان عىل اإلعالمي أن يكون صادقاً يف نقل الخرب أو عرضه أو املادة اإلذاعية 

يرتبط بالرضورة بتصورنا لوظيفة اإلعالمي.

     لقد اختلف الباحثون حول تصور وظيفة اإلعالمي، خاصة وأن تصور اإلعالم من حيث إنه 

السلطة الرابعة يكاد يكون أمراً متفقاً عليه. ومن هنا فإن السؤال هو ما الذي نعنيه بأن اإلعالم هو 

السلطة الرابعة ؟

   أحد تفسريات أن اإلعالم هو السلطة الرابعة أنه ما ميلك سلطة مراقبة ذوي السلطة والنفوذ 

السلطات  إذا كان  أصحاب  تريد أن تعرف ما  الدميقراطية  الدول  لصالح الشعب. فالشعوب يف 

الثالث األخرى – الترشيعية والتنفيذية والقضائية – يؤدون عملهم الذي أنابهم الشعب عنهم عىل 

أكمل وجه. فإذا كان الشعب قد فوض أصحاب السلطات الثالث يف إدارة شؤونه من ترشيع لتنفيذ 

لقضاء، فإنه يريد أن يطمنئ عىل أن هؤالء يعملون لصالحه، أي إن القواني توضع ويتم تنفيذها 
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ملصلحة الشعب ال ألغراض خاصة، وأن رجال القضاء يحكمون بالعدل. العي التي تراقب هذا 

بالنيابة عن الشعب هي الصحافة. من هنا كانت هي السلطة الرابعة، فهي الجهة املوجودة لتطمنئ 

الشعب أن األمور تسري عىل ما يرام أو لتنبهه عىل أن هناك خلالً يحدث. وأن تفعل ذلك يتطلب 

بالرضورة صدق نقل األخبار. من هنا كان عىل اإلعالمي أن يكون صادقاً يف نقل األخبار أو عرضها.

إطار هذه  لوظيفة اإلعالمي يضيق من  التصور  أن هذا  يذهب إىل  آخر  رأياً  أن هناك  إال        

الكرة  نجوم  بأخبار  باملثل  تهتم  فالناس  السيايس وحسب.  اإلعالم  أنه يحرصها يف  أو  الوظيفة، 

واملرسح والسينام والحوادث وغري ذلك من األمور، من هنا فإن وظيفة اإلعالمي هي نقل األخبار 

التي تهم الناس من حيث إنهم كائنات برشية، ال أن تنحرص وظيفته يف اإلعالم السيايس.

      هنا نجد أنه حتى مع هذا الرأي، فإن اإلعالمي يجب أن يتصف بالصدق. ذلك أن الصدق هو 

ما يساعد الناس عىل الحكم عىل شتى أمور الحياة التي تنقلها له وسائل اإلعالم حكام صحيحاً. 

أما تشويه األخبار بالنقل املتعاطف أو الجزيئ للمعلومات  فمن شأنه تقديم صورة مشوهة للواقع 

ومن ثم ال ميكن الناس من الحكم حكامً صحيحاً مام قد ينعكس عىل سلوكياتهم وردود أفعالهم.

     رأي ثالث يذهب إىل أن وظيفة اإلعالم تسلية الناس وهو ما يعني أن ميول الناس ورغباتهم 

هي ما تحدد األجندة اإلذاعية، أو تحدد نوع القصص واألخبار التي يريدها الناس أو تكون مثار 

اهتامماتهم.

املطلق  وميولهم هي املحدد  الناس  أن جعل رغبات  الرأي  يرى املعرتضون عىل هذا        

للخدمات اإلخبارية التي يقدمها اإلعالم سيؤدي حتام إىل إعالم يسء، ألن ذلك لن يؤثر فقط يف 

نوع األخبار املختارة للعرض والتي قد تهم الناس، ولكنه سيؤثر أيضا يف طريقة تغطية األخبار، 

القصة أو  الناس أو محاولة جذب تعاطفهم  أو عرض  إذ سيعتمد بالرضورة عىل إستثارة مشاعر 

الحقيقة  البعد عن  يعني  ما  القارئ، وهو  أو  أو املستمع  التي تجذب املشاهد  الزاوية  الخرب من 

واملوضوعية يف عرض الخرب، فقد يكون الخرب صحيحاً ولكن الوقائع التي يتم اختيارها للرتكيز 

عليها يف النرش دون غريها من وقائع الحدث، ونربة املراسل الصحفي أو املحلل واأللفاظ التي 

يختارها للتعبري بها، كل هذا قد ميثل الحدث متثيالً سيئاً للدرجة التي قد ينتهي بها املتلقي إىل 

االنطباع املعاكس متاما لالنطباع الذي كان يجب أن يخرج به املتلقي إذا ما تم نقل الخرب نقالً 

موضوعياً.

ولكن أليس لهذا الصدق الواجب عىل الصحفي أن يلتزم به حدود أو استثناءات؟

الملف



االستغراب

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

41

مام ال شك فيه أن األمن القومي يعد أحد استثناءات هذا الصدق الواجب عىل اإلعالمي أن 

أن  يوقع الرضر مبجتمعه، فال شك  أن  ما من شأنه  أن قص قصة  ما شعر اإلعالمي  إذا  به.  يلتزم 

االمتناع عن اإلعالم بالخرب هو الترصف األكرث أخالقية يف هذه الحالة، فهو أفضل من الكذب أو 

القص املتجزئ. ويندرج تحت مبدأ أن دفع الرضر يقدم هنا عىل جلب املنفعة. 

املوضوعية

      عىل الصحفي – إذاً-  االلتزام باملوضوعية يف نقل الخرب أو الواقعة أو الرشيط اإلخباري، 

واملوضوعية مقصود بها عرض املادة اإلعالمية من شتى جوانبها، ال عرضها من جانب واحد، كام 

تعني عدم تدخل اإلعالمي بأهوائه أو ميوله يف اختيار جانب معي يعرض من خالله املوضوع. 

وإذا ما تم عرض املادة اإلعالمية من زاوية محددة ألنه يرى أن هذه هي الزاوية الصحيحة التي 

من خاللها يتم عرض مادته عرضاً أميناً فعليه أن يضع دامئا إمكانية أن تكون هناك زوايا أخرى من 

املمكن تفسري املوضوع من خاللها. كذلك تعني املوضوعية رضورة  تحقق اإلعالمي من صحة 

وشمولية مصادره. 

       ولكن السؤال اآلن : هل ميكن ملعيار املوضوعية هذا أن يتحقق ؟ 

       يرى رافضو معيار املوضوعية يف اإلعالم أن مطلب املوضوعية كرشط لإلعالم الجيد أمر 

خيايل صعب التحقق لألسباب اآلتية :

-1 إنه حتى عىل افرتاض أمانة الصحفي ورغبته الصادقة يف النقل والعرض املوضوعي للخرب، 

فإن لكل منا بالرضورة- من حيث إننا برش- رؤيته الخاصة وتصوره الخاص ألمور الواقع، من هنا 

الرؤية الشخصية للواقع الذي يحيط به؟ ألن  يتأثر الصحفي- رغامً عنه- بهذه  التساؤل: ألن  ينشأ 

يتأثر بفهمه الخاص لألمور؟ هل ميكن للصحفي أن يفصل  تحليالته الصحفية عن تراثه واعتقاداته 

وتصوراته التي تكونت عرب السني لشتى أمور الحياة؟  ألن يؤثر هذا يف عمله رغام عنه ؟  

-2 كيف ميكن الفصل بوضوح بي ما هو مجرد وصف، وما هو تفسري وما هو تقييم للحوادث؟ 

وما دامت األفراد واملجتمعات املختلفة تفرس وتقيم العامل بصور مختلفة، أي ينظر كل منهم إىل 

العامل من وجهة نظر مختلفة، فإن الخرب عىل هذا النحو ذو طبيعة نسبية، أي إن الخرب هو كذلك 

بالنسبة لجامعة معينة يف سياق معي. ثم إن لكل خرب عادة العديد من التفسريات والتقييامت من 

قبل محللي مختلفي. انظر مثال – وإن كان هذا مثاالً بسيطاً ولكنه مثال ُممثل – ملباراة يف كرة 
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القدم، واستمع إىل محلل من الفريق الضيف، ثم استمع لتحليل آخر – للمباراة نفسها من الفريق 

املضيف، تجد اختالفاً يف التحليلي قد يصل إىل أن تشعر وكأنك تستمع لتعليق عن مباراة مختلفة.

إن  ثم  املختلفة.  زاويته  من  ينرشه  منهم  كالً  ولكن  واحداً  تنرش خرباً  نرى صحفاً  ما  كثريا   3-

الصحفيي والصحف تختار عادة األخبار التي ترى أهمية نرشها.  يكمن يف عملية االختيار هذه 

القول  تربير  بعضها   أو  إحداها  عىل  صحيفة  كل  تركز  التي  الواحد  للحدث  املختلفة   والزوايا 

إن رجال اإلعالم يقومون بتغطية األحداث مدفوعي باهتامماتهم وقيمهم الخاصة وإن ما يسمى 

املوضوعية يف اإلعالم أمر خيايل.  

      أما دعاة املوضوعية فعىل الرغم من أنهم يسلمون بأن النرش يخضع دامئا لعملية اختيار، 

وأن لكل محلل ميوالً وعواطف وتحيزاً لجانب معي يرى منه صحة الخرب، إال أن هذا ال مينع من 

األمور من جوانب شتى ويف  تكمن املوضوعية يف عرض  التحليل.  أو  النقل  القول مبوضوعية 

استعداد املحلل دامئا أو اإلعالمي أن يرى أنه أحيانا كان عىل خطأ، ال أن يتخذ من الحدث مثاال 

يدعم به تحيزه. فهذا هو ما من شأنه أن ميكن املشاهد من الخروج بحكم موضوعي وهو ما ميثل 

الصحافة الجيدة.

إن جوهر الصحافة الجيدة لدى أنصار املوضوعية يكمن يف القدرة عىل وزن األدلة مبوضوعية 

وكتابة قصة من املمكن التحقق منها أو تكذيبها بواسطة األدلة والوصول إىل نتيجة مربرة، ال أن 

يكتب من زاوية عاطفية.

هل الصدق واملوضوعية يسّوغان عرض العنف يف وسائل اإلعالم

      قلنا إن اإلعالم الجيد هو ذلك اإلعالم الذي يقدم صورة صادقة وموضوعية للواقع، صورة 

متكن املتلقي من الحكم عىل ما يدور حوله يف العامل بشكل صحيح وهو ما لن يتمكن من فعله 

متى قدمنا له صورة غري أمينة ومشوهة للواقع. من هنا فإنه ملا كان العنف والجرمية أحداثا فعلية 

وواقعية تحدث وتشكل جزءا من األحداث التي نحياها، كان عرضها – سواء يف صورة أخبار أو 

وموضوعية  صادقة  لصورة  تقدميه  رضورة  يف  املتمثل  الصحفي  واجب  من  جزءاً  ميثل   – أفالم 

للواقع الذي نحياه.

لذا يرى أولئك الذين ال يعارضون عرض الجرمية والعنف عن طريق وسائل اإلعالم – سواء 

أكانت الجرائم املدنية )القتل والرسقة( أو جرائم الحرب )القتل والدمار( أو األفالم التي تعرض 
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إمنا  العرض،  العنف عىل شاشات  يقفون ضد عرض صور  الذين  أولئك  أن   – الجرمية  لقصص 

ينطلقون من أيديولوجية معينة تكمن يف محاولة تقديم صورة جيدة مثالية لواقع ال نحياه.

ومع هذا فإنه عىل الرغم من أن واجب اإلعالمي تقديم صورة واقعية وموضوعية للواقع، فإن 

إليها  التي يستندون  العنف. ميكن إجامل األسباب  الكثريين ممن يقفون ضد عرض صور  هناك 

عىل النحو اآليت:

لإلعالم تأثري قوي يف املشاهد والقارىء واملستمع يصل إىل حد غرس سلوكيات معينة لديه 

تصل إىل حد تقليد ما يراه – بدءا مبا يعرضه ممثلو اإلعالنات مروراً باملغنيي وصوال للممثلي-  

وذلك يف حركاتهم وأقوالهم بل وحتى يف طريقة ارتدائهم مالبسهم. من هنا كان عرض الجرائم 

وطرق ارتكابها من شأنه أن يولد عند بعضهم بعض السلوكيات العنيفة.

إن التعريض املتكرر للمشاهد لصور العنف قد يحوله إىل كائن المباٍل ال يتعاطف مع ضحايا 

العنف يف صورتيه املدنية  يعانيها ضحايا  التي  يقدر بصورة صحيحة حجم املعاناة  العنف، وال 

والعسكرية.

إن فضح مرتكبي الجرائم قد يحولهم إىل أشخاص مستهجنة اجتامعياً هم وعوائلهم، ونكون 

بذلك قد عاقبناهم مرتي، مرة عقاباً قانونياً محدد املدة )كالسجن مثال( ومرة عقاباً اجتامعياً يظل 

يطاردهم إىل األبد.

يزداد القلق من عرض العنف متى أخذنا يف االعتبار تزايد سهولة إمكانية رؤية األطفال ملثل هذه 

األنواع من األفالم، ذلك أن األطفال – خالف الكبار – ليس لديهم خربة سابقة بنوعية هذه األحداث 

والجنس  للحب  املشوهة  الصورة  هذه  أن  يعتقدون  يجعلهم  قد  مام  يتم عرضها  التي  واملشاعر 

والعنف واملقدمة عن طريق الفيلم مثالً هي الصورة الطبيعية لهم وأن هذه هي السلوكيات الطبيعية 

الذي يعاين إهامالً عاطفياً  الطفل  مع  العادي. ويزداد األمر سوءاً  التي يجب أن يسلكها اإلنسان 

فيعتقد هو اآلخر أن هذه هي العواطف واملشاعر الطبيعية التي يسلكها الناس الطبيعيون، فالطفل 

رآها  التي  والسلوكيات  املشاعر  أمثلة  فقط  هي  هذه  كانت  فإذا  ثم  ومن  والتقليد،  بالخربة  يتعلم 

نتيجة إهامله وعدم رؤيته ملشاعر أو سلوكيات مختلفة، فقد يعتقد أن هذه هي املشاعر والعواطف 

والسلوكيات الطبيعية. وأخريا فإن اإلفراط يف عرض أفالم العنف قد يعكس صورة ملجتمع يتبنى 

ضمن ما يتبنى ثقافة العنف.
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األمانة

الشعب يف  ثقة من جانب  يعني  ما  يعني ضمن  الرابعة  السلطة  الصحافة  الجمهور يف  يرى  أن 

الصحافة. هذه الثقة ثقة يف أمانة األخبار والتحليالت واملصادر التي تأيت بها الصحافة، كام أنها 

ثقة يف أمانة رجال اإلعالم وصدقهم.

من هنا يثار السؤال: هل هناك ما يسّوغ للصحافة ورجال اإلعالم أحيانا الكذب والغش وااللتواء 

واملناورة وسيلًة يكشف بها رجال اإلعالم عن فساد ما وذلك ملصلحة الشعب؟ هل »الغاية تربر 

الوسيلة« مبدأ ميكن للصحفيي أحياناً اتخاذه من أجل الكشف عن أوجه فساد بعض ذوي السلطة 

أو النفوذ وذلك من أجل إعالم الشعب بالحقيقة؟

   هناك رأيان متعارضان: 

يرى كانط أن الكذب والغش وعدم الوفاء بالوعد أساليب الأخالقية ال يوجد عىل اإلطالق ما 

يسّوغها، وبالتايل يجب عىل املرء – صحفياً كان أو أياً ما كانت مهنته – أال يتبعها.

أخبار  عىل  يحصلوا  فلن  دامئا  واألمانة  الصدق  اتبعوا  ما  إذا  الصحفيي  أن  اآلخر  الرأي  يرى 

متكنهم من فضح املفسدين، ومن ثم فإنه كام أننا نقبل أحيانا يف أوقات الحرب واألزمات رسية 

بعض األخبار والكذب عىل الشعب من أجل الحفاظ عىل الرسية أو لعدم إثارة الفزع بي الناس، 

فإن هناك باملثل ما يسّوغ للصحافة املناورة يف الحوار مع رجال السلطة وعدم الفصح عن النيّات  

وراء األسئلة املوجهة لهم وذلك من أجل التأكد من سالمة سلوكياتهم وأنها موجهة لصالح الشعب 

وكذلك هناك ما يسّوغ مراقبة أفعالهم رساً وذلك للتحقق من عدم استغاللهم سلطاتهم استغالال 

سيئاً، كأن نتحقق من عدم تعرضهم ألخذ رشاوى أو من عدم إساءة استغالل مواقعهم ملصالحهم 

الخاصة.

حق اخلصوصية

 هنا نجد باملثل رأيي متعارضي :

      هناك من مييل عادة الفرتاض أن اقتحام الخصوصية يعد شكالً من أشكال االعتداء عليها 

إذا ما تم من دون موافقة صاحبها سواء تم هذا الغزو بواسطة الصحفي أو الربامج اإلعالمية ومن 

ثم فهو مرفوض أخالقياً. إذ إن أدىن ما يعنيه هذا هو عدم احرتام أحد حقوقنا بوصفنا أفراداً. ولهذا 

يف  الحق  ألحد  ليس  الخاصة.  واألوراق  املنزل  حرمة  صيانة  للفرد  تكفل  القواني  فإن  السبب 
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بعض  فقط عن  الكشف لألصدقاء  الصداقة هو حقنا يف  تعنيه  مام  إن جزءاً  معرفة خصوصياتنا. 

خصوصياتنا. من هنا تكمن قيمة الخصوصية يف أنها متنع اآلخرين من مامرسة أي حقوق ترض بنا. 

من هنا كان غزو الخصوصية ال يعني فقط الحصول من دون إذن عىل  معلومات خاصة بنا ولكن 

تعني معرفة اآلخرين بالعالقات والنشاطات واالهتاممات التي نراها ال تهم أحداً سوانا.

ثم إن الخصوصية متكننا من تنمية هويتنا وشخصيتنا بوصفنا أفراداً وإقامة عالقات وصداقات 

خاصة، بحيث إنه إذا ما قلنا لكل الناس كل يشء يخصنا أو سلكنا املسلك نفسه مع األصدقاء 

دون  بعضهم  بها   التي نخص  واألقوال  الخاصة  األفعال  من  الكثري  داللة  فإن  والزمالء،  والغرباء 

بعضهم اآلخر ستتالىش. نحن عادة نختار أن نكشف فقط لبعضهم عن جوانب خاصة من جوانبنا 

وهو ما يساعدنا عىل إقامة عالقات ترثي حياتنا. 

إال أن هناك من يرى أنه قد ال يكون لدينا حق يف خصوصية بعض املعلومات أو النشاطات 

التي منارسها متى كان يجب أن يتم عرض هذه املعلومات والنشاطات يف إطار عام. متى كان ما 

يتم مامرسته بصورة خاصة يندرج تحت املصلحة العامة، هنا يزول حق الفرد يف الخصوصية. فحق 

السيايس يف الخصوصية ال نقول إنه تم غزوه أو االعتداء عليه متى قام أحد الصحفيي بالتحري 

والبحث يف أحد شؤونه السياسية الخاصة تحققاً من واقعة فساد مثال. فلو اعتربنا حق السيايس يف 

الخصوصية حقاً مطلقاً، فإن هذا سيعطي الفساد الفرصة لالزدهار والتفيش. من هنا ال يُعد بحث 

الصحفي يف األوراق الخاصة لرجل السياسة اعتداء عىل خصوصيته خاصة إذا كانت هذه األوراق 

هي التي ستكشف عن بعض تفاصيل واقعة فساد معينة، بل هو فعل مربر من أجل املصلحة العامة، 

إذ ال ميكن إدراج الفساد السيايس مثال ضمن الشؤون أو األفعال الخاصة ألي شخص والتي ال 

يجب ألحد االقرتاب منها.

من هنا كان هناك ما يسّوغ البحث يف الشؤون الخاصة لذوي السلطة متى كان لدى الصحفيي 

رجال  أحد  أن  اعتقاد  هناك  يكون  كأن  فساد،  وقائع  إحدى  تورطهم يف  لالعتقاد يف  قوي  مسّوغ 

السلطة هؤالء قد تلقى مثال أمواالً الستخدام سلطته السياسية، وما يسوغ لرجال اإلعالم هذا البحث 

والتدخل يف خصوصية ذوي السلطة أن جمهور العامة قد أنابهم ملعرفة ما إذا كان ممثلو الشعب 

تجاه  أخالقي  واجب  هنا  اإلعالم  رجال  فواجب  ال.  أو  صحيحاً  متثيالً  الشعب  مصالح  ميثلون 

الشعب وهو أن يكشفوا للشعب عن أشكال الفساد. وباملثل متى مل يكن رجال اإلعالم واألطباء 
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واملعلمون يعملون من أجل مصلحة من هم من املفرتض أن يعملوا لصالحهم، ولكن يستغلون 

وظائفهم ملصالحهم الشخصية، فإن أفعالهم ال تندرج تحت الخصوصية التي يجب عدم االقرتاب 

يلتزمون  الناس أن يطمئنوا إىل أن استثامراتهم تتم بالشكل الصحيح وأن األطباء  منها. فمن حق 

بالقواعد األخالقية  ملهنتهم، وأن املعلمي يوجهون أبناءهم التوجيه الصحيح.

4.2 إعالم العلم وأمهيته

هناك جانب عىل قدر كبري من األهمية بدأ اإلعالميون واملشتغلون بالعلم معاً االنتباه إىل أهميته 

يف اآلونة األخرية أال وهو مسؤولية اإلعالميي يف نقل أخبار العلم والعلامء.

ملا كان نقل املعلومات العلمية للعامة – من خالل وسائل اإلعالم- بصورة غري دقيقة وإعطاء 

العامة صورة غري صحيحة عن العلم واملنتجات التكنولوجية من شأنه أن يفقد العامة الثقة يف العلم 

تظهر يف  بدأت  األهمية  بهذه  قناعة  العلم.  الحديث عن  كان لإلعالميي دور مهم يف  والعلامء، 

أماكن كثرية من العامل – وخاصة يف الواليات املتحدة- مؤسسات أو جمعيات للكتاب يف مجال 

 the National Association of Science Writers العلم  لُكتاب  القومية  املؤسسة  تُعد  العلم. 

املؤسسة  هذه  املتحدة. وضعت  الواليات  955] يف  عام  تأسست  التي  املؤسسات  هذه  إحدى 

مدونة أخالقية تم تحديثها عام 4]20 حددت فيها الواجبات األخالقية التي يجب عىل اإلعالميي 

يف مجال العلم اتباعها، نوجزها فيام يأيت:

عىل اإلعالميي يف مجال العلم أن يتحروا دقة املعلومات العلمية ومصادرها ودقة صياغتها ونرشها.

عىل اإلعالمي تجنب كل أشكال التمييز القائم عىل الجنس أو العرق أو الدين أو أي شكل من 

أشكال التمييز غري املسّوغ.

غريه.  من  منقوالً  وليس  الخاص  عمله  هو  العلم  مجال  يف  اإلعالمي  عمل  يكون  أن  يجب 

االنتحال غري مقبول تحت أي ظرف.

عىل كتاب العلم، مع هذا، تشجيع تبادل اآلراء يف مجال العلم، وتجنب أي تضارب يف املصالح 

واإلبالغ الفوري عن أي تضارب مصالح ال ميكن تجنبه.

الملف
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.[[[ً عىل الكتاب يف مجال العلم أن يقبلوا اإلعالن الفوري والعلني عن أية أخطاء وتصحيحها فورا

هذه الثقافة – ثقافة الكتابة اإلعالمية عن العلم ومنتجاته- مع األسف مازالت غائبة عن محيط 

ثقافتنا العربية لعدة أسباب أهمها أن العامل العريب متأخر إىل حد كبري يف إنتاج العلم، ال يشارك يف 

إنتاجه، فهناك فجوة علمية وتكنولوجية عميقة بيننا وبي الغرب، فالعامل العريب باألحرى مستهلك 

ملنتجات العلم أكرث منه منتج لها وبالتايل فمسألة القلق من التصوير غري الدقيق ملنتجات العلم ال 

تقلق املتمعات العربية مثل املجتمعات األجنبية. السبب الثاين: غياب تطبيق مبدأ املحاسبية يف 

معظم البالد العربية أو ضعفه. من ذا الذي ميكن أن يحاسب إعالمياً عربياً أعطى معلومة خاطئة 

اليومية واملجالت األسبوعية ال  عن منتج تكنولوجي معي؟ أضف إىل هذا أن معظم الصحف 

تفرد مساحات كافية تربز بها أهمية العلم والتكنولوجيا، فالنسبة العالية لألمية والبطالة تجعل نسبة 

قراءة الصحف واملجالت نسبة ضعيفة وتأيت القراءة يف العلم يف ذيل اهتاممات القاريء العادي. 

تفرس هذه األسباب عدم إدراج أي قواعد أخالقية ضابطة لإلعالميي يف مجال العلم ضمن مدونات 

أخالقيات اإلعالم. 

أظهرت  قد  العربية  الدول  من  الكثري  يف  األخرية  اآلونة  يف  السياسية  اإلرادة  كانت  ملا  ولكن 

0]20  يف  ليبيا  الذين اجتمعوا يف رست –  العرب-  بالعلم والتكنولوجيا حي  قطع قادة  اهتامماً 

الدورة 22 ملجلس جامعة الدول العربية عىل مستوى القمة- وعداً عىل أنفسهم بـ »زيادة اإلنفاق 

عىل البحث العلمي والتقني وتوطي التقنية الحديثة وتشجيع ورعاية الباحثي والعلامء، وتطوير 

القدرات العربية العلمية والتكنولوجية والنهوض مبؤسسات البحث العلمي« ]2] وصدرت بالفعل 

استجابة لهذا االجتامع من خالل » االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار« الصادرة 

يف 4]20، فمن الرضوري أن يواكب االهتامَم بالعلم والتكنولوجيا اهتامٌم بأخالقياته، وهو ما يعني 

العلم وأن  الذين يتحدثون يف  العلمية لإلعالميي  الثقافة  يف مجال حديثنا هنا رضورة رفع درجة 

تتضمن مدونات السلوك اإلعالمي ضوابط لسلوكيات هذه الفئة من اإلعالميي.    

[1[ National Association for Science Writers )2014(. Code of Ethics for Science Writers. In https://www.

nasw.org/code-ethics-science-writers. 2017 12- – 18 تم الدخول بتاريخ 

]2]-  الكسو » السرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والبتكار«. جامعة الدول العربية. 2014، ص 1

html.24-56-07-06-04-http://www.alecso.org/en/2016  تم الدخول بتاريخ 20 – 06 – 2017
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Global Media Ethics 4.3 هل يمكن أن تكون هناك أخالقيات كونية لإلعالم؟

مع بداية سبعينيات القرن املايض نشأ اتجاه ينادي مبا عرف بأنه أخالقيات كونية لإلعالم. نشأ 

هذا االتجاه يف بدايته كمحاولة إلصالح نظام اإلعالم الكوين أو تطويره وذلك بعد أن سيطرت قلة 

من البلدان الغربية عىل اإلعالم الستحواذها عىل أدوات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة وهو 

ما ُعد شكالً من أشكال عدم املساواة. إذ أصبح اإلعالم اإلخباري يستخدم تكنولوجيا االتصال 

لجمع النصوص واألفالم والفيديوهات حول العامل برسعة غري مسبوقة وتوزيعها عىل الجمهور يف 

مختلف أنحاء العامل برسعة أيضاً. من هنا جاءت املطالبة بأخالقيات كونية لإلعالم والتي عنت 

وضع مجموعة من املبادئ واملعايري العامة ملامرسة الصحافة واإلعالم يف عرص العوملة تنطبق 

عىل كل مكان وزمان]]].

وخشية أن تهدد القيم الغربية التي يحملها اإلعالم الغريب القيم األخالقية للبلدان األخرى غري 

الغربية وبصفة خاصة البلدان النامية، نشأ تجمع أطلق عليه » النظام العاملي الجديد للمعلومات 

واالتصاالت New World Information and Communication Order« تكون هذا التجمع من 

التقرير باسم »عامل  ]2]. وخرج   MacBride دول عدم االنحياز واليونسكو وأعضاء لجنة ماكربايد 

بريطانيا  الواليات املتحدة وال  One World Many Voices« ومل ترض  واحد وأصوات متعددة 

عن هذا التقرير.

ومل ميت حلم الوصول إىل مجموعة واحدة من املبادئ والسياسات التي تنظم النرش املسؤول 

2003 اجتامعاً يف جنيف  العامل. فلقد عقدت األمم املتحدة عام  والعادل لألخبار عىل مستوى 

تحت عنوان »القمة العاملية ملجتمع املعرفة« انتهى بتبني 75] دولة إعالن ملباديء موحدة. تال 

هذا االجتامع اجتامع آخر يف تونس عام 2005 للنظر يف كيفية تطبيق مباديء جنيف. كان أهم ما 

.online media شغل هاتي القمتي هو النمو املتزايد لإلعالم عرب اإلنرتنت

السبب  اتجاه محاولة إيجاد أخالقيات كونية لإلعالم.  ميكن أن نجد عىل األقل سببي لنشأة 

[1[- Ward، S. Global Media Ethics. Center for Journalism Ethics. School for Journalism and Mass 

Communication. University of Wisconsin-Madison. In https://ethics.journalism.wisc.edu/resources/

global-media-ethics/ 2017 12- – 17 تم الدخول بتاريخ

]2]- وهي لجنة دولية كونتها هيئة اليونسكو 1977 من خمسة عرش عضواً برئاسة سني ماكبيد وهو ايرلندي حاصل عىل جائزة نوبل وذلك 

لدراسة مشكالت التصال. صدر التقرير عن اليونسكو عام 1981.
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األول أن األخالقيات املحلية اإلقليمية مل يعد مبقدورها مناقشة املشكالت الجديدة التي تواجه 

الصحافة العاملية. الثاين: لقد فرضت مسؤوليات عاملية جديدة نفسها وأصبح لها تأثري كوين عاملي. 

فالتقارير اإلخبارية من خالل االنرتنت أو األقامر الصناعية تصل إىل كل مكان يف العامل وقد تؤثر 

يف الحكومات وجيوش البالد املختلفة. من هنا أصبح هناك حاجة ألخالقيات كونية تناسب عاملاً 

تصل فيه األخبار لجامعات ذات ثقافات وأديان وتقاليد مختلفة. كام أن مبدأ املوضوعية التقليدي 

الصحفي موضوعياً يف  أن يكون  التقليدي أصبح معناه اآلن  به الصحفي  أن يتصف  الذي يجب 

الذي كان يخاطبه  بإزاء مجتمعه  فقط  والثقافات وليس  والتقاليد  الرؤى  متعدد  بإزاء عامل  تقاريره 

الصحفي يف املايض]]].    

يضيف بعضهم مسّوغاً آخر للحاجة ألخالقيات كونية لإلعالم، أال وهو أننا نحيا اآلن يف عامل 

هو باألحرى قرية كونية يحكمها مجموعة أنساق من اإلعالم الحكومي، يحتكر كل منها بناء صورة 

لآلخر تغذي روح االنقسام والفرقة هي يف أغلب األحيان صورة ليست صحيحة. نحن يف حاجة 

إىل إعالم مختلف يؤسس لصحافة سلمية peace journalism تهدف للوصول إىل فهم للتعددية 

الثقافية والكونية التي نحياها. إذا كانت أخالقيات اإلعالم قد ركزت حتى وقت قريب عىل أخالقيات 

اإلعالمي الفرد، فإننا يف حاجة ألخالقيات لإلعالم تناسب العامل الكوين الذي نعيش فيه، تتأسس 

عىل اتفاقيات دولية ترى يف التواصل حقاً من حقوق البرش]2].

4.4 ماهية هذه األخالقيات الكونية.

يرى بعض أدعياء هذا االتجاه أنهم يف محاولتهم تأسيس هذا النسق الكوين من ثقافات مختلفة، 

مل تكن التصورات األخالقية لهذه الثقافات غري األوربية واألمريكية – مثل رضورة احرتام الكرامة 

اإلنسانية وقول الصدق وعدم اتباع العنف- سوى تصورات غربية اقتبسها أصحاب هذه الثقافات 

الالأورو-أمريكية وضمنوها أنساقهم الفكرية بحيث تناسب ثقافتهم. وبالتايل تبقى األطر املمثلة 

[1[- ibid

[2[- Tehranian، M. )April 1، 2002( Peace Journalism: Negotiating Global Media Ethics. In The 

International Journal of Press/Politics. In Journals.Sagepub.com/doi/abs/10.11771081180/x0200700205. 

تم الدخول بتاريخ 17 – -12 2017
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لألخالقيات الكونية لإلعالم يف النهاية أطراً غربية]]]. 

الحقيقة أن هذا الزعم يجافيه الصدق واملوضوعية، إذ إن هذه القيم – وسأقرص حديثي هنا عىل 

الثقافة العربية اإلسالمية- ليست يف أساسها قيامً غربية. لقد كتب صاحب هذه األسطر مقاالً بعنوان 

العريب اإلسالمي للخمسة عرش مبدأ  فيه املنظور  4]20 رشح  نرُش عام   Arab Perspectives[2[

من مباديء أخالقيات البيولوجيا التي أقرتها سائر الدول األعضاء يف اليونسكو عام 2005 يف وثيقة 

 Universal Declaration of Bioethics اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان

and Human Rights. هذه املباديء هي احرتام الكرامة اإلنسانية،  املنفعة والرضر، االستقاللية 

واملسؤولية الفردية، املوافقة املستنرية، ناقيص وفاقدي األهلية، احرتام الضعف البرشي والسالمة 

الشخصية، الخصوصية والرسية، العدالة واملساواة واإلنصاف، عدم التمييز وعدم الوصم، احرتام 

العادل  التوزيع  والصحة،  االجتامعية  املسؤولية  والتعاون،  التضامن  الثقايف،  والتنوع  التعددية 

للمنافع، حامية األجيال املستقبلة، حامية البيئة والتنوع البيئي واملحيط الحيوي. مل يعن كاتب 

هذه األسطر برشح املنظور العريب اإلسالمي لهذه املبادئ من حيث إنها يف أصلها مبادئ غربية 

تم االستعانة بها يف ثقافتنا العربية اإلسالمية ولكنه أراد أن يبي كيف أنها جزء ال يتجزأ من الثقافة 

القرآن  من  باستشهادات  ذلك  عىل  األسطر  هذه  كاتب  دلل  حيث  اإلسالم.  نشأة  منذ  اإلسالمية 

والسنة. كان ملخص رأي كاتب هذه األسطر أن سائر املبادئ ميكن أن نجد أساسها يف املبدأ 

األول أال وهو احرتام كرامة اإلنسان. لإلنسان كرامة يف املفهوم اإلسالمي ألن الله اختاره خليفة 

واحرتام  نفعها،  إىل  ونسعى  بها  اإلرضار  االمتناع عن  يجب  الكرامة  هذه  لحفظ  األرض.  له عىل 

كرامة اإلنسان تعني احرتام خصوصيته واستقالليته يف اتخاذ القرارات، وهي االستقاللية املحكومة 

األهلية  ناقيص  حامية  يجب  املوافقة.  تقديم  يف  حقه  يف  اإلنسان  استقاللية  تظهر  باملسؤولية. 

الله عىل  البرش خلفاء  احرتام ضعفهم. وألن  كرامتهم، وكذلك يجب  احرتام  وفاقديها كجزء من 

العدالة واملساواة واإلنصاف،  يعني رضورة تحقيق  ما  األرض، فال متييز بي شخص وآخر وهو 

وعدم التمييز وعدم الوصم. ال ينطبق هذا عىل األجيال الحالية فقط ولكن ينسحب عىل األجيال 

[1[- Shakuntala Rao and Herman Wasserman )2007(. Global Media Ethics Revisited. A postcolonial 

critique. in Global Media and Communication [17423:1)2007(7665-[ Volume 3)1(: p.30. In http://

journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ 1742766507074358 2017 12- – 17 تم الدخول بتاريخ

[2[- ‘Arab Perspectives’ )2014( in H.A.M.J. ten Have، B. Gordijn )eds.(، Handbook of Global Bioethics، 

Springer Reference، pp. 269- 291
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املستقبلية أيضا. وألن البيئة بكل مكوناتها من خلق الله، فلها قيمة يف ذاتها، وهو ما يعني رضورة 

حاميتها لذاتها وليس فقط من أجل األجيال القادمة]]].      

 نعم يتفق كاتب هذه األسطر عىل أن حظ العرب حتى اآلن من التنظري قليل، للدرجة التي يزعم 

بها أنه ال وجود لنظرية أخالقية عربية إسالمية تتأسس عىل مباديء أخالقية نابعة من البيئة اإلسالمية 

ميكن االستعانة بها بشكل كيل يف حل املشكالت األخالقية ألي ميدان من ميادين األخالقيات 

التطبيقية. إال أن هذا ال يعني أن هذه املباديء غري موجودة وأنها ليست جزءاً من ثقافتهم. هناك 

فارق بي عدم تنظريي للمباديء التي تحكم – أو يجب أن تحكم- سلويك وبي عدم وجودها. 

قد يقول قائل إن هذه املبادئ التي رشحها كاتب هذه السطور يف املقال األجنبي سالف الذكر 

مبادئ خاصة مبيدان بحث آخر وهو أخالقيات البيولوجيا ولكننا نقول إن الكثري من هذه املبادئ 

ينطبق عىل مجال اإلعالم مثل حامية كرامة اإلنسان، وعدم اإلرضار واملنفعة وعدم التمييز والعدالة 

واحرتام التعددية والتنوع الثقايف والخصوصية والرسية واملسؤولية االجتامعية، وأن معنى املبادئ 

مجال  من  واستخدامها  املباديء  تطبيق  طريقة  يف  فقط  األمر  يختلف  يتغري.  ال  ثابت  األخالقية 

آلخر. فمعناها ال يختلف سواء طُبقت عىل مجال البيولوجيا أو اإلعالم أو اإلدارة أو أي مجال من 

مجاالت األخالقيات التطبيقية. 

    املراجع املستخدمة

أوال: املراجع العربية

الكسو »االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار«. جامعة الدول العربية. 4]20

html.24-56-07-06-04-http://www.alecso.org/en/2016  تم الدخول بتاريخ 20 – 06 – 

20[7

ثانيًا: املراجع األجنبية

Darwish، B. )2014(. ‘Arab Perspectives’ )2014( in H.A.M.J. ten Have، B. Gordijn 

)eds.(، Handbook of Global Bioethics، Springer Reference، pp. 269- 291

 .Kieran، Matthew )1999(. Media Ethics.  Praeger، Westport، Connecticut London

[1[- Ibid.، pp.269270-
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National Association for Science Writers )2014(. Code of Ethics for Science 

Writers. In https://www.nasw.org/code-ethics-science-writers. [8 تم الدخول بتاريخ 

20[7 - [2 – .

Shakuntala Rao and Herman Wasserman )2007(. Global Media Ethics Revisited. 

A postcolonial critique. in Global Media and Communication [[7423:1)2007(7665-[ 

Volume 3 )1(: 29 -50. In http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ 

تم الدخول بتاريخ 7] – 2] - 7]20 742766507074358]

Tehranian، M. )April 1، 2002( Peace Journalism: Negotiating Global Media 

Ethics. In The International Journal of Press/Politics. In Journals.Sagepub.com/doi/

abs/10.1177[08[[80/x0200700205. 20[7 – [2 – [7 تم الدخول بتاريخ

 Ward، S. Global Media Ethics. Center for Journalism Ethics. School for Journalism

and Mass Communication. University of Wisconsin-Madison. In https://ethics.

journalism.wisc.edu/resources/global-media-ethics/ تم الدخول بتاريخ 7] – -12 7]20.
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ط موضع خالف التوسُّ
تأويالت املفهوم

]*[
جان دافالون Jean Davallon سيبسسيب ]]]

املفهومية  اإلشكالية  لتظهري  الباحث  اختاره  الذي  السياق  يف  املقالة  هذه  أهمية  تكمن 

والصطالحية لكلمة "التوسط"، فهو يبنّي أن هذه الكلمة كانت ذات معاٍن ودللت مختلفة 

عام هي عليه اليوم عندما ارتبطت بالعامل الفرتايض.

هنا معالجة تحليلية ملفردة التوّسط داخل الحقل امليديايئ، حيث عمد الباحث إىل فتح 

خطوط تأويلية متعددة التجاهات ملقاربة اإلشكالية.

المحرر

لو ركّز الباحثون يف علوم اإلعالم واالتصال، ولو قليالً، عىل كلمة »توّسط«، فسيظهر عىل الفور 

مبارشة الحضور القوي، لهذه الكلمة يف مفرداتهم. هذا الحضور يأخذ تارة، شكل استخدام بسيط 

للكلمة يف معناها الشائع، وتارة شكل استخدام مخصوص، ليدّل عىل مساٍق متميّز بحضور طرف 

ثالث، وطوراً أخرياً، محاولة تعريف نظري للكلمة. نقرتح هنا، اعتبار هذه االستخدامات املختلفة، 

اىل  بقوة  رجعوا  الباحثي،  هؤالء  أن  املؤكد  ومن  باالتصال.  للتفٌكر  جديدة  طريقة  انبثاق  عالمة 

تعريف فلسفي للتوّسط، ولكن اإلضاءة، التي يحملها التفّحص نفسه لهذه املرجعية، يدل بشكل 

.Avignon "ـ عالِم اجتامع فرنيس، أستاذ فخري يف قسم علوم اإلعالم والتصال يف جامعة "أفينيون*
 Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse Laboratoire “Culture et communication” )Recherche sur 

)les institutions et les publics de la culture,ÉA n3151

.?La mediation: la communication en procés :ـ العنوان األصيل للمقال

ـ ترجمة: صالح العبد الله ـ مراجعة: كريم عبد الرحمن.
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خاص، عىل أنه إىل جانب التعريفات التقليدية لالتصال، كنقل للمعلومات أو كتفاعل اجتامعي، 

ينشئ معنى ثالث، يركِّز االهتامم عىل البعد اإلعالمي الخاص.

فبعض  له.  سابق  ال  غنًى  األخرية،  العرش  السنوات  خالل  »التوّسط«،  تصّور  عرف  لقد 

فاذا  للكلمة.  العلمي  املوقع  حول  تفكري  أي  عن  كثرياً  بعيدة  وضوح،  بكل  هي،  استخداماته 

ما هو مشرتك  فهل مثة  القضايئ،  التوّسط  نظام  أيضاً عىل  أو  الجمهورية  تكلمنا عىل وسيط  ما 

بينهام، وبي التوّسط الثقايف مثالً؟

إن الوسائط األوىل هي: سلطات منظمة اجتامعية بي أشخاص يف حالة خصومة، أو من لديهم 

مصالح متباينةـ   سلطات بوضعية ثالثةـ  هي يف آن حيادية، وتحظى بسلطة ويرتكز تأثريها يف إمكانية 

إيجاد تفاهم بي األطراف املتنازعة، آملة أن تسمح لهم بالخروج من وضعية النزاع. ال يشء من ذلك 

يف التوّسط الثقايف. ليس مثة أية وضعية نزاع، مثة فقط غياب ومسافة. أَما بالنسبة لوجود طرف ثالث، 

يُْدرَُك عموماً كأحد املعطيات املكّونة للتوّسط، فهل يف ذلك ما يكفي ليسمح بتعريفه؟

لنتوقف عند التوّسط الثقايف.إنه ميكن بالتأكيد. إن يُعرّف وظيفياً: هو يهدف إىل إصال جمهور 

إىل أعامل ثقافية )أو معارف(. ويرتكز تأثريه يف إقامة مساحة مشرتكة، بي هذين العاملي الغريب 

واحدهام عن اآلخر)عامل الجمهور وعامل املوضوع الثقايف(، هادفاً بدقة متلّك األول للثاين. ويف 

املجال التطبيقي ال، يقل اشتامله عىل أشياء مختلفة، كاالختالف الوظيفي للوسائط )املتحف أو 

الرتاث عىل سبيل املثال(، شكل تأثري ثقايف مقابل تنشيط ثقايف، إقامة عالقة بالفن، تصّور وإنجاز 

منظامت وأعامل فنية، بغية عرض الفن عىل الجمهور، ورشحه الخ. إننا ندرك ذلك، فام أن يُعاد 

وضع التعريف يف سياقه، حتى يتحَدد موقعه، وما إن يظهر مقتدراً عىل فعل مصالحة حتى ينفطر، 

ليدل عىل حقائق جّد مختلفة. إن مثل هذا التنافر يرُتك ملن ال يحلمون كثرياً: ما جعلني أعرتف 

أنني بقيت مدة طويلة مرتاباً – يك ال أقول برصاحة حذراً – حيال فكرة تقّدُم السهولة، يف تصنيف 

ظاهرات وأعامل أو أشياء، ولكن تعرض عيب التهرّب، ما إن يُفهم تعريفه كمفهوم إجرايئ – أي أن 

يسمح يف الواقع، بالتصنيف من دون إعطاء إمكانية الوصف أو التعريف من أين يأيت غناه الراهن 

يف علوم اإلعالم والتواصل؟ ماذا ميكن أن تكون عليه منفعته وفائدته العلمية؟ إننا نستطيع بالتأكيد، 

أن نرى يف ذلك، فعل مترين، أو طريقة ذات عالقة جزئية، مع تطور استخدام الكلمة يف املجتمع. 

ونستطيع يف املقابل، أن نحاول تقييم املفهوم أو تأسيسه.

املسعى الذي سأتبعه هنا، سيكون أكرث قرباً، من األسئلة التي تواجه الباحث، بشكل محسوس، 
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الذي  القرار  انطالقي،  نقطة  ستكون  الفكرة.  هذه  استخدام  عدم  أو  استخدام  بحقيقة  ُوِجه  ما  إذا 

اتخذته باللجوء اىل هذه الكلمة، للداللة عىل العملية الرمزية، إلنشاء عالقة بي عامل الزائر، وعامل 

العلم، من خالل عرض العلم )دفالون Davallon [988  مذكور من خالل 1999a: 75 ملحوظة 52( 

ُمرتافقاً يف مرحلة ثانية، بقرار توسيع استخدامه حتى البعد الرمزي للعمل اإلعالمي للعرض )دفالون 

999a]: املقدمة: 2003(]]].

ولكن، مبا أن غريض، ليس الدفاع أبداً، وال إيضاح هذا القرار، سأبدأ بتفّحص االستخدامات 

الراهنة لهذه الفكرة، يف منشورات علوم اإلعالم والتواصل. والرهان هو يف الحقيقة، محاولة فهم، 

فيام يتعدى السؤال البسيط، لإلطار النظري، الذي يؤسس مالءمته وصالحيته، ما يبدو يل أنه انبثاق 

مفهوم جديد لوقائع التواصل.

االستعانة بالتوسط

من  مناذج  ثالثة  بتمييز  يسمح  والتواصل،  اإلعالم  علوم  يف  كتابات،  مجموعة  تفّحص  إن 

مفهوماً  استخدموها  أو  عرضية،  بطريقة  املؤلفون  إليها  عاد  سواء  توّسط]2]،  كلمة  استخدامات 

إجرائياً، أو خّصصوا لها قسامً من مؤلفهم بغية إعطائها تعريفاً:

أ- الستخدام األول: الشائع

تؤخذ الكلمة، يف هذا االستخدام، بي املعنى الشائع واملعنى العلمي. وعىل أّي حال، فمن 

املفرتض، أن يكون هذا املعنى، معرّفاً يف مكان آخر من قبل.

إن معنى التوسط الشائع )الذي هو أيضا املعنى األول للكلمة(، املقدر له، أن يصالح أطرافاً 

متخاصمة، يفرتض مسبقاً نزاعاً، ويحتوي فكرة تصالح أو إعادة تصالح، هو نسبياً، قليل الحضور يف 

األدب العلمي لعلوم اإلعالم والتواصل، باستثناء الحالة التي يكون فيها، مسألة إجراءات توّسط)يف 

 )1999b ،1993 1] - أُدرج القرار األول يف إطار نظري، هدف مقاربة املساق الرمزي الحارض، يف أية وسيلة إعالمية )أنظر مثاًل دفالون[

ضد مقولة نزع رمزية مجتمعنا. والثاين يف مرشوع دراسة عمل البعد الرمزي نفسه لإلعالم واللعب بني داخل وخارج الجهاز اإلعالمي )الذي 

أسميته يف مقدمة L’exposition à L’oeuvre، براغامتية الجهاز( هذا الستخدام ملفهوم التوسط، يندرج هكذا )بعد املفهوم الرمزي 

.V.g Davallon 1993, 1999b( والتواصل أو السرتاتجية ،Sémiotisation يف مقابل إنتاج أنساق اإلشاده

]2] - تتألف مجموعة األفراد الوىل، التي تم تفحصها من تواصالتهم يف املؤمترات األربعة األخرية لـ SESIC. أما املؤلفات األخرى، 

التي أُحُتِفظ بها )قرارات، مجالت، مؤلفات فردية ومؤلفات مشرتكة( فقد كانت دون أي معيار تصنيفي أو بالحري بحسب القراءات التي 

متت لرضورات البحث والتعليم. وهذا يعني أن مثة بحثاً استكشافياً كلياً. مع ذلك، ينبغي توضيح أن إحصاء املعاين املختلفة، أظهر 

إشباعاً محدوداً نسبياً يف املدّونة. )ألنه ظهر منها القليل، إذا ما عدنا من القرارات األخرية، اىل األكرث ِقدماً( وكام سرنى، أن مثة تركيزاً يف 

استخدام الكلمة، يف املؤلفات التي تستخدم بطريقة رصيحة هذه الفكرة. وتجدر اإلشارة أيضاً، إىل أن األمثلة املذكورة، يف هذا النص، ل 

تأخذ يف الحسبان مجموعة التوافقات، إمنا لها فقط قيمة إدراجها.
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املنظامت مثالً(، أونشاطاً مهنياً]]].

ويف الواقع، إن االستخدام األكرث شيوعاً، يتوافق مع املعنى الشائع الثاين )املعنى الثانوي(: 

يقيم  الفعل، ال  أن هذا  فكرة  يستخدم كوسيط، مع  ما  يكون  أن  أو  استخدامه كوسيط  فعل  معنى 

عالقة بسيطة،  أو تفاعالً بي كلمتي من ذات املستوى، ولكنه مولّد ليشء إضايف، مثالً لحالة أكرث 

39]« يتناول »وظيفة   – [37  :[997 إرضاء. وسأعطي مثالً مستالً من »يوطوبيا التواصل لربوتون 

التوسط« لوسائل اإلعالم والتواصل »لقد تّم ابتكارها ملساعدة الناس، عىل التواصل بشكل أفضل، 

فيام بينها، إنها الجواب  عىل وعينا العميق لالنفصال املجتمعي، وعىل تباعد بعضهم عن بعضهم 

ر له أن يساعد، عىل  اآلخر، مقروناً بعطش التقارب«، إنه دور التوسط الذي يسّهل التواصل، واملقدَّ

االنتقال اىل حالة أفضل. فالصحايف الذي يف هذا السياق، يعرض ويناقش خطاب اآلخر )ما قاله 

أحدهم يف مقابلة عىل سبيل املثال( هو »وسيط« ميتلك صفة التوسط، بي الشخص والجمهور، 

إزاء إحالة  إذاً،  إننا   .)[43 الشخص )ص  يقوله هذا  أن  يتحّول، بحسب ما ميكن  واألمر ميكنأان 

مضمرة إىل مفهوم تقليدي للصحايف بوصفه وسيطاً.

 La société de Connivence( »مثل آخر لإلحالة املضمرة: املثل الذي يرد يف »مجتمع التواطؤ

Beaud, [984(. حيث يكون استخدام الكلمة نادراً، باعتبار ما يبعث العنوان الفرعي عىل الفهم 

االجتامعية(.  والطبقات  التوسط  اإلعالم،  )وسائل   )Media, mediation et classes sociales(

الجدد«  »الوسطاء  الكالم عىل  فيها  يكون  التي  الحالة،  باستثناء  قليالً،  معرّفة  تبقى  الكلمة  ولكن 

»طبقة املثقفي الجديدة«، الذين يشاركون يف عمل وسائل اإلعالم )ص 3]298-3(]2].

الحقيقة الدامغة لهذا النمط من االستخدام هو أنه يحيل عىل نص جواين، يُفرتض أن يجد فيه 

القارئ تعريفاً للتوسط – وينبغي إضافة - أن من املفرتض أنه يعرفه. وعليه سرناه يف الحال، ومثل 

هذا النص الجواين، هو حتى هذه اللحظة محدود.

]1] - مثة حالة مهمة لهذا الستخدام، هي الرجوع اىل هذا املعنى، لتعريف توسطات الكتاب )1999Lecture9,(. ويحدد املؤلف أنه ل 

يوجد نزاع يف هذه الحالة. وميكن مع ذلك أن نالحظ يف هذا الصدد أن فكرة النقطاع والتفاوت تظّل دامئا حارضة يف خلفية كل تعريفات 

التوسط.

 sq 2] - عىل القارئ أن يحدد الفرضية )ولكن ل يشء يدعوه لذلك مبارشة( أن مبقدار ما تكون وسائل اإلعالم، مقاربة كتقنيات رمزية )ص[

289( تسهم مبساقات التوسط. ونستطيع إذاً )رمبا( الذهاب حتى تفسري الكلامت األخرية للخالصة كمعلنة مفهوماً للتوسط املجتمعي، 

الجتامعية محسوسة  السلطة  األساسية، حيث   األمكنة  أحد  البارحة املدرسة،  اليوم، كام  اإلعالم هي  اإلعالم: »وسائل  صنعته وسائل 

بالكالم، وبالرمز، وتعريفها الخاص لإلجتامعي الذي ترصح به: بدورها كوسيط واملعارف التي يعطيها املجتمع من تلقاء ذاته، تعود إليه 

كام التصورات تعود إليهام وتصبح جزءاً من الحقيقة، وتسهم يف تغيريها)ص 333(.
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       ب- رضورة التوسط: استخدام إجرايئ.

بعض فروع األبحاث، يستخدم فكرة التوسط، بوصفه مفهوماً إجرائياً ليدل مساقاً مخصوصاً أو 

ة كثرياً من فرع آلخر. يصفه أو يحلله، مام يستدعي اقرتاحات للتعريف، تبدو مع ذلك، متغريِّ

لنبدأ بالتحقق، من هذه الفروع املختلفة، األول ما ميكن تسميته بـ »التوّسط اإلعالمي« للداللة 

التي عىل نقيض »نرش اإلعالم«، تضع الصحايف يف وضعية  عىل العمل، داخل وسائل اإلعالم، 

أولئك  عن  مختلف،  حقل  اىل  انتامئه  من  رشعيته،  يستمد  األخري  هذا  الوسيط.  الثالث،  الطرف 

الذين »يذيعون« املعلومات، أو املواضيع التي يروجون لها. وظيفة الوسيط هذه، تستدعي بداهة، 

مجموعة من اإلجراءات املخصوصة كتابة أو متثيالً]]]. هذا االعرتاف بوظيفة الفاعل االجتامعي، 

يوجد يف فروع أخرى من األبحاث، خاصة يف التوسط يف علم الرتبية والتوسط الثقايف.

 يف التوسط يف علم الرتبية، وضعية املدرب كوسيط - وهي أيضا وضعية طرف ثالث – تستوجب 

بالتأكيد، عنرصاً عالئقياً، وتنطوي أيضاً عىل تنظيم التفاعالت الرتبوية، لتكون عالقة متعلِّم – معرفة 

الطرف  لوضعية  ينبغي  هل   .)V.g Fichey & Combes, [996( التعليمية  العملية  وتحقق  فّعالة، 

الثالث، أن يؤمنها مدربون فقط، أو ميكن أن تتحقق أيضا بأجهزة تقنية يستخدمها املدربون؟ هذا 

السؤال يبدو جوهرياً، ألنه ينطوي يف خلفيته، عىل سؤال معرفة كيف واىل أي مدى، ميكن لهذا 

.[2[)Moeglin [988( التوسط أن يكون موضوع تصنيع

يف التوسط الثقايف، تحرض بقوة، املقاربة املزدوجة للوسطاء والتوّسط. وليس بعيداً عن ذلك 

أنها تُحيل عىل حقلي مرجعيي، ال يُستوفيان إالّ جزئياً. والكالم عن الوسطاء، هو عموماً، اتخاذ 

مهنيي التوسط كمرجعية )عىل سبيل املثال التوسط املتحفي، أو الرتايث، يف الحدود التي يعترب 

فيها هذا القطاع املهني، أحد القطاعات األكرث تطوراً(. وباملقابل، كام سرنى يف النقطة األخرى 

حقالً  يغطي  الخ.  واملعارف  الثقافات  توسط  كام  الجاميل  الثقايف،  التوسط  فإن  أكرث،  بتفصيل 

الوىل  مقال   .)1998( التلفزيوين كوساطة  التقديم  Soulez عن  أو   )1998( السينام  نقد  Christine Croquet عن  مثاًل  انظر   -  [1[

مرجعيته Neveu et Rieffel)1991( من أجل مقاربة الصحايف كوسيط، ومن جهة أخرى، من املحتمل أن يكون Breton اتخذ مرجعية 

هذه املقاربة )1997( وميكن أيضاً أن نعتب أن، هذه الوساطة تقرتح هكذا لقاء بني عاملني وتسهم بهذا العمل بتحضري مشرتك للتقدميات 

)Gellereau 1998:99(. ولكن هي بالحري أقرب اىل تصور التوسط الثقايف. ينبغي التنويه هنا بنظرية الرسد اإلعالمي، الذي يستخدم 

V.g.dubeid 2001( Ricoeur( كلمة وساطة ولكن باملعنى الذي أعطاه إياه

]2] - التعارض بني التوسط من خالل الصحايف، ونرش اإلعالم، ل يكون دون ذكر التعارض بني التوسط يف علم الرتبية اإلنساين، والتوسط 

التقني للمعارف، الذي مييز تصنيع هذين األخريين. ونشري اىل أنه يوجد أدب مهم، حول البعد الرتبوي الخالص، للتوسط يف علوم الرتبية 

مل يؤخذ بالحسبان هنا.
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أوسع بكثري، وهو غالباً مقاربة نظرية اىل حٍد بعيد، وهي تُغرق مراجعها يف نظريات، كام عىل سبيل 

 Dalage( .»ز املثال، نظرية الفضاء الجمهور )Allard  Chamial [988(. و«الطرف الثالث املرمِّ

 Latour معنى التور  بحسب  »الرتجمة«  نظرية  وأيضاً   )pY – Debruyne Voandiedone 2002

Caillet [955b.]]]  وسنلحظ أن توسط املعارف، تشكل حقاًل شبه مخصوص، يرجع من ناحية إىل 

 Thomas توسط املعلومات، ومن ناحية أخرى إىل الخصائص االجتامعية أو سيميائية التواصل

999]( بحث يف التواصل 3]و4( ]2].

سأجمع بطيب خاطر، مجموعة استخدامات أخرى، ملفردة توسط تحت فئة - هي واسعة قليالً 

بالتأكيد، ولكنها محددة كفاية- يف التوسط املؤسسايت. هذه االستخدامات تُحال، إما عىل تصّور 

سيايس]3] وإما عىل مقاربة سوسيولوجية. وحينام يتكلم ماتيالر Mattelart يف التواصل – عامل، 

عن التوسطات، فإن الكلمة تتخذ مرجعية من مساق بناء الهيمنة )من التوافق(، بحسب غراميش. 

 V.g.:( الثقافيي  والتعقيد  التنوع  أو  الثقافات  التقاء  مراقبته، من خالل  ذاك  إذ  تتم  املساق  وهذا 

الذي  للتوّسط،  السيايس  للبعد  توضيحاً  هنا،  نكتشف  أننا  ويبدو   .)88.273 Mattelart, [993

سيكون لنا عودة إليه. أما املقاربة السوسيولوجية فانها توجد باألحرى، مع التوسط االجتامعي، 

الذي يشكل امليدان الرئيس للتوسطات املؤسساتية: ويكون ذلك عموماً ملناقشة »تأثري« التقانات 

الحديثة، إما يف مكان العمل ]Durampart, [998([4( وإما من خالل شبكات التواصل االجتامعي 

.)Millet  – Fourrier 1998(

تحليل  يخص  وهو  بها.  ُربط  لو  فيام  األوىل  االستخدامات  من  يتميّز  أخري،  استخدام  مثة 

االجتامعية  املزدوجة،  الحتمية  من  للتهرّب  يستخدمه  التوسط،  وحد  التقانات.  استخدامات 

والتقنية: التوسط تقني »ألن، االداة املستخدمة، تُبني التطبيق« واجتامعي، »ألن الدوافع، أشكال 

د عىل البعد العميل وعىل  ]1] - نجد يف الواقع، لدى هذا املؤلف التفسريين: يف مقاربة املتحف، التوّسط الثقايف )Caillet 1995a( يشدِّ

الوسيط، حيث التوسط، هو ما يقوم به الوسيط )ويتّم تصّوه حينئٍذ »كمعب« بني عاملني، »مرافقة« للزائر بغية إيصاله لألعامل الفنية، أو 

إىل املعرفة املعروضة يف املتحق، ومراكز الفن أو املواقع الرتاثية(. ففي املقالة )195b(، ليس املقصود وضع الزائر والعمل الفني عىل 

عالقة، ولعب دور الوسيط بني قطبني، وإمنا العبور من مستوى إىل مستوى أعىل، مفرتضني يف آن، انتقالً وخلقاً ليشء جديد، ينطوي عىل 

إنتاج حالة جديدة )مواقف املؤلفني، واملوضوعات والخطابات الخ(.

]2] - لنرش للتذكر أن املعنى الذي يعطيه علامء القتصاد لحد التوسط الثقايف »هو إنشاء الشهرة التي تنطبق مع النتيجة األصلية ملوضوع 

)Rouget & Sagot Duvauroux 1996: 13( .»اإلبداع وتحويله إىل سلعة تجارية

 )mediation Ciloyene” )Natali & Rasse 1998” 3] - وميكن أيضاً، أن نضع يف هذه الفئة استخدام تعبري مثل »وساطة مدينية[

الذي يعني يف الواقع، بعداً للتوسط الثقايف.

برنارر  ناقش  وقد  املؤسسايت.  البعد  ليقارب  التقني  والتوسط  التقاين  التوسط  بني  متييزاً  املثال،  سبيل  عىل  املؤلف،  يدخل   -  [4[

فلوري Bernard Floris فكرة التوسط الجتامعي، يف مقال سأعود إليه لحقاً)Floris 1995(. وهو مثل آخر يناقش إدارة النزاعات: 

.)Deliège)2000
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االستخدام واملعنى املُعطى للتطبيق، يعود اىل التدفق يف الجسم االجتامعي، كام يشري عىل سبيل 

املثال جوزيان جّوي Josiane Joeut. وتبدو إذاً فكرة التوسط، يف هذه الحالة، تشري اىل عمليات – 

كام إىل تأثرياتها – تقننة Techmicisation مساق التواصل )توسط تقني(، ويف آن، إىل تدخل البعد 

الذايت، يف تطبيقات التواصل )توسط اجتامعي(.

البحث،  من  قطاع  لكل  أن  التفكري،  اىل  يدفع  فئات،  التوسط يف خمس  استخدامات  إن ضمَّ 

استخدامه الخاص، بل تعريفه الخاص ـ للتوسط. ومن دون رشح واقع الحال، من الصعوبة مبكان، 

تحديد ما سأعود اليه الحقاً للقول إن الرجوع اىل هذه الفكرة هو حارض جداً يف بعض القطاعات، 

وعملياً غائب كلياً، عن القطاعات األخرى. وتفّحص هذه املدونة االستكشافية، حتى اآلن، يعطي 

معلومات خصوصاً، حول أهمية العنرص الثالث، الذي يتأكد حضوره، كعالمة مميزة للتوسط. وإذا تغري 

كثرياً شكل هذا التوسط بي مؤلٍف وآخر، فباملقابل، تأثري هذا العنرص يبدو ممتلكاً أربع خصائص: 

األوىل، هذا الفعل ميارس دامئاً، اىل حد ما، »تأثرياً« يف ُمتلقي التواصل: سيصل، يُعلم، ومير الخ 

وفضالً عن ذلك، فإن هذا الفعل مقوَّم: إنه مستفيد، محرتم، ومقدرة قيمته كذات وليس كأداة؛ والثانية، 

املوضوع، الفاعل أو وضعية اإلنطالق تخضع لتغيري، من حقيقة أنه مندمج يف سياق آخر. مثالً، 

املوضوع التقني، موضوعاً، يف سياق استخدام، يعمل عىل نحو مختلف، عن صنيع التوسط، حتى 

لو مل يتحول مام هو عليه. وهذه ظاهرة مشابهة للعمل الفني واملعرفة.

ل الفعل )العنرص الثالث كونه وسيطاً(، هو بالتأكيد تارة فعل إنساين،  والخاصية الثالثة، إن ُمشغِّ

وتارًة أخرى فعل موضوعي بشكل جهاز، وطوراً االثنان معاً، ولكن مهام يكن من أمر، مثة عىل 

الدوام تقريباً، جدل حول شكله وطبيعته. والخاصية الرابعة، هي أن فعل العنرص الثالث ذو تأثري 

دائم عىل املحيط )ويف األغلب املحيط االجتامعي( حيث موقعه.

للجهاز  أو  للوضعية  تحّوالً  تستدعي  التوسط  فكرة  أن  هي  نجريها،  معاينة  أول  فإن  وعليه 

التواصيل، يف كل مرة، يكون فيها حاجة لوصف فعل، وليس مجرّد تفاعل، بي عنارص، قد تشكلّت 

من قبل، ومن دون ذلك أيضاً، انتقال عنرص من قطب إىل قطب، وهكذا سأعرض فرضية، أن مثة 

رجوعاً للتوسط، حاملا يكون مثة فشل، أو عدم تكيّف لتصورات التواصل العادية، التواصل كنقل 

للمعلومات، والتواصل كتفاعل، بي عنرصين من املجتمع. ومع هذا الرجوع ينتقل أصل الفعل، 

من الفاعل املرِسل، أو من ما بي الفاعلي اىل فاعل ثالث: مثة تواصل من خالل عملية الطرف 

الثالث، واملسألة الجوهرية هي إذاً طبيعية الطرف الثالث، الخالفات املالحظة هي خالفات يف 
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الشكل أو يف الطبيعة؟ يبدو أن يف حقيقة ذلك تتباعد املقاربات.

ج- نحو تعريف نظري للتوسط؟

للتوسط.  أكرث  أو  رصيحاً.  تعريفاً  يقرتحون  الذين  املؤلفي،  جانب  من  الحال،  واقع  إذاً  لرنَ 

تعٍد  التوسط، من وجهة نظر نظرية، )وحتى علمية( هي  إرادة تعريف  بادئ األمر، أن  إننا نالحظ 

مخصوص عىل حقل علوم املعلومات والتواصل.

األقل  عىل  لديهام  منهم،  اثنان  مراجع،  ويعتربون  عام،  بشكل  ذكرهم  تم  مؤلفي  أربعة  مثة 

كهدف ُمعلَن، نظرية يف التوسط )Bernard Lamiset et Jean Caune( واالثنان اآلخران بإعطائهام 

ما قادهام إلنتاج تعريف، ومقاربة واضحة اىل حٍد كاٍف،  للتوسط،  بنظريتهام مكانة مركزية كلياً 

.)Louis Queré et Antoine Hennion(.ومفّصلة

إننا نجد يف »أمكنة التواصل«، العرض الذي يسمح، بأن نفهم مبزيد من الوضوح، املكانة التي 

أعطي  الذي  املعنى  برنار الميزيت]]])992](.  اقرتحه  الذي  النظري،  النسق  للتوسط، يف  أُعطيت 

سبيل  تلك هي، عىل  النظري.  النسق  هذا  ومقاربة، ملجمل  قراءة  يُضبط خارج  ال  الفكرة،  لهذه 

املثال، حالة عالقة التوسط، مع التواصل الذي يذهب املذهب نفسه، مع سلسلة اعرتاضات )أو 

التواصل(،  إحدى سائل  )تؤمنه  اإلعالم  وتواصل من خالل  ذايت   - بي  ما  تواصل  بي  متايزات( 

والفضاء الرمزي أو الفضاء العام الخ... هذه السلسلة، التي ترتكز بذاتها عىل التاميز، بي شكلي 

من الكالم، الكالم الذي »يعلن يف الفضاء الخاص حيث يعيش أشخاص متميزون ويتخاطبون« 

)LAMIZET, 1992:187(. »والكالم الذي يعلن يف الفضاء العام، وهذا هو التوسط. » إن تعريف 

التوسط »كمرافعة« يسجل إذاً يف مقاربة ميتا – نظرية تتكون بي قطبي اللغة والسياسة. وهكذا فإن 

التوسطات )التوسطات الرمزية للغة، توسطات التواصل يف الفضاء العام والتوسطات املؤسساتية 

لإلسرتاتيجيات االجتامعية( تؤمن جدلية املفرد والجمعي. وإذا ما تساءلنا يف هذه الرشوط، ماذا 

وإىل  االنعكاسية  إىل  آن،  يف  يقودنا  الجواب  فإن  الثالث،  الطرف  طبيعة  عليه،  تكون  أن  ميكن 

بالفعل، من ناحية تضاعف الذات يف صورتها  الثالث، هو  اإلنابة]2]. وما يبدو يف مصدر الطرف 

]1] - ميكن أيضاً، استيضاح مقال »التوسط«، لالميزيت وسيلم )1997( الذي يقرتح توليفة، حول الفكرة، تبدأ عىل النحو اآليت: »مرافعة 

توفر يف التواصل والحياة الجتامعية متفصل الفرد وخصوصيته والبعد الجامعي لأللفة الجتامعية والرابط الجتامعي«.

]2] - الطرف الثالث هو ما يجب أن ينوب يف التواصل ما بني – ذايت. هذه اإلنابة يف شكلها األكرث بساطة هي الضامئر الشخصية يف 

فضاء التواصل ما بني – ذايت، ميكن أيضاً أن تسمح يف شكلها املؤسسايت باتفاق يلتزم به األفراد كام يرشح املؤلف. مذ ذاك »التواصل 

العالقات  الرمزي يف  استخدام  بتوسط  يلتزمون  الذين  النسق الجتامعي واألفراد  بني  الجدلية،  تفكر  نفسه، كموضوع  يقدم  الجتامعي، 

الجتامعية )ص 212(.
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ومن ناحية أخرى تضاعف االجتامعي يف االتفاق السيايس]]].

 pour une éthique de la mediation للتوسط«  أخالق  أجل  »من  يف   Jean Caune يتبنى 

مفهوم  إلنشاء   :Bernard lamizet وضعية  مع  كلها،  النقاط  يف  متعارضة  تقريباً،  هي  وضعية، 

التوسط، يقرتح تفحص املقاربات الثالث املعتادة )أي استخدامات سوسيوبوليتيك، ومقاربات 

نظرية للحد، ومقاربات التطبيقات االجتامعية التي يدل عليها هذا الحد(. وهو ينطلق من أشكال 

التوسط، التي ميزت السياسات الثقافية الفرنسية، منذ بداية الجمهورية الخامسة »توسط بالتامس« 

بالتعبري«  »التوسط  املؤلفات  مع  املبارشة،  املشاركة  عىل  املرتكزة  املايض(،  القرن  )ستينيات  

“mediation par l“expression” )سبعينيات القرن املايض(، املوسومة باالنخراط يف التطبيقات 

األفضلية،  معطية  املايض(.  القرن  )مثانينيات   ”mediation par médiatistion de lart“ الفنية 

لسياسات عالقات عامة، وبث تجاري. ومن خالل تفّحص مناذج التوسط املذكورة، تّم التعريف 

لـ  املشرتك  وبالحضور  براغاميت  منظور  بحسب  واملفهومي،  والتاريخي  التقني،  املستوى  عىل 

»قصدية املرء، لبناء عالقة ما بي – ذاتية«. و”un support expressif et symbolique  »مستند 

معرّب ورمزي« و«وضعية إعالن:”situation d’enonciation”  أي »إطار حيس فيزيايئ واجتامعي« 

.)caime 1999:210(

للتوسط«،  باالعتبار، »الطلب االجتامعي  انطالقها هي األخذ  نقاط  التي إحدى  هذه املقاربة 

تؤدي اىل اقرتاح »استبدال فكرة التوسط الجاميل، مبنظور وجودي للفن« )ص ]24(. ومن وجهة 

يف  مقرتح  هو  ما  جهة  من  ال  ننظر  أن  الرضوري،  من  الثالث(  الطرف  )طبيعة  تشغلنا  التي  النظر 

فإننا نجد اإلجابة يف مؤلف سابق  للتوسط. وعليه  التصور  يعّزز هذا  النهاية، ولكن باألحرى، ما 

 manifestation حيث يرشح أن الثقافة هي توسط فيام تحقق عالقًة »بي جالء )Caune [995(

التعبري، وفرد وعامل مرجعي )مام يعطي وجهة نظر أخرى للتعريف بحسب الرشوط الثالثة املذكورة 

بيننا  Cassirer كتوسط  سابقاً(. ولهذا، فالتعريف يرتكز عىل الوظيفة الرمزية، كام يعرفها كاسرير 

يحققه،  الذي  التوسط  خالل  من  ذاته،  غري  آخر،  يشء  عىل  يفتح  »الرمز  ذاك  مذ  الواقعي.  وبي 

]1] - ولكن يف نهاية املطاف، إذا عدنا أدراجنا، من تضاعف الذات )مع مرجعية مرحلة مرآة لكان Lacan( اىل اتفاق )Le foedus( الذي 

هو يف آن عقد، التزام وتأسيس)، فإذ اللغة تبدو مستخدمة كقالب -  إنها »حيادي التواصل« )ص 9( محيلة كل أشكال النزعة الجتامعية 

sociabilité)الرابط هو سيايس ألنه توافقي( ومنطه هو ما بني – ذاتية، يجد أساسه يف تصورات الفرد.  socialite اىل إلفة اجتامعية 

والنتيجة هي برأيي مغامرة المنحاء – يك ل نقول سقوط الحق لتقادمه، لنبقى يف مجاز التحليل النفيس – والجتامعي ومادية وسائل 

اإلعالم يف كل ما ميكن، أن متتلكه من منشئ لبنيتها. وهذه نتيجة ترجع اىل تصالب مصطلح املثولية املوروث، من األلسنية ومن انبثاق 

.spécularité الوعي، من البحث عن التعريف
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املحسوس  من  )ينطلق  ثالث  للرمز كطرف  التصور  هذا  إن    )Caune 1995:70(.»ممرا يفتح  أنه 

ليصل اىل مدلول ال يُدرك( يؤسس مقاربة عمل الثقافة كتوسط، عىل منط »استبدال دائري للحدود 

الجالء: اإلطار  أو يحدث  يعيش،  الذي  الفرد  manifestation كحقيقة محسوسة،  الثالثة)الجالء 

الثقايف واالجتامعي الذي يأخذ الجالء فيه معنى]]])ص 87(.

 Louis Quéré»انتقد »لويس كريي des miroirs équivoques »يف مؤلف قديم »مرايا ملتبسة

املقاربات الوضعية للتواصل االجتامعي، الذي يتميز باستبعاد الطبيعة الرمزية للتبادل االجتامعي، 

ويقرتح تصويب »العمل« االجتامعي لوسائل اإلعالم، انطالقاً من حالة، أن »التبادل االجتامعي، 

هو تفاعل بي أفراد، تنقله وسائل اإلعالم، من خالل ما هو رمزي]Quéré, 1982:29“ ”[2. التواصل 

االجتامعي كام هو مفهوم، ينطوي عىل استخدام التوسطات الرمزية، أي »إنتاج هوية مع تأكيده، 

 Bernard عىل اختالف بي املتحاورين« )ص 46(. واملؤلف هو عىل وضعية وسيطة، بي وضعية

Lamizet ووضعية Jean Caune، إذ ينطلق من مقاربة تاريخية وميتا – نظرية، ليحاول فهم التوسطات 

الرمزية الحارضة يف وسائل اإلعالم، إىل جانب التوسطات التقنية. التحليل يعالج يف الواقع، تغيري 

إرساء املوضوعية للتوسط الرمزي  املداخل يف مجتمعنا]3]. هذا اإلرساء للموضوعية، يتوق اىل 

أن تُقام اسرتاتيجيات وتقانات]4]، عىل وسائل وأدوات تقنية، ما يثري يف الحال سؤااًل )أثاره املؤلف 

]1] - ما يأيت، فيام يتعدى حوار موقع الرمزي، قد يستدعي تشبيها محدداً مع مقولة Bernard Lamizet: »ل ميكن أن تفهم الظاهرة 

الثقافية إل من خالل حركة دائرية يقرتن فيها جالء محسوس يقّدر كتعبري، ومجتمع يتخرجن تحت شكل رمزي وفرد ُمعبَّ عنه. ويف الواقع 

ينشئ الفرد هويته يف الحقل الثقايف من خالل الظاهرة املعبة. والجالء ل يأخذ معنى إل من خالل عدد من الظروف التي تشكل السياق 

الثقايف التي يتفتح داخلها. وبالجالء الذي يعيشه الفرد، يعب املجتمع عن نفسه رمزياً. سنتكلم عىل العمل الثاليث للثقافة تحديداً، ألن 

  )88-Caume 1995:87( .»ل ميكن فهمها دون حضور الحد الثالث )العالقة بني اثنني من الحدود الثالثة )جالء، فرد، مجتمع

]2] - ملحوظة دقيقة ذلك أن حد »تفاعل« ُفهم مبعنى G.H.Mead وله أربع مزايا للتوسط الجتامعي، تسمح بالقبض عىل فرادتها.1( 

هذا التواصل الجتامعي يرتكز عىل النعكاسية reflexivité ) املالزمة للتبادل الجتامعي 2( يرتجم الشكل الجتامعي لهذه النعكاسية 

بحقيقة أن التعارف املتبادل يؤدي اىل وفاق. فحاملا يتوصل األفراد إىل فهم متبادل، يحققون اتفاقا يحدث جامعة تحقق موضوعيتها يف 

لبيان بشكل طرف ثالث مرّمز، أي »القطب الخارجي الحيادي ل هو مع )لألول( ول مع  التبادل مساقاً  3( يفرتض  خارج ما بني – ذايت 

)الثاين(. ويحتل موقع املرجع املمكن األول والثاين، »األقران يف اختالفها« )ص 33(. هذا الطرف الثالث يتشكل من أمناط ثقافية )قواعد 

تبليغ، ألعاب أدوار، ضوابط أفعال، ترسيمة إدراك وتصنيف، ونصوص إرساء املوضوعية وكفالء ميتا – اجتامعية يف خارج حيث يلتقي: 

نصوص تذكر مبعلومات وتجارب، خطابات معيارية وتفسريية لالجتامعي(، رابعا. هذا اإلرساء للموضوعية يتم بواسطة نصوص توسط 

محددة تاريخياً – حيث اإلعالم، يؤمن يف املجتمع الحديث، إدارة الطرف الثالث مرّمزاً )خاصاً ملجتمع »تاريخي« )ص 43-42(.

]3] - إذ نقول إرساء موضوعية التوسط الرمزي، يجب أن نفهم من ذلك »انعكاس غريته«، »إنشاء مكان آخر، يلحظ ما هو خارج الجتامعي، 

مبا هو عليه« أي فضاء عام )وبكالم آخر أيضاً جهاز توسط رمزي(. »الهوية والرابط الجتامعي، هام هكذا، مضافات Corrélitifs، قضية 

تباعد املجتمع عن ذاته، ومن خاللها يصبح املجتمع مرئياً ألفراده« )ص 85-84(.

]4] - قضية إرساء موضوعية التوسط الرمزي، مل يعد يتحقق عىل طريقة الرأي العام، وإمنا عىل طريقة النزعة العلمية Scientificité »وهو 

يرتكز بعد ذلك عىل ثالثة مرتكزات: وسائل وأدوات تقنية )سمعية برصية مثالً(، وعىل اسرتاتيجيات يتطلب نجاحها، السيطرة عىل قواعد 

الخيار العقالين، ومعرفة تحليلية تسمح بتوقعات مرشوطة، وعىل تقانات، أي صيغ تُعرِّف طرق الترصُّف، يف إطار عمل عقالين، بالنسبة 

لغاية محددة، يف أي مجال كان«.)ص 108(.
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»التوسطات  هذه  الستبدال  )االنرتوبولوجية(،  اإلناسية  النتائج  براغامتية(  بطريقة  الخالصة  يف 

ميدان  يف  رمزية  بوسائط  اسرتاتيجي(  عمل  وقواعد  مستنبطة  إجراءات  طرائق،  التقنية)ماكينات، 

بي  العالقة  الشائك، حول  السؤال  هذا  جانباً  وضعنا  إن  وحتى   ،)[79 )ص  االجتامعي  التفاعل 

التوسط الرمزي، والتوسط التقني، فإننا نجهد لالعرتاف، أن التوسط مرتبط مبارشة، بالفعل الرمزي 

للمجتمع، وبالتحديد من خالل مفهوم الطرف الثالث املرّمز.

هكذا نرى اختالفاً واضحاً، يرتسم بي املؤلفي الثالثة السابقي، يف طريقة تفكر الطرف الثالث 

– وبالتايل التوسط – يعود اىل  انطالق األول، من اللغة والفاعل، والثاين من مساق مؤسسة الثقافة، 

والثالث من انرتوبولوجيا الفضاء العام. ويف املقابل، ميكن استخالص  ثالثة ثوابت: ](استخدام 

العنارص نفسها، لتعريف التوسط: ما بي - ذايت: Intersubjectivité واللغة والسيايس 2( املبدأ 

التوسط  3( وأضيف:  العكس.  التوسط وليس  نتيجة  التواصل االجتامعي،  الذي مبقتضاه، يكون 

يبنى حول نقطة ترّسب- تُسمى ما هو خارج، حيادي وسلبي. وهي بحسب – الذين يتدخلون يف 

مساق التواصل، من دون أن يكون للذين يسهمون فيه أي سلطة عليه. ويف الحقيقة، هذا ما تعنيه 

ز. بأساليب مختلفة، صورة الطرف الثالث، التي وصفها Louis Quéré كطرف ثالث مرمِّ

 la“ مؤلفه  يف   Antoine Henion هانيون  أنطوان  تعريف  الرابع،  التعريف  اىل  اآلن  لنأت، 

النظرة  من  التوسط«،  »سوسيولوجيا  الفرعي  وعنوانه  املوسيقي،  »الشغف   ”passion musicale

األوىل ال يبدو فيه، أية صورة للطرف الثالث. وهذا يعود اىل حقيقة أن املقصود، هو سوسيولوجيا 

التوسطات، أكرث منه تفحص التوسط، باملعنى الذي ميكن أن يفهمه املؤلفون الثالثة السابقون. 

أو  السيايس،  ليس مقاربة  نفسها متاماً. املرشوع  العنارص املكونة، هي  ليست  ومن جرّاء ذلك، 

اىل تصورات، من  يؤدي  الذي  االجتامعي،  التبادل  وانعكاسية  بي –ذايت.  ما  الثقافة، من خالل 

خالل استخدام نص دال، والتحليل يتبني، حول عنارص أخرى: تحديداً هذه التوسطات التقنية، أو 

االجتامعية )اآللة، التوزيع، تناغم األصوات والتسجيل( التي تأيت، لتسهم يف بناء عالقة، وتواصل 

التي  املوسيقى،  من  أمناط  وإمنا  عام،  بشكل  املوسيقى  مع  ليس  واملوسيقى.  الجمهور  بي 

تتوافق مع طريقة خاصة، لبناء العالقة مع طرائق مخصوصة لتعريف، واستخدام ومفصلة وتنضيد 

التوسطات. األولوية إذاً أُعطيت، لفهم مساقات، بناء العالقة بي الفن والجمهور.

دت، يف الشبكة املتنافرة ملا هو برشي وال –  ولكن، هنا أيضاً، فإن لعبة التوسطات، حتى وإن ُحدِّ

برشي، فإنها تنتظم، حول نقطة ترسّب، ترُتجم كام يبدو يل، تحديداً بغياب تعريف التوسط، يف هذا 
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املؤلَف. وبطريقة ما، فإن االنتقال، من سوسيولوجيا التوسط، نحو سوسيولوجيا اإلدمان، يف »صور 

الهاوي« “les figures de l’amateur” يبدو يل، كاستكشاف لنقطة الترسب هذه: التفّحص من حقيقة، أن 

انطالقاً من التوسطات، مير يشء ما، يقع حدث، عبور ال يبقي شيئاً كام من قبل؛ املقصود إذاً »التعرّف 

إىل لحظة العمل، مبا هو خاص، وال ينعكس ورؤيته، كتحول وعمل منتج Henion 2000:178 ولنلحظ، 

أننا بوصولنا اىل هذه النقطة، مل نعد بعيدين كثرياً، عام ميكن أن يكون، مقاربة للتوسط الجاميل]]].

طريقة أخرى لتفّكر التواصل؟

لنتوقف عىل املعاينة املزدوجة، التي أجريناها للتّو: معاينة الرجوع، إىل فكرة التوسط، الحارضة 

التي ال ميكن  الصعوبة،  معاينة  أخرى، عىل  والتواصل، ومن جهة  اإلعالم  فأكرث، يف علوم  أكرث 

لهذه  الدقة،  قليل  إعداد تعريف وإن  يبارش، يف  نفسه يف مواجهتها، كل من  نكرانها، والتي يجد 

اعتباره  باألحرى  ولكن  مالئم،  بسيط،  كمسعى  الرجوع،  هذا  اعتبار  عدم   )[ يعني:  هذا  الفكرة. 

الثقايف  البعد  فيها  يصبح  مرة،  )كل  امليادين  وبعض  املوضوعات،  بعض  تفّكر  الدليل، لرضورة 

أبعاد  عدة  بل  اثني،  اعتبار  تقصد  التي  املقاربات،  بعض  استخدام  أو  رهان(  موضع  للتواصل 

2( وعدم  بساطة(.  األكرث  إال  نأخذ  ثقافة وتصنيع، يك ال  تقنية وسيميائية(  )اجتامعية وسيميائية، 

كإشارة عمل  باألحرى  ولكن  قدرة،  للفكرة، مبنزلة عدم  مفهومي  تعريف  الصعوبة إلعداد  اعتبار 

نظري قيد الصريورة.

يف هذه الحالة، تقدم فكرة التوسط )وليس فقط استخدامها باإلنابة، كنوع من »الجوكر« النظري( 

فرصة حقيقية لعلوم اإلعالم والتواصل، ألنها تقود لتقديم سؤالي: سؤال معرفة إذا كان باإلمكان، 

أن تصبح مفهوماً علمياً، وسؤال حول تأثريها يف طريقة تفّكر التواصل. هذا هو التساؤل املفتوح 

عىل هذا النحو، الذي يسّوغ برأيي، الفائدة التي نستطيع أن نسديها له.

أ-التوسط هل ميكن أن يفعل شيئاً سوى اإلحالة عىل الفلسفة؟

]1] - املوسيقى »هي صف من األشياء، ولكنها ليست أي واحد منها: ليست إل اآللت، التوزيعات، حركات جسم، مشاهد وإعالم- كلها 

رضورية، ولكن كل منها غري كاف، لتنبثق وسطها. أحياناً ميكن أن يحصل يشء من هذه املجموعة. املؤدي يعرف، أفضل من أي كان 

ما إن، يضع توزيعاً عىل لوحته، لُبس املوضوع يف املوسيقى – إنه يعزف املوسيقى بالتأكيد، ولكن مع ذلك، حقيقة العزف نفسها هي 

املوسيقى. املوسيقىى ليست »مفعولً به لفعل خارجها آيل. املسألة الحقيقية التي يطرحها التوسط هي هنا: عىل العكس من سبب أو 

نتيجة، إنه ل ينفصل عن موضوعه. التوسطات يف الفن لها موقع براغاميت. إنها الفن الذي تظهره. إنها ل تتميز عن الذوق الذي توقظه: أي 

بهذه الصفة ميكن، أن تستخدم كمستند لتحليل وضعي وليس لنهدامها الذي ل يكل«.

)Hennion, Maisonneuve & Gomartm 2000: 178-9( الطريقة األخرى، لفهم عالقة سوسيولوجيا التوسط من مقاربة التوسط 

 Quand les anges deviemment de bien” .»هو بدنوِّها إىل ما قاله برينو لتور 1990 يف »عندما املالئكة تصبح حقاً رسالً سيئة

“mauvais messagers
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تعريف  إىل  الرامية  املحاوالت،  مختلف  قراءة  لدى  يُدهش،  أن  ميكن  الذي  األول  اليشء 

التوسط، هو املرجعية شبه الثابتة إىل الفلسفة، وحتى إىل الالهوت املسيحي. هذا يعود بوضوح، 

إىل أن املعنى الثاين للتوسط، الذي يخدم كوسيط )I.e.ce qui sert d’intermediaire( يتفق مع 

ديالكتيك هيغل والالهوت املسيحي: هام بالذات، نسقا التفكري اللذان يستخدمان، بشكل رصيح 

ومتطور، هذه الفكرة. عىل أن ليس كثرياً عىل ديالكتيك هيغل، أن يكون عادة مرجعاً، يف كتابات 

علوم اإلعالم والتواصل، باملقارنة مع فالسفة مثل أرنست كاسرير Ernest Cassirer، بول ريكري، 

تيودور أدورنو، والرت بنيامي أوجورجن هابرماس، الذين باستثناء بول ريكري، مل يناقشوا مبارشة، 

التوسط عىل ذلك النحو]]]. أما بالنسبة إىل الالهوت، فمن املؤكد أن تصوره للتوسط، يعمل كأداة 

تفّكر العمل الرمزي يف مجتمعنا، ولكن ذلك يحدث أمامنا، فيكون هنا، عىل نحو ال جدال فيه، 

بحث للمبارشة.

إن ما قلته سابقاً عن أسباب العودة اىل الفكرة، واىل ما ينتج من تفحص التعريفات املقرتحة، 

أدوات  لتعطي  املراجع،  هذه  تأيت  والتي مبوجبها،  أعاله،  املذكورة  الفرضية  تطوير  يحثني عىل 

للسيطرة، عىل نقطة الترّسب التي أدخلها، استخدام فكرة التوسط، يف مقاربة التواصل. إن قراءة 

مؤلف فرانكو كريسبي )Médiation symboliqye et Société( هي حول هذه النقطة ذات الفائدة 

األكرب، إذ يعرض، بطريقة واضحة، العالقة التي تقيمها، مختلف الفلسفات. مع التوسط الرمزي. 

سبب هذا الوضوح يعود اىل منطوق املصطلح االنرتبولوجي الذي يؤسس عليه تعريفه: »الثقافة 

كبعد انرتبولوجي، ميكن أن تعترب يف نظام الحياة مثل النتيجة املطّورة للتعقيد املتنامي، ألمناط 

العالقة والتواصل ما بي – ذايت وما بي – دنيوي« )crespi, 1983: 11(. تكون نتيجة ذلك استعاضة 

جزئية عن حتمية غريزية من توسط رمزي، جدير بإحداث التوافق، وتوجيه األفراد »بهدف إنشاء نظام 

اجتامعي، وسلوك متناسق يف نسق محدد من العالقات«]2] )ص 4]( كريسبي يسمي »االختالف«، 

تذبذب العالقات املحددة – غري املحددة، ويقرتح، وهذا محور مقاربته – أن الرمزي هو توسط، 

ليس النه يهدف اىل حل تناقضات االختالف، مبقتىض منوذج هيغيل، ولكن ألنه يبقى يف تذبذب 

االختالف: الثقافة متيل هكذا ملحو االختالف، النتاج املحّدد، ولكن يف الوقت عينه، فإن الفارق 

]1] - وأيضاً هل من املناسب التوضيح، أن التوسط ميتلك لدى ريكري، معنى محدداً: التوسط بني زمن ورسد، الذي يستند اىل توسط، 

)130-Ricoeur, 1983: 105( يُجرتح من خالل وضع عقدة ويتدخل هو نفسه يف التوسط الرمزي مبعنى كاسرير

]2] - مع أن كريسبي crespi يتخذ مرجعية ليس من ترنرTurner وإمنا من فاتيمو Vattimo ، فإن الطريقة التي يصف بها التوسط الرمزي، 

 Communitas  اتخذها من هذا التذبذب لعالقة محدد – غري محدد. وهي ل تكون من دون استدعاء التجاور – التناوب بني بنية وطائفة

لدى ترنر.
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الذي يشكل الوعي، ال يعود أبداً اىل التشكل كلياً، يف النظام الرمزي. وملقاربة مسألة االختالف 

بطريقة صحيحة، ينبغي قبول، كام يقول »يف آن املحدد أي رضورة نظام رمزي، وغري املحّدد أي 

حدود التوسط« )ص 22(.

فائدة تصّور التوّسط هذه، هي اإلسهام يف إعطاء منوذج، يسمح بتفّكر الطبيعة  الدينامية لهذا 

لنا  تقدم  املقاربة،  هذه  مثل  ألن  ليس  الرمزية.  ووظيفته  املفارق  عمله  الثالثية،  ميزتة  التوسط، 

هذه  متسك  توليفة  تعط  ألنها  بساطة،  أكرث  نحو  عىل  ولكن  للتوسط،  حقيقياً  تعريفاً  النهاية،  يف 

يثري مسألة  إنه  انرتبولوجي، أي  الوظيفة بحسب منظور  العمل، وهذه  الدينامية، هذه املزية، هذا 

العمل األنرتبولوجي، التي تتعهد فكرة التوسط بتعيينه.

التفّكر  وما إن تسجل هذه املسألة، يبقى بداهة العمل العلمي. األوىل تسجيل تعّهد بواجب 

مبوقع التوسط األنرتبولوجي، يف إطار فلسفي، يعطي هدفاً للبناء النظري، للمواضيع املدروسة، 

اقرتاحات  مختلف  أن  فحقيقة  الزاوية،  هذه  من  الفلسفة،  تثريه  سؤاالً  علمياً  التفّكر  مرشوع  أي 

 Louis( تعريف التوسط، يرجع غالباً ملقاربات، تعرض عمله الرمزي، بحسب مقوالت أنرتبولوجية

 dymont, Victor Turrer, Marcel Gaucher, Michel de certeau, claue Lefort, Louis Morin

الخ( تبدو يل عالمة استخدام فعيل لهذا املرشوع. إنها توظف, فعالً، لتفّكر املساقات الثالثة التي 

متيّز هذا العمل الرمزي، ملحاولة إنشاء إجابات، لألسئلة الثالثة، التي تحرض عند اللجوء، إىل فكرة 

التوسط: كيف ينتج بناء اجتامعي، انطالقاً من عنارص منفصلة )سؤال الدين والسياسة أي سؤال 

إنتاج ما يربط(؟ كيف تُنتج اللغة، انطالقا من إعطاء املادة، شكالً تقنياً )سؤال الرتميز(؟ كيف تُنتج 

املؤسسة، انطالقاً من العالقة والفعل )سؤال املأسسة، أي تبلور التطبيقات يف أجهزة(.

إننا من جهة، نالمس إذاً أسئلة ذات عمومية قصوى، عكفت عليها إىل حد ما، كل الفلسفات. 

ونجد من جهة أخرى، بحثاً نظرياً، تحليالت للواقع االجتامعي، وإنشاء أهداف. ميكن إذاً القول، إن 

فكرة التوسط، كام استخدمتها علوم اإلعالم، والتواصل تُحال حقاً عىل الفلسفة، ولكنها تُحال عليها، 

كام عىل حدودها )حدود عدم إمكانية تفّكر، وأقل من ذلك مناقشة أصل الرمزي(، وكام عىل اسئلة، 

تتعلق مبسعى انعكايس، وباملقابل وبشكل ملموس، بوصفي باحثاً، إذا أردت استخدام حد التوسط 

كمفهوم، يجب عيل بادئ األمر، وقبل كل يشء ]( مالحظة حقيقة أن هذه األسئلة تصدر عن الفلسفة 

2( وتصدر عن بحث متاسك فكرة التوسط منطقياً، وصالحيتها يف أبحاث علوم اإلعالم والتواصل.

انطالقاً من وجهة النظر هذه، نستطيع التساؤل، إذا ما كانت اسرتاتيجيات عدم التعريف، لفكرة 
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آن  تواصلية، هي يف  لتحليل موضوعات  العودة  املقصود  العلمي:  للحذر  فائدة  تحمل  التوسط 

أجهزة تقنية، اجتامعية ودوال، وليس استهداف تفكري، حول التوسط والرمزي: هنا يكمن االختالف، 

بي املسعى العلمي، واملقاربة الفلسفية.

ب- هل يقرتح التوسط طريقة جديدة لتصور التواصل؟

و«لجوء«  أنرتبولوجية  أسئلة  بي  التوسط،  لفكرة  املشرتك،  الوجه  بدور  االعرتاف،  يتم  إن  ما 

الوجه  بي  القسمة  هذه  ألن  خطرية،  صعوبات  إثارة  دون  من  يكون  ال  الدور،  هذا  فإن  إجرايئ، 

الفلسفي والوجه العلمي لهذه الحدود، يعود إىل تفويض الفلسفة العناية إلرساء منظور أنرتبولوجي، 

يستخدم كخطة خلفية، يف تعريف التوسط. أليست املواضيع التي يدرسها الباحثون، مذ ذاك، هي 

artefacts يف الحدود، التي تأيت، مبا هي عليه،  محض ظاهرات، ذات أصل برشي واصطناعي 

التفكري، والبحث بل واتخاذ موقف  بناء نظري، ال يشء فيه علمي، ويخضع ملبادئ  لتندرج يف 

إيديولوجي؟ إن يف ذلك تخّوفاً، يثري تحفظي إزاء فكرة التوسط: إنها متلك خصائص التوفيق بي 

عامل البحث وعامل الدراسة الفلسفية. والتقاسم الرضايئ بي وجهي، ال يبدو يل مقبوالً، كام أن 

توزيعاً دقيقاً ال ميكن الدفاع عنه. وعليه نجد أن استخدام حد التوسط، خالل السنوات األخرية، 

يظهر بوضوح، الحاجة إىل تعريف التوسط الذي هو يشء آخر، غري وجه مشرتك، يتمركز يف علوم 

اإلعالم والتواصل، وغري منظور أنرتبولوجي من طبيعة فلسفية. ومن جهة أخرى،فإن األعامل التي 

واجهت مبارشة، فكرة التوسط، بغية أن تجعل منها، مفهوما لعلوم اإلعالم، والتواصل تربهن يف آن، 

إمكانية فائدة، ورضورة مثل هذا التعريف. كل ذلك يرافع ليُقارب التقاسم، بطريقة أكرث دينامية، منها 

ميدانية، وبكالم آخر، بكلامت فيها أكرث، يف مجال الربمجة واملقاربة واملرشوع، منها يف مجال 

التقطيع والحدود والفصل.

مبقتضاها،  التي  النظر،  وجهة  بتغيري  تكون  هكذا،  األعامل  هذه  معالجة  يف  الطرق،  إحدى 

اإلعالم  علوم  الستخدام  األخري،  السبب  عن  بحثنا  ليكن  األنرتبولوجي.  املنظور  ملياً  نتفحص 

والتواصل، لفكرة التوسط وتعريفها أقل من أخذنا العلم، بأن ذلك، يشري اىل أن األبحاث، ما زالت 

أن علوم اإلعالم  لنفرض  العلمية. ولنكون واضحي:  للمعرفة  اكتشافها وبنائها، كمجال  يف طور 

والتواصل، هي يف طور مؤازرة اكتشاف العمل الرمزي ملجتمعنا؛ وذلك، ليس عن طريق ميتا – 
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نظرية لهذا العمل، وإمنا بانتاج معارف حول شكل هذا العمل وأمناطه]]]. تقدم هذه الوضعية مزية 

تحديد مالءمة مفهوم التوسط وصالحيته داخل حقل األبحاث يف علوم اإلعالم والتواصل.

ويف الحقيقة، بإعادة األعامل إىل سياقها، تلك التي تلحظ فكرة التوسط، وإدراجها يف مجموع 

األعامل، التي تبحث فعلياً أشكال العمل الرمزي وأمناطه، من وجهة نظر تواصلية، نحصل عىل 

تصنيف  إعادة   )2 أخرى.  جهة  ومن  للتوسط،  دقيقة  تعريف  إعادة   )[ جهة:  من  مزدوجة:  نتيجة 

التي سأدّون هنا، جوانبها األكرث وضوحاً، واألكرث عمومية. مستعيداً  نظريات اإلعالم والتواصل، 

عنارص عمل قيد البحث.

]( تعريفان للتواصل، يستخدمان حالياً كمرجعية، األول األكرث شهرة، واألكرث تعرضاً للنقد، يتصور 

التواصل كنقل للمعلومات، بي  قطٍب مرسل وقطٍب متلّق، يف حي أن التعريف الثاين، يستدعى أن 

البحث يف  التواصل االجتامعي، ال التقني، ويتصوره كتفاعل بي ذوات، اجتامعية، كعالقة بي ذوات 

تصبح أكرث أهمية من املعلومات التي تدور بينهم. وعليه، وعىل نقيض فكرة مسبقة فإن تنضيد تصورّي 

التواصل هذين )منوذج املعلومات ومنوذج التفاعل( ال يسمح باإلمساك بالتقني، واالجتامعي معاً]2].

ألن مثة أيضاً فقداناً للبعد اإلعالمي الخالص. أما منوذج التوسط، فهو عىل العكس، يستطيع ذلك يف 

الحدود، التي يظهر فيه التواصل كاستخدام لطرف ثالث، يتيح إمكانية التواصل االجتامعي، يف حي 

أن عوامل اإلنتاج واالستقبال، هي، مسبقاً، منفصلة بطبيعتها]3].

وإذا نظرنا إليه عن كثب، فإن شجرة النسب لهذا النموذج، تبّي أن باحثي بارشوا يف استكشاف 

تصور التواصل هذا. وهكذا نستطيع متييز ثالث سالالت، ركّزت عىل اللغة، عىل التقانات وعىل 

الثقافة كعامل بناء )وإذا أردنا تأسيساً( لرشوط إمكانية التبادل هذه، وبتعبري بسيط، سأقول إن األول، 

بي هذه السالالت، ُوّضح من خالل البنيوية الداللية واالنرتبولوجية بل والسوسيولوجا]4]. والثاين 

من خالل أبحاث، عن الدور الرمزي للتقنية لـ Innis و Mcluhan أو Debray، وباملقابل من خالل 

]1] - نفهم ذلك، أصالة هذه املشاركة مع أنرتبولوجيا ثقافية للمجتمع املعارص، تبدو يل ترتكز، عىل األخذ بالعتبار، البعد املادي، التقني، 

القتصادي والرمزي )باختصار البعد اإلعالمي( للموضوعات التواصلية )دفالون(. وبكالم آخر عىل ما كان Louis Quéré قد تركه جانباً 

من مقاربته: »األشكال والجهاز األمبيقي إلرساء موضوعية التوسط الرمزي« )Quéré, 1982: 178(. هذه املقاربة الجديدة األنرتبولوجية 

للتواصل، يدعيها بوضوح مؤلفون آخرون )انظر مثالً )lardellier 2003, Coman 2003(. وبرأيي إن يف هذا التجاه، ميكن أن تُبنى 

منهجية ستجيب لنحو علمي ل بحثي ول فلسفي.

]2] - مثاًل سوسيولوجيا الستعامل، الستعالمات تواجه مبارشة الصعوبات التي يثريها مثل هذا التصور.

]3] - هذا النموذج أظهر كل األوهام أنه يكفي »إقامة عالقة« بني املنتجني واملتلقني من خالل موضوعات دالة حتى يحدث تواصل.

]4] - من وجهة النظر هذه قد يكون من املحتمل رضورة العودة اىل اعامل بارت او بودريار يف علم الدللة)من دون نسيان البعد النقدي 

ألعاملهام( أو أيضاً اىل بنيوية لفيسرتوس، وذلك من زاوية مختلفة عىل يشء من الحرص والتعزيم، والتي تتفوق حالياً مع ما نسميه »ما بعد 

الحداثة«.

الملف
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أعامل  خالل  من  والثالث  التوسطات]]]،  او  االستخدمات،  لسوسيولوجيا  االمربيقية،  الدراسات 

مدرسة فرانكفورت، أو منظرين يف الفضاء العام، دمغ مركزهم الحاسم كثرياً من األعامل، والتقى 

حوله بشكل ما، عدد كبري من البّحاثة الذين اشتغلوا عىل »تواصل الجمهور« و«الصناعات الثقافية« 

ووظيفتها يف املجتمع.

2( واالعرتاف بتعريف ثالث للتواصل بعيداً عن أن يصبح اآلخران باطلي، يقود العتبار هذه 

التعريفات، ليست متنافسة إبستمولوجيا، وإمنا كأعامل تاريخية، أتت لتجيب  عن اهتاممات، لهذا 

البعد أو ذاك من التواصل. ومن وجهة النظر هذه، ينبغي تتبّع شجرة نسبها واستخالص السالالت، 

التي تشّكلها والتي شّكلت غناها]2].

يكفي، حتى اآلن، مالحظة أن النموذج األول بي هذه النامذج يغطي امليادين الثالثة للتقني، 

واإلعالمي وألسنية التواصل، وينحو ليرتكنا نعتقد، أنه قد أّمن ما يقرتحه منوذج التواصل. أما الثاين، 

باعتباره التواصل حصيلة التفاعل بي اثني أو عدة ذوات اجتامعية، يتعهد فكرة أن الثقايف، يعود 

إىل تطبيق أنساق دالّة فيام بي ـ ذايت )حتى وإن فُهمت كتفاعل بي ذوات اجتامعية(]3].

وعىل العكس، ما يظهره منوذج التوسط من العنارص، )اإلعالم، الندوات االجتامعية، العالقة 

الخ(، أقل مام يظهره من متفصل هذه العنارص، يف جهاز خاص، )النص، اإلعالم )امليديا( والثقافة. 

ويف الحقيقة إن هذا التمفصل هو الذي يظهر كطرف ثالث.

.Jesus Martin-Barbero dans des medias aux médiation 1997( 1]- ينبغي أن نضيف إليها مقاربات قليلة الشهرة يف فرنسا كمقاربة[

]2]- مثاًل، منوذج ريايض ونظرية أنساق من أجل منوذج اإلعالم وأيضاً، الفعالية الجتامعية لوسائل اإلعالم )امليديا( والبعد التواصيل 

 Yves Winkinللغة من أجل منوذج اإلعالم، وبراغامتية التواصل، وسوسيولوجيا التفاعل للثاين الذي أعطى هذه املجموعة التي اقرتح

جمعها تحت التسمية العامة »أنرتبولوجيا التواصل«.

]3]- ولنلحظ باملناسبة، أنه، عىل سبيل املثال، من هذا النموذج تحرر Goffman  حاملا اقرتح مقاربة انطالقاً من الطقوس ومن مخطط نظري.

ط موضع خالف التوسُّ



الميديا الدينية
بحث يف املنظور اإلسالمي لإلعالم الفضائي

]*[
محمد رضا زائري]]]

قدمت القنوات الدينية اإلسالمية عىل امتداد تجربتها – بدءاً بأواخر مثانينيات القرن العرشين 

املنرصم- منوذجاً غنياً لدراسة ظاهرة اإلعالم التلفزيوين الديني يف العامل العريب. لعل الجانب 

األهم يف دراسة هذا النموذج هو كرثة القنوات الفضائية اإلسالمية، وتنوع أساليب عملها، مبا 

يعكس تعدد التجاهات والتيارات الدينية واملذهبية التي تعب عنها.

يف هذا البحث نقرأ للباحث اإليراين محمد رضا زائري رؤية نظرية وتطبيقية لإلعالم الديني 

من منظور إسالمي، حيث يتطرق إىل مفهوم اإلعالم يف ضوء النص القرآين وما ورد بشأنه يف 

الرتاث العريب اإلسالمي. يف الجانب التطبيقي ناقش الباحث ظاهرة القنوات الفضائية وطريقة 

أدائها والثغرات التي تواجهها.

»المحرر«

 ال يفارق اإلعالم اإلسالمي، مفهوم اإلعالم كإطار نظري عام، إال يف الوظيفة واللغة املخصوصة 
التي تؤدي مادته اإلخبارية. مع ذلك فإن املصطلح نفسه ال يكتسب معناه الخاص إال من خالل 

تعبريات اللغة الدينية اإلسالمية. ذلك بأن كلمة اإلعالم يف القرآن الكريم، ويف لسان العرب وعند 

فقهاء اللغة، تناظرها مجموعة من املفردات املرادفة، وكل منها يعربِّ عن صنف معي من األصناف 

التي تعود كلها إىل ما ندعوه يف لغتنا املعارصة بـ »اإلعالم«.. ونستطيع أن نجد يف النص القرآين 

*- أستاذ جامعي وباحث يف علم الجتامع الديني ـ إيران.
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الكثري من هذه املفردات: كالخرب، والنبأ، اإليصال، والبالغ والتبليغ، والرسالة اإلرسال والرسول 

والدعوة..الخ..

وميكن فيام يأيت أن نعرض املعاين والدالالت الدينية للمفردات سابقة الذكر.

أواًل: اخلب

الثقايف  البناء  ويف  خاصة  وتكثّفه  اللغة  يف  اإلعالم  مفهوم  تلخِّص  محورية  مفردة  »الخرب« 

اإلسالمي عامة. يف اللغة-وحسب املحدث واللغوي ابن وهب يف »الربهان«- »أن الخرب استجالء 

للبواطن]]]، فلوال ما أتانا من الخرب يف رشح مراد الله – عّز وجّل – يف الصالة والصيام ومعنى الكفر 

ملا عرفنا باطن ذلك، وال مراد الله عز وجّل يف الصالة والصيام، وال كان  ظاهر اللغة يدل عليه، بل 

كل من دعا مصلياً، وكل من أمسك عن يشء صامئاً، وكل من سرت شيئاً كافراً«]2].

ثانيًا: اإليصال

}َولََقْد  تعاىل:  قوله  الكريم  القرآن  ففي  والداللة.  املعنى  وثقى يف  واالتصال عروة  الخرب  بي 

لَْنا لَُهُم الَْقْوَل لََعلَُّهْم يََتَذكَُّروَن{]3]. ومن هذه الزاوية، يعني االتصال يف الفهم واملامرسة الدينية  َوصَّ

اإلسالمية، تحويل كل خرب اىل مادة للرتشيد والدعوة إىل دين الله. وإذاً، فالعمل اإلعالمي اإلسالمي 

يؤثر  التي  الطرق  االجتامعية، وهوميثل شتى  العملية  التواصل يف  أساسية من حقائق  هو حقيقة 

فيها املرسل أو يتأثر بها املرَسل إليه »بالرّب والتودد وعدم الجفاء«، وقد تكون هذه الطرق مبارشة 

وشخصية أوغري مبارشة وال شخصية؛ فاإلعالم هوحامل العملية االجتامعية، والتحرير اإلعالمي 

هوالذي يحقق الوصول إىل الجامهري من خالل قناة االتصال]4].

ثالثًا: النبأ

»النبأ« مفردة قرآنية جديرة باملالحظة، وهي املفردة التي تحمل اسم السورة األوىل من الجزء 

يقع  القرآين،  النص  )النبأ( يف  لفظ  استخدام  أن  نالحظ  الكريم. ومن خاللها  القرآن  من  الثالثي 

عىل وجه الدقة يف مجال اإلخبار اإللهي ألنبيائه ورسله عن أمره بواسطة الوحي. وحي يقال: نبّأه 

]1]- أبوالحسن بن اسحق بن سليامن بن وهب »البهان يف وجوه البيان«- تقديم حفني محمد رشف- مكتبة الشباب العريب – القاهرة – 

1969 – ص 112.

]2]- سورة القصص – اآلية 51.

]3]- سورة القصص- آية 51.

]4]- محمد حمد خرض- مطالعات يف اإلعالم – دار خرض للطباعة والنرش والتوزيع – بريوت – -196 ص 56.

الميديا الدينّية



االستغراب

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

72

باليشء: أي أخربه به وذكر له قصته. والنبأ هو«الخرب ذوالشأن والقصة ذات البال. والجمع انباء«]]]. 

وإىل ذلك مثة الكثري من اآليات حول »النبأ« والتي تؤدي غاية املعنى بي املرِسل واملرَسل 

إليه، نذكر منها ما جاء يف سورة التحريم:}َقالَْت َمْن أَنَبأََك َهَذا َقاَل نَبَّأيَِنَ الَْعلِيُم الَْخِبريُ{]2].

رابعًا: الدعوة

أويف  القرآين،  النص  يف  حولها  ورد  ما  سواء  الديني،  اإلعالم  عمق  يف  تدخل  الدعوة  مفردة 

الثقافة الدينية اإلسالمية. يقال يف اللغة عىل سبيل املثال: دعوُت فالنًا؛ أي: ِصْحُت به واستدعيته. 

بَيْعة  إىل  يدعون  قوم  عاة:  والدُّ التداعي،  وهو  يجتمعوا،  حتى  بعًضا  بعضهم  دعا  القوم:  وتداعى 

هدى أو ضاللة، وأحدهم داٍع، ورجل داعية: إذا كان يدعو الناس إىل بدعة أوِدين، أُدخلت الهاء 

للمبالغة]3]. أما املدلول االصطالحي للدعوة: فيؤدي املراد نفسه مام سبق لنا وذكرناه من مفردات. 

والنهي عن  باملعروف  األمر  وأخالقًا، وهي  عقيدة ورشيعة  اإلسالم،  رسالة  تبليغ  تعني  "فالدعوة 

املنكر، والنصيحة، والحض عىل الطاعة، وااللتزام بدين اإلسالم يف جميع شؤون الحياة من أجل 

التمكي لدين الله يف األرض، والفوز بالجنة والنجاة من النار]4]".

م العلامء والباحثون تعريفات متعددة للدعوة؛ منها أن: )الدعوة عملية إحياء  يف السياق عينه، قدَّ

لنظاٍم ما؛ لتنتقل األمة بها من محيط إىل محيط(، وعىل هذا يُعرِّف املحقق رؤوف شلبي ـ الدعوة 

اإلسالمية مبا يأيت:

هي الحركة اإلسالمية يف جانبَيْها: النظري والتطبيقي.

من حيث هي: حركة بناء للدولة اإلسالمية.

من حيث هي: دفاع عن استمرار وجود الدولة اإلسالمية]5]

وإنذار،  وتبليغ  وإرشاد،  هداية  هي  حيث  من  الدعوة  عن  الكريم  القرآن  يف  اآليات  ث  وتتحدَّ

إِىَل  يََشاُء  َمْن  َويَْهِدي  اَلِم  َداِر السَّ إِىَل  يَْدُعو  وجهاد بالقرآن الكريم، كام هي يف قوله تعاىل:}َواللَُّه 

رِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم{]6].

]1]- ابن وهب – املصدر نفسه – ص 115.

]2]- التحريم- آية 3.

]3]- ابن منظور – لسان العرب – الدار املرصية للتأليف والرتجمة- القاهرة 1985 – ص 95.

]4]- محمد عيل النجار – معجم ألفاظ القرآن الكريم – الجزء السادس- الدار املرصية- القاهرة 1989– ص 95.

]5]- رؤوف شلبي – الدعوة اإلسالمية يف عهدها امليك – مطبوعات مجمع البحث اإلسالمية – املدينة املنورة – 1974 – ص 36-32.

]6]- يونس – آية 25.

فضاء الكتب



االستغراب

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

73

َعَذاٍب  ِمْن  َويُِجْركُْم  ُذنُوِبكُْم  ِمْن  لَكُْم  يَْغِفْر  ِبِه  َوآِمُنوا  اللَِّه  َداِعَي  أَِجيُبوا  َقْوَمَنا  تعاىل:}يَا  وقوله 

أَلِيٍم{]1].

ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك{]2]، وقوله تعاىل:}َوَجاِهْدُهْم ِبِه  كام جاء قوله تعاىل:}يَا أَيَُّها الرَّ

ثُِّر* ُقْم َفأَنِْذْر{]4]. ِجَهاًدا كَِبريًا{]3]، وقوله تعاىل:}يَا أَيَُّها الُْمدَّ

مام سبق يتضح أن الدعوة هي عملية دعاء وتبليغ وإنذار، وبذل للجهد، وهداية إىل الطريق 

املستقيم، ومغفرة الذنوب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. وعىل ذلك، فإن الدعوة بحسب ما 

يذهب إليه الكثريون من املحققي هي: )إنذار الناس وتبليغهم دين الله تعاىل، وبذل الجهد يف 

نصحهم بالتي هي أحسن؛ للرتقي بهم إىل أعىل املراتب(. ثم إن من أخص الصفات وأفضلها يف 

اإلنذار والتبليغ وهداية الناس إىل دين الله عز وجل- خصيصة التدرج، وتعني الرتقي بالناس شيئًا 

التعريف،  هذا  من  وانطالقاً  الدرجات(.  أعىل  إىل  بهم  للوصول  املهم؛  ثم  باألهم  والبَْدء  فشيئًا، 

ينطلق اإلعالم الديني اإلسالمي من مبدأ شمولية الرشيعة اإلسالمية لجميع شؤون الحياة وسلوك 

عاملية  تؤكد  التي  املواطن،  من  كثيـر  يف  القرآين  الخطاب  يف  الشمولية  هذه  وتتضح  اإلنسان، 

اإلسالم منها:

أ ـ كونه ديناً للناس أجمعي، كام يف اآلية: }َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّ كافًَّة لِّلنَّاِس بَِشيـرا َونَِذيـرا* َولَِكنَّ 

أَكرَثَ النَّاِس َل يَْعلَُموَن{.]5]

ب ـ عمومية األحكام اإلسالمية: أي تشتمل عىل كل سلوك اإلنسان وشؤونه.

ج ـ عمومية الجزاء: فالكل سيحاسب عىل الخيـر والرش، يف الصغيـرة والكبيـرة.

د ـ عمومية التبليغ: فكل مسلم ومسلمة مسؤول عن تبليغ دينه بالقدر الذي يستطيع، وهذا عمٌل 

إعالمي بحت]6].

خامسًا: البالغ والتبليغ

إن املفردة األكرث تطابقاً مع روح اإلعالم اإلسالمي هي تلك التي اصطلح عليها بـ »التبليغ«. 

]1]- األحقاف – آية 31.

]2]- املائدة – آية 67.

]3]- الفرقان –  آية 52.

]4]- املدثر – آية 2.

]5]- سبأ: آية 28.

]6]- رؤوف شلبي- مصدر سبق ذكره- 
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وهذه املفردة تؤدي مهمة مزدوجة إلعطاء اإلعالم اإلسالمي بعده العقائدي واالصطالحي. فالتبليغ 

معناه اإليصال والبالغ، وهي مهمة األنبياء ومن بعدهم األوصياء ومن بعدهم العلامء.

والتبلیغ  ـ بحسب ما يعرِّفه الباحثون ـ یجب أن یکون هادفاً وقامئاً علی مضمون فکري أصیل، 

فهو دین الله ورساالته وتعالیمه، وال یکون التبلیغ بنرش الفکر الخاص، أوالرأي الخاص، بل یتحتم 

علی املبلَّغ أن ینقل الفکر األصیل«]]]. ونظریة التبلیغ أکدتها اآلیات القرآنیة، واعتربتها مهمة ناجزة 

تفرض علی أهل الهدی ومن یتبع سبیل الهدایة، ومن جملة السیاسات الکربی لعملیة التبلیغ أن 

یکون املبلغون علی بصیرة من أمرهم وعلی بصیرة من دینهم وعلی بصیرة من فهم الطریق والوقائع. 

ومام تقدم فإن النظریة اإلعالمیة يف القرآن تقوم عىل تبليغ رساالت الله )الفکر اإلسالمي وتعالیم 

دینهم  أمر  )إلی رساالته( وهم علی بصیرة من  الله  إلی  یدعون  أناس رسالیین  ید  الله( علی  دین 

واألسباب،  واللغة  واألدوات  الوسائل  الله يف  یخشون  ممن  وأوضاعهم، وهم  وزمانهم وحیاتهم 

وال یخشون غیرالله من الذین یصدون عن سبیل الله فال تأخذهم يف الله لومة الئم أوحسد حاسد 

أوشنآن معتد أوآثم.[«]2]  وما ذاكـ  حسب الرأي املتفق عليه بي العلامء املسلميـ  إال ألّن الّداعي 

الناّس.  من  کبیراً:  فضاَلً  ذلك  يف  یری  جمهوره  إلی  الرّسالة  هذه  ینقل  أن  یحاول  الّذي  وا ملبّلغ 

وإظهار  الفردیة  والنزعة  الشخيص  والرأي  الهوی  عن  الحدیث  مقابل  يف  الله  لرّساالت  وا لتبلیغ 

الخصوصیات للمبلغ بل للرساالت وما فیها من حکمة ومنطق وعقل وفهم ووعي ودرایة ومواءمة 

العملیة،  ما هو خاص يف هذه  إدخال  أمکن عن  ما  ا البتعاد  تستلزم  واتساق وانسجام وغیر ذلك 

والسعي لعدم الزیادة أو النقصان. وکلام کان الشخص أعظم يف هذه املهّمة کانت مسؤولیته أخطر 

يف عملیّة التبلیغ، سواء لجهة أصل العملیة أو لجهة الحرص علی نوعیة التعالیم املقدمة والتي 

یجب أن تکون مساویة مائة باملائة للوحي وملا نزل من عندالله تعالی، ذلك كله لتحذیر األشخاص 

الذین سیسمعون قول الله تعالی بأنه ال أحد یحق له أن یتدخل يف التعالیم زیادة أو نقصاناً وإن أي 

تقّول فیها سیؤدي إلی هذا العذاب املشدد األلیم.« فهناك إذن، هدف إلهي لهذه العملیّة التبلیغیة 

یبتغي الّداعي من خالله هدایة أکرب عدد ممکن من الّناس وهذا عائد اىل ان وظيفة التبليغ اإللهي 

الصعید  األبدیة، سواء علی  السعادة  الکامل اإلنساين حیث  إلی  البرش  إیصال  لها سوی  نهاية  ال 

الفردي أو الجامعي، وهو الهدف األسمي الذي من أجله بعث األنبیاء، وأنزلت الکتب السامویة، 

ووضعت الرشائع، وُسنت القوانین اإللهیة. ومبا أن الوصول إلی هذا الهدف البعید دفعة واحدة غیر 

]1] بالل نعیم، بحث حول اإلعالم يف القرآن- دار الهادي- بريوت- 2002، ص19.

]2] املصدر نفسه، ص22.
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ممکن، کان البد من التدرج يف بلوغه، لذلک کان هناک أهداف جزئیة  ومرحلیة تصب کلها يف 

خانة الهدف النهايئ، مثل الهدایة إلی الله تعالی، والدعوة إلی التوحید، وإظهار األحکام الرشعیة 

لتعبید طرق الطاعة، وسد طرق املعصیة، وبیان الصفات اإللهیة للتخلق مبکارم األخالق، والتنزه 

عن الرذائل ومساوّي الخصال... إلخ. ولذلك قد یتمکن املبلّغ من إیصال بعض الناس إلی بعض 

هذه األهداف من دون بعضها اآلخر، ولیس يف ذلك ضیر، فکلام اقرتب اإلنسان من الکامل النهايئ 

کان ما حققه املبلّغ من نجاح أکرب، فال بد يف سلوك أیة طریق من الرشوع يف السیر يف مراحلها 

األولی«]]]. 

وهناك عنرص مهم جّداً يف هذه العملیّة حسب نظریّة التبلیغ القرآين والّذي یتجىل يف شخصیة 

من یدعو ویبلّغ وهم: »الرسالیون: أهل التبلیغ، حملة الرّسالة، النبي وأهل بیته وأصحابه وجمیع 

من  مبجموعة  یتمتعوا  أن  یجب  الذین  العلم  وأهل  واملفکرون  واملجتهدون  والفقهاء  العلامء 

الصفات الخاصة واملميزة. أي أن يكونوا: 

ـ علی بصیرة من دینهم )عاملون مبا یبلغون(. 

ـ علی تقوی من الله )یلتزمون مبا یعلمون، ویلتزمون مبندرجات الرّسالة يف الوسائل واألسالیب(.

ـ علی بصیرة من عملهم )يف معرفة الزمان واملکان والخصوصیات(. 

تغییر سیاساتها  أوإلی  املهمة  ترک  إلی  الرعب  یأخذهم  الله، حتی ال  إال  أحداً  یخشون  ـ ال 

وتوجیهها مبا یناسب أهل الباطل«]2]. 

وهذا الواجب اإللهي یشمل جمیع املؤمنین بالله تعالی ولیس رجال الّدین فقط. ونجد ذلك 

من خالل التوکید علی دراسة املبادئ واألسس اإلميانية والعقائدية يف اإلعالم اإلسالمي: 

ولنأخذ النقطة األوىل يف دراسة اإلعالم اإلسالمي هي ما ورد من توجيهات يف القرآن الكريم 

وأوامره یقول تعاىل:

»وانذر عشیرتك األقربین«]3] ویقول تعالی: »والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا...«]4] ویقول 

]1]-  املصدر نفسه، ص24.

]2]-  املصدر نفسه – ص 25.

]3]- سورة الشعراء – 214.

]4] سورة العنكبوت – 69.
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أیضا: »نحن أعلم مبا یقولون، وما أنت علیهم بجبار، فذکر بالقرآن من یخاف وعید«]]]. وقوله يف 

سورة »النحل«: »ادع الی سبیل ربك بالحکمة واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن 

ربك هو أعلم مبن ضل عن سبیله وهو أعلم باملهتدین«]2].

وإذن، فاألمر اآللهي هنا هو الدعوة إلی الله... والدعوة الی الله لها أسس انذاریة  أو تربویة... 

وتتحدد هذه األسس عندما تتحدد البیئة التي ندعو بها إلی الله... فاإلنذار للعشیرة األقربین الذین 

یعرفون الدعوة ویفهمون الدین ولکنهم یعرضون عنها کرب وغطرسة... والدعوة بالحکمة واملوعظة 

الحسنة عندما یتطلب األمر دعوة تربویة للذین یفهمون منطق الحیاة...]3]: 

غیراملسلمین  اِلی  الدعوة  هذه  تصل  هل  التايل:  هو  املقام  هذا  يف  يثار  التي  السؤال  ولکن 

وتتجاوز حدود األّمة املسلمة لتشمل الّناس جمیعاً، أو تختّص باألّمة املسلمة فقط؟ يف الجواب 

عن هذا السؤال يجمع العلامء والباحثون املسلمون عىل: أن »من الواجب املتیقن أن تظل الدعوة 

مشغولة بأمر املسلمین وخاصة األمة، تذکرّهم بحق دینهم، وتنبههم عند غفالتهم، وتقیل عرثاتهم، 

واألباطیل،  الشبهات  عنها  وتدرأ  وعظمها،  دینهم  حقائق  صحة  إلی  وتطمئنهم  خطاهم،  وتُسّدد 

حیاة  وغیرها،  والسیاسة  واالجتامع  االقتصاد  شعائر ورشائع، يف  مجتمعاتهم،  الدین يف  تقیم  ثم 

ه إلی الناس من  ومنهجاً، تصدیقاً وتحقیقاً«. يضيف: »وخطاب القدوة هو أول خطاب یجب أن یُوجَّ

أصحاب الدعوات وَحَملة الرّساالت ومن اتبعهم بإحسان وخلفهم بإیامن، وإال فسیبقى الناس يف 

حاجة شدیدة لهذا الخطاب، مهام وجه إلیهم من خطاب آخر، وإن َجُمل أوکَُمل. ولقد کان النبیون- 

أنفسهم- خیرین  للناس، یقدمون لهم  الله وسالمه علیهم ـ قبل أن یقدموا خطاب ربهم  صلوات 

صالحین راشدین- فیجد الناس فیهم الصدق واألمانة، والرب، والحرص علی نفعهم، فیرضون بهم، 

ویرجون منهم، ویتخذونهم أسوة حسنة«]4].

سادسًا: الرسالة

للناس  رسالة  اإلسالم  كون  يف  تتمثّل  وهي  ورئیسة  مهمة  نقطة  اِلی  نصل  املفردة،  هذه  عند 

أجمعي، ورسالة اإلسالم رسالة عاملیة. غیرمحدودة بزمان وال مکان، وال بأمة وال بشعب وال بدولة 

أو جامعة. وبالتايل فهي لیست رسالة لشعب خاص یزعم أنه وحده شعب الله املختار وأن الناس 

]1] سورة ق – 45.

]2] سورة النحل – 125.

]3] زهیر األعرجي- الشخصیة اإلسالمیة مؤسسة إعالمیة، دار التعارف – بريوت -1982 ص38.

]4] عبدالله الزبیر عبدالرحمن، من مرتکزات الخطاب الدعوي، دار العبيكان – الرياض – -2001 ص68.
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جمیعاً یجب أن یخضعوا له. كام أنها لیست رسالة إلقليم معي يجب أن تدين له كل األقاليم يف 

ر الطبقات األخرى لخدمة  االرض وتجبي له مثراتها وأرزاقها. أو كذلك لطبقة معينة مهمتها أن تسخِّ

مصالحها أواتباع أهوائها أوالسیر يف رکابها]]]. 

ويف آيات القرآن الکریم ما يؤكد علی عاملیة رسالة اإلسالم نشري يف ما يأيت إىل بعضها: 

]( »وما هو إال ذکر للعاملین«]2]. 

2( »نذیراً للبرش«]3].

3( »إن هو إال ذکر للعاملین«]4].

4( »إين رسول الله الیکم جمیعاً«]5].

5( »لیکون للعاملین نذیراً«]6].

وکون اإلسالم رسالة عاملیة فمعنی ذلك أن أحکامه صالحة لکل زمان ومکان، ومهیأة للبقاء 

جاء  الفقهاء-أنه  حسب   – األصلیة  وصفاته  اإلسالم  بدیهیات  من  ولعل  والعموم.«]7]  واالستمرار 

لعموم البرش ومل یأت لطائفة معینة منهم أو لجنس خاص من أجناسهم، قال تعالی: »وما أرسلناك 

إال کافة للناس بشیراً ونذیراً« وقال تعالی: »قل یا أیها الناس إنی رسول الله إلیکم جمیعاً« وعموم 

اإلسالم هذا غیرمقصور علی مدة معینة من الزمن أوجیل خاص من البرش وإمنا هو عموم يف الزمان 

کام هو عموم يف املکان، ولهذا فهو باق ال یزول وال یتغیر وال ینسخ، ألن الناسخ یجب أن یکون 

يف قوة ا ملنسوخ سواء أکان النسخ کلیاً أم جزئیاً، وحیث إن اإلسالم ختم الرشائع السابقة کلها وإن 

انقطعت وأن الوحي  محمداً )ص( هو خاتم األنبیاء واملرسلین، فمعنی ذلك أن الرشائع اإللهیة 

اإللهي مل یعد ینزل علی أحد، قال تعالی: »ما کان محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله 

وخاتم النبیین« وعلی هذا ال یتصور أن ینسخ اإلسالم أو یغیره يشء«.]8] 

]1]- ز. األعرجي- الشخصية اإلسالمية – مؤسسة إعالمية- مصدر سابق- ص 51.

]2]- سورة القلم، اآلية 52.

]3]- سورة املدثر، اآلية 36.

]4]- سورة التكوير، اآلية 37.

]5]- سورة العراف، اآية 158.

]6]- سورة الفرقان، اآلية 1.

]7] املصدر نفسه، ص136.

]8] املصدر نفسه، ص57.
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2 - القنوات الدينية اإلسالمية: ظروف النشأة ورشوط الوالدة

الجامعي  الشخيص  االتصال  وسيلة  عىل  االوىل  اإلسالم  عصور  يف  الديني  الخطاب  اعتمد 

وخاصة يف املساجد كأمكنة دينية جامعة. إذ كان يلتقي فيها طالب العلم الفقهاء والعلامء خالل 

حلقات درس اتخذت فيام بعد نهجاً منتظامً كان له عظيم األثر يف نرش علوم الدين. كانت املساجد 

أشبه بجامعات إسالمية يتزود الناس فيها بعلوم الدين ويتفقهون باملسائل املرتبطة بحياتهم اليومية إىل 

جانب انتشار حلقات تحفيظ القرآن الكريم. وإىل جانب اإلعالم بوسيلة االتصال الشخيص والجمعي 

)أوالجامعي( كانت هناك وسيلة تدوين املخطوطات ونقلها، وكانت هذه الوسيلة بديال من الوسائل 

الطباعية الحديثة املعروفة اآلن. وكثري من أمهات الكتب الدينية املوجودة اليوم، نُِقلت وطُبعت يف 

العرص الحديث عن أصول مخطوطات قدمية كتبت يف عصورها بأيدي كاتبيها من العلامء]]].

العودة  الديني اإلسالمي، فيمكن  تاريخي مكثف لتطورات  الخطاب  واذا كان من استعراض 

الخامس عرش امليالدي. وقد متثل ذلك  القرن  منتصف  بظهور املطبعة يف  ازدهاره  بدايات  إىل 

عرب انتشار الكتب املطبوعة واقتناء الناس لها وتزايد أعداد طالب العلم، وتعدد املعاهد الدراسية 

الدينية يف مختلف املجتمعات اإلسالمية.

البداية  يف  جداً  متواضعة  مكانة  احتل  الديني  الخطاب  إن  املضامر  هذا  يف  القول  وميكن   

مع ظهور اإلذاعة والتفلزيون يف القرن العرشين. جرى ذلك عىل شكل برامج دينية كانت تتمثل 

غالبا يف أحاديث وقراءات دينية إىل جانب تالوة بعض آيات القرآن الكريم، ثم تنوعت محتويات 

الدينية،  الدراما  اإلذاعية،  الندوة  مثل  مختلفة  صيغاً  لتأخذ  وأساليبه  اإلعالمي  الديني  الخطاب 

إذاعات  انشاء  نحو  الرأي  اتجه  ثم  الجمعة وغريها.  اىل خطبتي  الصالة،  آذان  الديني،  املسلسل 

يف  الكريم  القرآن  إذاعات  فأنشئت  الديني،  لإلعالم  أساسية  ركيزة  مبنزلة  تكون  متخصصة  دينية 

مرص واململكة العربية السعودية وإذاعة نداء اإلسالم يف مكة املكرمة، وحذت الجزائر هذا الحذو 

بإنشائها يف التسعينيات من القرن العرشين إذاعة القرآن الكريم، ونعتقد أن معظم الدول اإلسالمية 

أنشأت إذاعات دينية خاصة بالقرآن الكريم. كذلك ميكن الحديث هنا عن تنامي الفضائيات الدينية 

يف املجتمع اإلسالمي مع ظهور قنوات »املجد« و«الرسالة«، و«سامرتس« و«املنار« و«الفجر«، 

وهدى باللغة اإلنجليزية وقبلها بظهور قناة اقرأ التي مهدت لظهور هذه القنوات الفضائية الدينية 

]1]- بو عيل نصريـ  الخطاب الديني ورسائل اإلعالمـ  دراسة نقدية قدمت يف مؤمتر »الخطاب الديني املعارص واملتغريات الدوليةـ  جامعة 

الجزائر ـ 15 كانون أول )ديسمب( 2007.
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وأعطت صبغة وتصوراً جديدين للخطاب الديني يف وسائل اإلعالم الحديثة]]].

ويركِّز باحثون يف الشأن اإلعالمي الديني عىل مجموعة مجاالت تؤلف عىل الجملة مادة نشاط 

الجرائد  يف  الدينية  الصفحات  املساجد:  إىل  بداية  هؤالء  يشري  اليوم.  الفضايئ  الديني  اإلعالم 

إىل  والتلفزيون؛  الراديو؛  يف  الدينية  والربامج  املتخصصة؛  الدينية  األسبوعية  واملجالت  اليومية 

وبعض  املسلسالت  مثل  اإلسالمية  الثقافة  من  تعكس صوراً  التي  اإلعالمية  واملحتويات  املواد 

»عمر  »القادسية«،  »الرسالة«،  مثل:  الدينية  الدرامية  األفالم  ناهيك عن  الرمضانية  الثقافية  الربامج 

اآلثار  عن  )التسجيلية(  الوثائقية  األفالم  وكذلك  إلخ؛  العذراء«  »مريم  الكهف«؛  »أهل  املختار«، 

اإلسالمية ومناسك الحج الخ..]2].

يف أي حال، فإن اإلعالم اإلسالمي يف ظروفنا املعارصة حتى الثامنينيات من القرن العرشين هو 

صورة من صور اإلعالم املتخصص أي ما سمي بـ »اإلعالم الديني«]3]. مبعنى أن اإلعالم الديني 

هو الجزء املتخصص يف قضايا الوعظ واإلرشاد والتبليغ وتعليم الناس األمور الخاصة بدينهم. 

وهو اإلعالم والخطاب الديني املرتبط بالفروع وليس باألصول، ألن األصول هي من مهمة اإلعالم 

اإلسالمي ككل. واإلعالم اإلسالمي- كام يقول باحثون – هو إعالم شامل وكامل بشمول العقيدة 

الحياة  نواحي  جميع  اىل  يتعداها  وإمنا  الدينية،  بالقضايا  فحسب  يرتبط  وال  وكاملها،  اإلسالمية 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية الخ. واإلعالم يف مثل هذه الحالة إسالمي يف صدق 

أخباره، إسالمي يف الرتويح والتسلية، إسالمي يف إعالناته وإسالمي يف تعليمه، وإسالمي أيضاً يف 

رشح األخبار وتفسريها]4].

مرحلة البث الفضائي

مع بداية العام ]200 شهد الفضاء العريب ميالد ثالث قنوات تلفزيونية تبث عرب األقامر الصناعية 

التي  قناة "طيبة والت"  العرب “ART”، ثم  التابعة لرشكة راديو وتلفزيون  "إقرأ"  قناة  بالتتابع  وهي 

أعلن عن تأسسها يف إمارة ديب من العام نفسه، وهذه القناة التي كان من املقرر أن تبدأ بثها املبارش 

مطلع عام 424]هـ ـ 2004م، إال أن ظروفاً تقنية حالت دون ذلك، أما القناة الثالثة فهي قناة الرحمن 

التي تبث من جاكرتا عاصمة أندونيسيا. بعد هذا التاريخ شهد العاملان العريب واإلسالمي انطالق 

]1]- بوعيل نصري- املصدر نفسه.

]2]- محمد سيد محمد، املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالم، املسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986، ص 56.

]3]- املرجع السابق نفسه، ص 36.

]4]- املرجع السابق نفسه، ص 37.
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العرشات من القنوات الفضائية الدينية التي تبث باللغة العربية]]].

لقد شهدت نهاية القرن العرشين املايض وبداية األلفية الثالثة ما ميكن أن ندعوه انفجاراً يف 

عدد القنوات الفضائية العربية وتنوع توجهاتها واختصاصاتها، وألول مرة يرتافق البث التلفزيوين 

)الصورة( مع اإلرسال اإلذاعي )الصوت(. وبنتيجة ذلك صار يف اإلمكان تلقي اإلرسال اإلذاعي 

والتي  الصناعية،   األقامر  تقدمها  التي  الخدمة  عرب  بل  املتوسطة،  أو  القصرية  املوجة  ليس عرب 

املنطلقة  القنوات  الخارجي، وُوظفت لخدمة االتصاالت وبث  الفضاء  تكاثرت هي األخرى يف 

من األقطار العربية]2]. يف املقابل أزهرت ما ميكن تسميتها مدن اإلنتاج التلفزيوين العريب وأهمها 

يف مدينة القاهرة ومدينة ديب،  للتحول إىل قاعة نشطة لصناعة الربامج املختلفة ولتلبي الحاجة 

املتزايدة للقنوات العربية السياسية وغريها،  ويف ظل أوضاع تنافسية شديدة، إىل الظفر باألسواق 

وبالتايل باهتامم املشاهد العريب ومن ثم املعلني التجاريي. باإلضافة اىل ذلك أسهمت شبكة 

األقامر الصناعية يف توفري خدماتها التكاملية التواصلية يف الفضاء، اإلمكانية للقنوات التلفزيونية 

العربية لتوسيع تغطيتها لتتجاوز  الحدود الجغرافية للوطن العريب نحو املحيط اإلقليمي املجاور 

القنوات  الشاملية. وبتكاثر  العامل األخرى وبوجه خاص إىل أوروبا وأمريكا  تنتقل إىل قارات  ثم 

التلفزيونية الخاصة،  انتهت عملياً سيطرة الدولة عىل البث التلفزيوين، وأضحى التلفزيون الفضايئ، 

بوصفه وسيلة إعالمية أشبه بالصحف الخاصة يف مطلع القرن املايض،  وتحولت القنوات الفضائية 

للقوى  السياسية  الخارجة  عن  التعبري  وشديدة  واملواقف،   األهداف  متنوعة  إعالمية  منابر  إىل 

والتوجهات الفكرية واالجتامعية السائدة يف الوطن العريب. ويف إطار هذا الكم الكثري واملتنوع 

من املنابر اإلعالمية املنطلقة عرب الفضاء، ويف سياق نظام تواصيل سمعي برصي شديد الفاعلية 

والتأثري يف املتلقي،  ونظام متنوع يف مادته وتوجهاته السياسيةواالجتامعية والفكرية، كانت النخب 

العربية توجد بكثافة وفاعلية عىل الشاشة، كمحيط خصب لتبادل اآلراء واألفكار، وملامرسة دورها 

يف التأثري املبارش، وجاء فعل الحراك الشعبي املعرب عن انتفاضة الشارع العريب تحدياً للمشهد 

اإلعالمي العريب بأرسه، ومل تعد األجندات التقليدية ألداء اآللة اإلعالمية بكل وسائلها وممكناتها 

خارج الزلزال الكبري. هنا حدث التحول الجذري يف توايل الهزات االرتدادية يف مواقف النخب 

العربية إزاء التمردات الفكرية وانعكاساتها العفوية يف صفحات املشهد اإلعالمي، ومل تعد قضية 

عىل  وكان  الحراك،  عرب  التغيري  لفعل  االستجابة  لتلبية  كافية  للمتلقي  املعرفية  الحاجات  إشباع 

]1]- راجع القامئة باسامء الفضائيات الدينية التي أوردناها كملحق يف نهاية هذا الفصل.

]2]- املصدر نفسه.

فضاء الكتب



االستغراب

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

81

النخب العربية أن تختار بي البقاء يف صوامعها التقليدية )التيارات التقليدية واألحزاب وغريها من 

أشكال التنظيم( أو توجد عىل ساحة اإلعالم واإلعالم الفضايئ بوجه خاص،  ذلك اإلعالم الذي 

توحد مع الحراك وأضحى جزءاً من واقعه اليومي ومعرّباً عن نبضه وفعله وطموحه، وكان االنحياز 

السابقة وتختار  تقاليدها وآلياتها  الطاعة عىل  النخب رشنقتها،  وتشق عصا  الرسيع هو أن تكرس 

التفاعل مع حركة الجامهري عرب دفق الصورة التلفزيونية الحية واملبارشة]]]. 

»امليديا« وثقافة اخلوف من اإلسالم

أسهمت عوامل وتحوالت إقليمية ودولية بصورة جذرية يف إحداث طفرة غري مسبوقة يف والدة 

القنوات الدينية. لعل من أبرز هذه العوامل ما شهده العامل من حضور لإلسالم عىل الساحة الدولية 

بعد سقوط الشيوعية. وكذلك بداية انتشار ثقافة العداء لإلسالم بعد التفجريات اإلرهابية يف نيويورك 

يف الحادي عرش من أيلول )سبتمرب( ]200. وقد كان واضحاً دور امليديا والقنوات التلفزيونية يف 

إذكاء ثقافة العداء بي اإلسالم والغرب.

وهكذا مل تكن أطروحة الخوف من اإلسالم، »اإلسالموفوبيا« عىل سبيل املثال مجرد مصطلح 

عارض بعد الحادي عرش من ايلول ]200. وإمنا كانت أقرب إىل عنوان كبري يعكس حقائق واقعية 

يف رؤية أمريكا والغرب عموماً للعدو الجديد الذي هو اإلسالم، بعد انهيار الشيوعية يف العامل.

أمريكا«  »اإلسالموفوبيا يف  بعنوان  له  دراسة  أمريعيل]2]  يف  الربوفسور  يوضح  اإلطار  هذا  يف 

املعادية  »امليديا«  رشكات  هام  اإلسالم  من  الخوف  ملقولة  تروِّجان  الغرب  يف  فئتي  هناك  أن 

للمسلمي- وطريقة عمل وسلوك الوسط اإليديولوجي اإلسالمي الذي يعيش يف الغرب وبخاصة 

منه الوسط املتضامن مع تنظيم القاعدة.

-الفئة األوىل هم الذين نبشوا معلومات )خاطئة أو مضلّلة( عن اإلسالموفوبيا من مواد عمرها 

ابتكروا أفكاراً ومناهج  ألف عام خلفها وراءهم الصليبيون يف أوروبا وقدمت بلغات حديثة، و/أو 

الغرب. ميكن  العامل بأرسه، وال سيام يف  لتوليد اإلسالموفوبيا، والرتويج لها، ونرشها يف  جديدة 

تقسيم مروجي اإلسالموفوبيا إىل ثالث فئات فرعية هي: )أ( األصوليون العلامنيون، )ب( األصوليون 

الثانية والحركة اإلنجيلية، هذا  الذين يعرفون بحركة الوالدة  الصهاينة، )ج( األصوليون املسيحيون 

]1]- صباح ياسني – املصدر نفسه.

]2]- باحث أمرييك من أصل هندي له دراسة بعنوان: »اإلسالم يف أمريكا: درب وعرة بالنتظار، دراسة حول النشاطات املعادية لإلسالم«، 

يف املؤمتر الول حول اإلسالم يف أمريكا، الذي أقيم يف جامعة انديانابوليس، من 4 لغاية 6 متوز 1997، برعاية الجمعية اإلسالمية ألمريكا 

الشاملية، وجمعية علامء الجتامعيات املسلمني، وجامعة إنديانابوليس. 
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فضالً عن )د( األصوليي الهندوس و)هـ( السالفيي، وكل مجموعة لها أجندتها الخاصة ضد اإلسالم.

)أ(  مبجموعتي:  تصنيفها  ميكن  إسالمية  إيديولوجية  منظامت  اىل  فتنتمي  الثانية:  الفئة  أما 

الحركات االسالمية املّزيفة و)ب( مسلمو الهامش. ويحظى بعضهم يف هاتي املجموعينت بدعم 

مبارش أو غري مبارش من القوى املعادية لإلسالم يف أنحاء العامل، وال سيام الغرب. وأهل هذه الفئة 

ليسوا مسؤولي عن توليد »اإلسالموفوبيا« وال يروجون لها، وإمنا يسهمون فيها بشكل خامل عرب 

معتقداتهم التجديفية أو مامرساتهم وسلوكياتهم التي ال متت إىل اإلسالم بصلة. هذا فضال عن أن 

بعضهم يف هاتي املجموعتي ال يعي النشاطات التي ميارسها أعداء اإلسالم، أو يخجل من الجهر 

مبعتقداته، أو يتصف بالالمباالة والرضا الذايت، أو لديه اسرتاتيجيات ملحاربة اإلسالموفوبيا]]].

يف  املسلمة  األقليات  بقضايا  املتخصصة  رانيميد  لجنة  أجرتها  ميدانية  أبحاث  اىل  واستناداً 

بريطانيا تظهر وقائع »اإلسالموفوبيا« ضمن صور ومظاهر متعددة ميكن إجاملها عىل النحو اآليت:]2]

»ينظر إىل الثقافات اإلسالمية عىل أنها كتلة واحدة ال تتغري.

املزاعم التي تقول إن الثقافات اإلسالمية مختلفة كلياً عن الثقافات األخرى.

 ينظر إىل اإلسالم عىل أنه تهديد جسيم.

د ـ انتقادات املسلمي للثقافات واملجتمعات الغربية مرفوضة تلقائياً.

هـ ـ االنتقادات اإلسالمية للثقافات واملجتمعات الغربية مرفوضة مسبقاً.

و ـ رهاب اإلسالم مقرتن بالعدائية العنرصية تجاه املهاجرين.

ز ـ االفرتاض بأن اإلسالموفوبيا أمر طبيعي وال يثري الجدل]3].

لـ  ترويجه  سياق  يف  الغريب  اإلعالم  لنشاط  امليدانية  واالستطالعات  األبحاث  وتبيِّ 

التي ميارسها  القومية  الدينية والتقاليد  أبسط املامرسات  التدخل حتى يف  »اإلسالموفوبيا« عمق 

االجتامعي  التواصل  وشبكات  التلفزيونية  الربامج  ففي  خاصة.  أمريكا  ومسلمو  عامة  املسلمون 

مناظرات ومداخالت تعكس اعتقاد الغرب بأن املسلمي يقمعون نساءهم، وجميع الرجال متعددو 

]1]- أمري عيل- املصدر نفسه.

]2]- اإلسالموفوبيا: مظاهرها وأخطارها – مقتطف من دراسة استشارية أعدتها لجنة رانيميد حول املسلمني البيطانيني عام 1997. راجع 

www.runnimedtrust.org :موقع اللجنة

]3]- راجع املصدر نفسه.
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الزوجات، والعنف من أساليب حياتهم، واإلسالم يفرض الحكم الديكتاتوري ويجيزه، ويخالف 

الدميقراطية، والرشيعة االسالمية برتت أذرع وأيدي جزء من املواطني بسبب جرائم تافهة ارتكبوها، 

وشنقت وقتلت الكثري منهم ألي مخالفة، واملسلمون ميتطون دوماً الجامل ويعيشون يف خيم. هذا 

ويظنون بأن املجتمع اإلسالمي ال يحكمه أي قانون. ويف الواليات املتحدة، ميتنع الكثريون من 

غري املسلمي عن دخول مركز إسالمي أو مسجد خوفاً عىل حياتهم. يف حي مل يسبق أن تعرض  

أي شخص غري مسلم ألي فعل عنيف يف أي تجمع إسالمي. يف املقابل، وقعت مئات أعامل 

العنف ضد املسلمي، وأماكن تجمعهم، ودور عبادتهم.]]]

عن دور وسائل اإلعالم يقول الربوفيسور غوردن كونواي رئيس لجنة رانيميد حول املسلمي 

الدين االسالمي  ينتمي اىل  الربيطانيي واإلسالموفوبيا]2]. »من املجحف والظلم تصوير مجتمع 

الذي يعود تاريخه إىل أربعة عرش قرناً يف قالب شيطاين. فاإلسالم هو الدين الذي يعترب األرسع 

الواليات  يف  املسلمي  فإدانة  شياطي.  دين  يكون  أن  ميكن  وال  املتحدة،  الواليات  يف  انتشاراً 

االسالم.  يعتنقون  الذين  الالتينية  االصول  ذوي  واألمريكيي  والسود،  للبيض،  إدانة  هي  املتحدة 

ونحو ثلثي املعتنقي الحديثي لإلسالم هم من النساء، وغالبيتهم من البرشة البيضاء، فهل جميعهم 

األول  التعديل  قانون  يف  الواردة  الصحافة  حرية  لحقوق  مفرط  استخدام  هناك  وأغبياء؟  مجاني 

ملهاجمة ما بي خمسة وتسعة ماليي مواطن أمرييك )وهم بصدد االزدياد(. وذلك إن دل عىل يشء 

فعىل أن االسالم واملسلمي ال يحظون بتمثيل عادل وكاف يف وسائل اإلعالم. فاإلسالم ليس ديناً 

غريباً كلياً عن الواليات املتحدة ألنه وصل إىل هذه القارة مع وصول الشعب اإلفريقي الذي كان 

حراً إمنا استعبده بالقوة تجار الرقيق األوروبيون واألمريكيون«]3]. فلو تم عىل سبيل املثال تشغيل 

وجيني جونز، جريي سربينجر،  ورييك اليك،  مثل جريالدو،  برنامج حواري  التلفاز عىل  جهاز 

وساليس جييس رافاييل وغريهم، سيجد املشاهد حاالت كثرية عن سوء معاملة النساء، أو السفاح، 

أو  أو علامين،  يهودي،  أو  بها مجتمع مسيحي،  قام  كأعامل  يصنفها  أحد  إمنا ال  غريبة  أمور  أو 

ملحد، بل ينظر إليها عىل أنها جرائم قام بها أفراد. لكن حي يرتكب مسلم جرماً ما، يصنَّف عىل 

أنه عمل قام به مسلم، واألسوأ أنه يروج لذلك عىل أنه عمل مشتق من التعاليم اإلسالمية. »إن من 

الظلم – كام ورد يف دراسة لجنة راينميد- أن تقوم وسائل اإلعالم بالتشهري باإلسالم واملسلمي 

]1]- أمري عيل – مصدر سابق.

]2]- غوردن كونواي، راجع تعليقاته عىل الدراسة التي أعدتها لجنة رانيميد حول »اإلسالموفوبيا مظاهرها وأخطارها« راجع موقع اللجنة 

.www.runnimedtrust.org التي يرأس مجلس إدارتها

]3]- املصدر نفسه.
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مع العلم أن مسؤوليتها وضع إرشادات عامة لتنظيم النفس. ويف هذا الوقت، ال نقرتح إصدار أي 

ترشيع لوقف اإلسالموفوبيا يف وسائل اإلعالم، إمنا عىل هذه األخرية تعيي صحافيي مسلمي بي 

طاقمها ومنحهم فرص مشاركة كاملة. فضال عن ذلك، عىل الصحافيي غري املسلمي التعلم عن 

اإلسالم واملسلمي وتلقي بعض التدريب يف مسألة التوعية]]].

ثم يالحظ أن ما يجري بثه يومياً عىل شاشات التلفزة وشبكات التواصل، يفيض إىل أن الفرد يف 

العامل اإلسالمي يخضع للجامعة ولقيادة دينية ذات هيبة، يف حي أن حرية الفرد يف الغرب املحرر 

االستغالل  من  يحد  اجتامعي  نظام  يف  مقدسة  مسألة  والثقايف،  والديني،  السيايس،  اإلكراه  من 

العشوايئ للسلطة الشخصية]2]. لكن رداً عىل مثل هذه االنتقادات، يضع املسلمون املعارصون 

الحرية عىل مستوى املجتمع، مجادلي بأن الغرب أصبح يف غربة عن نفسه، إذ يضع املصلحة 

الذاتية فوق كل اعتبار. وهذه االنتقادات »لآلخر« هي عىل ارتباط وثيق بالرصاع السيايس وسياسة 

تربير الذات العقائدية، حيث الهدف األعىل املنشود أكرث أهمية من آثار العمل الذي يقوم به املرء. 

وهكذا غالباً ما تالزم الخطاب الغريب حول الحرية والدميقراطية عىل سبيل املثال بالدعم للقادة 

القمعيي، متاماً كام استخدمت الدعوات للقيم الروحية واملجتمعية اإلسالمية للدفاع عن أعامل 

تعترب نقيضة لها]3].

تنتقل األفكار  الغرب يف الرشق األوسط املسلم وتقلبها،  الصور عن  تعدد  الرغم من   وعىل 

املكونة عن الخصم اىل مقدمة الوعي عند اشتداد حدة الخالفات السياسية. ففي لحظة االحتدام، 

كام هو حاصل يف مناخ ما قبل وما بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب، سوف تصحو ذكريات 

الغربية. وعندما تشيع الصور  الدوافع  الثقة يف  الدينية واالستعامر وتذكر كأساس لعدم  الحروب 

الدفاعية  من  مناخ  يسود  املسلمي،  غري  يد  عىل  واملسلمي  العرب  معاناة  شدة  تصف  التي 

والغضب األخالقي. فها هي ذي أمريكا تصبح قوة عظمى يجب عىل السياسيي التودد إليها ولكن 

ال يستطيعون التأثري فيها، أو مقاومتها، أو حتى فهمها عندما تصيغ سياسات تشجع انعدام املساواة 

األثرياء،  اإلقليميي  امللوك  بالد  من  بحرية  يتدفق  فالنفط  واالقتصادي:  السيايس  املستوى  عىل 

التغيري  ومؤيدو  الفلسطينية،  األرايض  عىل  جديدة  مستوطنات  يبنون  اإلرسائيليون  واملستوطنون 

]1]- أمري عيل- مصدر سابق.

 Bernard Louis، the -2]-  للمزيد من التعرّف عىل رأي املسترشق واملفكر األمرييك املعروف برنار لويس يف هذا الصدد انظر كتابه[

.Atlantic Monthly، Islam and Liberal Democracy، New York 1993 No2 P.89

]3]- انظر: أمري عيل- مصدر سابق.
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يخشون عىل سالمة عائالتهم وأحبائهم. ويف النهاية، يولد االمتعاض السيايس شعوراً معمامً بخيبة 

التضحية  باملسلمي اىل  الخارجية ستدفع  التأثريات  أن  املخاوف من  الغرب، معززاً  األمل تجاه 

بدينهم، وليس بحقوقهم فحسب. ويف هكذا مناخ نشأت املجموعات الجهادية التي يصفها الغرب 

الرشق  التغيري يف  بأن  أكدته  ما  مع  الشعبي  التعاطف  من  متفاوتة  درجات  وأثارت  »األصولية«  بـ 

األوسط ال ميكن أن يتحقق إال مبواجهة غرب متغطرس سياسياً ومشبوه أخالقياً. يف هذا اإلطار، 

العواصم  الحركات يف  هذه  لسان  املنهجية عىل  أمريكا«  »معاداة  أو  الغرب«  »معاداة  عبارة  ترتدد 

التي تستحرض صور املسلمي عن  األجنبية بدوّي أكرب من إدانات الخطط السياسية والعسكرية 

»الصليبيي« يف العرص الحديث]]].

3 - القنوات الدينية اإلسالمية: بني الغايات الكبى والتوظيف اإليديولوجي 

مرَّ معنا كيف أن الرتاث الديني االسالمي ميتلئ مبساحة واسعة من املرتكزات املرجعية لإلعالم 

جمهورها  مع  التواصل  تحقيق  هو  الفضائية  للقنوات  األعىل  الهدف  كان  فإذا  املعارص.  الديني 

غ هذا  وبالتايل مع سائر املشاهدين أىّن اختلفت معتقداتهم فإننا سنجد يف الثقافة اإلسالمية ما يسوِّ

الهدف ومينحه املرشوعية الدينية]2].

غري أن الناظر يف الواقع الفعيل للتواصل كام يظهر عىل عدد كبري من الشاشات الدينية، سوف 

يلحظ األمور اآلتية]3].

والتأثري  اإلقناع  مستوى  يف  انخفاضاً  اإلسالمي  املجتمع  يف  الديني  التواصل  يشهد  أولً: 

والتوجيه لدى الجمهور. وذلك عىل الرغم من تدفق املادة الدينية الدعوية عرب الفاعلي الدينيي 

يف املؤسسات الدينية الرسمية، وهيئات املجتمع املدين، ووسائل اإلعالم واالتصال املختلفة... 

والفلسفات  التيارات  بسبب شيوع  السلويك،  وااللتزام  الديني  الوازع  ذلك إىل ضعف  مرد  ولعل 

واالنحالل  امليوعة  وانتشار  واإلرساف،  الرتف  عىل  الباعثة  املادية،  والنزعات  الهدامة  واألفكار 

األخالقي وضعف شبكة التواصل املجتمعية...

ثانياً: تأثر التواصل الديني بدعوات تجديد الخطاب الديني، الناجمة عن التغريات املتسارعة 

داخل األمة وخارجها، وقد نجم عن هذا تأثر الخطاب الديني –يف إطار إيصاله والتواصل والتفاعل 

]1]- ناثان فانك وعبد العزيز سعيد – السالم والغرب – روايات عن الرصاع وتحول الرصاع – الصحيفة الدولية لدراسات السالم – الجزء 

التاسع – العدد األول – ربيع وصيف 2004.

www.islamlatina.com :2]- جميلة زيان- اإلعالم ودوره يف التواصل الديني. راجع موقع[

]3]- املصدر نفسه.
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معه- باملرجعيات الدينية والفكرية املختلفة للفاعلي الدينيي، نتيجة اختالفهم يف تأويل النصوص 

الرشعية وفهمها، كام نجم عن ذلك أيضاً إلغاء أو تشكيك يف بعض الثوابت اإلسالمية اتباعاً للرؤية 

الغربية للدين، حتى يصبح ديناً بال جوهر، ودعوة بال دولة، وعقيدة بال رشيعة، وشعائر بال مقاصد، 

بدعوى التجديد، األمر الذي حال دون انفعال النفوس بهذا الخطاب الديني املشوه وغري الشامل، 

وأثار موجة رد فعل رافضة  ومعادية لإلنسان الغريب وحضارته، أنتجت خطاباً دينياً متطرفاً، يرتكز 

مام  واستئصاله،  مقاطعته  إىل  والدعوة  فلكه،  يف  الدائرة  وللسياسات  لآلخر  املطلق  العداء  عىل 

شكل سداً منيعاً أمام التواصل الديني املجتمعي والعاملي.

العداء لإلسالم واملسلمي، وشيوع فكرة اإلرهاب اإلسالمي يف  انتشار  الرغم من  عىل  ثالثاً: 

املنظومة الفكرية والسياسية الغربية، ورواج فكر رصاع وصدام الحضارات؛ فإن كثرياً من املثقفي 

والفاعلي الدينيي واإلعالميي من عقالء املسلمي وغري املسلمي اتخذوا من الحوار الدعوي 

والتعايش السلمي يف بالد املهجر، واالنفتاح الواعي عىل ما عند اآلخر من قيم ومعاٍن وفضائل، 

مبقتىض اإلرث اإلنساين والحضاري املشرتك؛ وسائل ناجحة للتواصل الديني والتعرف واالعرتاف 

أكرث  باالهتامم  اليوم  يلزمنا  الذي  األمر  املعتدي،  بذنب  وأخذه  نبذه  وثقافته، وعدم  ودينه  باآلخر 

بالدعوة إىل حوار جاد بي الثقافات واألديان وبحوار الدعوة عىل الصعيد العاملي.

 رابعاً: مل يعد االتصال املواجهي Face to face، وهو يشمل الندوات واملؤمترات والخطب 

والدروس الدينية واالتصاالت الشخصية، الوسيلة الوحيدة للتواصل الديني، بل أصبحت أدوات 

التكنولوجيا والتقنيات اإلعالمية الحديثة وسائط ووسائل مهمة ورضورية إليصال الدعوة إىل كافة 

الناس من خالل فضاء  الناس، من أجل تصحيح الواقع وإصالحه وهداية الضال. ومن هنا أنشأ 

اإلنرتنيت الشاسع منتديات ومدونات ومواقع اجتامعية جذابة، يتبادلون فيها التعليقات ويشاركون 

بالرأي والحوار يف مناقشة القضايا الفكرية والدينية، ويعلنون عن دورات الدروس الدينية، واتخذ 

مشايخ العلامء والفقهاء مواقع لهم عىل الشبكة العنكبوتية يتواصلون مع الناس، ويصدرون لهم 

الفتاوى الرشعية حول املستجدات الدينية. ]]]

الدعوة  لتواصل  الواقع اإلجاميل  أن  امليدانية  األبحاث  تقدمه  ما  من خالل  بات واضحاً  لقد 

القائم باالتصال، من فاعل ديني وإعالمي،  التفاعل بي  الغالب إىل عالقة  عرب اإلعالم يفتقر يف 

وبي املتلقي. هذا إضافة إىل أن الرسالة الدعوية والحقائق الدينية، وإن كانت تصل عرب وسائل 

]1]  املصدر نفسه.

فضاء الكتب



االستغراب

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

87

واإلخراج  الفنية  والجاذبية  الرسعة  الناس مبنتهى  من  ممكن  عدد  أكرب  إىل  الجامهريي  االتصال 

التقني العايل، إال أن التفاعل الواعي معها واالقتناع بحججها الذي يثمر االلتزام مببادئها، يتطلب 

البرشية  الفطرة  مع  املنسجم  الفاعل  التواصل  معها  يتحقق  التي  املتلقي  مع  املبارشة  املواجهة 

السامية.

الباحثي يف علم اجتامع  التواصلية تدفع  الكثري من  العملية  العنارص اإلشكالية يف  مثل هذه 

التواصل إىل وجوب إعادة االعتبار لألفهام املختلفة حيال الواقع اإلعالمي اإلسالمي واسرتاتيجيات 

عمله. وسوف نتوقف يف هذا املضامر، عند ثالثة مواقف من مشكلة تأصيل اإلعالم، وهو ما يبينها 

الباحثون عىل النحو اآليت]]]:

: املوقف التقليدي: ويقوم عىل أن تحقيق التقدم الحضاري املجتمعات املسلمة يكون  أولً

بالعودة إىل املايض والعزلة عن املجتمعات املعارصة، ويف مجال تأصيل اإلعالم يفهم عملية 

تأصيل اإلعالم عىل أنها االكتفاء بإسهامات و العلامء املسلمي واجتهاداتهم، مع الرفض املطلق 

إلسهامات املجتمعات الغربية املعارصة يف مجال اإلعالم من دون متييز بي مجاالته املختلفة.

وتتصف عمليه تأصيل اإلعالم اإلسالمي طبقاً للموقف التقليدي باآليت:

 من ناحية املضمون:

االستناد إىل أسس فكرية تقارب نظرية السلطة مع مفارقة هذه النظرية التصوَر اإلسالمي لإلعالم 

بتأكيده عىل الشورى عىل الرغم من التقائه بها يف التأكيد عىل أهمية وضع ضوابط أخالقيه للعملية 

اإلعالميه.

الوحدة  تأكيد  مع  بينهام  التمييز  من  بدالً  اإلسالمي  واإلعالم  اإلسالمية  الدعوة  بي  الخلط 

واالرتباط بينهام، مام يؤدى حرض إىل حرص اإلعالم يف وظائف الدعاية والتوجيه مع تجاهل باقي 

وظائفه كالرتفيه وتنميه العالقات االجتامعية…

عدم األخذ بالتخطيط اإلعالمي وعدم وجود اسرتاتيجية إعالمية.

من ناحية الشكل:

تقديم املادة اإلعالمية يف قوالب ثابتة ال تتعدى الحديث التليفزيوين أو الحوار اإلذاعي.

https://drsabrikhalil.wordpress.com :1]- صبي خليل ـ فلسفة اإلعالم اإلسالم ـ راجع موقعه الخاص[
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حرص مضمون رسالة اإلعالم اإلسالمي يف الثقافة النظرية مع إهامل الثقافة التطبيقية املتمثلة 

يف تفاعل رسالة اإلعالم اإلسالمي مع القضايا املعارصة لألمة املعالجة التقليدية للقضايا.

ضعف عنارص إثارة اهتامم املتلقي وتشويقه ملواد اإلعالم اإلسالمي.

ثانياً: املوقف التغريبي: يقوم عىل أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات املسلمة ال ميكن 

أن يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم املجتمعات الغربية. فهو يقوم عىل القبول املطلق إلسهامات 

املجتمعات الغربية يف مجال اإلعالم من دون متييز بي مجاالته املختلفة.

وهو موقف يقوم عىل التغريب، الذي ميكن تعريفه بأنه قدر من الشعور املستقر باالنتامء إىل 

فردي يف  الدين،  من  موقفه  للحياة، علامين يف  متكامل  نظام شامل  التي هي  الغربية،  الحضارة 

موقفه من املجتمع، ليربايل يف موقفه من الدولة، رأساميل يف موقفه من االقتصاد. كان محصلة 

عوامل نفسية وثقافية وتاريخية وحضارية سادت أوروبا عيل مدى نحو سبعة قرون عىل حساب 

الوالء اإلسالمي]]].

وميثل التغريب برأي عدد من الباحثي- شكالً من أشكال االستعامر الذي ال يقوم عىل السيطرة 

الثقافية بواسطة اإلعالم، والفكر، والثقافة، والفن  حيث  العسكرية أساساً، بل يقوم عىل السيطرة 

يقدم من خاللها أسلوب الحياة الغربية بصورة عامة )أو األمريكية بصوره خاصة( – عىل أنه أسلوب 

الحياة األمثل لكل املجتمعات]2].

يتم  للمجتمعات املسلمة  الحضاري  التقدم  أن تحقيق  التجديدي: ويقوم عىل  ثالثاً: املوقف 

املجتمعات  لهذه  الحضاري  الهيكل  متثل  »التي  اإلسالم  أصول  مع  يتناقض   ال  ما  باستيعاب 

املسلمة«، سواء كانت من إبداع املسلمي، أو إسهامات املجتمعات املعارصة األخرى.

 هذا املوقف يتجاوز موقف الرفض املطلق أو القبول املطلق إلسهامات املجتمعات الغربية 

يف مجاالت اإلعالم إىل موقف نقدي يقوم عىل التمييز بي مجاالته املختلفة.

فهو مييز بي مجاالت اإلعالم الثالثة:

: فلسفه اإلعالم )أي املفاهيم الكلية املجردة التي تستند إليها العملية االتصالية واالعالمية( أولً

ثانياً: علم اإلعالم )أي القواني املوضوعية التي تضبط حركه العملية االتصالية واإلعالمية(.

]1]  املصدر نفسه.

]2]- عيل محمد شمو – التكنولوجيا الحديثة والتصال الدويل والنرتنت – الرشكة السعودية لألبحاث والنرش – جدة 1997.
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ثالثاً: فن اإلعالم )أي أمناط وأشكال العملية االتصالية واإلعالمية(.

والتأصيل ينصب أساساً عىل املجاالت التي تنطوي تحت إطار فلسفه اإلعالم ال املجاالت 

التي تنطوي تحت إطار علم اإلعالم.

نشاط معريف عقيل محدود  أنها  اإلعالم عىل  تأصيل  يفهم عملية   املوقف  فإن هذا  وبالتايل 

بالوحي يبحث يف مسلامت نظرية كلية سابقة عىل البحث يف العملية االتصالية واإلعالمية.

وهو يقوم عىل أخذ إسهامات  املجتمعات الغربية يف مجال فلسفه اإلعالم التي ال تتناقض مع 

النصوص اليقينية الورود والقطعية الداللة ورد ورفض ما يناقضها]]].

      استنتاجات عامة

البامج الدينية يف االستبيانات امليدانية

الربامج  من  للتحقق  ميدانية  استبيانات  إجراء  والجامعات عىل  األبحاث  مراكز  من  عدد  درج 

الدينية الحكومية والخاصة وذلك من أجل الوقوف عىل مضامينها ومدى  القنوات  املبثوثة عىل 

تأثريها يف جمهور املشاهدين. وميكن أن نعرض هنا مجموعة من املالحظات واالستنتاجات يف 

هذا الصدد]2].

: أشارت بعض النتائج اىل وجود اهتامم عام بالربامج الدينية يف القنوات الفضائية العربية        أولً

الحكومية، فال توجد قناة فضائية عربية حكومية ال تهتم بعرض الربامج الدينية، إال أنه من املالحظ 

انخفاض نسبة املساحة الزمنية املخصصة لهذه الربامج فعيل سبيل املثال بلغ إجاميل إرسال قطاع 

القنوات الفضائية املرصية خالل عام ]2002/200 ما يعادل )22990( ساعة ونصف الساعة موزعة 

ساعات  من  الكم  هذا  وبتوزيع  الدولية(.  والنيل  الثانية،  األويل،  )الفضائية  العاملة  القنوات  عىل 

اإلرسال وفقا أللوان الربامج واملواد املذاعة تبي أن نسبة الربامج الدينية ال تتجاوز )%99،4( من 

إجاميل ساعات اإلرسال بالربامج الدينية التي تقدمها هذه الفضائيات من قبل الجمهور يف العامل 

اإلسالمي خاصة الدول العربية]3]. 

ثانياً:  أن نسبة كبرية جداً- ال يستثنى منها إال القليل- من األفكار والقضايا املثارة يف املضمون 

]1]- صبي خليل – مصدر سبق ذكره.

]2]- انظر: تقرير اتحاد اإلذاعات العربية يف هذا الشأن – مجلة اإلذاعات العربية- العدد

]3]- محمد أحمد هاشم إمام – البامج الدينية يف الفضائيات العربية – دراسة تحليلية – رسالة ماجستري – جامعة األزهر – القاهرة 2006.
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الديني الذي تقدمه الفضائيات الحكومية غالباً ما ترتبط باتجاه النظام السيايس الحاكم نحو هذه 

القضايا واملوضوعات مام يحد من قدرة هذه الربامج عىل معالجة قضايا وموضوعات ملحة أو 

الدينية  الربامج  السياسية عىل هذه  أن تفرض األنظمة  التجاوب معها.. بل يصل األمر إىل  مجرد 

اتجاهاً واحداً ينبغي أال تتجاوزه.. انطالقا من الدور الذي يحدده هذا النظام السيايس للدين وعالقته 

وموضوعات  قضايا  عىل  تركز  الربامج  هذه  يجعل  الذي  األمر  املجتمع،  يف  املختلفة  باألنظمة 

قدمية وتغرق املشاهد يف قصص وبطوالت تاريخية وال تحفل كثريا بقضايا املجتمع اإلسالمي 

املعارص ويندر أن تتعرض هذه الربامج لقضايا حيوية معارصة كالعوملة ورصاع الحضارات والغزو 

الناجحة التي تتحدث  الدينية  الفكري والثقايف وبذلك تخرج مثل هذه الربامج عن دائرة الربامج 

بلغة العرص وتعالج مشكالته، حيث ال يتجاوز دور هذه الربامج الدور التقليدي للربامج الدينية يف 

وسائل اإلعالم املختلفة والذي يرتكز حول الوعظ والتوجيه واإلرشاد، كام أن املضمون الديني 

الذي تقدمه غالبا ما يتسم بالتكرار وال يتطرق للموضوعات والقضايا السياسية واالقتصادية والثقافية 

الحيوية وعىل الرغم مام تتمتع به بعض القنوات الفضائية الحكومية مثل »الفضائية املرصية« بقدر 

من الحرية يف مناقشة القضايا املطروحة عىل الساحة الدينية يف الفضائيات املرصية فإنه ال يرتفع 

كالقضايا  منه  االقرتاب  ميكن  ال  ما  القضايا  من  فهناك  القضايا،  مختلف  مبناقشة  تسمح  لدرجة 

املتعلقة بالنظام السيايس يف مرص. 

الدينية سواء من حيث عدد هذه  بالربامج  العربية الخاصة  الفضائيات  انخفاض اهتامم  ثالثاً:  

الربامج أو من حيث املساحة الزمنية املخصصة لهذه الربامج، إال أنه يحسب لهذه القنوات خاصة 

التي تقوم بعرض وتقديم الربامج الدينية أنها عملت عىل توسيع دائرة الحوار يف برامجها الدينية 

التعاقب  مثل  الحساسة  بالقضايا  تسميتها  اصطلح عىل  التي  واملوضوعات  القضايا  بعض  حول 

السيايس عىل السلطة وأنظمة الحكم يف العامل اإلسالمي والدميقراطية وغريها من القضايا التي مل 

يكن باإلمكان مناقشتها يف السابق يف الربامج الدينية ومثال ذلك برنامج »الرشيعة والحياة« الذي 

تبثه قناة »الجزيرة«، وبرنامج »هذا بالغ للناس« الذي تبثه قناة »دريم الثانية«]]]. 

التي  الدينية  الربامج  السائد يف  اللغوي  أن املستوى  نتائج دراسته  الباحث من خالل  والحظ 

تقدمها الفضائيات العربية الحكومية هو »فصحى العرص« حيث ساد يف )78 حلقة( من إجاميل 

الضيوف  ونوعية  طبيعة  إىل  ذلك  ويرجع   )55،71%( بواقع  الدراسة  عينة  الدينية  الربامج  حلقات 

]1]- املصدر نفسه.
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عىل  تعتمد  أنها  يفرتض  والتي  ونفسها  الدينية  الربامج  طبيعة  وإيل  الربامج  هذه  يف  املشاركي 

املستوي الجاد من كل يشء.. من الضيوف املشاركي ومن اللغة السائدة ومعروف أن فصحى 

مستوِى  جاء  حي  يف  وثقافته.  هويته  عن  املعربة  العريب  العامل  يف  املشرتكة  اللغة  هي  العرص 

»فصحى الرتاث« يف املرتبة الثانية حيث ساد يف 26 حلقة بنسبة )%86،23( من إجاميل الحلقات. 

الدينية عن ضعف  بامليديا  املهتمة  للدراسات  النهائية  التحليل  نتائج  فقد كشفت  وإىل ذلك 

اهتامم الخطاب اإلعالمي يف الفضائيات العربية الحكومية بباقي القضايا يف املجاالت املختلفة 

)55 قضية(  االقتصادية  القضايا  بنسبة )%36،9( كذلك  )59 قضية(  تتجاوز  السياسية مل  فالقضايا 

بواقع )%72،8(. أما القضايا الثقافية فلم تتعد نسبة االهتامم بها )%87،8( كام بلغ مجموع القضايا 

العلمية )47 قضية( بواقع )%45،7(. وتشري الدراسة إىل أن القضايا السياسية تكاد تنعدم يف مضمون 

برامج بعض القنوات عىل الرغم من أن األحداث السياسية املتالحقة ويدل ذلك عىل أنه مازالت 

بعض األنظمة العربية تضع حدوداً وخطوطاً للفلك الذي ينبغي أن يدور فيه الدين فال يتعداها وال 

الدين  تتفق وضعية  العامل اإلسالمي وال  بها  التي مير  والظروف  األحداث  كانت  يتجاوزها مهام 

والقيود املفروضة عليه من بعض األنظمة العربية مع ما تتميز به رسالة اإلسالم من شمول وأنها 

رسالة تخاطب اإلنسان يف مختلف مجاالت الحياة. ووفًقا لهذه الخاصية فإن املجال مفتوح أمام 

وسائل اإلعالم اإلسالمي والديني املتخصصة لتناول مختلف املوضوعات والقضايا التي تعالج 

مختلف مجاالت الحياة كام تعرض هذه الوسائل ملا يستجد من أحداث وقضايا يف املجتمع لتبي 

أسلوب معالجها من املنظور اإلسالمي.
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تمّثالت اإلسالم والمسلمين 

في التغطية الصحفية
]*[

سيد م. رضا ]]]

تغطي هذه املقالة جانباً إشكالياً يف نشاط امليديا املعارصة، عنينا به الصورة التي تصنعها 

وسائل اإلعالم ووسائل الدعاية األخرى كالسينام واملؤسسات التعليمية لإلسالم واملسلمني.

عليها  تعمل  التي  النمطية  الصورة  لتلك  والنقد  العلمي  البحث  صيغة  هنا  الكاتب  يعتمد 

عن  فضالً  والبيطاين،  األمرييك  املجتمعني  يف  اإلسالم  حيال  الغربية  الثقافية  السلطات 

املجتمع الغريب بوجه عام.

المحرر

السينام  التعايشية بي وسائل اإلعالم يف أحد جوانبها وصناعة  العالقة  البحث عىل  يركز هذا 

يرتبط  كام  اإلسالم،  عن  الخاطئة  التصورات  استمرار  السياسة يف  التعليمية وصناع  واملؤسسات 

البحث يف مقامه األول بتمثالت اإلسالم واملسلمي يف الواليات املتحدة واململكة  نطاق هذا 

املتحدة، فمعظم التغطية اإلخبارية عن اإلسالم واملسلمي يف وسائل اإلعالم موروثة عن التمثالت 

التاريخية، وعن الكتّاب األوربيي ومن األنشودة الفرنسية لروالند ودانتي ومارتن لوثر عن الحقد 

تداوال  األكرث  الصحفية  التغطية  يف  منهم  كثري  أحياها  وقد  واإلسالم،  املسلمي  عىل  التاريخي 

 Ceredigion   ـ أستاذ يف كلية الالهوتـ  قسم الدراسات الدينية واإلسالميةـ  جامعة ويلز ثالوث القديس ديفيدـ  الحرم الجامعى بالمبيرتـ*
SA48 7ED اململكة املتحدة.

.Representations of Islam and Muslims in Press coverage :ـ العنوان األصيل للمقال

.World Journal of Islamic History and Civilizaion :ـ املصدر

ـ ترجمة: عيل حامدة ـ مراجعة: كريم عبد الرحمن.
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اليوم، وقد حوت صناعة السينام وعىل األخص هوليوود منها طرفا يف تأطري األباطيل، فقد ُجّسد 

العامة، كام ُعززت  896]م فيام يزيد عن تسعمئة دور عدايئ يف السينام  املسلمون والعرب منذ 

اإلخبارية يف  الوكاالت  التعليمي   النظام   وشارك  عدة،  اإلعالم يف حاالت  بوسائل  الصور  هذه 

نرش معلومات مشوهة عن اإلسالم واملسلمي، وأسهم وجود أكادمييي مثل صامويل هنتنجتون 

وبرنارد لويس ودانيال بايبس يف مراكز التعليم العليا يف تحريك العداء نحو اإلسالم واملسلمي، 

وقد رسخ زمرة مثل خريجي وأمناء املجلس  األمرييك  ومعهد واشنطن لدراسات الرشق األدىن 

مصالح خاصة يف تقديم قوالب منطية استقرت يف الوسط األكادميي، كام تقيدت وسائل اإلعالم 

املتحدة، وشّكل  املتحدة واململكة  الواليات  الحكومات يف  بتطورات سياسة  يف جل حاالتها 

ُمالك الصحافة والرقابيون األغنياء أو لجنة كريل يف عهد الرئيس ويلسون تغطية للثورة اإليرانية وما 

بعدها وللسياسات التي أحاطت بالقضية الفلسطينية. هذه أمثلة للعالقة بي الحكومة واإلعالم يف 

نرش املعلومات املضللة، ويف النهاية قد انسجم إنتاج األباطيل بالصحافة وصناعة السينام والنظام  

التعليمي  واملؤسسات الحكومية، وهم يشّدون بعضهم بعضاً يف شيطنة اإلسالم واملسلمي.

الكلامت املفتاحية :- متثالت – وسائل إعالم – صناعة السينام ـ تعليم ـ سياسة

مقدمة

الوحيد ملصدر املعلومات عن  باعتبارها املعي  الجامهري عىل وسائل اإلعالم عموما  تعتمد 

األحداث الجارية. وكام الحظ وولرت ليبامنن Walter Lippmann أن التمثالت و"الصور يف رؤوسنا" 

منعكسة أولياً من "الواقع الزائف" ومن التغطية الصحفية )]( وقد تنرش هذه الصور للجمهور عىل أنها 

حقائق ‘واضحة وموجودة’، وتحلَّ هذه العملية عىل نحو متكرر يف املؤسسات اإلعالمية.

Poole and Richardson أن موضوعات اإلسالم واملسلمي  كذلك يرى بول وريتشاردسون 

اإلسالم  دول  ارتبطت  الحاالت  معظم  ويف  سبتمرب)2(،   29 عامل  بعد  باالهتامم  جديرة  أصبحت 

واملسلمي عموما بأنها متخلّفة وجاهلة ومترشدة وفاشلة. ويُنظر إليها عىل أنها تهدد املجتمعات 

أنها حقيقة ال ميكن تحققها. وقد تنرش يف حاالت  الدميقراطية عىل  والليربالية، وترى  العلامنية 

القارئ من دون تعميم أن  باعتبارهم تابعي لإلسالم، كام يبطن  نادرة قصص نجاح عن مسلمي 

وسائل اإلعالم تعمل يف إطار خطاب سخيف وأبرت. وقد مُيسخ االختالف والرتكيب املبتذل للدين 

وتابعيه إىل كيان منسجم أحياناً، ويرى ريتشاردسون أن كثريا من هذه املعلومات ال يُدرك اختالفها 

وهي يف واقع فعيل مختلف)3(.

تمّثالت اإلسالم والمسلمين في التغطية الصحفية
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سنحّدد يف سياق البحث اصطالح وسائل اإلعالم باعتباره مكونًا زائع االنتشار يشمل األخبار 

املتلفزة واإلذاعية، وكذلك األخبار املطبوعة واإلنرتنت إال إذا ورد يشء غري ذلك. كام يركز البحث 

عىل التمثالت املرتبطة باإلسالم واملسلمي يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة يف 

املقام األول. وسوف نشري بإيجاز إىل بلدان أخرى يف الغرب، وتغطية متثالت وسائل اإلعالم  يف 

كل بلد غريب ال يسعها منظور بحثنا هذا.

وسوف يُغطي هذا البحث املؤثرات الخارجية عىل وكاالت اإلعالم بنهج تكاميل، ويسلّط الضوء 

فرقعات  مع  رباطه  يتكامل  الذي  املُحرّف  التاريخي  املوروث  من  النمطي  القالب  تأثريات  عىل 

هوليوود يف أفالمها، وبالتايل سحرت صور اإلعالم املؤسسات التعليمية والسياسات الحكومية، 

وهي أيضا عوامل تشكل روايات التغطية اإلعالمية لعديد من القصص اإلخبارية. وسوف نُفّصل 

التغطية اإلعالمية بعد أحداث )]]( سبتمرب يف الواليات املتحدة األمرييكية واململكة املتحدة. 

ونهايًة سنتطرّق إىل اإلنرتنت واإلعالم البديل ومحاوالت إزالة هذه التصورات بإيجاز، أّما املوضوع 

الرئيس لهذا البحث فهو أن هناك محاوالت باإلعالم والتأثريات الخارجية التي ذكرناها آنفا للحفاظ 

عىل البناء املعياري يف صياغة األباطيل.

التاريخ والتغطية اإلعالمية:

معظم قصص األخبار عن اإلسالم واملسلمي يف اإلعالم اليوم موروثة من التصورات التاريخية. 

وقد ُشغل الكتاب األوربيون مبعرفة اإلسالم ألسباب عدائية يف وقت مبكر من القرن الثاين عرش. 

ويرى كارل أرنست أن السبب الرئيس لعداء اإلسالم يف العرص الوسيط هو الحروب الصليبية وغزو 

األرايض املقدسة التي كان يحكمها العرب واألتراك، وكان الحال كذلك بالنسبة للفتح األسباين 

العثامنيي بخوف  إىل  ‘تنظر  السابع عرش  القرن  اإلنجليزية يف مطلع  األعامل  492]. وكانت  يف 

وذعر، ويرونهم قوة عظمى تهدد بسحق كل أوروبا" )3(.

القرن  من  األول  الجزء  يف  االستعامر  ضد  املصري  تقرير  حق  املتحدة  الواليات  ودعمت 

العرشين، ونظرت إىل الحركات الشعبية يف العامل الثالث بريبة خاصة النفوذ السوفيتي يف الجزء 

الثاين من القرن، وشكَّلت إدارات ترومان وإيزنهاور وكيندي تحالفاً الحتواء التوسع السوفيتي )5(.

وقد حددت الواليات املتحدة سياستها يف العامل العريب )955]-970]( مبعارضة القومية العربية 

العلامنية وعىل رأسها جامل عبد النارص. وشكلت يف أواخر الخمسينيات والستينيات تحالفات مع 

غالبية الدول املسلمة ملواجهة الال دينية الشيوعية )5(. ولكن سياستها قد تغريت تجاه هذه األنظمة 

الملف
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مع ظهور انفجارات اإلسالم السيايس يف السبعينيات. وتحولت كل التصورات فجأة جراء الحرب 

العربية اإلرسائيلية، والحظر النفطي الذي رافقها والثورة اإليرانية )5( فطُبّق اصطالح املتطرف عىل 

املسلمي بعد الثورة، وانكشفت صورة الحريم من الحظر النفطي)6(، وصورة الحريم هي الصورة 

املتدوالة حتى اآلن.

وسوف متتد ظهور األباطيل عن اإلسالم واملسلمي يف املستقبل وستنترش صور تاريخية ال 

حرص لها يف صناعة السينام، التي ال ميكن الجزم بأنها الوسيلة األعظم نفوذاً يف خضم املشاعر 

العامة.

هوليوود ومتثالث اإلسالم واملسلمني:

الحظ أحد املراقبي ‘أن العنرصية أدت إىل اعتقال اليبانيي األمريكيي يف أثناء الحرب العاملية 

الثانية، وقد ُجِعَل هذا جزًءا يف صناعة السينام وجزًءا يف الصحافة، كام صار العرب أحدث ضحية 

واضحة  اإلعالم  وسائل  صور  عىل  هوليوود  أفالم  تأثري  وأصبح   .)[( النمطية  اإلعالمية  للقوالب 

وحارضة.

يرى جاك شاهي - يف ‘حقيقة العرب الرديئة - كيف تشوه هوليوود الناس’، وأن غالبية األفالم التي 

تنتجها تحتوي عىل شخصيات مسلمة وعربية تُصّور عىل نحو غري مناسب عموماً )7(. ويرى إدوارد 

سعيد أن الغاية من األفالم أواًل هو شيطنة املسلمي وإهانتهم. وثانيا إظهار اإلنسان الغريب عىل أنّه 

الجسور والبطل  األمرييك  الذي يقتلهم عىل الغالب )8(. وقد وجد شاهي بعد مراجعة تسعمئة فيلم 

به شخصيات إسالمية وعربية أن الصورة الدينية والثقافية مشوهة غالباً. فيها أدى املسلمون أدوارًا 

كاريكاتورية وعدائية منذ عام 896]، ونُظر إليهم عىل أنهم مصدر كل رش، واستخفاف وسخرية من 

قبل هوليوود هذه هي سمة هوليوود الشائعة يف مخطط القتل السيايس.

الرذيلة،  وعامل  الفيدراليي،  والعمالء  منشوري،  املرشح  مثل  األباطيل  حملت  األفالم  مئات 

وقوة الجو الوحيدة، واألحد األسود، وقوة دلتا، والقرار اإلجرايئ، وعشتار، وقتل الشوارع وأختام 

البحرية، والربعم، وقواعد االشتباك، كلها كذب بواح. )9(. 

       ومل يكن منذ عام 906]م إىل اآلن سوى قليل من األفالم التي تصور اإلسالم واملسلمي 

والعرب بشكل إيجايب، بل نادراً ما يوجد بطل الرواية يف السينام مسلاًم، ومن األمثلة البارزة عىل 

املعروف  )أنتوين كوين(  العرب، وعمر املختار  لورانس  )أليك جينيس( يف  فيصل  ‘األمري  ذلك 

تمّثالت اإلسالم والمسلمين في التغطية الصحفية
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)دينزل   X ومالكوم  995]م(،  )لويس  الخرطوم  يف  أوليفيه(  )لورانس  واملهدي  الصحراء،  بأسد 

واشنطن( يف مالكوم X )كارسون 995]م( والرببري النبيل عزام )موجان فرميان (، يف روبن وود 

حيث أمري اللصوص واملحارب العريب الجسور أحمد بن فضالن بن العباس بن راشد بن حامد 

)أنطونيو بانديراس(، ويف املحارب 3]........)9(.

وكام الحظ شاهي أن الحياة املتنوعة للمسلمي تتحدى هذه القوالب النمطية )9(، ومع ذلك 

فقد وجد يف دراسته أنه منذ 980]م والتلفاز يعيد تدوير األفالم مثل فيلم الشيخ واملومياء وقواعد 

يؤثر يف  ال  وهذا  مناسبة.  بصورة غري  والعرب  واإلسالم  املسلمي  تصور  أخرى  وأفالم  االشتباك 

التغطية اإلعالمية فحسب بل يف الشعور العام.

 Daya إن تصوير العرب واملسلمي عىل أنهم ‘منط بدايئ أخر’ يبعث القلق، يرى دايا سوسو

Thussu أن الشخصيات يف أفالم هوليوود تتشكل بواحدة من ثالثة إما ملياردير أو قاذف قنابل أو 

 ،)Hollywoodization of Islam‘)10 راقصات عاريات البطن، وهذا ما يُطلق عليه ‘هلودة اإلسالم

واألفالم التي أنتجت يف أملانيا النازية صورت اليهود باعتبارهم جامعي ماٍل وباحثي عن الشقراوات 

اآلريات ومؤمني بإله آخر )9(، والتحزبية املعادية من هذا النوع ولّدت فزع املشاعر ضد اليهود يف 

أملانيا. وكانت املحصلة النهائية لهذا هي اإلبادة الجامعية لكثري من اليهود يف أوروبا.

يالحظ جاك شاهي لألسف« أن العرب يُصوَّرون يف صور جحافل هتلر وحركة أتيال، مسترتين 

قنبلة AK-47 أو بصورة خنجر يف يد لص أو بصورة االغتصاب وقتل األبرياء« )23(.  يف ظالل 

اإلعالم  وسائل  ترتبط  املوجي  الطول  هذا  وعىل  عدة.  إعالمية  مؤسسات  يف  الصور  هذه  وتبث 

ارتباطاً وثيقاً مبؤسسات التعليم يف نقل املعلومات املضللة عن اإلسالم واملسلمي.

التعليم ومتثيل اإلسالم واملسلمي:    

مقدمي  قبل  من  وترسيخها  املعتقدات  تشكيل  أن  الحديثة  الدراسات  أوضحت  قد          

املعلومات مييل إىل التالعب بالتصورات العامة، ورمبا يؤدي هذا دوراً حاسامً لربوز التمثالت 

للجامهري. ويوجد مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية لها أثار متباينة يف 

املعتقدات )]](.

عرب  تبث  التي  التعليمية  واملعلومات  عموما.  الغرب  عن  واملسلمون  اإلسالم  يغرتب  وقد 

وسائل اإلعالم واألفالم منقوصة، وقد تتأصل القوالب النمطية يف الثقافة األمريكية. ومتثّل العداوة 

الملف
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اإلرسائييل  العريب  والرصاع  السويس  أزمة  مثل  الجيوسياسية  واألحداث  التاريخية  االستعامرية 

والحظر النفطي الذي لحقه والثورة اإليرانية أسباب لتمثالت شائعة.

وهناك سبب رئيس آخر لألباطيل التي تحاك ضد اإلسالم وهو ضعف التعليم العام كام ترى 

سوزان دوجالس وروس دون اللذان  الحظا أن اإلسالم قد استبعد من املناهج التعليمية يف حي 

أدخلت برامج تعليمية جديدة يف الستينيات )2](. وقُدم اإلسالم إىل التعليم يف وقت الحق )عام 

ق عىل ميثاق ويليامسبورج كارتر Willamsburg Charter الذي عقده الدكتور  988]م( حي ُصدِّ

دخل  لذلك   .)[2( الشاملية  ألمريكا  اإلسالمية  الجمعية  وشهدته    W.D. Mohammad محمد 

اإلسالم النظام متأخرا للغاية، فنتج عن هذا نقص يف التعليم املتاح ملعرفة اإلسالم.

طّور صامويل هنتنجتون األستاذ يف جامعة هارفارد قضية صدام الحضارات، وهو يتصور فيها 

رصاعا بي الرشق والغرب، فيقول إرفاند إبراهيميان Ervand Abrahamian إن اإلعالم يستخدم 

هذا النموذج عىل الغالب. ومن املثري لالهتامم أن األوساط األكادميية قد رفضت هذه النظرية من 

مقاالت  الوكاالت  كرّست  ولكن  الخارجية،  الشؤون  مثل  األخبار  وانتقدتها مصادر   ،)[3( البداية 

تدعمه بعد ذلك وهي تعزز الحرب بي الحضارات)3](.

ويقرر إبراهيميان أن رصاع املصالح قد يزيد من رصاع الثقافات. لذلك قال هنتنجتون لصحيفة 

نيويورك تاميز إن الرصاع قد تسارع بأسامة بن الدن، وأظهرت وسائل إعالم الواليات املتحدة بعد 

أحداث الحادي عرش من سبتمرب نجاح هنتجتون يف تقديم الرصاع الثقايف )3(. وأشار إىل العدوانية 

النيوزويك  هنتجتون يف  كتب  السابقة  لألباطيل  اتّباعاً  والبوسنة،  الشيشان وكوسوفو وكشمري  يف 

امتداد للحروب يف أمريكا ونهوض  مقاالً بعنوان ‘عرص الحروب’ وأن الحادي عرش من سبتمرب 

الوعي اإلسالمي )3](. 

وهناك أكادميي آخر يف شؤون الرشق األوسط وهو أستاذ يف جامعة بنسلفانيا وهو برنارد لويس، 

قد كتب ‘ما حدث بعد الحادي عرش من سبتمرب خطأ’، وهو ينظر إىل جذور الغضب اإلسالمي. 

 Paul وولفاويتز  بول  ورّحب  كذلك.   اإلعالم  وسائل  ومخرجات  الحكومة  سياسة  يف  أثر  وقد 

Wolfawitz وهو نائب سابق يف سكرتارية بوش بأنه باحث عظيم يف الدراسات األنجلو أمريكية، 

وقلّد حجج أسالفه نفسها غري املتوافقة عن اإلسالم والدميقراطية والفصل بي الكنيسة والسياسة، 

وتعزيز املغالطات التاريخية مثل الحروب الصليبية وكلمة ‘سفاك’ التي نشأت يف الرشق األوسط، 

وينتهي إىل أنه من الطبيعي لهم أن يكرهونا، ويرى لويس أن املسلمي مستاؤون من تدمري الخالفة.
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الخارجية  السياسة  معهد  يف   Daniel Pipes بايبس  دانيال  وهو  عنيف  آخر  مجادل  وهناك     

وجامعة واتش Watch الحظ أن القضية الرئيسة هي عام إذا كان املسلمون سوف يتحدثون.... 

وهم فشلوا يف التحديث، وسجلهم العيص من الجهل والفقر والتعصب واالستبداد سوف يستمر 

أو سوف يزداد سوًءا )4](، ويتبنى بايبس وغريه آراء متشابهة ال متثل املهمشي، وتأثر آراؤهم يف 

وسائل اإلعالم والشعور العام. وقد حاول بايبس ومنارصو هذه اآلراء تهميش دعاوى األكادمييي 

 Campus Watch( )الذين نرشوا تعليقات معادية للواليات املتحدة األمريكية يف حرم جامعة واتش

13(( مثل إدوارد. ويالحظ املجادل املذكور سلفا ‘ تنكر اإلسالم إلرهابه واستبداده وعنفه يف حي 

اإلعالم  دائرة من وكاالت  )8(. وهناك  متكررة  تليفزيونية وخطب كتب  أنفسهم مبظاهر  يطمئنون 

تدعم اآلراء الضارة يف األكادميية والعكس.

وقد نرشت الكيانات اليمينيّة املتطرفة مثل مجلس األمناء والخريجي  األمرييك  الذي يرتأسه 

لي تشيني Lynne Cheney كتيباً بعنوان ‘دفاعا عن الحضارة: كيف أسقطت جامعاتنا أمريكا’، التي 

تكفلت بحذف موضوعات عن الرشق األوسط من مناهجها الدراسية، واتهم الكتيب األكادمييي 

بآراء ‘مغلوطة’، وقد أشاد وول سرتيت جورنال وواشنطن تاميز بالكتيب يف عرضها )8(. وأظهرت 

عدة مؤسسات اإلعالم العامة دعمها لهذا املجلس.

ونرشت دراسة مامثلة ملارتن كرامر يف معهد واشنطن لدراسات الرشق األدىن بعنوان "أبراج عاجية 

عىل الرمل: فشل دراسات الرشق األوسط يف أمريكا"، يتهم فيها إدوارد سعيد بأنه قوض دراسات 

الرشق األوسط يف أمريكا، ويف اعتقاده أن آراء مثل هؤالء الباحثي مل تسمح ألمريكا مبنع الكوارث 

مثل الحادي عرش من سبتمرب )8( ونتيجة لذلك حث الكونجرس عىل وقف متويل دراسات الرشق 

األوسط يف الجامعات، وأثنى كرامر عىل الجمهورية الجديدة، واتهم MESA بدعم بن الدن )8( ومن 

ثم ظهرت العالقة التضامنية بي وسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية التي ترسم إشكالية التمثالت 

للعامة، وقد أدت التطورات التاريخية وصناعة السينام واملؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم دوراً 

كبرياً يف تأجيج املؤسسات الحكومية، وقد انعكس هذا عىل السياسات التي ُصنعت.

سياسة احلكومة والتغطية اإلعالمية: 

        تعد وسائل اإلعالم امللكية الرابعة للحكومة بعد األجهزة التنفيذية والترشيعية والقضائية 

ملا لها من تأثري تحدثه يف املجتمع؛ ألن املقاصد والغايات هي السيطرة عىل وسائل اإلعالم، 

ورمبا هذه أحد األسباب للتمثالت غري املناسبة لإلسالم واملسلمي، وتؤدي ملكية املؤسسات 
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دوراً محورياً يف الرقابة، حيث متلك رشكة روبرت موردوك نيوز %35 من األخبار اليومية )6(. ويثري 

دور وسائل اإلعالم يف السياسات املعارصة تساؤالت حول السيطرة عىل الشعور العام وأثره يف 

خنق الدميقراطية.

األوىل  العاملية  الحرب  أثناء  يف  ملنصبه   Woodrow Wilson ويلسون  وودرو  انتخب  لقد 

بأنه ال حاجة إىل االنخراط يف  ويشعر  الشعب مساملاً  انتصار’)5(. وكان  عىل منصة ‘سالم بال 

يف  كريل  لجنة  وُشكِّلت  بالفعل،  بها  ارتبطت  قد  ويلسون  إدارة  أن  يعلموا  ومل  أوربية،  حرب 

اللجنة يف غضون ستة أشهر يف تحويل األمة املساملة إىل  محاولة لعسكرة الشعب، ونجحت 

حد كبري إىل أمة عدوانية، واقتنع األمريكيون برضورة الحرب التي تنقذ العامل من خصومه )5](. 

 ‘ اللجنة  Walter Lippmann نقيب الصحفيي األمريكيي وهو ضمن هذه  ليبامنن  ورأى والرت 

أن الثورة يف فن الدميقراطية ميكن أن تُْستخدم لصنع القبول للوصول إىل إقناع الجمهور بأشياء 

ال يرغبها بتقنيات الدعاية الجديدة’ )5](. وهنا استخدمت وسائل اإلعالم لتلقن األمريكيي دعم 

الحرب العاملية األوىل.

عىل  هذا  وحدث  األباطيل،  صريورة  يف  نفاقياً  دوراً  السياسة  وصانعو  اإلعالم  وسائل  وتؤدى 

الثورة اإليرانية، وعندما  الشاه إليران، والتغيري املفاجئ لألنظمة بعد  أثناء حكم  سبيل املثال يف 

حدثت الثورة تحولت معها السياسات الحكومية والتمثالت اإلعالمية، ويف التطورات الالحقة مل 

تهتم وسائل اإلعالم بتغطية تقرير التنمية البرشية عام 994]م الذي وجد إيران من العرشة األوائل يف 

مجال التنمية البرشية، كام مل يُنظر إىل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفرتض أن إيران 

تنتج الطاقة النووية ألغراض سلمية )0](. وأشار مسؤول أمرييك إىل أن ‘التجربة اإليرانية تتوافق 

متاماً مع التفكري األمرييك عن العنف والصبغة األمريكية املضادة لإلسالم األصويل )5(.   

     ويشري دايا سوسو أن التغطية اإلخبارية تحايك لغة السياسة عموما )6](. وعىل سبيل املثال 

أو  مناهضة األصولية  ما يربره وهو بحجة  له  العامل  أنحاء  الواليات املتحدة يف مختلف  حضور 

التهديد اإلسالمي كام قال جرنال الناتو السابق. وتعزف وسائل اإلعالم نغم السياسة، وتبّنى ريتشارد 

التغطية  عىل  وبالتايل  الحكومة  سياسة  يف  األكادميية  األعامل  تأثري   Richard Bulliet بوليت 

بوست  تاميز وواشنطن  نيويورك  الدين صديقي يف صحيفة  مغيث  الدكتور  نرش  وبعد  اإلعالمية. 

ولوس أنجلوس تاميز تقريره الذي يرى فيه ‘أن معظم وسائل اإلعالم تدعم وتتبع نهج اإلدارة يف  

قضايا السياسة الخارجية التي تتعلق باإلسالم واملسلمي’ )4](، فهناك عجز يف التحليل النقدي 
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واملحايد من قبل وكاالت اإلعالم.

      وعندما أرص دنيس روس املبعوث السابق للرشق األوسط عىل أن " كراهية بن الدن ال 

قد  القاعدة  تنظيم  أن  ذكر  والغرب". وفشل روس يف  للحداثة  بل هي كراهة  بفلسطي  لها  عالقة 

الثانية لتسجيالت بن الدن بعد الحادي  النسخة  أدرج يف رسائله املرئية فلسطي، ومل يفرج عن 

عرش من سبتمرب يف الصحافة ألنه يتحدث عن ‘االنتقام لفلسطي’، ومل تغطِّ معظم الصحف هذه 

املالحظات يف وقت الحق)4](، وغطت ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بعالقته بالحادي عرش من 

سبتمرب. ورأت كثري من وكاالت األنباء أن هذا ال يستحق النرش، وأصبح مسار الحزب الجمهوري 

هو القصة الرسمية للتغطية اإلخبارية يف كثري من وسائل اإلعالم األمريكية.

     إّن اعتامد وسائل اإلعالم عىل الحكومة يف القصص اإلخبارية جيّل متاما، ولكن مسؤويل 

الواليات املتحدة ينكرون العالقة بي الصحافة والسياسة األمريكية، وشجب مساعد وزير الخارجية 

روبرت بيلليرتو مساواة وسائل اإلعالم اإلسالم باألصولية، وال يتفق عىل ربط الصحافة بالسياسة 

األمريكية بأي شكل )5(. ومع ذلك اتفق صانعو سياسة الدولة عىل أن التغطية الصحفية تعقد عملية 

إرساء السياسات البنَّاءة )5(. وبالتايل إن درجة النفوذ متجذرة يف عالقة اإلعالم السيايس.

       وقد احتلت رقابة اإلعالم من قبل حكومة الواليات املتحدة مواقعها يف كثري من الحاالت 

بعد الحادي عرش من سبتمرب، وعندما أعلن بن الدن أن الهجامت كانت رداً عىل مثاني عاماً من 

الحرب عىل الرشق األوسط، طلبت إدارة بوش من وسائل اإلعالم عدم نرش "الدعاوى امللتهبة" 

)6](. وحذت الصحافة حذوه من دون الرجوع إىل اإلدارة، وهذا يؤكد العالقة الثنائية بي وسائل 

اإلعالم والحكومة يف تجانس التغطية الصحفية.

وسائل اإلعالم اإلذاعية واملطبوعة:   

     بالنظر إىل املدى برمته للتمثالت عىل اإلسالم واملسلمي فإنه يخرج عن نطاق هذه الورقة، 

غري أن كل التغطية مع ذلك تُشجع األباطيل، وبعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب الحظ ناكوس 

وتوريس –ريانا Nacos and Torres-Reyna ‘أوضاع مسلمي أمريكا قبل وبعد ]] سبتمرب’ ووجد 

موجة من التقارير تركِّز عىل وطنية املسلمي والعرب األمريكيي، وقلل من القوالب النمطية التي 

والتاميز  نيويورك  وهي  نيويورك  أربع صحف يف  التقرير عىل  وركز   .)[( اإلرهاب  أفرادها  يدعم 

 .USA Today والبوست وأمريكا اليوم
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      ومنح األمريكيون املسلمي تغطية صحفية منقطعة النظري، ووفقاً لهذه الدراسة قد انخفض 

النرش النمطي، وتحول بدرجة كبرية من تغطية عرضية إىل تناول موضوعي. والحظ أحد الخرباء يف 

مجال التغطية العرضية أنه من الصعب تفسري ثقافة شعوب الرشق األوسط عىل عجالة يف دقيقتي 

التي  لشبكة أخبار أو قصص إخبارية )6](. والقت وسائل اإلعالم املطبوعة بحروفها وأعمدتها 

تركِّز عىل املسلمي األمريكيي قبوالً، وأثار ذلك مناقشات حادة عىل صفحات الويب املختلفة، 

ومل يكن هذا التوازن يف التغطية اإلخبارية مؤرشاً للوطنية. ونيويورك والية متحررة ومتنوعة نسبياً. 

وال ينبغي الخلط بي املخرجات التي غطتها هذه الدراسة بالتغطية يف بقية أنحاء الوطن.

         وقد غطت صحيفة نيويورك تاميز كثرياً من األباطيل عىل اإلسالم مثل األمراض االجتامعية 

السكانية  واالنفجارات  التعليمي   القصور   وأوجه  الدميقراطية  وغياب  والسياسية  واالقتصادية 

والركود االقتصادي وبطالة الشباب وفشل العلم يف العصور الوسطى. وهذه هي بعض التمثالت 

التي يُصوَّر بها اإلسالم واملسلمون)6](.

     وتقدم التغطية الصحفية عىل الغالب تعريفات سطحية من دون محتوى الصطالحات مثل 

األصولية والرشيعة والراديكالية أو التطرف، وينبغي أن يكون هناك اتجاه للحد األدىن من املحتوى 

كام يرى إدوارد سعيد. وبعيدا عن الخطابات الحادة وبالرجوع لإلحصائيات كتقريب النسبة املئوية 

للمسلمي األصوليي سوف يتم إعانة املشاهدين عىل فهم طبيعة التهديد.

      ويوظف األكادمييون هذا النوع من السياقية الخارجة عادة مثل دانيال بايبس، حيث يجمع 

قضيته،  إحصايئ يف  بدليل  يستشهد  أو  دون متييز  من  واحد  كيان  املسلمي يف  األصوليي  كل 

وقد نرشت يف 995]م عينة فكر يف االهتامم القومي تقول ‘ال يوجد اعتدال: التعامل مع اإلسالم 

أن  القارئ  وبإمكان  املسلمي.  تجاه  بالذنب  الشعور  العنوان  قراءة  من  ونفهم  األصويل’)6](. 

يتوقع ما ميكن معرفته يف هذا املقال، وقد يسأل الباحثون ملاذا هذا االستقطاب عىل مدى العقود 

املاضية. وقد وجد الدكتور غريب وحداد وإدوارد سعيد وليي أن هناك تحيزًا ثقافياً ورصاعاً بي 

العرب وإرسائيل، ونفوذاً سياسياً مؤيداً للّويب اإلرسائييل وتأثريه يف وسائل اإلعالم.....)6](.

ناقش  نادرة عىل الرشق األوسط وعىل قضية فلسطي، حيث      وكانت هناك تغطية إعالمية 

مقالي يف جريدة التاميز العالقة بي فلسطي والحادي عرش من سبتمرب، وقد ُخنق النقاش بإدانة 

أي شخص يتطرق للعالقة بي فلسطي وأحداث الحادي عرش من سبتمرب، وكان الرتكيز عىل ربط 

اإلسالم بنظام شمويل وتجنب ربطه بالقضية الفلسطينية.  
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        وليست كل التغطية يف الغرب موحدة إذ يقرُّ روبرت فيسك بأن ‘النهج  األمرييك  يختلف 

النتقاده  نفسه  يكره  يهودي  أنه   Tony Judt جود  توين  وادعى   .)[6( األوربية’  التغطية  عن  كثريا 

 .)London Review)16 السياسة الخارجية األمريكية وقضية فلسطي يف مقال له يف لندن ريفيو

ومتاشياً مع هذه الحقيقة ذكر ديفيد هارست من صحيفة الجارديان أن فلسطي هي محور األزمة، 

وكتب فريد هاليداي يف الجارديان أيضا أن هذا الرصاع ناشٌئ عن التوترات السياسيّة يف فلسطي 

وليس الحديث السخيف عن رصاع الحضارات. ورأى مايكل إجناتيف يف الجارديان أن الطريق 

الوحيد لحل قضية اإلرهاب هو حل القضية الفلسطينية، وقد فرست التاميز هذا بعدم وجود عالقة 

بي الحادي عرش من سبتمرب وفلسطي )6](، وقد أقرَّ أحد املراقبي بأن الهجامت تنبع من "معي 

الغضب الذي ال ينضب" وليس من صدام الحضارات الذي وجده سخافة، ومن املثري لالهتامم 

يف السياق  األمرييك  أن نالحظ أنه بعد أحداث الحادي من سبتمرب اعتقد %68 من األمريكيي أن 

األحداث كانت ترتبط بالعالقات األمريكية اإلرسائيلية )6](.

وقد زادت األباطيل أيضا يف اململكة املتحدة بعد الحادي عرش من سبتمرب. وشاركت بريطانيا 

شعبية يف  التهديد" حكاية  "داخل  وظهر  اإلرهاب.  الحرب عىل  أخرى  ودول  املتحدة  الواليات 

الهسترييا  وتصاعدت  بريطانيا.  إىل  املهاجرين  املقاالت عىل حركة  من  كثري  الصحافة. وركزت 

حيث ظهرت عىل السطح التغطية املشكوك فيها واملقاومة للرتحيل يف أكتوبر ]200)6(، والحكاية 

الغالبة هي ربط املسلمي بشبكات اإلرهاب، واعتربت الجارديان يف 26 و28 سبتمرب أن أي شخص 

ينتمي إىل جامعات متطرفة إرهايب. وافرتضت أن هناك خمسمئة بريطاين مسلم التحقوا مبخيامت 

للمشاركة يف  يبحثون عن سبل  أن املسلمي  التاميز  )6(، وذكرت صحيفة  أفغانستان  إرهابية يف 

العمل العسكري بالخارج، وأشارت الصحيفة إىل املجموعات الهامشية وعدد من الحروب التي 

شارك فيها املسلمون الربيطانيون القتال. واكتشف تحقيق ملكتب التحقيقات الفيدرايل يف 23 من 

]200 أنه ليس هناك دليل عىل وجود خاليا للقاعدة )6(، وهذه القصص اإلخبارية كانت  أكتوبر 

محوًرا يف قضايا األمن القومي الربيطاين بل قادت الصحف الرائدة يف اململكة املتحدة مبا فيها 

"ليست جديرة" يف  تغطية وسائل اإلعالم األمريكية وأنها  )6(، وهي تشابه  التاميز، وتجنبت نرشه 

إنتاج قيمة ترفيهيّة غالبا ما تكون مشوهة.

        ووفقا للوقائع املذكورة أعاله، صدر يف 2] نوفمرب]200م مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب 

والجرمية الذي صاغه بيل Bill، وأعيد للسطح الخطاب املشابه، وتعاظم امليل إىل تهويل الخطر، 

ورداً عىل ذلك ذكرت صحيفة التاميز أنه ينبغي أن يُراقب املسلمون الذين يحرِّضون عىل الكراهية 
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مكافحة  ترشيعات  وأيَّدت  الرقابة،  من  شكل  اإلسالموفوبيا  أن  الجارديان  ورأت   ،)6( بالقانون 

اإلرهاب أيضا، كام الحظت أن الحريات قد تقلصت، )6(، وقد بُررت الكراهية تجاه املسلمي هنا 

يف حي أن املسلمي الذين يكرهون اآلخرين يجب أن يُدانوا رصاحًة، ورمبا كانت اإلدانة بالكراهية 

بشكل رصيح عىل مستوى واحد حالً أفضل.

وقد أُنشئ كيان مستقل منظم ذاتياً ُعرف بلجنة الشكاوى الصحفية )PCC( )17(.وهي تتناول 

عىل  املساءلة  بّوابات  تفتح  التي  املطبوع  اإلعالم  يف  التحريري  باملحتوى  املتعلقة  الشكاوى 

الشكاوى يف عام  تعلقت %17.9 من  املثال  تبثها، وعىل سبيل  التي  وكاالت اإلعالم واألباطيل 

2002م بالتمييز، حيث أقيمت يف العام نفسه 2630 شكوى، ووجد أن %74 من الشكاوى ليس فيها 

خرق للقانون، وتم الفصل يف %2 منها، وأيدت %1 منها )7](. و اإلحصائيات نفسها كانت يف 

2003م، وينبني عىل هذا أن عدد الشكاوى املرشوعة ضد الصحافة ضئيل للغاية، وأرى أن الحاجة 

إىل حرية الصحافة وعدم الرقابة أمران جوهريان. ومع ذلك فإن األباطيل تجرّد األقليات من حقوق 

الجد  الشكاوى عىل محمل  تُأخذ هذه  ينبغي أن  التمييز والكراهية. ولذا  اإلنسان وتدخلهم عامل 

ويُفصل فيها بنزاهة.

اإلنرتنت واإلعالم البديل:  

ميكن مجابهة عدد من األباطيل املتفشية باإلنرتنت، ألنه يصل أطراف العامل اإلسالمي، وهو 

ويقدم  عليه،  الرد  املعلومات، ومينح عمل محتوى إسالمي وخيارات  يتيح حرية  مفتوح  مصدر 

كذلك صوتاً مضاداً لألباطيل، ويرى الدكتور جاري بونت Gary Bunt مؤلف مقال "إنرتنت اإلسالم 

 RSS األخبار  مبقتطفات  والتزويد  اإلمييالت  قامئة  وأن  اإلسالم،  بيت  توجيه  إعادة   :"iMuslim

feeds والنرشات الصوتية podcasts واملدونات blogs  تعني أن اإلسالم يف حالة تجدد وتواصل 

مع الحياة اليومية )8](.

ويحدد بونت بعض التحديات التي تتعلق بإمكانية التواصل، ويقول » ليست كل جوانب اإلسالم 

كائنة عىل اإلنرتنت، خاصة هناك دميوجغرافيات منخفضة أو عنارص ساكنة )8](، وقد وجد تقرير 

بلدان أخرى  البلدان، ومرتفعة يف  التواصل محدودة يف بعض  إمكانية  أن  العربية  البرشية  التنمية 

كاإلمارات والبحرين والكويت ولكنها منخفضة للغاية يف اليمن والسودان والعراق)9](. 

بالعنارص املتطرفة باالسم يف املجتمع املسلم، وتستعمل  وتتفاقم األباطيل يف حاالت عدة 

القاعدة اإلنرتنت للتالعب ونرش رسائلها لجمهور عريض أكرث من أي وقت مىض، وتستخدم غرف 

تمّثالت اإلسالم والمسلمين في التغطية الصحفية



االستغراب

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

104

الدردشة واملدونات وهي أرضية خصبة للرتبية من هذا النوع.

تزال  وال  قدمت  وهي  األباطيل،  عن  الكشف  يف  كبريًا  دوًرا  البديلة  اإلعالم  وسائل  وتؤدي 

تقدم صوتا بدياًل لألباطيل، ومن هذه األمثلة املتعلقة بهذا قناة الجزيرة التي توفّر صوتاً للشوارع 

العربية)2(، وينطوي هذا التوحيد وحراك الجامهري يف العامل اإلسالمي عىل إمكانات دميقراطية 

اإلعالم الذي تسيطر عليه الحكومة وضياعه. وكثري من األباطيل ممنهجة رصاحة يف العملية.

النتائج: الطريق إىل اآليت:

إن ميل وسائل اإلعالم الختزال "اإلسالم يف حفنة قواعد وقوالب وتعميامت عن اإلميان، وتعزيز 

كل الحقائق السلبية املرتبطة به" خطر وله تداعيات سيئة )8(. والعدوانية واالختزال املوجودان يف 

التمثالت السينامئية يولدان مياًل نحو إنتاج أخبار مغلوطة تتحدث عن اإلسالم وتابعيه.

ويخىش ريتشارد بوليت من ظهور شكل جديد من معاداة السامية. فأي عمل إرهايب ميكن أن 

يلصق باإلسالم اآلن، وهذا يعّد متييزًا دينيًا متعصبًا، وأن اصطالح األصولية اإلسالمية قد سك بعد 

الثورة اإليرانية واستعمل بال متييز ودون سياق.

سواء  واملسلمي  اإلسالمية  التمثالت  قصص  نجاح  عىل  الصحافة  يف  الضوء  تسليط  ويندر 

أكانت يف املايض أم الحارض، ويذكر محمد عيل الخالدي النقاد يف مجلة الدراسات الفلسطينية 

996]م( أن "املسلمي تبّنوا الفلسفة اليونانية ليستعملها األوربيون يف وقت الحق، وكانوا  )شتاء 

ال  الحقائق  وهذه   ،)8( الجرب"  واخرتعوا  علامً  بوصفه  الطب  وأسسوا  والفلك  املنطق  يف  رّواًدا 

تغطيها وسائل اإلعالم الرئيسة عموماً.

ويُنظر اليوم إىل الدين وأتباعه كطاعون يصيب العامل اإلسالمي برمته من املغرب إىل الهند، 

وصار التمثيل الحقيقي معاداة للغرب ولقوى الحداثة، ويتصدر صور الصحافة  العنف واإلرهاب 

العامل  واقع  إلبراز  الرتكيز  يزيد  أن  وينبغي   ،)[4( العلامنية  باألنظمة  اإلطاحة  إىل  يهدف  الذي 

اإلسالمي وتنّوعه للتغلب عىل القوالب النمطية وفهم اآلخر بشكل أفضل دون تزايد، وينبغي أن 

يكون هناك إدانة مفتوحة للعرقية، وكام تقول إليزابيث بول " يصبح الحوار وصنع السياسة صعبا 

عندما يُنظر إىل اإلسالم عىل أنه غري عقالين" )6(، والعبء عىل املسلمي والغرب عىل حد سواء 

لالندماج واالنخراط يف املجتمع بشكل أفضل لفهم ما وراء القوالب النمطية، حتى تفتضح بشكل 

كبري التاريخية املوروثة والتمثالت املعارصة "لقلعة أوروبا" تجاه الغزاة األجانب.

الملف



االستغراب

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

105

تنويع  )2(، وقد يؤدي  أقليات عرقية  الحاجة إىل صحفيي من  تعرّب وكاالت اإلعالم عن  وقد 

العاملي يف اإلعالم إىل حل كثري من املشكالت التي تتعلق باألباطيل، غري أن املحاباة التحريرية 

ورؤوس املال رمبا تظل لها السبق يف التغطية الصحفية عند كثري من الوكاالت. وينبغي أن يُقدم 

التدريب والتعليم الواعيان عن اإلسالم واملسلمي للصحفيي واملحررين ووسائل اإلعالم بوجه 

عام لتيسري التفاهم املتبادل.

ومبقدور هوليوود أن تفعل كثرياً تجاه محو األباطيل، وإن "هلودة Hollywoodization اإلسالم 

قد طَبَعت يف الذهن الصورة النمطية عن اإلسالم، ومبقدور الدبلوماسية أن تنجز شيئاً بأنسنة وعدم 

إضفاء الطابع اإلرهايب عىل الشخصيات املسلمة، ومزج املصادر من النصوص الفرعية املقدسة 

والكتب املقدسة أمرًا مهام للغاية" )9(، وينبغي أن توجد أعامالً علمية تبي دور الدين يف السينام، 

 ،)9( األباطيل  لعدد من  التي هي جذر  االنتباه لإلرهاب  التي توجه  العلمية  ونقتصد يف األعامل 

وكذلك عمل تقييم جذري ملجال اإلنتاج.

وكام يرى بوول Poole "ينبغي وضع قالب جديد للمجتمعات اإلسالمية يقبلها اآلخر ويستأنسها 

املسلم ذاته، وال يتالعب بها هو أو هي حي يسقط خارج إطار اإلسالم الليربايل" )6(، وبتحّدي 

 John سبايدي  وقد الحظ جون  واألباطيل،  الظاهر  الرصاع  نُحسن  أن  الجارية ميكن  الصياغات 

املغرب  يف  والنسوية  ومرص  إيران  يف  النسويون  األصوليون  يزعمه  الذي  اإلميان  أن   Spayde

وإنجلرتا وسائقو السيارات األجرة وامللوك يف غانا ونيجريا وكينيا واملوظفون يف ماليزيا وعلامء 

القوالب  6 ماليي أمرييك هو أبعد عن  البوسنة وما يزيد عىل  النواة يف كازخستان والشهداء يف 

النمطية كاإلنسانية ذاتها" )4](.
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إمبريالية الفن السابع
مجتمعنا يف مرمى هوليوود

]*[
حيدر محمد الكعبي]]]

العاملي وبخاصة  الوعي  السينام األمريكية يف صناعة  تعمل هذه املقالة عىل معاينة دور 

يف الفضاء العريب واإلسالمي. وهكذا يستعيد الباحث هنا املكانة الستثنائية ملؤسسة هوليود 

ودورها الفاعل يف التأثري يف البيئات والرشائح الجتامعية املختلفة عىل امتداد تاريخ كامل. 

نطاق  عىل  التصالت  ثورة  عرص  بدء  مع  لهوليود  التأثري  هذا  ازدياد  إىل  الباحث  يشري  كام 

عاملي.

المحرر

متثل األعامل السينامئية مادة إعالمية لها تأثري كبري وفاعل يف مجال التثقيف والتعليم وتشكيل 

التسلية والرتفيه حسب، وبخاصة  الفني عند حدود  اللون من اإلنتاج  العام، ومل يقف هذا  الرأي 

يف العقود األخرية التي قفزت فيها السينام إىل مديات أكرث تطوراً عىل صعيد السيناريو واإلخراج 

والتمثيل.

ويف عرص ثورة االتصاالت مل تتواَن رشكات اإلنتاج السيناميئ الكربى عن اغتنام هذه الفرصة 

من  كثري  وأخالق  عقائد  صارت  لذلك  ونتيجة  العاملي،  املستوى  عىل  بها  يليق  انتشاراً  لتحقق 

املجتمعات البرشية- مبا فيها مجتمعاتنا اإلسالمية- تحت طائلة تأثريها القوي، مام يجعلنا معنيي 

بدراسة تأثريات هذا الجانب من الفنون دراسة جادة أكرث من اي وقت مىض.  

وملا كانت السينام األمريكية)هوليوود( هي املصنع األبرز لإلنتاج السيناميئ العاملي، ونظرا ملا 

تتمتع به من خصائص فريدة، فينبغي أن تكون هي الهدف األبرز الهتامماتنا يف هذا املجال، عىل 

*- باحث إعالمي من العراق ـ النجف األرشف.
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األقل يف الوقت الحايل واملستقبل املنظور.

إن البيئة االجتامعية األمريكيةاملتحررة قد فسحت مجاالً واسعاً أمام رشكات هوليوود السينامئية 

لتعمل من دون ضوابط دينية أو أخالقية، مام أدى إىل انتشار انتاٍج سيناميئ يبث أفكاراً وثقافات 

تؤثر بشكل سلبي كبري يف عقائد مجتمعاتنا املسلمة التي يصلها هذا االنتاج وسلوكياتها. 

ولكن املشكلة أن قوة االنتاج السيناميئ لهوليوود يجعل من مضمونه اليسء أمراً مستساغاً لدى 

أن ذلك ال يختص  العسل، علامً  السم يف  أمر شبيه بدس  الجمهور، وهنا مكمن املشكلة، فهو 

باملنتوج السيناميئ فقط وإمنا ميثل سمة اإلعالم املعارص بشكل عام، هذا مع قطع النظر عن نرش 

الجنس والعنف اللذين صارا عالمة مميزة للسينام األمريكية. 

فن التأثري السينامئي: 

ليس من مجال للشك يف أن فن الرتفيه اإلعالمي يعد أحد أهم األساليب تأثرياً يف مجال التوجيه 

الفكري وصناعة الثقافة، إذ يتوافر عىل عنارص جاذبة تستبطن رسائل فكرية يجعلها تنفذ بقوة إىل 

العقول والقلوب عىل حد سواء، ومل يكن املؤرخ »إريك بارنو Eric Barno “]]] يجانب الصواب 

الفكرة األساسية  تتمثل  إذ  الخطورة،  الرتفيه يف تصوري هو مفهوم شديد  )إن مفهوم  قال:  حينام 

للرتفيه يف أنه ال يتصل من بعيد أو قريب بالقضايا الجادة للعامل وإمنا هو مجرد شغل أو ملء ساعة 

من الفراغ، والحقيقة أن هناك ايديولوجية مضمرة بالفعل يف كل أنواع القصص الخيالية، فعنرص 

الخيال يفوق يف األهمية العنرص الواقعي يف تشكيل آراء الناس(]2].

ويعزز كالم »بارنو« ما أشار اليه “هربرت أ. شيللر  Herbert Schiller”]3] قائال: )إن التسلية هي 

التعليم والتعليم هو األيديولوجية، ويشري »روبرت شايون« محرر التلفزيون يف الـ«ساترداي ريفيو« اىل 

أن: برامج التسلية تلمح للجمهور بالطريقة التي يتعي أن يتبعها يف تحديد ما هو جدير باالحرتام يف 

مجتمعنا والكيفية التي يترصف بها، إنها يف الواقع أشكال من التعليم، من تلقي املبادئ(]4].

]1]- إريك بارنو: مؤرخ تلفزيون أمرييك، انتخب رئيساً لنقابة الكتاب األمريكية يف عام 1957 وخدم يف مجلس محافظي أكادميية الفنون 

والعلوم التلفزيونية يف عام 1978 أصبح رئيساً ملكتبة الكونغرس للصورة السينامئية، وقد كتب عنه رئيس التحرير السابق ملجلة نيوورك 

تاميز شيلدون ماير قائال: »كان بارنو عيناً عىل األوغاد واألشخاص الخطرين وقد بلغت عبقريته أجيالً من األمريكيني عب موجات األثري 

اإلذاعي وعىل شاشات التلفزيون ويف قاعات الدراسات.

]2]- ينظر: املتالعبون بالعقول لهربرت أ.شيللر: 96

]3]- هربرت شيللر: ناقد وعامل اجتامع وباحث أمرييك، حصل عىل درجة الدكتوراه عام 1960 من جامعة نيويورك، حذر من اتجاهني 

رئيسني يف كتاباته الغزيرة والخطب: الستيالء الخاص عىل الفضاء العام واملؤسسات العامة يف الوطن، وهيمنة الوليات املتحدة عىل 

الرشكات التي تؤثر يف الحياة الثقافية يف الخارج، وبخاصة يف الدول النامية. له مثانية كتب ومئات املقالت يف كل املجالت العلمية 

والشعبية جعلت منه شخصية رئيسة يف كل من أبحاث التصالت ويف النقاش العام حول دور وسائل اإلعالم يف املجتمع الحديث.

]4]- املصدر نفسه ص118.
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والسينام.. الصناعة الفنية التي تطورت بشكل مذهل خالل مدة قياسية من تاريخ البرش]]] تعد 

من أكرث صناعات الرتفيه تأثرياً يف هذا املجال، بعد أن تربعت بجدارة عىل عرش الفنون االنسانية 

بعد أن صهرتها يف ذاتها بشكل متقن]2].

وعليه فليس من الغريب أن يؤكد الباحث الدكتور حسن عبايس]3] يف محارضة له قائاًل: )إن 

صناعة الحضارات واملجتمعات ترتكز عىل رسم خريطة لها، ويف هذه االيام فإن العامل الرئيس 

لرسم هذه الخرائط يكمن يف مضامي املسلسالت وبشكل أخص يف األفالم.. لقد مىض ذلك 

الزمن الذي كان الفالسفة فيه يكتبون كُتباً إلعداد املجتمعات، اذ تحّول أسلوب الفالسفة إىل ما 

الرائدين يف مجال  إن  الواقع  ففي  السناريوهات،  كتّاب  أو  أو املمثلي  يشبه أسلوب املخرجي 

إعداد حضارة املجتمع هم املمثلون والفنانون يف ساحة التمثيل اليوم(]4].

كيف تؤثر السينام يف عقولنا؟

كيف تؤثر الدراما التلفزيونية والسينامئية يف النفس البرشية؟ سؤال يبدو محرياً بعض اليشء، 

ألننا عندما ننظر إىل األغلبية الساحقة من البرش الذين يتابعون هذه الدراما نجدهم يتعاملون معها 

مبشاعر حقيقية، ففي أثناء مشاهدتهم مسلسالً أو فيلامً ما تجدهم يصابون بالخوف أو الرتقّب أو 

الفرح أو الحامسة أو الحزن اىل حد البكاء، مع أن الجميع يعلم ـ مبا فيهم املشاهدون أنفسهم ـ 

أن ما يشاهدونه مجرد متثيل كاذب ال واقع له.

مع  البرشي  العقل  بها  يتعامل  التي  اآلليات  علمنا  إذا  التساؤل  هذا  عن  اإلجابة  تسهل  ورمبا 

الباحث  اآلليات  هذه  إىل  أشار  وقد  والسينامئية،  التلفزيونية  الدراما  ومنها  اإلعالمية  املنتوجات 

)أليكس انصاري Alex Ansary(]5] حيث قال: )يتم استغباء البرش عرب مشاهدة التلفزيون بصورة 

]1]- يقال إن أول دار سينامئية ناجحة أنشئت عىل يد الفرنيس »لويس لوميري« يف العام 1895 يف »املقهى الكبري« شارع »الكبوشيني« 

يف »باريس« إذ رشع )لوميري( بعد اختبارات عدة امثرت عن صناعته لجهاز أسامه »السينامتوغراف« ومنه اشتقت كلمة »سينام« ليحقق 

1896 خرجت السينام نهائياً من حيز  »لوميري« بذلك آلة عرض سينامئية تفوقت عىل تجارب سابقة يف هذا املضامر، ويف أواخر سنة 

يف  و«البيوغراف«  و«أديسون«  »فرنسا«،  يف  و«غومونت«  و«باتيه«  و«ميلييس«  »لوميري«  آلت  مثل  املسجلة  اآللت  وتعددت  املخابر 

»الوليات املتحدة« وأّما يف »لندن« فقد أرىس »ويليام بول« قواعد الصناعة السينامتوغرافية حتى صار ألوف الناس يزدحمون كل مساء 

يف قاعات السينام املظلمة )ويكيبيديا(.

]2]- اطلق الناقد الفرنيس »ريتشيوتو كانودو« اسم )الفن السابع( عىل السينام، ألنها يف نظره عبارة عن الفن التشكييل يف حركة.. تأخذ شيئا 

من طبيعة »الفنون التشكيلّية« وشيئا من طبيعة »الفنون اإليقاعّية« يف الوقت نفسه.

]3]- الدكتور حسن عبايس استاذ ايراين يف العلوم السرتاتيجية، ورئيس مركز الدراسات السرتاتيجية املذهبية.

]4]- اقتباس من محارضة للدكتور عبايس القاها يف قاعة مركز لرسباران الثقايف كمقدمة لتحليل املسلسالت الدرامية السرتاتيجية.

]5]- باحث اعالمي إيراين الصل يحمل الجنسية المريكية
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 [[[)Neocortex أخرى من خالل إلغاء نشاطات الجهات العليا يف الدماغ )القرشة املخية الحديثة

limbic system(]2]، وهذا املرشوع يسمى  الدماغ )الجهاز الحويف  وتحفيز الجهات السفىل يف 

بـ)دماغ الزواحف reptilian brain( ألنه يرتبط بردود األفعال البدائية للحيوانات الزاحفة كاملواجهة 

والهروب، ألن دماغ الزواحف ليس لديه القدرة عىل متييز الصور الحقيقة من الصور املجازية أو 

الباطن  العقل  أما يف  أفالم،  أفالم هو مجرد  نشاهده من  ما  أن  نعرف  فإننا  لذلك  املزيفة، ونتيجة 

)الالواعي( فإننا نؤمن بأن ما نراه حقيقة.

وكمثال عىل ذلك، فإننا حينام نشاهد مشهداً مؤثراً تزداد رسعة نبضات قلبنا، وعندما نشاهد إعالنا 

ترويجيا عن بضاعة معينة نعرف أن املنتجي يريدون من خالل ذلك ترصيف بضاعتهم، ولكننا يف 

الوقت نفسه ال نشعر بالراحة حتى نشرتي تلك البضاعة، وإال فإننا سنشعر يف أعامقنا بالنقص، ألن 

تأثري ذلك تأثري قوي يعمل عىل أعمق محطات ردود االفعال لدى اإلنسان، فدماغ الزواحف يجعلنا 

طيّعي أمام منتجي الربامج، ومن هنا يتأّت لهؤالء أن يستخدموا قدراتنا العاطفية ألجل السيطرة عىل 

عقولنا، و يف العادة ال نستطيع أن نكتشف كيف يسريوننا بواسطة العقل الباطن الالوعي )...( وتستمر 

هوليوود بتخويفنا عرب األفالم التي تتضمن مواضيع املافيات والعصابات والعامل املجرمي الذين 

يسجنون بسبب غبائهم وطمعهم، ويف النهاية تستعد أذهاننا لتقبل الحياة يف املجتمع البولييس الذي 

يتمحور عىل االقتصاد، ألننا قرأنا عنه يف الصحف وشاهدناه يف األفالم ونرشات االخبار، وتم متجيده 

يف الربامج الحوارية، واآلن تنتج أفالما عديدة تثبت أن ما حدث يف ]] سبتمرب هي أحداث حقيقية 

وليست مزيفة كام تم تزييف الوقائع التي أدت اىل الحرب عىل العراق(]3]. 

االفالم  تأثري  آلليات  له رشحا  مفّصل  تقرير  الله( يف  )أبو حب  الكاتب  يضع  آخر  جانب  من 

السينامئية يف نفوس مشاهديها قائالً: )يف الوقت الذي نجد القارئ أو السامع يف العادة ما يكون 

أو  )الخطيب(  أو  )الكاتب(  شخصية  وأن  سامعه،  أو  قراءته  قبل  سيختاره  مبا  كافية  دراية  عىل 

السينامئية  األفالم  مع  كثريًا  يختلف  األمر  فإن  واملنهج،  التوجه  معروفة  تكون  ما  دوًما  )املذيع( 

لألسف والتي تتغري توجهات أفرادها )مخرجي أو ممثلي( يف كل مرة حسب القصة والسيناريو 

الذي تم اختياره إلنتاجه، فإذا وضعنا يف االعتبار أن النسبة األكرب الختيار فيلٍم ما هي التي تعتمد 

]1]- هي الطبقة الخارجية من نصف كرة املخ، تتكون لدى األنسان من ست طبقات من الخاليا العصبية، سميت بالقرشة الجديدة لكونها 

تقع يف أعىل مراتب التطور يف التصنيف العام للكائنات الحية. وتعقيد تركيبة الطبقات الست هو ما مييز األنسان من باقي الكائنات الحية.

]2]- هو الجهاز املسؤول عن السلوكيات العاطفية والنفعالية والذاكرة املرتبطة بها.

]3]- مقال بعنوان )السيطرة الواسعة عىل الذهان عب شبكة التلفاز.. هل متلكون أفكاركم؟( ألكس انصاري نرشته مجلة سياحة الغرب يف 

العدد -124 ترجمة: موقع سيستم يار / مجلة سياحت غرب.
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عىل جاذبية البوسرت أو )الرتيلر اإلعالين Trailer(]]]: فإن ذلك يجعل ِمن الفيلم غالباً ُمفاجأة )غري 

معلومة املحتوى( إال عند املُشاهدة الكاملة ألول مرة، وِمن هنا فدس )الُسم يف الدسم( هو ِمن 

أخطر ما يتم متريره ِمن خالل تلكم األفالم...

كذلك ِمن املعلوم أن كل عمل فني هو عمل »وحدوي االتجاه« أي: يتم عرض األمور فيه ِمن 

وجهة نظر واحدة فقط وهي وجهة نظر صاحبها – حيث هو وحده الذي يُقرر أحداثها ومواقفها، وهو 

وحده الذي يرسم صورة املظلوم ِمن الظامل، وتحديد الطرف القوي الُحجة ِمن األضعف والحسن 

ِمن القبيح والبداية ِمن النهاية، وبذلك: فهو املتحكم الوحيد فيام سيتم عرضه عىل املتلقي وكذلك 

فيام سيتم َحجبه عنه – وهو ما يُعرف بأسلوب )حارس البوابة Gate keeper( – واألفالم يف ذلك 

هي ِمن أقوى املؤثرات بسبب طبيعتها الجذابة، والتي تحمل املُشاهد ليعيش أحداثها ويتفاعل 

معها لتتجسد يف عقله وخياله الخاص، ولهذا نجد أن َمن تأثروا بها يف حياتهم فإمنا أبرصوا يف 

الحقيقة بعي املؤلف أو املخرج ال بأعينهم هم، وأنهم اعتنقوا أفكاره عىل غري نقاٍش ُمحايد...

وأما أخطر ما يف هذه األفالم فهو يف حال عرضها عىل القنوات الرسمية لتصل إىل أكرب قدر 

ممكن ِمن الناس، حيث ال يتم حذف مقاطعها الخبيثة )فكرياً( وعىل غرار ما يتم حذفه ِمن مقاطعها 

)الجنسية( وبذلك نلمس مدى عمق تأثريها وهي التي لن تخاطب فئة معينة ِمن الناس كاملثقفي 

مثاًل، أو لن تخاطب كباًرا فقط قد صقلتهم خربات الحياة فريُدون شبهاتها، بل سرياها أطفال اليوم 

شباب الغد – وهم أكرث الفئات الُعمرية تقباًل وتقليًدا وتأثرًا مبا يشاهدونه ويسمعونه لو مل يُحذرهم 

ِمنه أحد- ولذلك.. فإن املرَء ليُشفق عىل بعض هؤالء أمام احرتافية )الخداع النفيس( و)املُغالطات 

أو  اإلميان  دوًما يف زعزعة  والالدينيون  امللحدون  يستخدمهام  التي   )Logical fallacy املنطقية 

التشكيك يف األديان أو الطعن يف الخالق، وبحيث يتم مترير قبح اإللحاد وسرت عوراته الفكرية يف 

غفلٍة ِمن القوم(]2]. 

ويشري الكاتب )أبو حب الله( إىل أن تقليد األفالم السينامئية يعد من أهم أسباب تأثري األفالم 

السينامئية يف تغيري مفاهيم املشاهدين ومعتقداتهم فيقول: )أثر »تقليد« األفالم السينامئية يف تغيري 

املفاهيم واملعتقدات... يُعد أقوى آثار األفالم عىل اإلطالق هو ما يُعرف بـ«التحفيز عىل التقليد«، 

أبسط  ِمن  مبارشة وكام هو معروف  أو غري  مبارشة  بطريقة  للُمشاهدين  )القدوة(  تقديم  يتم  حيث 

أساسيات التعليم- وِمنه جاء معنى كلمة التعليم يف اليابان )كيو إكو 教育( حيث )إكو( تعني تربية 

الطفل و)كيو( تعني التشجيع عىل التقليد- ويكون تحفيز تقليد األفالم يف صورتي:

]1]- الدعاية الرتويجية للفيلم.

]2]- تقرير بعنوان )السينام والالوعي والخطاب الشعبي لاللحاد( نرشته مجلة الباهني يف عددها الثاين 2014.
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أو حتى  الفيلم  ِمن  ما  أو مشهٍد  مثاًل  ما  مقولٍة  )بسبب  لحظيًا رسيًعا صادًما  يكون  أن  إما   -  [

مضمون الفيلم بأكمله(: فتتغري بسببه حياة املُشاهد ورمبا إىل آخر حياته. 

2 - أو يكون بطيئًا وُمتدرًجا.. وذلك حسب عمق الفكرة املُترسبة إىل عقل املُشاهد، أو نتيجة 

املنظومة النفسية املدروسة القامئة عىل تكرار ُمشاهدة اليشء املُعي لزرع التعّود عليه وتبنيهـ  مثل 

تكرار َمشاهد الجنس مثاًل أو َمشاهد الالمباالة مبشاعر اآلخرين أو َمشاهد القتل والتعذيب والدماء 

أو َمشاهد االستخفاف بالدين واألخالق.

فالتحفيز عىل التقليد: يقع يف حال تطابق أفكار الفيلم مع )مشاعَر كامنٍة( أو )ميوٍل خفيٍة( أو 

الفيلم عىل  يُـشجعه  فعندها  املُشاهد،  نفس  داخل  املُحاكاة(  القدرة عىل  أو  الِنّدية  إثبات  )رغبة 

إخراجها أو إظهارها عىل أرض الواقع سواء بالخري أو بالرش(]]].

هوليوود]2] رأس اهلرم السينامئي:

إذا شككنا يف مقدار التأثري الدرامي يف التوجيه والتعليم وتشكيل الرأي العام، فلن يقرص الدور 

عرش  عىل  تربعت  التي  فهوليوود  الشك،  هذا  إزالة  عن  السينامئية  )هوليوود(  لصناعة  املشهود 

اإلنتاج السيناميئ يف العامل كان لها الدور األبرز يف جعل أمريكا هي أمريكا التي نعرفها اليوم: 

األمة التي تؤثر سياستها وثقافتها يف الشعوب كافة.

ويف هذا الصدد يروي لنا الكاتب )مارك وبر Mark Weber(]3] تجربة لطيفة حصلت له بصدد 

سبتمرب  شهر  يف  إيران  إىل  اسافر  أن  يل  تسنى  )لقد  قائالً:  الشعوب  عىل  الثقايف  هوليوود  تأثري 

املايض مع مثانية أشخاص لحضور مؤمتر “أفق نو”، وحينام كنا جالسي يف أعىل برج ميالد يف 

طهران لتناول الطعام دار بيننا كالم حول عادات وتقاليد بعض الشعوب، وفوجئت مبداخلة شاب 

إيراين يف عقد الثالثينات من العمر قائالً: األمريكيون أناس رشيقون وذوو أجسام أنيقة، فقلت له 

باستغراب: الجميع يعلم بأن الشعب األمرييك من الشعوب التي تعاين من السمنة املفرطة، فكيف 

تقول هذا؟ فأجاب: هذا ما شاهدته يف األفالم االمريكية، دامئا يظهرون فيها بأناقة ورشاقة. 

مل يكن ذلك الشاب غبياً او بليداً، ولكن كشف يل مدى تأثري ونفوذ هوليوود يف املجتمعات حول 

]1]- املصدر نفسه. 

]2]- هوليوود عبارة بلدة صغرية تقع يف مقاطعة لوس اأجلس التابعة لولية كاليفورنيا األمريكية، أسست يف العام 1853 كبلدة تستقطب 

املزارعني وأصحاب التجارة، ظهر عليها الهتامم بصناعة السينام بشكل تدريجي بطيء منذ العام 1910، ويف أثناء الحرب العاملية األوىل 

أصبحت هوليوود مركز النتاج السيناميئ، إذ بنيت فيها خالل الحرب استوديوهات ومختبات سينامئية.

]3]- مدير معهد مراجعة التاريخ، درس التاريخ يف جامعة إلينوي يف شيكاغو وجامعة ميونيخ وجامعة الولية يف بورتالند وحصل عىل 

درجة املاجستري يف اآلداب من جامعة إنديانا عام 1977. وعمل ملدة تسع سنوات رئيساً لتحرير النرشة الدورية ملعهد مراجعة التاريخ.
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العامل، ومدى متكنها من بسط سيطرتها عىل عقول الشعوب وتغيري الحقائق، ومن خالل لقاءات 

متعددة مع أشخاص آخرين اكتشفت أن لديهم جميعا أفكاراً حسنة ويف بعض األحيان غريبة عن 

املجتمع األمرييك... ومام زاد يف استغرايب أن الشعوب التي تتظاهر بأنها صديقة ألمريكا تحمل يف 

الواقع أفكاراً سلبية عن أمريكا أكرث من الشعوب التي تتظاهر بأن أمريكا عدوة لها(]]].

إن هذا التأثري العاملي مل يكن وليد فراغ، ولكنه جاء نتيجة الهتامم حقيقي بهذه املاكنة اإلعالمية 

الضخمة، بحيث أصبحت جزءاً ال يتجزأ من املنظومة السياسية األساسية للكيان األمرييك العام.

وزارة  )كانت  قائالً:  السياسية(  الدعاية  )سينام  كتابه  الحليم حمود يف  عبد  الباحث  يؤكد  لذا 

الدفاع األمريكيةالتي يطلق عليها يف ذلك الوقت »وزارة الحرب« تنفق سنويا مبلغ 50 مليون دوالر 

– وهذا مبلغ كبري جداً يف ذلك الوقت- عىل إنتاج افالم يف أثناء الحرب العاملية الثانية من أجل 

ترويج الدعايات الحربية التي ترغب بها املصالح األمريكية داخل الواليات املتحدة وخارجها... 

فهوليوود كانت عىل الدوام مع توجهات وتوجيهات وسياسات كل اإلدارات األمريكيةالجمهورية 

والدميوقراطية عىل السواء، إن هوليوود خاضت مع اإلدارة كل حروبها وكانت معها يف كل معاركها، 

ووقفت إىل جانبها يف كل العهود واملواقف وامللاّمت، ليس مثة صناعة سينامئية وتلفزيونية يف 

تلعبه هوليوود، ال من حيث قدرتها عىل اإلبالغ والتأثري وال من حيث  الذي  الدور  لعبت  العامل 

سلطتها عىل العقول والقلوب، دورها اإليدلوجي االعالمي الدعايئ ال يضاهى، وهي حارضة يف 

هذه  تعجز  عندما  القتال وحارضة  امريكا يف ساحات  مع جيوش  والحرب، حارضة  السلم  زمني 

الجيوش وحدها عن فرض مشيئة أمريكا.

يف كتابه »الفوىض« يقول »زبينيو برجنسيك« إن )القوة األمريكيةبحد ذاتها ليست كافية لفرض 

املفهوم األمرييك لنظام عاملي جديد( ال بد إذن إىل جانب القوة املادية السياسية واالقتصادية 

واإلقناع  والرتغيب  الدعاية  قوة  هي  فعالية  أشد  تكون  قد  اخرى  قوة  إىل  اللجوء  من  والعسكرية 

واستاملة العقول والقلوب، وهل هناك أفضل من هوليوود – وهي مصنع السينام والتلفزيون- للقيام 

مبثل هذه املهمة؟

الليربالية  النزعة  وتغذية  بها  واإلميان  أمريكا  قيم  نفسها، هي  أمريكا  هوليوود هي  إيديولوجية 

الرأساملية حيث يسود قانون االقوى(]2].

راب ال.  )ديفيد  ذكر  فقد  السياسية  القرار  مبصادر  لهوليوود  الوطيدة  العالقة  عىل  وتأكيدا 

]1]- مقال بعنوان )ورقة أعامل هولييود و األيادي الخفية خلف الكواليس( ملارك وبر نرشتها مجلة سياحة الغرب يف العدد 122

]2]- سينام الدعاية السياسية للكاتب عبد الحليم حمود: 7
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يف  قديم  تعاون  لديهام  والبنتاغون  )هوليوود  قائال:  هوليوود(  )عملية  كتابه  يف   )David rap

وحتى  الصامتة  األفالم  عهد  منذ  يعود  تاريخها  القدمية  السنن  من  سنة  وهذه  األفالم،  صناعة 

عهدنا الحارض، وهذا التعاون كان مفيداً لكال الطرفي، املنتجي يف هوليوود يحصلون عىل كل 

الدوالرات كالدبابات والطائرات  التي تقدر مبليارات  العسكرية  يريدونه – مثل املعدات  يشء 

عىل  الجيش  ويحصل  العمالقة-  الطائرات  وحامالت  النووية  والغواصات  والحربية  العمودية 

غاياته- مثل األفالم التي تعطي صورة محّسنة عن الجيش واألفالم التي تسهم يف استخدام القوة 

عىل  ويرشف  يقرتح  بل  األفالم  لهذه  الراعي  دور  فقط  ميارس  ال  والبنتاغون  العسكر-  بوساطة 

كتابة السيناريو يف االفالم إذا كانت غري مقنعة بالنسبة له حتى يضمن لهم رعاية الجيش والقوات 

تكون  األحيان  بعض  يف  ولكن  بسيطة،  املقرتحات  هذه  تكون  األحيان  بعض  ويف  العسكرية، 

كبرية إىل حد تغيري السيناريو بالكامل أو تغيري طاقم الفيلم، ويصل إىل حد تحريف التاريخ يف 

بعض االحيان(]]].

وعىل هذا االساس يعود الدكتور حسن عبايس ليؤكد عىل )أن النظام الفكري يف أمريكا ليس 

شيئا آخر غري هوليوود، لذا فإن أهمية هوليوود وصناعتها لألفالم التي تشكل الحضارة يف كّفة، وكل 

الصناعات واالقتصاد والقوة العسكرية يف هذا البلد يف كّفة أخرى(]2]. 

الرئيس األمرييك روزفلت وهو يفتتح هوليوود عند إنشائها: »من هنا  لذا فال غرابة أن يرصح 

املراحل  الذي أرشف عىل هندسة  األمرييك بوش األب  الرئيس  ويقول  أمريكا«،  سنصنع عظمة 

األخرية من االنهيار السوفييتي إن مدير رشكة )مرتو جولدن ماير(، إن الهمربجر والجينز وهوليوود 

ورشكات السكاير هي التي حسمت الحرب الباردة لصالح أمريكا]3].

رشكات االنتاج يف هوليوود:

إن قوة هوليوود الحالية تفوق أضعاف قوتها مقارنة باملايض، ليس ألن عامل اليوم بات قرية 

واحدة حسب، وإمنا ألن الرشكات املنتجة ألفالم هوليوود صارت أكرث اندماجاً بعضها مع بعض 

اإلعالم  إمرباطور  به  رصح  ما  وهذا  توجيهه،  أو  العام  الرأي  صناعة  عىل  قدرة  أكرث  يجعلها  مام 

الشهري »روبرت مردوخ  Rupert Murdoch”]4] قائال: )إن قوة  وتأثري وسائل االتصال أكرب من أي 

]1]- اقتباس أللكس انصاري يف مقال )السيطرة الواسعة عىل الذهان عب شبكة التلفاز(- مصدر سابق

]2]- اقتباس من محارضة ألقاها د.عبايس يف قاعة مركز لرسباران الثقايف- مصدر سابق

]3]- ينظر: مقال تحت عنوان )كم خرس العمل اإلسالمي مبوت مصطفى العقاد؟( للكاتبة نجدت لطة- رابطة أدباء الشام 

]4]- كيث روبرت مردوخ: رجل أعامل أسرتايل أمرييك يهودي، يعد قطبا من أقطاب التجارة واإلعالم الدويل، وهو مؤسس ورئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة القابضة لإلعالم الدويل نيوز كوربوريشن News corporation التابع لها قناة فوكس نيوز الخبارية املشهورة 

مبنارصتها املطلقة إلرسائيل وعدائها الشديد للقضية الفلسطينية، وتعد رشكة نيوز كوربوريشن ثاين أكب تكتل لوسائل اإلعالم يف العامل. 
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وقت مىض ويرجع ذلك إىل ظهور اتجاهي مرتابطي يف بناء صناعة االتصاالت وهام: التكتالت 

اإلعالمية املركزية واملدمجة، فاإلنتاج يف قطاع االتصاالت الثقافية واإلعالمية مركّز بشكل متزايد 

يف أيدي رشكات كربى قليلة متامثلة يف قطاعات مركزية مدمجة(]]].

وللتعرف إىل أهم الرشكات السينامئية العمالقة واملدمجة التي ترتبع عىل عرش هوليوود نورد 

تقريراً نرشه موقع ساسة بوست االلكرتوين جاء فيه: )إذا رتبنا رشكات صناعة األفالم عرب التاريخ 

فستحتل رشكة )وارنر بروس Warner Bros( املرتبة األوىل عامليًّا، فقد جنت هذه الرشكة إجاميل 

37,7 مليار دوالر أمرييك منذ إنشائها عام 923]، قامت الرشكة بإنتاج 848 فيلاًم مختلًفا، كان أبرزها 

منذ  أمرييك  دوالر  مليار  حصد  الذي   )the dark knight الظالم  )فارس  فيلم  هو  اإلطالق  عىل 

إطالقه عام 2008، ومن األفالم الشهرية األخرى لهذه الرشكة كانت سلسلة أفالم )هاري بوتر( وفيلم 

)القناص األمرييك(.

34,8 مليار  Buena Vista( التي متكنت من حصد  وتأيت يف املركز الثاين رشكة )بوينا فيستا 

دوالر أمرييك منذ تأسيسها عام 953]، قامت هذه الرشكة التابعة ملجموعة والت ديزين الشهرية 

 star wars: the forceالنجوم )حرب  من سلسلة  األحدث  النسخة  أبرزها  كان  فيلاًم   6[2 بإنتاج 

awakens( والذي حقق إجاميل 5,] مليار دوالر منذ إطالق الفيلم يف دور العرض عام 5]20، ومن 

بي األفالم الشهرية لهذه الرشكة أفالم )أفينجرز( و)توي ستوري(.

يف املرتبة الثالثة تأيت رشكة )سوين كولومبيا Sony / Columbia( والتي متكنت من حصد 32,7 

مليار دوالر أمرييك منذ تأسيسها عام 924]، قامت الرشكة بإنتاج 873 فيلاًم كان أبرزها وأعالها يف 

الدخل هو فيلم )الرجل العنكبوت Spider-Man( الذي حقق مبلغ ]82 مليون دوالر منذ إطالقه يف 

 )men in black دور العرض عام 2002، ومن األفالم الشهرية أيًضا لهذه الرشكة )رجال يف الظالم

.)Hancock و)هانكوك

يف املرتبة الرابعة تأيت رشكة باراماونت )Paramount( والتي جمعت إجاميل 30,8 مليار دوالر 

منذ تأسيسها عام 2]9]، الرشكة قامت بإنتاج 607 أفالم كان أشهرها وأعالها دخاًل الفيلم الشهري 

)تايتانيك Titanic( الذي متكن من حصد إجاميل 2,2 مليار دوالر أمرييك منذ عرضه عام 997]، 

 )Shrek و)رشيك   )Transformers )ترانسفورمرز  أفالم  الرشكة  لهذه  أيًضا  البارزة  األفالم  ومن 

.)Iron Man و)آيرون مان

يف املركز الخامس تأيت رشكة )يونيفرسال  Universal( بإجاميل 29,9 مليار دوالر تقريباً منذ تأسيس 

]1]- ينظر: اسرتاتيجيات الدعاية والحمالت اإلعالنية للدكتور أرشف فهمي خوخة ص 129
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 )Jurassic Park الرشكة عام 2]9]، الرشكة قامت بإنتاج 659 فيلاًم كان أشهرها فيلم )حديقة الديناصورات

الذي حقق إجاميل 7,] مليار دوالر منذ عرضه عام 5]20، ومن األفالم الشهرية األخرى لهذه الرشكة أفالم 

.)King Kong ( و)كينغ كونغThe Fast and the Furious فاست أند فيوريس(

يف املركز السادس جاءت رشكة فوكس القرن العرشين بإجاميل 29,4 مليار دوالر منذ تأسيس 

الرشكة عام 935]، أشهر أفالم هذه الرشكة كان فيلم )أفاتار Avatar( الذي حقق إجاميل 2,8 مليار 

دوالر منذ عرضه عام 2009، لتكون هذه الرشكة هي الرشكة صاحبة أعىل األفالم دخاًل يف تاريخ 

 )Star Wars السينام العاملية. ومن بي األفالم الشهرية األخرى لهذه الرشكة أفالم )حرب النجوم

.)Independence Day و)يوم االستقالل

بعد هذا يتضح الفارق الكبري بي الرشكات الستة السابقة التي تعترب الرشكات العمالقة يف مجال 

صناعة األفالم. فأقرب رشكة خلف هذه الرشكات هي رشكة )إم جي إم MGM( بإجاميل 9,3 مليار 

 Lions Gate ( بإجاميل 7,4 مليار دوالر، ثم رشكة )ليونزغيتNew Line  دوالر، ثم رشكة )نيوالين

 )Miramax )مرياماكس  رشكة  ثم  دوالر،  مليار   6,8 بإجاميل   )Entertainment Corporation

بإجاميل 4,4 مليار دوالر(]]].

ومبراجعة رسيعة ألسامء هذه الرشكات العمالقة، نجد أن هوليوود ظاهراً هي عبارة عن مجّمع 

مستوى  عىل  الفنية  السينامئية  األعامل  خالل  من  املايل  للربح  تسعى  مستقلة  مدمجة  لرشكات 

عاملي، ولكن بالتدقيق الجيّد نجد أن هنالك أكرث من رابط يجمع بي هذه الرشكات، عىل رأسها 

عائدية تلك الرشكات لليهود، وهذا األمر يف حد ذاته يستبطن من املعطيات اليشء الكثري.

هوليوود وعالقتها باليهود:

يقول الدكتور فؤاد بن سيد الرفاعي يف كتابه »النفوذ اليهودي يف األجهزة اإلعالمية واملؤسسات 

ميتلكها  )فوكس(  فرشكة  السيناميئ،  اإلنتاج  رشكات  عىل  تامة  سيطرة  اليهود  )يُسيطر  الدولية«: 

)مرتو(  ورشكة  غولدين(  )صاموئيل  اليهودي  ميتلكها  )غولدين(  ورشكة  فوكس(  )ويليام  اليهودي 

وارنر( وإخوانه  )هارين  اليهودي  وارنر( ميتلكها  )اإلخوان  ماير( ورشكة  )لويس  اليهودي  ميتلكها 

ورشكة )برامونت( ميتلكها اليهودي )هودكنسون(.

جميع هذه الرشكات اليهودية يُباع إنتاجها يف العامل اإلسالمي، ويتمثل يف أفالم الجرمية وفنونها 

واللصوصية وأساليبها والعنرصية اليهودية واضحة فيها، ومع ذلك تُعرَض منذ سني طويلة يف بالد 

]1]- تقرير أورده موقع ساسة بوست تحت عنوان )تعرف عىل مدخولت كبى رشكات صناعة األفالم العاملية( بتاريخ 2016/2/8
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العرب وتغص بها صاالت العرض السيناميئ والتلفزيوين.. شكراً ملكاتب مقاطعة إرسائيل.

السيناميئ  الحقل  العاملي يف  مجموع  من  من 90%  أكرث  أن  إىل  اإلحصائيات  بعض  وتشري 

األمرييك، إنتاجاً وإخراجاً ومتثيالً وتصويراً ومونتاجاً هم من اليهود...

ولعّل أبلغ ما قيل يف وصف السيطرة الصهيونية يف مجال صناعة السينام األمريكية، ما ورد يف 

مقال نرشته صحيفة »األخبار املسيحية الحرة« عام 938] قالت فيه: »إن صناعة السينام يف أمريكا 

ينازعهم يف ذلك أحد، ويطردون منها كل من  أن  فيها دون  اليهود  بأكملها، ويتحكم  هي يهودية 

أو من صنائعهم، ولقد  اليهود  إما من  فيها هم،  العاملي  إليهم أو ال يصانعهم، وجميع  ينتمي  ال 

أصبحت هوليوود بسببهم )سدوم]]] العرص الحديث( حيث تُنحر الفضيلة وتُنرش الرذيلة وتُسرتخص 

األعراض وتُنهب األموال دون رادع أو وازع، وهم يرغمون كل من يعمل لديهم عىل تعميم ونرش 

مخططهم اإلجرامي تحت ستائر خادعة كاذبة، وبهذه األساليب القذرة أفسدوا األخالق يف البالد 

وقضوا عىل مشاعر الرجولة واإلحساس وعىل املُثل لألجيال األمريكية«.

واختتمت الصحيفة كالمها بالقول: »أوقفوا هذه الصناعة املجرمة ألنها أضحت أعظم سالح 

ميلكه اليهود لنرش دعاياتهم املضللة الفاسدة«(]2].

ويف األبحاث التي تتعلق بدراسة هوليوود وإنتاجاتها غالبا ما يتم التعرض للعالقة الوثيقة بي اليهود 

وماكنة السينام األمريكية، باعتبارها متثل عالقة حساسة وغريبة يف حد ذاتها، ألن اليهود يحتلون 

مساحة ضيقة جداً من نسيج املجتمع األمرييك، ومع ذلك ميسكون مبقاليد هذا املحور اإلعالمي 

الضخم الذي يغزو رشق العامل وغربه، ويعيد تشكيل الثقافة املحلية والعاملية عىل حد سواء.

ويبدو أن هذه الظاهرة نابعة من سرية اليهود يف سعيهم الدائم للسيطرة مصادر القوة يف املجتمع 

فاليهود  الواسع،  التأثري  ذات  الحساسة  املواطن  يف  النفوذ  عىل  وحرصهم  فيه،  يعيشون  الذي 

النخب  من   11% نسبته  ما  يحتلون  ذلك  ومع   3%  2- سوى  األمرييك  املجتمع  يف  يشكلون  ال 

املهمة  املراكز  قادة  من   17% من  وأكرث  املشهورين  والنارشين  الصحفيي  من  األمريكيةو25% 

الحكومية و%15 من املوظفي رفيعي املستوى]3]. 

]1]- * سدوم: مدينة من مدن قوم لوط عليه السالم، وتقع يف األردن-بجوار البحر امليت اآلن-، والذي مل يكن موجوداً قبل أن ميطر الله عز 

وجل قوم لوط بحجارة من سّجيل ويقلب ديارهم. ولقد كان يف هذه املدينة قاٍض مشهور بالجشع والجور، رضَب العرب به املثل فقالوا: 

) أْجَوُر من قايض سدوم ( وسبب جوره، أنه كان يأخذ من كل َمْن يفعل الفاحشة أربعة دراهم!!

]2]- ينظر: مقال بعنوان )اليهود والسيطرة عىل صناعة السينام والتلفزيون واملرسح والثقافة واإلعالن التجاري( نرشه موقع طريق السالم 

بتاريخ 2006/5/31

]3]- ينظر: مقال)هولييود و األيادي الخفية خلف الكواليس( – مصدر سابق
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)ويف العقود الثالثة األخرية أصبح اليهود يف الواليات املتحدة األمريكية ميثلون نصف املئتي 

من املفكرين و%20 من األستاذة الجامعيي األوائل وميلكون%40 من الرشكات واألسهم الحقوقية 

يف نيويورك وواشنطن، وأصبحوا يشغلون ما نسبته %59 من املخرجي والكتاب واملنتجي ألفضل 

خمسي فيلامً شهرياً يف أمريكا منذ عام 965] اىل 982](]]].

إن هذه االسرتاتيجية التي اتبعها اليهود اعطتهم سلطة مل تكن أي اقلية تحلم بها يف العامل، وقد 

نالوا مثرة جهود حثيثة سعوا إليها منذ قرون ليعوضوا ترشذمهم وعزلتهم االجتامعية التي أفرزتها 

أيدولوجيتهم األنانية يف النظر اىل اآلخرين نظرة دونية.

إن هذه السلطة الخفية ليست وليدة اليوم، فقبل ثالثي عاما أكد املحقق األمرييك واليهودي 

)االتصال  بعنوان  دراسة  يف   )Alfred Lilienthal ليلينتال   )ألفريد  للصهيونية  املعادي  األصل 

يف  املمنهج  اليهودي  القرار  و  السلطة  )عمق  قائال:   )The Zionist Connection الصهيوين  

الواليات األمريكية يشء محري للعقول، وميكن القول إن الحصة الكبرية من هذه السلطة ترجع اىل 

السيطرة عىل وسائل اإلعالم بعد قرون من األذى والتعذيب والترشيد(]2].

إن أحد أعمدة نجاح اليهود يف الوصول إىل ما كانوا يطمحون إليه يتمثل يف متلّكهم وسائل 

وجني  القرار  مواطن  عىل  االستيالء  إىل  تستهدف  التي  اسرتاتيجيتهم  لتحقيق  وتوظيفها  اإلعالم 

األموال الطائلة التي تعود عليهم مبزيد من القوة، يساعدهم يف ذلك سجيتهم التي تجيز اتّباع كل 

األساليب املمكنة من أجل تحقيق ما يطمحون اليه، حتى لو كانت هذه األساليب خسيسة وتعود 

عىل املجتمعات بالرضر البليغ. 

ويف هذا الصدد يقول الكاتب )مارك وبر Mark Weber(: )رغبة هوليوود الجنونية ألجل كسب 

األرباح الهائلة فيها تعكس أرضاراً جسيمة عىل املجتمع، والسباق ألجل اكتساب أسواق ومبيعات 

جديدة يف هوليوود تسبب يف ترويج ونرش الرذائل وإنتاج ثقافة متدنية جدا وهذا يف حد ذاته يعد 

واألهداف  األيديولوجيات  ترويج  يف  لهوليوود  الطويل  التاريخ  ذلك  إىل  ويضاف  جداً،  سيئاً  أمراً 

السياسية الطائفية والقومية... قال )ستيف آلي Steve Allen(]3] أحد اشهر الفناني املحببي لدى 

األمريكيي...”الجميع يف الجناح اليساري واليمي واملعتدلي يعرفون بأننا نعيش يف زمن سقوط 

ليبست   )سيمور  الشهريين  للكاتبني   )Jews and the New American Scene لألمريكا  الجديدة  الصورة  و  )اليهودية  كتاب   -[1[

Seymour Lipset و إيرل راب  Earl raab( من منشورات جامعة هارفارد / ص 26-27

]2]- ينظر: مقال)هولييود و األيادي الخفية خلف الكواليس( – مصدر سابق

]3]- مذيع تلفزيوين أمرييك وموسيقي وملحن وممثل وفنان كوميدي وكاتب شهري جداً. قام بتأليف ما يزيد عىل 50 كتابًا وحصل عىل نجمتني 

يف ممر الشهرة يف هوليوود )Hollywood Walk of Fame( ومرسح هوليوود الذي أُطلق عليه اسم مرسح ستيف آلني تكرميًا له.
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األخالق والثقافة والكثري ال يريد أن يعرتف بأن مسؤولية هذا يشء أيضا يقع عىل بعض وسائل اإلعالم 

االنحطاط  هذا  يف  واضح  دور  لها  هوليوود  ألن  محقاً  كان  “آلي”  وبرأيي  الناس”  لدى  املرغوبة 

األخالقي والثقايف يف الواليات املتحدة األمريكية وكثري من دول العامل يتجاهلون ذلك(]]].  

وعىل كل حال فإن إمساك اليهود بزمام هوليوود بات أمراً مسلامً به، يخضع له الرأي العام األمرييك 

والعاملي عىل حد سواء، ويجاريه املستهلكون بكل رحابة صدر عىل ما هو عليه من اسرتاتيجية 

منتجي  أحد  إىل  نستمع  أن  املستغرب  من  فليس  لذا  الهيمنة،  من  وكثري  السلطة  تسعى الكتساب 

هوليوود )جوئيل استي Joel Austin( وهو يكتب يف مقالة له بصحيفة )لوس آنجلس تايم( قائال: 

)كشخص يهودي أقول وبرفعة رأس وأريد أن يطلع األمريكيون عىل ذلك: نعم نحن اليهود نسيطر عىل 

هوليوود... وال يهمني ما هي وجهة نظر األمريكيي حول سيطرتنا عىل الوسائل األعالم وهوليوود 

و”وول سرتيت” وإدارة الحكومة، الذي يهمنا هو وجوب واستمرار سيطرتنا عىل هذه املراكز(]2].

هوليوود والدين:

مل تسلم العقيدة الدينية ـ كأفكار وقيم ـ من استهداف هوليوود لها، يف أسلوب ممنهج يؤدي 

بالرضورة إىل تحطيم األديان أو إعادة تشكيلها يف الذهنية االجتامعية بشكل مشّوه يجعل أتباعها 

عاجزين متاماً يف ساحة الرصاع الحضاري، ونجد ذلك واضحاً مع مطلع القرن الواحد والعرشين 

إىل اليوم.

أنتجت  التي  وعن طريق متابعتنا عينة من األفالم األمريكيةذات الصدارة يف االنتاج والتسويق 

خالل عقد ونصف – تحديداً من العام 2000 إىل العام -2015 ظهرت لنا حزمة من األفكار املضادة 

لألديان- وبخاصة اإلسالم- التي ركزت هوليوود عىل تجسيدها وتناولتها بطرق مختلفة تصب يف 

املضمون نفسه، مام يدل عىل محاوالت جادة لبث تلك األفكار بي الناس، وفيام يأيت ملخص 

ملجموع تلك االفكار]3]:

الطبيعية  الكوارث  من  الناتجة  تلك  سواء  البرشية،  لها  تتعرض  التي  املآيس  وتر  اللعب عىل 

اتهام الرب  أو الكوارث املفتعلة من البرش، وإثارة عواطف املشاهدين من خاللها لتدفعهم إىل 

بالعبثية والالمباالة، وتثوير روح التمرد والسخط عىل القضاء والقدر اإللهيي تبعا لذلك.

]1]- مقال )هولييود و األيادي الخفية خلف الكواليس( ملارك وبر- مصدر سابق

How Jewish Is Hollywood? by Joel Stein- Los Angeles Times 19th December 2008 -[2[

]3]- لالطالع عىل دراسة العينات يرجى مراجعة بحث )هوليوود تستهدف الدين(- حيدر محمد الكعبي ومحمد عيل العسكري- إصدار 

املركز السالمي للدراسات السرتاتيجية- ملحق الرصد رقم -14 شباط / 2016.

الملف



االستغراب

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

121

التشجيع املتواصل عىل مبدأ التحرر الفكري ومتجيد الحرية الشخصية واعتبارها مفتاح النهوض 

االنساين، واستثامر هذا املبدأ لرفض العبودية للرب ووسمها بالتحّجر ومخالفة العقل وقتل الطاقات 

الخاّلقة، وتشّجع هوليوود عىل ذلك بإظهار مناذج من الفكر العلامين الفاعل يف العلوم االنسانية 

والتقنية مقابل مناذج من الفكر الديني املتصلّب الذي ال يؤمن بالتطور وال يواكب الحياة.

به من مراحل  البرشي وفقا ملا مير  التاريخ  ترتيب  إعادة  ويف ذات املجال تحاول هوليوود 

األساطري  عرص  بي  وسيطة  تاريخية  مرحلة  يف  باألديان  اإلميان  وتجعل  الفكري،  النضج  من 

وعرص التنوير، فتؤكد بذلك أن اإلميان بالغيب مل يعد نافعاً يف هذه العصور ألنه ال غاية مفيدة 

منه لجعل حياة الناس افضل ـ إن مل يجعلها أسوأ- وإمنا العلم التجريبي وحده هو من يجلب 

الرفاهية والراحة لهم.

ولخدمة ما تقدم من أهداف، تسعى هوليوود إىل تعميق الهوة بي اإلميان باألديان وبي التطور 

العلمي التجريبي، وتجعل كال األمرين عىل طريف نقيض جهد استطاعتها. 

الرتكيز الشديد عىل نظرية داروين للنشوء واالرتقاء، واعتبارها كلمة الفصل لبيان حقيقة وجود 

الحياة عىل االرض، وتتخذ من ذلك ذريعة لنفي وجود الرب، وعىل الرغم من الهفوات العلمية 

التي ُمنيت بها هذه النظرية إال أن هوليوود تستخدم غالبا أسلوب املصادرة عىل املطلوب من أجل 

إثبات أحقيتها والدفاع عن مضامي النظرية. 

الرتكيز عىل معطيات الفيزياء النظرية الحديثة لتفسري وجود الكون، وهو أمر تنطلق به هوليوود 

من نظرية االنفجار العظيم التي أعلن عنها الفيزيايئ الشهري )ستيفن هوكينغ(، وهي نظرية علمية 

أخرى – إىل جانب نظرية داروين- تستند إليها هوليوود لنفي وجود الخالق باعتبار توفر التفسري 

العلمي لظهور هذا الكون مبا فيه. 

تجعل هوليوود من التعّصب والتطرف صبغة أساسية للتديّن، وتجعل من التسامح مسألة تتناسب 

عكسيا مع مقدار االلتزام بالتعاليم الدينية أو ما يطلق عليه اصطالح »األصولية الدينية« يف أدبيات 

الصحافة الغربية املعارصة.

التمجيد باليهود وتاريخهم وترسيخ ظالمتهم وذم الطوائف التي تعاديهم بشكل مبارش أو غري 

مبارش، ولكن ذلك ال يلغي التسامح يف تشويه بعض أدبياتهم الدينية وتاريخهم بشكل ال يريض 

الطوائف اليهودية املتمسكة باألصولية الدينية.

الديني  التاريخ  أفالم هوليوود تجسيد  تعيد طائفة مهمة من  األديان،  تبدو يف صف  يف حركة 
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الخاص بحياة السيد املسيح)عليه السالم( ولكن ذلك يؤدي يف النهاية إىل فكرة اإلميان بالثالوث 

اإللهي وألوهية عيىس وفكرة الصلب للتكفري عن ذنوب أتباع املسيح.

املادية هي املنبع األسايس الذي تنتزع منه هوليوود كل تجسيد للظواهر الغيبية التي تحدثت 

عنها األديان الساموية، وبخاصة ما يتعلق بتجسيد املالئكة والشياطي والجنة والنار والقيامة.

 نفي مكثف لفكرة وجود الخري املطلق أو الرش املطلق يف هذا الكون، ومن هذا املنطلق تجد 

أن الرب ميكن أن يكون رشيراً يف بعض األحيان، يف حي من الوارد جداً أن يكون الشيطان مثاالً 

للنفع والخري بالنسبة لإلنسان.

ترسيخ محورية الدنيا، وجعل هذه الحياة هي الغاية واملقصد، وعىل هذا األساس فإن الحياة 

اآلخرة – مع فرض وجودها- ال متثل سوى أطالل حياة عىل هامش هذه الحياة. 

يف  هوليوود  سخرت  وقد  الدينية،  املعطيات  لتسخيف  الدرامية  الكوميديا  سخرية  استخدام   

اآلونة األخرية من كل القضايا الدينية مبا يف ذلك املقام اإللهي واألنبياء واملالئكة ومل تراِع حدا 

يف ذلك.

وعىل الصعيد ذاته، كثريا ما متزج هوليوود األساطري الدينية الخرافية مبعطيات األديان الساموية 

وتجعل إحداهام امتداداً لألخرى يف كثري من األحيان.

 الثقافة التوراتية واإلنجيلية املتداولة طاغية يف املسائل الدينية التي تتناولها هوليوود يف أفالمها، 

وهي ثقافة يف حد ذاتها سيئة ملا تحتويه من ثغرات كبرية ال تتوافق مع العقل واملنطق السليم. 

خامتة وتوصيات:

يقول الباحث وليد مهدي]]] واصفاً تأثري هوليوود يف تشكيل الوعي الجامهريي: )يف اعتقادي 

زالت  لو  وحتى  موحد،  ككلٍّ  البرشي  املجتمع  “مخ”  يف  الخيال  مبثابة  هوليوود  الشخيص 

اإلمرباطورية العسكرية »الدميقراطية« األمريكية من الوجود، فأعتقد أن هوليوود ستبقى يف القمة 

ولن يصل إىل مستواها الفني مكاٌن آخر يف العامل، ورمبا سيكون لها دوٌر أكرب يف تثقيف البرشية 

والعلوم  الفنون  إنتاج  تعيد  متنوعة  ملّونة  قوالب  والتاريخ يف  والالهوت  والفن  للعلم  عرب سبكها 

والتاريخ يف وعينا(]2].

يف مقابل هذا الفن املُؤدلِج ذي التأثري الضاغط عىل عقيدة اإلنسان املتديّن وسلوكه، ال بد 

]1]- كاتب وباحث عراقي يوصف بأنه ماركيس مجـدد يحرتم ويجل الثقافة اإلسالمية.

]2]- نرش يف موقع الحوار املتمدن بعنوان )هوليوود وعامل ما بعد املوت( بتاريخ 2010/10/13 

الملف
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من أن يكون لدينا ما يدفع مغالطاته الفكرية ويفضح أالعيبه اإلعالمية، ويبي لدى املشاهدين – 

وبخاصة الشباب- التفافه عىل الحقائق البديهية والقيمية بطريقة ال تخلو من املكر.

عىل أن أفضل طريقة لصد خطر هذا اإلنتاج املؤثر هو استخدام األسلوب ذاته، أي بيان الحقائق 

من خالل األفالم السينامئية ذاتها، وباألسلوب البارع واملؤثر نفسه الذي يستهوي طبقات املجتمع 

كافة، مع األخذ بنظر االعتبار أن التجربة شاهدة عىل أن املجتمع يتأثر بالرسائل الفنية واإلعالمية 

التي تقرتب من بيئته والتي يؤدي أدوارها أشخاص من أبناء جلدته، برشط أن يتوافر العمل الدرامي 

عىل أدوات النجاح ابتداء من السيناريو املُحبك مروراً بالتمثيل الجيد وانتهاء باإلخراج املحرتف.

والخطابات  الثقافية  والندوات  النقاشية  والجلسات  التلفزيونية  الربامج  دور  ذلك  يلغي  وال 

الجانب  يف  تأثريها  طبيعة  وبيان  هوليوود  أفالم  خطر  كشف  يف  الدورية  واملنشورات  املنربية 

العقائدي واالجتامعي، لذا ال بد من أن يركز املصلحون اهتاممهم بهذا الجانب لدرء خطره عقائدياً 

وسلوكياً يف املرحلة الراهنة عىل أقل تقدير.

العلمي املتخصص يف املجاالت  وعىل صعيد آخر، ال غنى ملفكرينا ومثقفينا عن االطالع 

وعلم  )الجيولوجيا(  االرض  وعلم  )البايلوجي(  الحياة  وعلم  النظرية  كالفيزياء  الحديثة  العلمية 

الفلك مبقدار ما يخدم الحقائق الكونية، ألنه غالبا ما يتخذ امللحدون الجدد من دقائق هذه العلوم 

مادة أساسية لتعبئة مغالطاتهم الفكرية لدعم االلحاد، وهو أمر طاملا انعكس عىل السينام األمريكية 

يف أعاملها الشهرية.

وال يخفى أن أكرث الشبهات التي تتعلق اليوم بالجوانب الغيبية تأيت من توظيف العلوم الحديثة 

لرتويج اإللحاد، عىل عكس العهود القدمية التي كانت تتخذ من العلوم العقلية الرصفة وسيلة لهذا 

الغرض.

إذ ميكن  باملثل،  الرد  يفيد كثريا يف مجال  العلوم  الدقيق عىل تلك  العلمي  لذا فان االطالع   

أن يوظف املطّلعون عىل دقائق تلك العلوم إللهام اإلنتاج السيناميئ الذي يدعم العقيدة ويقوي 

أركانها يف نفوس مجتمعاتنا.   

إمبريالّية الفن السابع



الميديا اليهودية
ملحمة التضليل الكربى يف السيطرة على العالم

]*[
خرض أ. حيدر]]]

املؤسسات  وكذا  العاملية،  اإلعالمية  األجهزة  من  الكثري  عىل  اليهود  سيطرة  بأن  شك  ل 

الدولية- أمر ل يستطيع أحد إنكاَره؛ فهم يعملون ليَل نهاَر لتحقيق هدفهم املنشود يف السيطرة 

اليهود  والتأثري يف وعيها. ولقد خطط  العامل، واحتواِء شعوِبِه، والسيطرة عىل مقدراتها  عىل 

السيطرَة عىل  إلَّ  ، ومل يجدوا وسيلة لذلك  اليهوديِّ عىل مدى أجيال طويلة لتحسني صورة 

وسائل اإلعالم العاملية.

لدى  اإلعالم  بفلسفة  لإلحاطة  محاولة  حيدر  أ.  خرض  اللبناين  للباحث  الدراسة  هذه  يف 

القرن  من  ابتداًء  إعالمية  امباطوريات  أسسوا  الذين  الصهيونية  الحركة  وقادة  اليهود  الزعامء 

السادس عرش ليسيطروا اليوم عىل كبيات الرشكات اإلعالمية ومواقع التواصل الحديثة.

المحرر

شكل املؤمتر الصهيوين األوَّل الذي انعقد برئاسة »تيودور هريتزل« يف مدينة )بازل( بسويرسا 

ـ عام 897] نقطَة تَحوٍُّل خطريًة؛ إذ رأى املجتمعون أن ُمخطَّطهم إلقامة دولة إرسائيل لن يُكتَب له 

النجاح إذا مل تتمَّ لهم السيطرُة عىل وسائل اإلعالم العاملية، وخاصًة الصحافَة. 

ففي  وأمريكا.  أوروبا  اإلعالم يف  من وسائل  الكثري  السيطرة عىل  استطاعوا  اليهود  أن  والواقع 

بريطانيا عىل سبيل املثال سيطروا عىل عرشات الصحف مثل »التاميز«، و»الصنداي تاميز«، ومجلة 

]98]م تُِشري إىل أن مجموع  »صن« ومجلة »سيتي ماغازين«، وغريها. وقد نرُِشَت إحصائيٌَّة عاَم 

* ـ صحايف وباحث متخصص امليديا املعارصة ـ لبنان.
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وخارَجها-  بريطانيا  يف  الصهيونية-  السيطرة  تحت  واقعة  بريطانية  صحيفة   [5 يوم  كل  توزِّعه  ما 

فها ]6 مليون  يبلغ حوايَل 33 مليون نسخة. ويف أمريكا تقذف املطابع يوميًّا بـ 759] صحيفة يتلقَّ

أمرييك، باإلضافة إىل 668 صحيفة أسبوعية تصُدر يوم األحد، ويرُشِف عىل توزيع هذا العدد الهائل 

من الصحف حوايل 700] رشكة توزيع يسيطر اليهود سيطرة كاملة عىل نِصِفها، وسيطرة أقل عىل 

النصف املتبقي.

700 ألف نسمة، فيحظون بنفوذ كبري يف الحياة  أما يف فرنسا، حيث ال يزيد عدد اليهود عىل 

السياسية واالقتصادية، وتلعب وسائل اإلعالم التي تقع تحت سيطرتهم املبارشة أو غري املبارشة 

االً يف تكريس النفوذ الصهيوينِّ هناك. دوًرا فعَّ

وبطبيعة الحال، فإن االستحواذ اليهودي عىل وسائل اإلعالم مل يقترص عىل الصحافة املكتوبة 

سيطرة  األورويب  العامل  سيشهد  لذلك  املختلفة.  بصنوفه  واإلعالن  الفن  ميادين  إىل  تعداها  بل 

اللويب اليهودي عىل صناعة السينام والتلفزيون واملرسح والثقافة؛ وتشري بعض اإلحصائيات إىل 

أن أكرث من %90 من مجموع العاملي يف الحقل السيناميئ األمرييك: إنتاًجا، وإخراًجا، ومتثيالً، 

التلفزيون األمريكية، وهي  وتصويرًا، ومونتاًجا ـ هم من اليهود. هذا فضالً عن امتالكهم شبكات 

األخطبوط  أذُرع  امتدت  وقد  نفوذهم،  تحت  معظمها  يف  تقع  حيث  العامل؛  يف  الشبكات  أقوى 

الصهيوين إىل املسارح أيًضا، وتحكمت يف توجيهها.

اللويب اليهودي واألمباطوريات اخلمس

بداية  يف  األوىل  انطالقتها  منذ  »امليديا«  بلعبة  ميسك  أن  اليهودي  اإلعالمي  اللويب  استطاع 

مثانينيات القرن العرشين. وإذا كانت أمريكا هي األرض التي انطلقت منها هذه اللعبة للسيطرة عىل 

اليهودي من  املال  فقد عمل رأس  املدنية.  الدول واملجتمعات  وبالتايل عىل سيادات  العقول، 

الليربايل  أجل االستحواذ عىل هذا السالح مع سقوط املعسكر االشرتايك وبداية عهد املجتمع 

الدعاية األمريكية تستند إىل ماكينة هائلة من املؤسسات  العاملي. ومن املعروف أن اسرتاتيجية 

الكربى املنتجة واملوجهة للصوت والصورة والخرب. وبحسب الخريطة املقروءة فإنَّ هذه املاكينة 

السيطرة  مبدأ  يضفي عىل  ما  يهود. وهو  متمولون  عليها  يتسلَّط  إمرباطوريات  تتشكَّل من خمس 

طابعاً فريداً ميكن من خالله تبيُّ عالماته الفارقة من انخراط هذه اإلمرباطوريات يف إطار خطط 

الهيمنة عىل املنطقة وعرب املشاركة يف الحروب اإلقليمية يف آسيا والرشق األوسط. 

الميديا اليهودّية
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هذه اإلمباطوريات هي عىل الوجه اآليت:

فقد  الحارض.  الوقت  أمريكية يف  إعالمية  إمرباطورية  أكرب  أون الين”  “أمريكا  تُعد رشكة   : أولً

قامت قبل سنوات برشاء رشكة »تايم وورنر« وابتالعها بصفقة قيمتها 60] مليار دوالر. ومبوجب 

التنفيذيي  املديرين  كبري  ليفي  جريالد  اليهودي  وورنر”،  “تايم  رشكة  رئيس  أصبح  الصفقة  هذه 

سوق  عىل  السيطرة  فرصة  الرشكة  عىل  يسيطرون  كانوا  الذين  اليهود  أمام  يكون  وبذلك  للرشكة. 

خدمات »اإلنرتنت« حيث تعترب رشكة “أمريكا أون الين” أكرب مجهز لخدمة اإلنرتنت يف الواليات 

املتحدة، بل يف أمريكا الشاملية عموماً.

ثانياً: رشكة »والت ديزين«، وقد بلغت وارداتها عام 997] ثالثة وعرشين مليار دوالر، ورئيسها 

وكبري مديريها التنفيذيي هو اليهودي مايكل أيزنر، الذي تصفه بعض وسائل اإلعالم بأنَّه »مهووس 

بالسيطرة«. وتتبع رشكة “ديزين” مجموعة من الرشكات املتخصصة باإلنتاج التلفزيوين مثل “والت 

ديزين تيليفجن”، و”تاتشستون تيليفجن”، و”بوينا فيستا تيليفجن”، باإلضافة إىل شبكات الكيبل 

التي بلغ مشرتكوها أكرث من مئة مليون مشرتك.

أما ما يخص إنتاج األفالم السينامئية فهناك عدة رشكات تابعة ملجموعة والت ديزين لألفالم 

السينامئية، منها “والت ديزين بيكترشز”، و”تاتشستون بيكترشز”، و”هوليوود بيكترشز”، و”كارافان 

بيكترشز”. ويرأس هذه املجموعة اليهودي جوزيف روث الذي أسس عام 993] رشكة “كارافان 

بيكترشز” )التي يرأسها اآلن زميله اليهودي روجر برينباوم(. كام تتبع لرشكة والت ديزين شبكة

 إيه إس يب إن، ورئيسها هو اليهودي ستيفن بورنشتاين. ولهذه الرشكة أيضاً سلسلة من قنوات 

الواليات املتحدة. كام متتلك الرشكة مؤسسة »فري  أنحاء  التي تغطي جميع  الكيبل. واإلذاعات 

تشايلد بابليكيشن« للنرش التي تقوم بإصدار العديد من املجالت املتخصصة.

ثالثاً: مجموعة “فياكوم” التي يرتأسها )وميلك 76 باملئة من أسهمها( اليهودي سومرن ريدستون. 

للرشكات  تلفزيونية  برامج  وتنتج  إذاعية،  محطة   [2 تلفزيونية،  قناة   [3 املجموعة  هذه  ومتتلك 

األخرى.. كام تقوم بإنتاج األفالم السينامئية عرب رشكة »باراماونت بيكترشز« التي ترأسها اليهودية 

شريي النسينج. وتضم الرشكة أقساماً للنرش، وتقوم بتوزيع الفيديو عرب أربعة آالف محل يف الواليات 

املتحدة، باإلضافة إىل العديد من االختصاصات األخرى املشابهة. ولكن شهرة مجموعة “فياكوم” 

تأيت من كونها أكرب رشكة للربامج عرب الكيبل. وتتبع لها رشكات مثل “شوتايم”، و”إم يت يف”، وشبكة 

“نيكلوديون” املخصصة لألطفال، وتتمتع هذه األخرية بأكرب نسبة من املشاهدين األطفال، وتحوز 

عىل أكرث من 65 مليون مشرتك يف الواليات املتحدة، وهي تتوسع برسعة باتجاه أوروبا.

الملف
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رابعاً: مؤسسة ميلكها ويديرها اليهودي إدغار برونفامن )االبن( وإدغار هذا هو ابن رئيس املؤمتر 

اليهودي العاملي إدغار برونفامن )األب(. وميتلك االبن رشكتي إنتاج ضخمتي هام “إم يس إيه””، 

و”يونيفرسال بيكترشز” )وقد اندمجتا اآلن تحت اسم “يونيفرسال ستوديوز”(. وقد أصبح برونفامن 

أكرب عاملقة التسجيالت عندما قام سنة 998] برشاء رشكة “بوليغرام ـ عمالقة التسجيالت األوروبية 

ـ بعدما  دفع 0],6 مليار دوالر لرشكة اإللكرتونيات الهولندية “فيليبس”.

و”فيليبس”،  لندن،  و”ديكا”  الهولندية،  “غراموفون”  رشكات  أيضاً  “بوليغرام”  رشكة  ومتتلك 

رشكات  وتعترب  دوالر.  مليار   [2 من  نحواَ  السنوي  دخلها  ويبلغ  تسجيالت.  رشكات  وجميعها 

موسيقى  تسّمى  التي  الزنجية  املوسيقى  تلك  ابتكر  من  أول  املجموعة  لهذه  التابعة  التسجيالت 

نظرية  األعراض، وفق  وانتهاك  والعدوانية  العنف  السود عىل  أغانيها بحض  تتميّز  والتي  الراب«، 

تقول إنَّ السود ميالون عرقياً إىل مثل هذه النزعات. 

خامساً: هي اإلمرباطورية األشهر يف مجال اإلعالم املريئ وميلكها اليهودي األسرتايل روبرت 

فيلمز”،  سينترشي  و”توينتيث  نيتوورك”،  تيليفجن  “فوكس”  مثل  رشكات  مجموعة  تضم  مردوخ. 

و”فوكس 2000”، وبلغت وارداتها عام 997] أكرث من ]] مليار دوالر. وترشف مجموعة “فوكس” عىل 

كل األنشطة السينامئية والتلفزيونية والخاصة بالنرش ضمن الواليات املتحدة. ويرتأس هذه املجموعة 

اليهودي بيرت تشريني، الذي هو يف الوقت ذاته كبري مديريها التنفيذيي. وتحت إمرة تشريني تعمل 

اليهودية الورا زيسكي رئيسة لرشكة “توينتيث سينترشي فوكس”. كام يعمل يف إمرتها  اليهودي بيرت 

روث بوصفه رئيس لرشكة “فوكس إنرتتينمنت”. ومن املعروف عن تشريني قوله: »إنني أريد السيطرة 

عىل األفالم التي تعرض يف كل أنحاء العامل… ما الذي ميكن أن يكون أمتع من ذلك؟«.

إىل جانب اإلمرباطوريات الخمس املشار إليها تأيت الفضائيات لتضيف إىل مجتمع اإلعالم 

العاملي نكهة زائدة. وقد كان لها وال تزال يف الساحة األمريكية امليدان الواسع ملامرسة لعبة السيطرة 

عىل اتجاهات الرأي العام العاملي. وقد كانت أهم ثالث قنوات تلفزيونية أمريكية يف ما مىض هي 

اإلعالمية  اإلمرباطوريات  تعزز  أن  قبل  وذلك  يس”..  يب  و”إن  إس”،  يب  و”يس  يس”،  يب  “إيه 

اليهودية قبضتها عىل هذه السوق وتبتلع تلك القنوات.. ولكن عندما كانت تلك الشبكات مستقلة 

ليونارد غولدينسون،  “إيه يب يس”  إذ سيطر عىل  إنشائها..  منذ  اليهود،  يسيطر عليها جميعاً  كان 

وسيطر عىل “إن يب يس” ويليام بايل، ثم لورنس تيش، وكالهام يهوديان كام أسلفنا. وخالل عقود 

من عمل هذه الشبكات كانت متتلئ باليهود من الصحافيي واإلداريي والفنيي، وعندما تّم ابتالع 

هذه الشبكات من قبل إمرباطوريات أكرب حجامً، انتقل هذا الثقل إىل اإلمرباطوريات نفسها، التي 

كان يسيطر عليها اليهود أساساً.
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روبرت مردوخ وأسطورة امليديا

ويف مجال السيطرة اليهودية عىل وسائل اإلعالم الحديثة، ال سيام منها الفضائيات، ال بد من 

االنتباه إىل الدور الكبري الذي لعبه روبرت مردوخ يف هذا املجال. واملعروف أن مردوخ هو رجل 

أعامل يهودي أسرتايل يحمل الجنسية األمريكية )من مواليد ]] مارس ]93](، ويعترب قطباً من أقطاب 

التجارة واإلعالم الدويل، حائز شارَة املرتبة األسرتالية وصليب مرتبة القديس جورج األكرب. أصبح 

مردوخ املدير العام لرشكة “نيوز ليميتد News Limited” )األخبار املحدودة( يف أسرتاليا، والتي 

ورثها عن والده، يف عام 952]. ]4]]5[ وهو مؤسس، ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة 

نيوز”  “فوكس  قناة  لها  التابعة   “  News corporation كوربوريشن  “نيوز  الدويل  لإلعالم  القابضة 

الفلسطينية. تعترب رشكة  الشديد للقضية  اإلخبارية املشهورة مبنارصتها املطلقة إلرسائيل وعدائها 

“نيوز كوربوريشن” ثاين أكرب تكتل لوسائل اإلعالم يف العامل. تتبع مردوخ أيضاً الرشكات التي خلفت 

“نيوز كوربوريشن” بعد انقسام التكتل يف 28 يونيو /حزيران 3]20، وهي مؤسسة األخبار “نيوز كورب 

.)st Century Fox( ورشكة “فوكس” للقرن ]2 لألفالم األمريكية “ News Corp

الصحف  من  العديد  عىل  املايض  القرن  من  والستينيات  الخمسينيات  يف  مردوخ  استحوذ 

املتنوعة يف أسرتاليا ونيوزيلندا، قبل أن يتوسع يف اململكة املتحدة يف عام 969]، واستوىل عىل 

الشعبية.  )الشمس(  بقليل جريدة “ذا صن”  العامل(، وتبعها  )أخبار  “نيوز أوف ذه وورلد”  جريدة 

أسرتاليا  يف  اهتاممة  حرص  لكنه  األمريكية،  السوق  يف  للتوسع   [974 عام  يف  نيويورك  إىل  انتقل 

وبريطانيا. يف عام ]98]، اشرتى صحيفة “ذي تاميز” )املواعيد(، أول صحيفة له من القطع الكبري 

يف بريطانيا، وأصبح مواطناً أمريكياً بالتجنس يف عام 985]. 

بتوحيد  مردوخ  قام  اإللكرتوين،  النرش  تقنيات  أحدث  تبني  عىل  ولحرصه   ،[986 عام  يف 

لندن، مام تسبب يف  الطباعة يف اململكة املتحدة يف مقر بحي “وبينج” رشقي  ودمج عمليات 

نزاعات صناعية مريرة. استحوذت رشكته “نيوز كوربوريشن” عىل رشكة “فوكس” للقرن العرشين 

 ) )HarperCollins 985]، و رشكة “هاربر كولينز”  لألفالم األمريكية )20th Century Fox( عام 

للنرشوالطباعة عام 989] ]0][ وصحيفة “وول سرتيت جورنال” ) The Wall Street Journal ( عام 

2007. قام مردوخ بتكوين رشكة “يب سكاي يب” )سكاي الربيطانية للبث الفضايئ( يف عام 990] 

وخالل التسعينيات توسع يف شبكات البث الفضايئ يف آسيا وشبكات التلفزة يف أمريكا الجنوبية. 

وبحلول عام 2000، أصبحت رشكته »نيوز كوربوريشن« متتلك أكرث من 800 رشكة يف أكرث من 50 

بلداً يف العامل بصايف أصول يصل ألكرث من 5 مليارات دوالر.
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يف متوز يوليو ]]20، واجه مردوخ مزاعم بأن رشكاته، مبا يف ذلك “نيوز أوف ذه وورلد” )أخبار 

العامل( الربيطانية اململوكة لرشكة »نيوز كوربوريشن«، قد تجسست بانتظام عىل هواتف مشاهري، 

وملوك ومواطني عامة. وهو يواجه تحقيقات حكومية ورُشطية من قبل الحكومة الربيطانية تتعلق 

بالرشوة والفساد وتحقيقات تتبع مكتب التحقيقات الفيدرايل يف الواليات املتحدة. ]ويف ]2 أيار 

مايو 2]20، استقال من منصبه كمدير لرشكة “نيوز انرتناشونال” )األخبار العاملية( للنرش وهي رشكة 

فرعية مملوكة بالكامل لرشكة “نيوز كورب” )News Corp(. يف عام 4]20، أدرج يف ساحة التلفزة 

للمشاهري إلسهاماته يف مجال التلفزة. 

دور »إيباك« يف اهليمنة اإلعالمية

إذا كانت الهيمنة اليهودية عىل اإلعالم العاملي قد وجدت ميادينها الواسعة يف الواليات املتحدة 

األمريكية بصفة أساسية، فذلك يعود إىل الشأن املتعاظم لقوى الضغط اليهودية التي تسيطر عىل 

العصب املايل واالقتصادي والثقايف هناك.

ويف هذا املجال يبي العامل االقتصادي رودريغ ترامبيل* الدور الذي تحتله منظمة »إيباك« يف 

الحياة األمريكية فيقول:

مدركاً  يكون  أن  دون  من  املتحدة  الواليات  يف  سياسياً  يجري  ما  يفهم  أن  يستطيع  أحد  »ال 

الجدد  املحافظي  من  ومفكرين  لليهود  املؤيدة  الرئيسية  الجامعات  بي  السيايس  التحالف  أن 

تأثرياً شديداً جداً عىل  التحالف ميارس  املؤيدين إلرسائيل والصهاينة املسيحيي. ذلك أن هذا 

الحكومة األمريكية وسياساتها. ومع مرور الزمن بسط هذا اللويب الواسع املنارص إلرسائيل والذي 

تشكل رأس حربته اللجنة األمريكية للقضايا اإلرسائيلية العامة )إيباك( مجمل هيمنته عىل أقسام كبرية 

من الحكومة األمريكية ومن بينها مكتب نائب الرئيس والبنتاغون)وزارة الدفاع( ووزارة الخارجية، 

أقوياء داخل  الترشيعي للكونغرس. ويعاونه يف مهمته حلفاء  الجهاز  السيطرة عىل  باإلضافة إىل 

الحزبي السياسيي الرئيسي، ويف أكرب وسائل اإلعالم وبعض علب األفكار )حلقات املفكرين( 

يف  لألمن  واشنطن  معهد  أو  املرياث،  ومؤسسة  األمرييك،  املشاريع  معهد  مثل  بسخاء  املمولة 

الرشق األدىن.

و”إيباك” هي القطعة الرئيسية يف هذا الجهاز املنسق. كمثل عىل ذلك، فإن هذه القطعة تحفظ 

إحصاءات االنتخابات عن كل نائب أو شيخ تبلّغ يف ما بعد اىل املمولي السياسيي يك يعملوا 

وفق تلك النتائج، وهي تنظم أيضاً بصورة منتظمة رحالت إىل إرسائيل مدفوعة النفقات، فضالً عن 

لقاءات مع وزراء إرسائيليي وشخصيات ألعضاء الكونغرس وموظفيهم، ولسياسيي ناشطي عىل 
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مستوى الواليات أو عىل املستوى املحيل. إن عدم تسلّم هذه اإلجازة هو إعاقة كربى ألي سيايس 

أمرييك طموح حتى ولو كان باستطاعته أن يعتمد عىل ثروته الخاصة. ففي واشنطن، ومن أجل 

الوصول إىل املقررين بشكل أفضل، طّور اللويب عادة استجالب املوظفي العاملي يف مكاتب 

السياسيي  أن  من  اللويب  يتأكد  االنتخابات  تبدأ  وعندما  الترشيعي.  املجلس  وأعضاء  الشيوخ 

يؤلف  املهامت  بهذه  وهو  ويهزمون،  سيعاقبون  املنشقي،  أو  االستقالل  إىل  امليالي  الفاترين، 

مصدراً لسلطة سياسية كبرية من خالل متويله الحمالت االنتخابية، والدعاية السياسية يف وسائل 

اإلعالم بحيث إن أي سيايس أمرييك ال يجرؤ عىل تجاهل طلباته من دون أن يخىش أن يتحول إىل 

حطام. وكام أكد مؤخراً املحلل اإلخباري املحنك روبري نوفاك، بفضل تأثري “إيباك” واللويب فإن 

»واشنطن تظل بصورة كبرية منطقة لثنائية حزبية خالية من االنتقاد إلرسائيل«.

وال شك يف أن هذا الواقع ميكن فهمه، بكثري من اليرس، فتقنيات “إيباك” فعالة جداً لدرجة أنها 

تعطي االنطباع بأنها »حكومة موازية« لواشنطن )دي يس(. وبحسب كلمت رئيسها هوا رد فريدمان 

املدونة يف نرشة تتجاوز يف ادعائها كل حد وموجهة اىل املتعاطفي، إنها تستند بنوع خاص عىل 

تقنيتي اثنتي هام:

الكونغرس. هؤالء املرشحون يتسلمون  الزمن نحو  تلتقي كل مرشح يسابق  أوالً- إن “إيباك” 

بيانات مفصلة تساعدهم عىل فهم كامل لتعقيد وضع إرسائيل السيئ أو الرشق األوسط مبجمله: 

فنحن نطلب من كل مرشح أن يكتب »ورقة وقف« حول وجهات نظره )عن تقرير الصيف(، وموقفه 

حول هذا املوضوع يصبح بهذا الشكل واضحاً”.

ثانياً – »إن أعضاء الكونغرس وطاقم اإلدارة وموظفيها منقادون بإذعان ألبحاث “إيباك”. فهم 

أناس منشغلون جداً ويعرفون أن يف إمكانهم االعتامد عليها يف تحليالتها البعيدة النظر. فنحن نقدم 

هذه املعلومات بشكل موجز للموظفي املنتخبي. واملعلومات والتحليالت ال لبس  فيها مطلقاً. 

ويف النهاية فإن سمعتنا عىل املحك. وهذا ما يرتتب عليه سياسة وترشيع يؤمنان بقاء إرسائيل”.

لقد ظل نفوذ اللويب اليهودي لسنوات عديدة غري مكتشف بل ظل متجاهالً أو متخفياً بفضل 

آذار)مارس( عام   [0 أنه يف  التي كان يسيطر عليها، وبفضل غالبية املعلقي. إال  وسائل اإلعالم 

“هارفرد”  جامعة  من  والت  ستيفان  الربوفسور  هام  محرتمان  أمريكيان  اختصاصيان  نرش   2006

وجون مريشيمر من جامعة “شيكاغو” دراسة يف املجلة اللندنية تحت عنوان »اللويب اإلرسائييل 

وأمن الواليات املتحدة”. وهذه الدراسة ترتكز حول موضوع التأثري الالمتكافئ الذي ميلكه لويب 

املصالح الخاصة هذا عىل السياسة الخارجية للواليات املتحدة«. وتقول إن “إيباك” »هي املنظمة 
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األكرث قوة واألكرث شهرة« للويب اإلرسائييل والتي تفسد بصورة منهجية السياسة األمريكية الخارجية. 

العراق،  إدارة بوش يف حربها ضد  لدفع  كبرياً  لعبت دوراً  أن إرسائيل  الدراسة  ويف ختامها تظهر 

وبرهنت عىل أن تأثري اللويب املؤيد إلرسائيل يف السياسة األمريكية الخارجية كان سيئاً سواء بالنسبة 

إىل إرسائيل أم الواليات املتحدة، فبعد هذا ال يستطيع أحد أن يفتعل تجاهالً للتأثري املدمر لهذا 

اللويب القوي عىل سياسة الواليات املتحدة الخارجية. ونقدم مثالً آخر عن أنواع السلطة التي يتمتع 

بها اللويب يف يومنا الحايل يف واشنطن )دي يس( وهو نجاحه يف إنشاء وكالة ذات مصالح خاصة 

داخل وزارة الخارجية تدعى »مكتب الالسامية الشاملة« وذلك بواسطة أموال دافعي الرضائب. ويف 

حركة تذكر مبا حصل خالل قرون غابرة تحت ظل بعض األنظمة التوتاليتارية،  فإن هذه »الوكالة« 

الجديدة مكرّسة بشكل كامل ملراقبة ما يحدث يف العامل من حاالت نقد إلرسائيل، أو لسياسات 

أمريكا املؤيدة لها. وهذا من جملة مهامت أخرى. إن إنشاء قسم »التفتيش« الجديد هذا قد رصح 

له بقانون خاص هو H87. )R.4230(.وهو القانون الذي وقعه الرئيس جورج ولكر بوش يف 6] 

ترشين األول )اكتوبر( عام 2004. إىل هذا فإن للمسيحيي الصهاينة الشهريين أيضاً تأثريات حاسمة 

يف السياسة األمريكية الخارجية، وباألخص ما يتعلق منها بالرشق األوسط، فلقد حققت دعايتهم 

أعطيت  قد  إرسائيل  بأن  يؤمنون  األمريكيي  من   40% نحو  اليوم  هناك  أن  درجة  إىل  كبرياً  نجاحاً 

دولة إرسائيل  تكوين  بأن  يؤمنون  األمريكيي  ثلث  إن  بل  اليهودي،  الشعب  »الله« إىل  مبارشة من 

الثاين ليسوع  948] بعد الحملة اإلرهابية ضد بريطانيا العظمى كانت مرحلة نحو »املجيء  عام 

تعني،  اإلرهاب«  »الحرب عىل  فإن  فيهم  تعصباً  األكرث  وبالنسبة إىل  األزمان”.  املسيح« و”نهاية 

مهام كان نوعها، حرب أديان بي املسيحية واإلسالم. مع أفكار من هذا النوع سوف يدفع العامل 

الثالثي سنة بي الربوتستانت  الدينية وهي حرب  أربعة قرون إىل الوراء، حيث إن آخر الحروب 

والكاثوليك األوروبيي قد استعرت بي أعوام 8]6] و648].

يف أيامنا الحالية ميلك اليمي الديني مكتباً للمصالح الخاصة يف وزارة الخارجية. يدعى مكتب 

الحرية الدينية الدولية، ومهمته الرئيسة هي التدخل يف القضايا الداخلية للبلدان األخرى.

اإلعالم اإلرسائييل نموذجًا تطبيقيًا

اإلعالم  عن  منفصلة  بصورة  منهجياً  العاملي  اليهودي  اإلعالم  تناول  ميكن  ال  الحال،  بطبيعة 

اإلرسائييل، ذلك ألن هذا األخري يشكل النموذج التطبيقي املبارش للرؤية اليهودية األصلية.

من أجل ذلك فإن فهم الرؤية التي تحكم املنطلقات النظرية الحاكمة عىل الرسالة التي تبثها 

الوسائل اإلعالمية اإلرسائيلية، تستلزم وعياً للمرتكزات واملفاهيم التي استندت إليها تلك الوسائل، 
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اإلعالمية  الرسالة  لشكل  املحددة  األساسية  األدوات  من  واحدة   – املرتكزات  أي   – باعتبارها 

تحديد  يف  املؤثرة  فهي  وبالتايل  األيديولوجية،  التعبئة  لعنارص  الجامع  واإلطار  ومضمونها، 

السياسات املتبعة، واألساليب املستخدمة يف عملية توصيل تلك الرسالة... وعىل هذا فلقد قامت 

الحركة اإلعالمية اإلرسائيلية عىل جملة من املرتكزات الدعائية التي ميكن تلخيصها باآليت:

أ- خرافة األرض املوعودة:

ركزت  الصهيوين،  الكيان  إنشاء  »ومنذ  املقولة،  هذه  املوعودة  األرض  مقولة  إىل  استناداً 

األيديولوجية الصهيونية من خالل املاكينة اإلعالمية عىل اجتذاب العنرص اليهودي من كافة بقاع 

املعمورة تحقيقاً للوعد الرباين باألرض املوعودةـ، وأضيف إليه بعد إنشاء الكيان الصهوين فكرة 

جوهرية، حيث جرى تصوير إرسائيل امللجأ الوحيد الذي تبنى لليهود فام عليهم ليك يتخلّصوا 

من االضطهاد العاملي إال التوجه صوبها.

ب- نظرية األرض بال شعب:

وهي املقولة التي اتخذت سمة االستمرارية للشعار الذي كانت الحركة الصهيونية قد عملت 

عىل ترويجه يف الوسط األورويب والقائل بأن اليهود شعب بال أرض سيعود إىل أرض بال شعب، 

الرأي  تثبيتها يف عقول  بالرتكيز عىل هذه املقولة والعمل عىل  الكيان استمر الصهاينة  وبعد قيام 

العام – الغريب تحديداً – وذلك بهدف إظهار دور الحركة الصهيونية عىل أنه دور إحيايئ إعامري، 

مستهل  يف   – إلرسائيل  رئيس  أول   – ويزمان  حاييم  يقول  هذا  ويف  استعامرياً...  إحاللياً  وليس 

خطاب ألقاه أمام اجتامع صهيوين ُعقد يف باريس: لقد كانت الصهيونية يف مراحلها األوىل، كام 

الرواد، عبارة عن حركة تعتمد كلياً عىل عوامل ميكانيكية، هناك بل اسمه فلسطي، وهو  أسسها 

بدون شعب، ومن ناحية أخرى هناك الشعب اليهودي، وهو بدون بالد، إذن فمن الرضوري وضع 

الجوهرة يف الخاتم، أي جمع الشعب اليهودي يف األرض«.

ج- مقولة مجع الشتات:

إن إحدى أعقد املشكالت التي واجهت البدايات التأسيسية للدولة العربية الفتية، كانت إيجاد 

عنارص الصهر االجتامعي بي التشكيالت املجتمعية املتعددة التي هاجرت إىل إرسائيل، فاختالف 

أوجد  فلسطي  إىل  املمهاجرين  اليهود  بي  اللون،  وحتى  املنشأ،  وبلدان  والجنسيات،  األعراق 

حالة من الترشذم االجتامعي، دفع بتلك املجموعات نحو تشكيل ما يشبه القطاعية االجتامعية 

حيث تشكلت يف الداخل اإلرسائييل مجتمعات خاصة للروس؛ أي املهاجرين من روسيا، وأخرى 
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لألملان، وثالثة للمغاربة، ورابعة لألكراد، وهكذا... حتى لجأ القيّمون عىل املجتمع القائم حديثاً 

يف فلسطي، إىل إنتاج مفهوم جديد أطلقوا عليه تسمية الصباريم )أي الذين ولدوا هم وآبائهم عىل 

أرض إرسائيل(، وذلك بهدف محاولة إلغاء الفروقات الدالة عىل االختالفات الناشئة عن التباينات 

املوجودة بي اليهود يف العراق أو املنشأ أو غري ذلك، وصوالً إىل إعادة انتاج تركيب مجتمعي 

متجانس من حيث املنشأ واالنتامء يسّمونه املجتمع اإلرسائييل.

د-مقولة األخطار املحدقة:

وهي املقولة التي عملت الدعاية واإلعالم الصهيوين – وما زال – عىل استخدامها بقوة، أكرث 

من أي مقولة أخرى، وتقوم عىل أن ارسائيل ومن جوانب عدة، يتهددها الخطر بشكل دائم. وُعرّضة 

ألن تُزال من قبل محيطها يف كل وقت، فمن الناحية الجغرافية هي دولة صغرية الحجم قياساً اىل 

الدول األخرى املعادية لها، ومن الناحية السكانية فهي تشكل أقلية )يهودية( بي بحر من املسلمي 

املحيطي بها، إضافة إىل كون هذا املحيط هو محيط مادي بشكل كامل – عىل األقل حتى العام 

978] – حي عقدت معاهدة السالم مع مرص.

من  االستفادة  الصهيوين،  الكيان  لقيام  األوىل  البدايات  منذ  اإلرسائييل،  اإلعالم  حاول  وقد 

أجل  من  الدولة،  ناحية  الغريب  العطف  واستدرار  العاملي،  العام  الرأي  الستقطاب  املقولة  هذه 

تأمي حاميتها. والعمل الدائم عىل توفري الدعم الالزم لها، وإبقائها يف حالة من التفّوق العسكري 

واالقتصادي باملقارنة مع محيطها املتفوق عليها جغرافياً وسكانياً.

... وباالجامل، فقد بنى اإلعالم اإلرسائييل، بهذه املقوالت، اسرتاتيجياته التوجيهية التي تخدم 

اتجاهاته يف التعبئة األيديولوجية للمجتمع اليهودي، منذ البدايات األوىل لنشوء الكيان، واستناداً 

إليها رسم سياساته التي عمل – وفقاً لها – عىل لعب دور محوري يف التشكيل الثقايف للمجتمع 

اإلرسائييل، هذا فضالً عاّم أسهم به يف تثبيت الرؤية الصهيونية لبناء دولة إرسائيل بوحي من تلك 

املرتكزات.

هـ- مقولة هيودية الدولة: 

يحتل شعار يهودية الدولة موقع الصدارة يف »امليديا« اإلرسائيلية. فقد تبي أن هذا الشعار يكاد 

االعتبار  اإلرسائييل إلعادة  العقل  عليه  يراهن  الذي  األخري  الديني   – األيديولوجي  السالح  يكون 

لإلجامع القومي املهزوز. ففي خالل مدة حكم رئيس الوزراء بنيامي نتنياهو ركزت وسائل اإلعالم 

املختلفة، ويف مقدمها الفضائيات اليهودية يف داخل إرسائيل وخارجها، عىل تسويق فكرة الدولة 

الميديا اليهودّية
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نتنياهو  اليهودية الصافية مبا يرتتب عىل هذه الفكرة من توظيف لإلعالم بأشكاله كافة. وإذا كان 

قد اشرتط االعرتاف الفلسطيني والدويل بفكرة يهودية دولة إرسائيل الستئناف التفاوض ابتداء من 

النشاط االستيطاين ذروته يف الضفة  ]]20، فقد جرى تسويق هذا الطرح يف وقت بلغ فيه  العام 

48، وخاصة يف منطقة النقب جنوب فلسطي. والالفت  الغربية ويف كافة األرايض املحتلة عام 

الدولة الذي امتألت به وسائل اإلعالم اإلرسائيلية يف املرحلة املعارصة، مل  أن مصطلح يهودية 

يكن حديث العهد. بل ظهر بقوة يف أدبيات املؤمتر الصهيوين األول الذي أنهى أعامله نهاية آب 

)أغسطس( 897] يف مدينة “بازل” السويرسية.

شبكة اإلعالم اإلرسائييل، وظائفها وآليات عملها

للصهيونية  الرتويج  أجل  من  باإلعالم؛  تأسيسها  منذ  العاملية  الصهيونية  املنظمة  اهتمت  لقد 

والهجرة إىل فلسطي؛ نشري هنا إىل ما كتبه تيودور هرتسل يف افتتاحية العدد األول من أسبوعية 

الحركة الصهيونية »دي وولت«، بتاريخ 3\6\897]: »يجب عىل هذه الصحيفة أن تكون درًعا للشعب 

الحركة  قادة  عمل  948]؛  عام  إرسائيل   تأسيس  وقبيل  الشعب«.   أعداء  ضد  وسالًحا  اليهودي، 

الصهيونية عىل كافة املستويات التي متكنهم من القيام بوظيفة الدولة، وكان اإلعالم  أحد أهم هذه 

املستويات.  وقد نشطت خالل تلك الفرتة »إذاعة إرسائيل«، وأربع عرشة صحيفة  صهيونية منها 

أربع صحف ناطقة بالعربية، وموجهة إىل الفلسطينيي والغرب لتخدم أغراضاً صهيونية؛ ومن أشهر 

هذه الصحف "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" و"معاريف" و"دافار"؛ أما الصحف الناطقة بالعربية 

العامل"، و"حقيقة األمر".  وكانت أهداف كل  السالم"، و"اتحاد  السالم"، و"صحيفة  "بريد  فهي: 

تلك الوسائل  يف الدعاية واإلعالم هي تثبيت أقدام الصهاينة وترويع وتخويف العرب الفلسطينيي 

كذلك الدعاية من أجل الرتويج للهجرة الصهيونية إىل فلسطي.

الصهيوين؛  املرشوع  الدفاع عن  هي  اإلرسائييل،  اإلعالم  وظيفة  أن  يعتقد،  غوريون  بن  وكان 

فقد قال يف فرتة االنتداب الربيطاين: »يف هذه الساعة نحن بحاجة إىل رقابة حرة ومخلصة؛ ولكن 

علينا الحذر؛ يجب علينا أن نزن أقوالنا وعدم إعطاء العدو معلومات أو زرع الفتنة والفوىض يف 

شعبنا، وعدم االستسالم«؛ من ثم أسس، عند إعالن تأسيس إرسائيل، ما يسمى »هيئة رؤساء تحرير 

اعتربت من إحدى  آنذاك، وقد  الصحف املستقلة والحزبية،  التي ضمت كافة رؤساء  الصحف« 

أذرع  املوساد اإلرسائييل، حيث قامت مبهام الرقابة املحكمة عىل اإلعالم اإلرسائييل؛ فقد كانت 

تتلقى املعلومات من كبار املسؤولي، كرئيس الحكومة واألجهزة األمنية، حول ما يجب نرشه يف 

اإلعالم.  ويرى اليوم بعض اإلعالميي والساسة أن دور »هيئة رؤساء تحرير الصحف« قد انتهى؛ 
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تثبيت املرشوع الصهيوين، وإخفاء أرسار ومعلومات عن العدو؛ واليوم إرسائيل  ألن دورها كان 

قوية؛ ما يسمح لها بالتحرر من تلك القيود بشكل أكرب؛ ولكن حتى اليوم؛ بقي اإلعالم اإلرسائييل 

مقيداً بالسياسة اإلرسائيلية املوحدة، وخصوًصا يف حاالت الحرب وشن عدوان عىل العرب.

تالزم األمن مع امليديا

إضافة  اإلرسائييل،  اإلعالم  بدور  يتعلق  فيام  اإلرسائيليي  الساسة  أقوال  إىل  نستند  أن  ميكن 

إىل البند الثالث من قانون اإلذاعة والتلفزيون اإلرسائييل املصادق عليه من الكنيست اإلرسائييل 

والتي تتلخص بـ:"أن الهدف من اإلعالم اإلرسائييل يف كافة املجاالت، )سياسة، اقتصاد، علوم، 

وأهم  وإبداعاتهم  اليهود  وكفاح  إلرسائيل  الصهيوين  الطابع  إظهار  أوالً  هو  اجتامعيات...الخ( 

اليهودي والصهيوين معاً، والتعبري والدعاية  إنجازاتهم عىل كافة املستويات، مع تعميق االنتامء 

للحياة الثقافية اليهودية يف العامل أجمع، وبث برامج بالعربية لرتويض الجمهور العريب يف أرايض 

إضافة  الصهيونية،  السياسة  أهداف  وفق  عموماً  والعرب  للفلسطينيي  دعاية  وترويج   ،[948 عام 

إىل بث برامج خارج حدود إرسائيل لتحقيق أهداف الصهيونية، والدفاع عن السياسة اإلرسائيلية، 

وخاصة العدوانية واملتعلقة باالستيطان والتهويد وأعامل العنف الحربية التي تشنها إرسائيل«.

مكوناتها  بكافة  إرسائيل  اإلعالمية؛ ألن  السياسة  اإلرسائيلية عىل  األمنية  األجهزة  وقد أرشفت 

كانت ومازالت تنظر إىل العالقة مع الفلسطينيي والعرب عموماً من منظار أمني بحت؛ فقد غطى 

اإلعالم اإلرسائييل وما زال يغطي أحداث الرصاع العريب اإلرسائييل وفق األسس اآلتية:

أ-  بث االختالف الثقايف بي اإلرسائيليي العرب، وأنهم )اليهود( يتجانسون ثقافياً مع الغرب؛ 

يك يتقرب الغرب منهم.

ب- إن االختالفات الفكرية للمراسلي، يجب أال تقف عائقاً أمام الدفاع عن املرشوع الصهيوين 

وتجسيد الدولة الصهيونية، وهو ما كان الفتًا للنظر؛ حيث أإه مل يلحظ اختالفاً جوهرياً باملواقف 

بي املراسلي ذوي املشارب الفكرية املختلفة، يف ما يتعلق بالرصاع مع الفلسطينيي.

ج- اإلذاعة والتلفزيون باللغة العربية والعربية: وهام إطار سلطة البث الرسمي اإلرسائييل؛ فتدير 

اإلعالم اإلرسائييل هيئة من رؤساء تحرير الصحف، مكونة من]3 عضًوا ميثلون األحزاب السياسية 

كلها؛ وتقوم هذه الهيئة باختيار لجنة تنفيذية مكونة من سبعة أشخاص، يراعى أن ميثلوا مختلف 

التيارات السياسية؛ وتعمل هذه اللجنة ملدة ثالث سنوات؛.وتقوم برسم املسار العام لربامج سلطة 

البث الرسمي باللغتي العربية والعربية.

الميديا اليهودّية
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ونفسياتهم  األفراد  عقول  يف  التأثري  يستهدف  مربمجاً  عدائياً  هجوماً  النفسية  الحرب  تعّد  د- 

الخوف  غرس  بهدف  والفنت؛  والدعايات  الكاذبة  والبالغات  الشائعات  إثارة  عرب  ومعتقداتهم، 

والتمزق يف نفوسهم، وزعزعة ثقتهم بقياداتهم. وقد أصبح مبقدور الحرب النفسية عرب التكنولوجيا 

املتطورة، أن تسلك أساليب علمية وذكية للتأثري عىل نفسيات األفراد والتشكيك بأفكارهم وقدراتهم.

عرب  اإلعالمية،  حربها  اإلرسائيلية  واإلذاعة  اإلرسائييل  التلفزيون  عرب  إرسائيل  خاضت  هـ- 

خصوصاً  الفلسطيني  الشعب  ألبناء  والسياسية  املعنوية  الروح  يف  للتأثري  نفسية  دعائية  حمالت 

التمويه  التكنولوجيا، وأساليب  أنواع  أرقى  العربية عموماً، واستخدمت يف سبيل ذلك  والشعوب 

البالغ الدقة؛ فقد روجت ألسطورة »الجيش الذي ال يقهر«، وبثت الشائعات حول طريقة اغتيال 

القيادات لفلسطينية، واصفة قواتها املنفذة بـ )السوبر(.

بالصوت  األحداث  نقل  يف  والفلسطيني  العريب  اإلعالمي  واألداء  التقني  املستوى  تقدم  مع 

سياسة  عن  للدفاع  اإلرسائيلية؛  الفضائية  تأسست  األقىص؛  انتفاضة  بدء  بعد  السيام  والصورة، 

إرسائيل العدوانية تحت مربر »رضورة تحتمها مصلحة إرسائيل العليا«. وقد أنشئت بقرار من سلطة 

البث الرسمي يف بداية عام ]200، وكانت تبث برامجها من خالل عىل القمر األورويب. بدأت بثها 

نفقة الحكومة اإلرسائيلية.  وهدفت إىل توجيه  25 مليون شيقل، عىل  بتكلفة   ،2002 \6 \[8 يف 

رسائل يومية للعرب، وإخفاء السياسة اإلرسائيلية العدوانية بالتمويه والخداع، ورسم رسالة إعالمية 

مخالفة لحقيقة األوضاع، ووصل بثها كافة بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا والخليج العريب، 

عىل مدى 2] ساعة يوميًا.

برنامج  االحتالل:  أهداف  تحقيق  تستهدف  والتي  العربية  باللغة  تبث  التي  الربامج  أهم  ومن 

تبثه إذاعة املستوطني عىل  الذي  البعيد«  الثانية، وبرنامج »لتقريب  القناة  »حصاد األسبوع« عىل 

القناة السابعة؛ بزعم تحقيق التعاون بي اليهود والعرب، وخاصة املتديني؛ وكذلك برنامج »يا هال« 

الذي تقدمه القناة العارشة.

إذاعية  برامج  تبث  التي  املحطات  من  عدد  عن  عبارة  فهو  واإلذاعي  التلفزيوين  اإلعالم  أما 

وتعليقات  إخبارية  تبث نرشات  الفلسطينيي؛ كام  والتحريض ضد  لتعبئة اإلرسائيليي  وتلفزيونية 

سياسية واقتصادية، وبرامج تعليمية وترفيهية ومعلومات، فضالً عن أفالم ومسلسالت ومرسحيات؛ 

وتتدخل يف اإلرشاف عليها جهات عدة منها: الداخلية، والخارجية، والدفاع، واإلعالم. 

منذ  فلسطي املحتلة،  اليهودية يف  اإلعالم  أبرز وسائل  أن   الصدد إىل  أن نشري يف هذا  ولنا 

نشأتها حتى اليوم هي عىل النحو اآليت:
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لوزير  مبارشة  خاضعة  وهي   ،[950 عام  أنشئت  تساهل(:  )جالية  اإلرسائييل  الجيش  إذاعة   -

الجيش ورئيس األركان، وهي إذاعة عسكرية قامئة لخدمة الجيش فقط.

-  التلفزيون الرتبوي اإلرسائييل: وقد أنشئ عام 968]، وحتى خريف 970].  وأصبح يبث  عدة 

برامج متنوعة مثل: برنامج »مساء الخري« السيايس، وبرنامج »نظرة« اإلخباري. إضافة إىل برامج 

األطفال، والربامج التعليمية.

- القناة الثانية: تحولت إىل قناة تجارية منذ عام 993]، يشارك فيها  أبرز أهم رشكات الصحافة 

هيئة شعبية غري رسمية؛ وتبث عدة  برامجها  وتلعاد، ريشت؛ وتراقب  مثل: كيشت،  يف إرسائيل، 

برامج إخبارية يومية: عند الساعة الخامسة مساء، والساعة السادسة، ويف الثامنة مساء النرشة الرئيسة 

املطولة 45 دقيقة.

عند  محلياً  إخبارياً  برنامجاً  برامجها عرب رشكة »أخبار إرسائيل«، وتقدم  العارشة: تبث  القناة   -

الساعة السابعة صباحاً والرابعة مساء ونرشة تفصيلية عند الساعة الثامنة.  وتضم نخبة من محرري 

اإلعالم اإلرسائييل ومراسليه.

- قناة إرسائيل 33 وتبث باللغة العربية

- تلفزيون الكوابل : يبث أخباراً وأفالماً وبرامج موسيقية ورياضية متنوعة؛ وهو غري متخصص 

يف الشؤون اإلخبارية والسياسية اليومية.

- قناة الكنيست )الربملان اإلرسائييل( 99.

ويشار إىل أنه تم تقسيم إرسائيل جغرافياً إىل ]3 منطقة؛ من أجل تنظيم عملية توزيع البث.

حرب امليديا عىل الفلسطينيني

العنف  عن  املسؤول  من  أحد  يتساءل  ال  حتى  كثرية،  مصطلحات  اإلرسائييل  اإلعالم  صاغ 

واالعتداءات يف الرشق األوسط.  وقد ترسب بعضها إىل اإلعالميي العرب والغربيي، من دون 

التدقيق يف ماهيتها، ومن دون أن تتفحص األهداف التي تتخفى  خلف هذه املسميات.

وقد ظهرت يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية بي الحي واآلخر مصطلحات وتعبريات تشري إىل 

خوف اليهود عىل مستقبلهم من خالل تشبيه عمليات املقاومة عليهم مبا حصل لهم يف املايض 

يف أملانيا ؛ وذلك لربط صورة املقاومة الفلسطينية املرشوعة، باإلرهاب النازي املجرم املنبوذ؛ 

وإيهام العامل بأن ما يتعرض له اليهود اإلرسائيليون من عمليات إمنا هو امتداد لحملة التحريض 
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التي تبث يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية املرئية عىل  الفلسطينيي  ما تقترص صور  ضدهم؛ فغالباً 

أولئك الشبان الذين يعدون الزجاجات الحارقة، وآخرين يرشقون الجنود اإلرسائيليي بالحجارة، 

وآخرين يحملون األعالم العراقية ورايات حزب الله، ويحرقون العلمي اإلرسائييل واألمرييك.

الفلسطينيي  مائري ذات مرة: »لن أسامح  الوزراء اإلرسائيلية غولدا  قالت رئيسة  الستينيات  يف 

ألنهم يجربون جنودنا عىل قتلهم«.  هذه صورة لتشويه الحقيقة وصناعة أخبار من وحي األهداف 

العدوانية لتصبح كام األحداث الحقيقة، حي تتناقلها وسائل اإلعالم من دون تعليق أو نقد، فقد 

اعتمدت وسائل اإلعالم منهجية لصناعة األكاذيب والشائعات وترويجها ِبحرفية عالية، ولعل أهمها:

الحدث  أثر  لتخفيف  »قُِتَل«؛  او  عىل،  النار  »أُطلَِقت  مثل:  للمجهول  املبني  صيغة  استخدام 

والتمويه عىل مسؤولية الجيش اإلحتاليل. كام تعمد وسائل اإلعالم إىل اعتامد عدد من الروايات 

املختلفة، ورمبا املتناقضة لحادث واحد، وذلك إلرباك املستمع أو القارئ يف أي من الروايات 

موثق  الحادث  أن  وبالرغم   ،2000\9\30 بتاريخ  الدرة  محمد  استشهاد  حادثة  ففي  الصواب؛  هو 

قتل  الطفل  إن  مثل؛  رواية  من  بأكرث  اإلجرامي  الحادث  تربير  حاولت  إرسائيل  أن  إال  بالتصوير، 

برصاص الفلسطينيي؛ ثم قيل: إنه سقط يف تقاطع نريان بي مسلحي فلسطينيي وإرسائيليي؛ ثم 

قيل: إن الطفل كان مشاغباً مؤذياً جلب لنفسه املوت؛ كام تساءل اإلعالم اإلرسائييل عن سبب 

وجود الطفل يف مكان الحادث.

عمليات  وكأنها  بتصويرها  اإلرسائييل،  الداخيل  الصعيد  االغتيال عىل  لعمليات  التسويق  وتم 

بطولية يخاطر فيها جنود االحتالل بحياتهم؛ من أجل منع اإلرهاب وعمليات قتل أطفال اإلرسائيليي.

عىل الرغم من أن فلسطينيي الداخل )عام 948]( يلتزمون بدفع التزاماتهم الرضيبية إلرسائيل، 

ومنها »رضيبة التلفزيون«؛ إال أن التمييز الصارخ يظهر من خالل مقارنة بي ساعات البث بالعربية 

وبالعربية؛ مع العلم أن نسبة العرب حالياً هي 20 % من سكان إرسائيل.

ويظهر التمييز يف العديد من وسائل اإلعالم كاآليت:

• القناة األوىل: من بي 39] ساعة بث أسبوعيًا هناك 3] ساعة باللغة العربية فقط؛ أي بنسبة 9.4%.

• القناة الثانية: من بي 49] ساعة بث أسبوعيًا؛ هناك 3 ساعات فقط باللغة العربية؛ أي بنسبة 2%.

• التلفزيون التعليمي: من بي 54 ساعة؛ هناك ساعة واحدة فقط؛ أي بنسبة %1.8 من مجموع 

ساعات البث األسبوعية.

املتعاقبة، وروجت لسياساتها  الحكومات  آلة اإلعالم اإلرسائييل يف صف واحد مع  ووقفت 
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التي متيزت بتشويه الحقائق والعنرصية تجاه فلسطينيي 948] يف كافة املجاالت؛ سواء يف مصادرة 

األرايض أو القضاء أو االقتصاد وتطوير األحياء العربية أو املشاركة السياسية.

وكانت تغطية اإلعالم اإلرسائييل ألحداث عام  2000 التي وقعت يف أرايض عام 948]، أكرب 

شاهد عىل هذه العنرصية؛ حيث أجرت وسائل اإلعالم لقاءات مع شخصيات إرسائيلية فقط للحديث 

املتظاهرين  نعتت  كام  عرب48؛  من  ومحللي  سياسيي  مشاركة  وهمشت  األحداث،  هذه  عن 

العرب باملشاغبي؛ واليهود، املعتدين يف مدينة النارصة، باملتظاهرين الذين ردوا عىل اعتداءات 

العرب؛ ويف الوقت الذي كان فيه الشهداء يرتقون والجرحى يقعون فريسة لعنف االحتالل؛ كانت 

االحتجاجات تعم  الضفة وغزة، وقام اإلعالم اإلرسائييل بالتعتيم عىل االحتجاجات والتظاهرات 

املنددة باالعتداء عىل الفلسطينيي من عرب 948]؛ ومل تنرش وسائله صور املواطني  الضحايا 

الثالثة عرش الذين قتلوا عىل أيدي الرشطة وحرس الحدود اإلرسائييل، كام كانت تنرش يف حال 

مقتل إرسائيليي؛ واكتفت بنقل ادعاءات الرشطة نفسها، التي وصفت الضحايا بأنهم كانوا ميثلون 

خطرًا عىل حياة أفراد الرشطة وحرس الحدود؛ وذلك لتسويغ قتلهم! عىل الرغم من أنه كان من 

بي الضحايا شبان قتلوا برصاص قناصة صوبوا عليهم فوهات بنادقهم من مكان بعيد.  ومل تكتف 

العربية  األخبار  نرشة  ترجمة  عىل   48 يف  العربية  اإلذاعات  أجربت  بل  بذلك؛  االحتالل  حكومة 

عىل  يهوديًا  مراقبًا  ووضعت  املقدمة،  الربامج  عن  تقرير  تقديم  عليها  فرضت  كام  العربية،  إىل 

إغالق صحيفة  إىل  األمر وصل  إن  نرشه؛ حتى  املسموح  املسموح وغري  لتحديد  الربامج؛  هذه 

»صوت الحق والحرية« اإلسالمية، و »راديو 2000«؛ بناء عىل توصيات من "الشاباك" )جهاز األمن 

اإلرسائييل(؛ يف أعقاب التغطية اإلعالمية التي قام بها؛ مع أنه اإلذاعة الوحيدة الخاصة بعرب 48.

مزايا اإلعالم اإلرسائييل)ديني- أمني وسيايس(

غري  مفاهيمية  رؤى  مجرد  يبقى  اإلرسائييل  لإلعالم  األيديولوجي  التوظيف  أن  الواضح  من 

قادرة عىل الفعل والتأثري، ما مل تخرج إىل التطبيق بأداء إعالمي له رشوطه وضوابطه... وهذا ما 

عملت عليه الوسائل اإلعالمية يف إرسائيل، حيث استطاعت أن تحقق النجاح يف إيصال رسالتها، 

بفضل تحصيلها لجملة من املميزات الفنية واملهنية والتقنية التي حرصت عىل املحافظة عليها  

الجمهور اإلرسائييل،  اإلبقاء عىل جاذبيتها نحو  وراء  أدائها، سعياً  بتطويرها، وتحسي  واالهتامم 

خصوصاً مع وجود حالة من املنافسة الحادة بي مختلف الوسائل اإلعالمية اإلرسائيلية... أما أهم 

تلك املميزات فهي:
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التخصص العلمي والتدريب

وهي من السامت البارزة واملميزة لإلعالم االرسائييل والتي ميكن لحظها برسعة من قبل أي 

متابع، خاصة إذا كانت املتابعة مرتكزة عىل اإلعالم الناطق باللغة العربية. حيث تعمد تلك الوسائل 

التجارب  من  تستفيد  أن  استطاعت  التي  تلك  إليها خاصة  اإلعالمية  الطاقات  أفضل  عىل جذب 

األكادميية  الدراسة  عرب  أو  كربى،  إعالمية  مؤسسات  يف  العمل  عرب  سواء  العاملية،  اإلعالمية 

التطوير،  عىل  قدرة  اإلعالمي  املستوى  مينح  ما  وهو  وأمريكا،  أوروبا  جامعات  يف  املتخصصة 

واملواكبة الرسيعة للمتغريات املهنية والتقنية الحاصلة يف العامل.

      ب ـ السعي إىل اإلقناع بكل الوسائل

تنتمي،  جهة  وألي  إعالمي،  عمل  ألي  أصيالً  عنواناً  كونها  يف  هي  السمة  هذه  يف  األساس 

ولكن ما مييزها يف دولة كـ »إرسائيل« هو وجود العديد من الكوابح الثقافية والسياسية والقانونية، 

التي تحد من مستوى تدخل القيادات السياسية والعسكرية الحاكمة للبالد، والتي بدورها أيضاً – 

أي تلك القيادات ـ تجد املصلحة املنعكسة ـ بالفائدة عليها، يف اصطباغ اإلعالم العامل تحت 

سلطة قوانينها من دون املصداقية، والتي من املمكن أن تستخدمها كرافعة للعديد من املفاهيم 

واآلراء املراد متريرها من جهة السلطات الحاكمة إىل وسط الجمهور التأثر واملنفعل مع الوسائل 

اإلعالمية التي يتابعها، واملؤمن بصدقها ومصداقيتها.

ج ـ احلث عىل اإلمجاع القومي:

عىل الرغم من أن نسبة غري اليهود ـ من القوميات األخرى ـ والحائزين املواطنية اإلرسائيلية 

الكاملة، تبلغ أكرث من %20 من تعداد سكان إرسائيل، إال أن هذه النسبة ال تعكس نفسها يف عديد 

ألهم  االستقرايئ  وبالتتبع  الخاصة...  أم  العامة  منها  سواء  اإلعالمية  املؤسسات  ضمن  العاملي 

األسامء البارزة العاملة يف املؤسسات اإلعالمية بأنواعها الثالثة )املقروءة واملرئية واملسموعة(، 

بكل املقدرات اإلعالمية،  اليهودي، املُمسك  القومي  يشبه االصطفاف  ما  استنتاج وجود  ميكن 

أمام  املسؤوليات  وتسّنم  الرتقي  باب  إقفال  يف  تقصداً  هناك  أن  ويظهر  أنواعها،  اختالف  وعىل 

العرب، وهذه ظاهرة، وإن كانت موجودة،  اليهودية، خاصة  القوميات األخرى غري  املنتمي إىل 

املوضوعية  أن  إال  خافية،  غري  ألسباب  الدولة،  يف  العامة  املؤسسات  بقية  يف  فاضح،  وبشكل 

عن  النظر  بغض  مهنية،  ناحية  من  الفرد  مع  التعاطي  يف  املوضوعية  ذاتها  يف  تفرتض  اإلعالمية 

انتاميئ القومي أو الديني.
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د ـ املأسسة الذاتية:

واملقصود بذلك هو محاولة الوسائل اإلعالمية اإلرسائيلية بناء إطارها املؤسّسايت بشكل ذايت 

السياسية من قبل  التدّخالت  خاص، من دون االرتباط باملؤسسات الحكومية، منعاً من حصول 

يوجد يف  ال  ولذا،  اإلعالمية،  املؤسسة  الحاكمة عىل عمل  العامة  السياسات  السلطة، يف  طبقة 

إرسائيل وزارة خاصة لإلعالم، وال حتى مكتب إعالمي – مثالً – يكون بيد السلطة السياسية وله 

الحاكمية عىل الوسائل اإلعالمية.

هذه امليزة تجعل الهوامش املتاحة للحركة اإلعالمية أكرث اتساعاً، ولكن ليس باملستوى الذي 

يُخرج األمور من تحت سيطرة الفئة الحاكمة، إذ يوجد يف إرسائيل جهتي أساسيتي متثالن اإلعالم 

اإلرسائييل وعىل عاتقهام تقع مسؤولية متابعة ومراقبة أداء تلك الوسائل يف مدى تقيدها بالضوابط 

املصلحة  خانة  التي تصب يف  لألهداف  للدولة، وخدمتها  العليا  للمصلحة  ومراعاتها  القانونية، 

العامة... الجهتان املسؤولتان عن كل ذلك هام:

ز ـ العصبية اإلعالمية بأبعاد تلمودية

إىل العنارص املميزة لإلعالم اإلرسائييل، من املهم اإلشارة إىل أنه عىل الرغم مام يرتتب عىل 

التعددية اإلعالمية من إيجابيات لجهة كشف املستور يف املجتمع اإلرسائييل، فإن مثة نقطة ثابتة 

ال يستطيع أي جهاز إعالمي وال سيام الفضائيات تجاوزها، ونعني بذلك البعد التلمودي للميديا 

اليهودية. 

وإذا كان لنا أن نيضء عىل الوجه التلمودي لإلعالم اإلرسائييل ينبغي أن نشري إىل الدور الذي 

يلعبه رجال الدين اليهود يف هذا املجال.

يفرس مختصون يف الشأن اإلرسائييل املشاهد املروعة الناتجة من القصف اإلرسائييل لقطاع 

غزة.. العدد الكبري للشهداء والجرحى بسيطرة خريجي املدارس اليهودية عىل القرار يف الجيش 

اإلرسائييل، والتي لديها مخزون من الفتاوى التي ترشع يف قتل األغيار« وتدمري حياتهم لتحقيق 

األمن إلرسائيل. ويجمع محللون وأكادمييون تابعوا الحرب عىل غزة أن الحد األقىص من العنف 

الذي اتبع ضد منازل املدنيي وسقوط أكرث من اثني عرش ألف فلسطيني بي شهيد وجريح يعود 

إىل دوافع عنرصية ودينية غالباً ما عربت عنها نرشات األخبار وتعليقات املسؤولي عىل القنوات 

أن  أكدت  الحرب.  أجرتها فضائيات عربية خالل  التحقيقات  الفضائية اإلرسائيلية. ويف عدد من 

العامل الديني يف تشجيع الجيش اإلرسائييل عىل تدمري كل يشء تصل إليه أيديهم وآلتهم العسكرية 

هو نتاج تغلغل أتباع الصهيونية الدينية واحتاللهم املناصب الرفيعة يف الجيش. 
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وأوضح خرباء يف املجتمع اإلرسائييل أنه ال ميكن النظر إىل حجم الفتك والتدمري والتخريب 

الدينية  الخلفيات  ترتكه  الذي  العميق  األثر  إىل  االلتفات  دون  من  غزة  يف  الحياة  مرافق  لكل 

وامليول اليمينية املتطرفة التي تصطبغ بها الحكومة اإلرسائيلية املنبعثة من مجمتمع إرسائييل معبّأ 

الكاتب املتخصص  يُرجع  الصدد  والعرب. ويف هذا  الفلسطينيي  ودينياً عىل كراهية  أيديولوجياَ 

الجرائم يف قطاع  ارتكاب املزيد من  النعامي تعمد جيش االحتالل  الشأن اإلرسائييل صالح  يف 

غزة بشكل مل يسبق له مثيل منذ احتالل فلسطي عام 948] إىل صعود ضباط املدارس العسكرية 

الدينية إىل مصاف القيادة األوىل يف الجيش اإلرسائييل، وتويل معظمهم مسؤولية إعطاء تعليامت 

إطالق النار بشكل مفرط للنيل من الفلسطينيي وممتلكاتهم.

هتويد اإلنرتنت وتراجيديا اهلولوكوست

مثة تالزم وثيق يف اسرتاتيجية اإلعالم اليهودي بي التلفزة الفضائية وميديا اإلنرتنت. وهو ما يظهر 

بوضوح من خالل سعي الرشكات الكربى إىل االستحواذ عىل املواقع التي تتحكم باملعلومات 

واألخبار والتحقيقات عىل نطاق عاملي.

لنرش  مرونة  األكرث  الوسيلة  اإلنرتنت  يف  لها  وكان  الخرب  تصنع  كيف  الصهيونية  عرفت  لقد 

الحديثة للمعلومات يف نرش صور وشهادات عن  التكنولوجيا  ـ تسهم  الخرب... زيادة عىل األمر 

املحرقة )الهولوكوست(، وتبادل املعلومات واألسامء والتفتيش عن األقرباء وتوثيق التعاون وبنوك 

املعلومات للذين أحرقوا. ولقد بدا بوضوح قدرة مؤسسات اإلعالم اليهودية عىل توظيف كل خرب 

ومعلومة متصلة بالهولوكوست وتحويلها إىل مصادر موثوقة... 

واملعلوم أنه يف التكنولوجيا الحديثة مل يعد إيصال الخرب حكراً عىل أحد، والرقابة مل تعد فاعلة، 

فمن أي مكان بات باستطاعة الغربيي أن يشاهدوا صور املجازر، صور القتىل، صور األطفال، 

إلخ... مام دفعهم إىل االحساس مبصائب أخرى مل يسهموا فيها مبارشة )عىل غرار املحرقة( إال 

أنهم سعوا بشكل غري مبارش لعدم إظهار وسائل اإلعالم لقضايا الغري... وإذا نظرنا إىل املساحة 

تعالج وتظهر مشكالت  التي  أن عدد املواقع  رأينا  يهود اإلنرتنت  التي يستحوذ عليها  املتعاظمة 

الشعب العريب الفلسطيني، يضاهي نسبياً عدد املواقع التي تتكلم عن اليهود، ودولة إرسائيل، يف 

حي أن ما يرتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني يعمل اإلعالم اليهودي عىل إدراجه بصورة 

متوازية مع مجازر هتلر ضد اليهود.

تشنها  التي  اإلعالمية  الحرب  امليدانية  متابعاتهم  لدى  إياه، يالحظ خرباء غربيون  السياق  يف 

إرسائيل عىل الشعب الفلسطيني، أن وزارة الحرب اإلرسائيلية تخترص عملياتها العسكرية بـ 40] 

الملف
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إشارة عىل تويرت، وتبث عىل يوتيوب فيديوهات عن رضباتها الجوية والبحرية والربية عىل غزة.

حرب  وكسب  بصورتها  التحكم  هو  ـ  سوبيل  لوران  الفرنيس  الباحث  يقول  كام  ـ  الهدف 

»الربوباغندا« عىل »النت«، لكن اختصار الحرب بـ 40] إشارة يعّد التمرين األول من نوعه الذي 

اسرتسلت فيه إرسائيل عىل »تويرت« يف«أول ندوة صحافية من املواطني«:

أجاب دافيد سارنغا، وهو دبلومايس يف القنصلية اإلرسائيلية يف نيويورك، عن وابل من أسئلة 

رواد اإلنرتنت عىل هذا املوقع من املدونات املصغرة الذي كان إبان الحرب يف أوج انطالقته.

وهذه مناذج من أجوبة القنصل عىل هذا املوقع حيث مىض كل واحد إىل جوهر املوضوع 

أنها  يعني  وهذا  إرسائيل.  ضد  الجهاد  حامس  أعلنت  »لقد  حد:  أقىص  إىل  رسالته  يكثف  وراح 

ستستخدم كل وسيلة إليذاء مواطني إرسائيليي، وانتحاريوها تلقوا األمر بالتنفيذ«.. وأيضاً: )لن 

نؤيد املفاوضات. وحالياً املحادثات جارية مع السلطة الفلسطينية زائد مثة محادثات حول حل 

الدولتي: نحن ال نتلكم إال مع أناس يقبلون بحقنا بالوجود(.

ويف رده عىل السؤال: ملاذا هذا التغلغل إىل أرضية تواصلية جديدة تظل رسية إىل حد كبري؟ 

أجاب سارنغا، بلغة تويرت املتداولة والتي يُفهم منها ما ييل:.

لتعدد األشخاص ذوي األخبار غري املوثوق بها، يبدو أنها  للجدال عىل »تويرت« ونظراً  »نظراً 

طريقة جدية لتحرير الرسالة الرسمية من هنا«.

إجابة أخرى، أكرث رصاحة، ومن املفرتض أن تكون عىل الشكل اآليت: »لتؤمن انتصار وجهة 

نظرها عىل الويب، فإن إرسائيل ال تهمل أي أرض افرتاضية«. وهذا ما أقّر به امليجور أفيتال ليبوفيتش 

املسؤول عن الصحافة األجنبية يف الجيش اإلرسائييل، بهذه العبارات لصحيفة »جريوزامل بوست«: 

فإن  العسكري،  املجال  ويف  للحرب«.  أخرى  ساحة  هي  الجديدة  وامليديا  املدونات  دائرة  »إن 

الدولة العربية هي يف أعىل مستوى من حيث استخدام التكنولوجيات الجديدة. لقد فتح الجيش 

اإلرسائييل حسابا له عىل »يوتيوب« حيث نرش فيديوهات عن رضبته ضد حامس. والنتيجة إحصاء 

باإلضافة إىل  يومي.  أقل من  التي صدرت يف  التعليقات  الهاء( ومئات  )بفتح  5]620] مشاهدة 

استساغة خفيفة لتكرار تجربة الصواريخ الخرضاء الشهرية يف حرب الخليج.

تحاربهم  الذين  األعداء  لكون  أهميتها  ازدادت  التي  الشبكة  عىل  الحضور  اسرتاتيجية  إنها 

إرسائيل عىل األرض هم أيضاً حارضون بقوة عىل الويب.  ويف هذا املجال يستخدم املناضلون 

إنه يف ترشين  النقاش( والفيديو. حتى  الفوروم )حلقات  الفلسطينيون بشكل مكثف  اإلسالميون 

الميديا اليهودّية
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األول )أكتوبر( 2008 اتهمت وسائل اإلعالم ومراكز القرار اإلرسائيلية "حامس" بأنها انشأت موقع 

تعايشت  )أغسطس( وحيث  آب  بدأ يف  الذي  يوتيوب  نسخة عن  وهو  كوم«  بوان  تيوب  »أقىص 

فيديوهات بروباغندا حامس مع »املسلسالت العربية« املتواصلة.

مل تعد إرسائيل يف مرحلتها التجريبية يف استخدام حرب اإلنرتنت ضد أعدائها. فقد أنجزت 

فتح  قد  بيت(  )شي  التجسس  مكافة  جهاز  أن  بل  »مايسبيس«  أو  بوك«  »فايس  عىل  قواتها  نرش 

مدونات ألربعة من جواسيسه، والجيش أعلن استعداده قريباً لفتح »فلوغ«. أي مدونات فيديوهات، 

ودامئاً  األخرى:  املبادرات  ومن  ساخنة.  مواضيع  عن  الكامريا«  »أمام  العسكريون  فيها  يتحدث 

بحسب “جريوزاليم بوست”، أن الناطقي باسم الجيش يبقون عيناً ساهرة عىل آالف املدونات التي 

تشري إىل املواجهات وال يرتددون يف »تزويد« مستخدمي املدونات باملعلومات اإلضافية بشكل 

شخيص من أجل مترير رسالتهم.

لعل االستنتاج اإلجاميل الذي ميكن أن نصل إليه من خالل البحث يتساوق مع ما ذهب إليه 

كثريون ممن درسوا التاريخ اليهودي بأزمنته املتعاقبة، وهو أن اليهودية ديانة إعالمية عىل الرغم من 

تقوقعها عىل نفسها وعدم السامح لغري اليهود بأن يصبحوا يهوداً. وبهذا املعنى ميكن القول إن اإلعالم 

اليهودي هو إعالم ديني وقومي بامتياز، ويبني مجمل اسرتاتيجياته عىل االستحواذ والهيمنة والسيطرة 

عىل اآلخر انطالقاً من أفضلية اليهود عىل سواهم وفاقاً لعقيدة االصطفاء اإللهي للشعب املختار.

الملف



وسائل اإلعالم والخبراء 
بني علم الرتبية والتضليل اإلعالمي

]*[
[[[ Pascal Boniface باسكال بونيفاس

متابعة جملة من اإلشكاليات  بونيفاس يف هذه املقالة  باسكال  الفرنيس  الباحث  يواصل 

التي أطلقتها ثورة امليديا يف زمن العوملة وتحليلها. ولعل أبرز هذه اإلشكاليات هي ما ذهب 

إليه يف مقاربة موقع العملية اإلعالمية يف ميدان علم الرتبية هنا يتناول بونيفاس اآلليات التي 

يف  ترتكها  التي  والجتامعية  النفسية  واآلثار  اإلعالمي  التضليل  عمليات  خاللها  من  تجري 

املشكالت الناشئة يف العالقات الدولية.

المحرر

إّن اهتامم الجمهور باملسائل الدولية وامليل إىل أخذ الرأي بالحسبان يف سلوكات العالقات 

الخارجية عّززَا املكانة املُعطاة للمشكالت الدولية يف وسائل اإلعالم، وأدَّيَا إىل االستعانة بالخرباء 

لرفْع النقاب عن األحداث. إّن هذا التطّور بّناء. فإذا كانت الدقّة العلمية، بالنسبة لبعضهم، متنع 

من تعميم معرفة ُمعّقدة يف زمان محدود، ميكن اعتبار أّن علم الرتبية ميّر أيًضا من خالل وسائل 

اإلعالم. وعىل ذلك فإنّنا نُعاِين نتائج سلبية: احتامل السقوط يف تحليالت تبسيطية، الرغبة بتحفيز 

الخبري الحّر بداًل من الخبري الُكفء. لكن اللوم األهّم هو بسبب التضليل اإلعالمي الذي مُيارسه 

بعُض الخرباء. وعندئذ يكون واجبًا عىل وسائل اإلعالم أن تتنبّه بهذا الخصوص.

.IRIS ـ مدير معهد العالقات الدولية والسرتاتيجية*
Médias et experts: entre pédagogie et désinformation :ـ العنوان األصيل للمقال

.N° 68 4/Revue internationale et stratégique 2007 :ـ املصدر

ـ ترجمة: عامد أيوب. مراجعة: جامل عامر.
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لها  اإلعالم  وسائل  معظم  تُخّصص  الدولية.  باملسائل  ا  خاصًّ اهتامًما  الكبري  الجمهور  يُظهر 

مكانة كبرية. إنّه لَِمن عالمات األدب، يف بعض األحيان، بالنسبة إىل بعض الخرباء أو املَسؤولي 

السياسيي أن يُوبّخوا مواطنيهم بسبب نْقص االهتامم لديهم باملسائل الدولية. هذا ليس صحيًحا. 

اليوم للمسائل االسرتاتيجية. لكّن  ننتظر من كل فرد أن يُخّصص بضع ساعات يف  ال ميكن أن 

ذلك ينطبق عىل مشكالت هي عىل الدرجة ذاتها من األهمية باملقارنة بالرتبية والصحة والزراعة 

القطاعات املعرفية  إّن  إلخ...  واستغالل األرض، والسياحة، واالقتصاد، واملسائل االجتامعية، 

ُمتنّوعة وُممتّدة إىل حّد أّن املرء ال ميلك سوى معرفة ُمجزّأة بهذه الظواهر. والخبري األكادميي 

املشتغل بالعالقات الدولية الذي يظّن أن لديه أسباباً وجيهة للتذّمر من نقص املعارف املُعّمقة 

عند جاره حول األمر الذي يعمل عليه لعّدة ساعات باليوم سيُعاين يف سبيل الحصول عىل معرفة 

ُممتّدة حول موضوعات أخرى غري مجاله تخّصصه.

إّن الجمهور الكبري ليس َشموًسا تُجاه املسائل الدولية، بل بالعكس. هو يهتّم بها أكرث عندما 

ال يُخفي املُتخّصصون رطانة، الهدُف منها هو فقط إخفاء معرفة ُمزيّفة، أو تطوير عبارة »فليكن 

ذلك بيني وبينك« اصطناعيًا.

بالتوازي، تقوم اآلراء بدور مهم يف تحديد السياسات الخارجية. إّن الزمن الذي كان فيه ريشليو 

Richelieu يستطيع أن يُقّرر وحده، من دون أن يأخذ بالحسبان عنارص أخرى غري تقوميه املواقف 

إدارة  يف  الرأي  حالة  بالحسبان  الحكومات  تأخذ  طويل  زمن  منذ  تطّور.  الوطنية،  واملصلحة 

عالقاتها الخارجية. يزداد هذا امليل من خالل العوملة وتطّور وسائل التواصل. هو ال يهّم فقط 

الدميقراطيات بل أيًضا الدول االستبدادية، هذا عىل أقّل تقدير. ويجب عىل الدول االستبدادية أن 

تدمج ردود الفعل الناتجة من آرائها  فيام يتعلّق بتوجيه سياستها الخارجية. من املمكن دوًما إيفاء 

ين، لكن األمر يزداد صعوبة، والثمن الواجب دفعه يرتفع أكرث فأكرث. إّن هذا امليل بّناء. وهو  الدَّ

مُيثّل امتداًدا يف الحقل الدميقراطي برأي قطاٍع كان فيام مىض ُمخّصًصا للنخب.

لكّن له نتائج ثانوية سلبية )](. إّن منّو املكانة املمنوحة للمشكالت الدولية يف وسائل اإلعالم 

أّدى إىل االستعانة بالخرباء الذين جاؤوا ملساعدة الجمهور يف تفكيك األحداث.

إّن الزوج صحايف-خبري يعمل عادًة يف خدمة الجمهور، بهدف السامح بأفضل إعالم وفْهم. إّن 

الصحايف، إذا كان مثاًل ُمدير املناظرة، الذي ينتقل بي يوم وآخر من مسائل املجتمع إىل املسائل 

موسوعية  معرفة  امتالك  ميكنه  ال  االسرتاتيجية،  املسائل  إىل  الداخلية  السياسة  ومن  الثقافية، 

حول هذه القضايا. بعضهم ميكنه أن يتخّصص يف القضايا الدولية، لكن ال أحد بإمكانه اليوم أن 

الملف
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يّدعي أنه ُمتخّصص يف آسيا وأفريقيا وأمريكا، ويف انتشار األسلحة النووية، واإلرهاب، وبريطانيا 

العظمى، واألمم املتحدة، إلخ...

بعض الجامعيي والُخرباء األكادمييي يحكمون سلبًا عىل ِوساطة médiation معرفتهم. يعتقد 

بعضهم أّن الظهور عىل شاشة التلفاز أو التحّدث عرب اإلذاعة هو انحطاط. إّن الدقّة العلمية متنع 

يكون خبريًا  أن  بعضهم اآلخر ميكن  بالرضورة.  بالرضورة يف زمان محدود  ُمعّقدة  تعميم معرفة 

أكادمييًا فاضاًل يف املكتوب لكنه ميتلك قدرات شفهية أقّل، أو بكل بساطة ال يكون مرتاًحا أمام 

املِجهار، أو يقاوم بصعوبة إرهاق املبارِش. بعضهم اآلخر يُحّول عجزه إىل قضيّة فضيلة. كم مرّة 

مل أرى فيها جامعيي قُساة يشجبون بقوة زمالءهم بسبب عدم ُمخالطتهمِ وسائل اإلعالم، ويُعلّقون 

عىل باب مكتبهم –يك ال يتجاهل أحد وجودهم- نسخة عن إحدى رسائلهم التي نرُِشَت يف بريد 

القرّاء إلحدى الصحف أو تُظهر بفخر الصورة التي نرُِشت يف إحدى املجاّلت لزيارة وزارية حيث 

يقعون يف الخلفية؟ يُقال يف بعض األحيان إن التلفاز أو وسائل اإلعالم يجعالن املرء مجنونًا. 

طي médiatisés يُقاوم بصعوبة تناذر syndrome »األوتاد  إذا كان أكيًدا أّن بعض الخرباء املُوسَّ

التي تُضّخم« وتُظهر التبّجح املُثري للسخرية واملمجوج، فإّن بعضهم اآلخر، يف املقابل، يف غاية 

الغرية من زمالء أكرث توّسطًا منهم.

ميكن للمرء، عىل العكس، ال سيام حي يكون معلاًّم وباحثًا، أن يجَد أّن بإمكان علم الرتبية 

أيًضا أن ميّر عرب وسائل اإلعالم، وأّن املُساعدة التي يُقّدمها للعاّمة يف حّل الظواهر املُعّقدة تَعني 

أنّه يضع نفَسه يف خدمة العاّمة. مثة شكل من االحتقار االجتامعي يف االمتناع عن الظهور يف 

وسائل اإلعالم الجامهريية.

صحيح أّن الزمان اإلعالمي ميكن أن يثري مشكالت وهذا بصور عديدة.

يجب اإليجاز، وهذا األمر مرشوع. يتمثّل الخطر ال يف االختصار، بل يف التبسيط، التوّجه إىل 

األهّم مع املخاطرة ِبإخفاء التعقيد لِصالح التخطيطي.

إّن وسائل اإلعالم هي مستهلكون ُمستعِجلون. يجب إعداد الهوايئ واختباره مبارشًة. يف بعض 

الكفء يف  الخبري  إقناع  من  أكرث  املرحلة  الُحّر يف  الخبري  ِبإقناع  قويّة  الرغبُة  تكون  قد  األحيان 

املوضوع، ألنّه بكل بساطة يُحتاج إىل أحد وألّن »هذا سيمّر مع ذلك«. ال شّك يف أّن اإلغراء 

يَنحرف إىل الخرباء الذين يتّم االتّصال ِبهم، إذا كانوا ال يشعرون كفايًة أنهم أكفياء باملوضوع، 

للقيام بأي يشء لكّنهم ال ميلكون  التي هم ُمستعّدون  إذا طُلَِب منهم رْشح بعض األحداث  أو 

معلومات دقيقة حولها. تتكّرر الحالة بعد مؤامرة تُريد وسائُل اإلعالم فوًرا نسبتها إىل ُمنظّمة ما 

وسائل اإلعالم والخبراء
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وإعطاء لوحة قراءة سياسية. ويف بعض األحيان كانت املؤامرة املُفرتَضة حادثًا.

ما  أحٍد  إىل  الطلب  املنطقي متاًما  من  الكالم.  املوسيقى عىل  تفضيل  فّخ  هو  آخر  فّخ  مثّة 

يتكلّم أمام وسائل اإلعالم أن يُعرّب عن نفسه بوضوح، وأن يتحاىش الرطانة. إّن خبريًا جيًّدا ليس 

املرشوع  االهتامم  هذا  يلجأ  حي  هو  الغليظة  العصا  تجرح  حيثام  جيّداً.  تربية  عالِم  بالرضورة 

بالكالم الذي ميكن ُمتابعته بسهولة وحتى بكّل رسور، يلجأ إىل تفضيل نوع الراوي عىل عقالنية 

الخطاب. بذلك لدينا براهي المعة، يف بعض األحيان غنيّة بتفاصيل ال ميكن التحّقق منها وغالبًا 

غري صحيحة أو ُمزيّفة. لألسف الكالم يطري!

إّن الطابع الواضح للخطاب ميكن أن يكون خّداًعا وأال يكون سوى حيلة، حيث تسمح موهبة 

الخطيب بإخفاء الخلَل أو الطابع غري الصحيح أو الخاِدع للربهنة. والصحايف املُقابل ال ميلك 

دوًما إمكانية أو إرادة دفْع ُمحاوره بعنف. عموًما، إّن مثل هؤالء »االختصاصيي« يرفض املُرافعات 

أن  واحد  أِلي  ميكن  طبًعا  يُكَشف.  قد  ِخداعهم  وأّن  خاّصة  حقيقيي  ُمعارضي  مع  الحضورية 

ينخدع. بعضهم اآلخر، بدوره، يفعل ذلك يف أغلب األمر، لكنه يعمل من أجل نسيان األخطاء 

–املُتعّمدة وغري املُتعّمدة- التي وقعت باألمس، من خالل براهي ميكن أن تظهر المعة مبارشة 

الحاليّة  إّن  أيًضا فيام بعد.  الحيلة تكون كبرية يف بعض األحيان(، لكن تتّضح ضبابيتها  أّن  )مع 

تصطاد الحالية والحاجة إىل تهيئة تعليق يجعل يف بعض األحيان املرء ُمتسامًحا بخصوص النوع 

التحلييل التافه أو التقديري للكالم.

لألسف ال تاُلئم املالحظة إاّل الشفهي. يف الختام تطري املؤلّفات أيًضا. قد يكون يف منتهى 

القسوة إعادة قراءة بعض الكتب لبعض الخرباء املعروفي أو املُعيّني ذاتيًا مع بعض الرتاجع. 

يف الواقع ال أحد، ال من الصحافيي وال من الخرباء، يأخذ وقته أو يرغب يف القيام بذلك. مثّة 

لِتَعرتَف  والشجاعة  اللباقة   Dominique Moïsi مويييس  دومينيك  لدى  ُمالحظته.  تَندر  استثناء 

منهم،   مناص  أو ال   األساسيي  الخرباء  كم عدد  لكن  العراق.  الحرب عىل  بشأن  أخطأت  بأنّها 

الذين يُدافعون عن مشاركة فرنسا يف الحرب عىل العراق إىل جانب الواليات املتحدة، ُمعلني 

بصوت عاٍل أن العراق كان يفيض بأسلحة الدمار الشامل. يبدو أنهم أصبحوا فاقدي الذاكرة منذ 

للقتال va-t-en-guerre يف  ُمّدعي دوام االستعداد  أنهم كانوا  أنكروا  قلّلوا من شأن أو حتى  أن 

ذلك الوقت. غالبًا الخرباء أنفسهم يُنِشدون أناشيد حربية بخصوص إيران مع بعض األدلّة )أسلحة 

الدمار الشامل، ديكتاتوريّات، حروب ذات آثار سلبية محدودة، نتائج إيجابية يف نهاية نزاع حول 

األمن العاملي( املُشابهة لِتلك التي بَدت كارثية بالنسبة للعراق.

الملف
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السقوط  بسبب  –الخاطئ-  اللوم  ليس  إعالميي  إىل خرباء  توجيهه  الذي ميكن  األهّم  اللوم 

إّن  اإلعالمي.  التضليل  بسبب  أو  بالجمهور  التالعب  بسبب  بل  الخديعة،  بسبب  إنّه  العلمي. 

السقوط العلمي ميكن أن يحدث سهًوا، وأن يكون ُمتعّمًدا.

إّن االستعانة بالخرباء ليس دوًما ضامنة مقبولة إِلنارة الجمهور، وال ضامنة إِلرادة الُمبالية تجاه 

عملية اإلعالم واإلفهام. إّن الخبري ميكن أن يَْستهويه تغيرُي رأيه حتى ال تُهان قابليّات تأثّر ميكن أن 

تبدو ُمرضّة للمستقبل. هناك غالبًا رغبة ِبعدم االصطدام بالسلطة القامئة، الرعاة الحاليي، الزبائن 

املُحتملي أو األصدقاء. إن الخيار، الذي عليه أن يفصل بي االحرتام الواجب للجمهور والحوافز 

األخالقية أو املاّدية، هو برأي بعضهم يحدث برسعة. انطالقًا من اللحظة التي يكون فيها الرأي 

صائبًا بصورة أثبت، فإّن رضورة إقناعه ستصبح مهمة أكرث فأكرث. ومنذ ذلك الحي، يصبح التالعُب 

باإلعالم الوجَه السيّئ لهذا التقّدم الدميقراطي. إّن الخبري ميكن أن يستهويَه التعبري عن نفسه ال 

تبًعا لاِم يعتقده صحيًحا، وإمنا لاِم يعتقده ُمفيًدا له. هل مُيكن أن يتنازع املرُء مع فاعلي مهّمي 

من خالل وضع تحليل نرتئي أنه دقيق، لكنه يُناقض اعتقاداتهم؟

املُعاشة  بتجربته  مرشوطة  فعل  رّدة  خبري  لِكل  نعم.  ب  اإلجابة  يستحيل  هدف؟  الخبري  هل 

وشبكاته. املوضوعية مفهوم شديد الذاتية يف حال أراد املرء أخذه بالحسبان. مثّة معيار ُمالئم 

أكرث هو الصدق. هل ما يقوله الخبرُي لنا، إمنا يقوله ألنه يفّكر به، أو ألنه يعتقد أن من مصلحته قول 

ذلك؟ هل مبقدوره أن يُعرّب بصدق يف وسائل اإلعالم حول مواضيع إذا كان هو نفسه أو املؤّسسة 

بخصوص  صناعي-  أو  –سيايس  أسايس  فاعل  من  العقود  من  العديد  يتلّقيان  إليها  ينتمي  التي 

املوضوع ذاته؟ يف الواقع ال، ولكن الحالة ُمتكّررة. هناك حاالت أعقد. هل سُنصادف، حتى لو 

فّكرنا بذلك، الفكرة املُسيِطرة للخوف من أن يجد املرء نفَسه ُمنعزاًل؟ هل ميكن أن يسمح املرء 

لنفسه باتّخاذ موقف يُناقض مسؤواًل سياسيًا كهذا أو زمياًل آخر كهذا نخىش منه أن يُلحق الرضر. 

وبالعكس، هل نحن صادقون عندما نُقرّظ كتاَب أحٍد ما مع أننا ال نراه يف بعض األحيان شيئًا يُذكر، 

لكننا ننتظر منه رّد الجميل.

تُصادفنا الحالة شبه الهزليّة لِمجلّة فرنسية تُعنى بالعالقات الدولية كََشَف موقُعها اإللكرتوين 

rue89.com أنّها قامت بإطالع الجمهور عىل ُمقابالت عديدة مع الشخصيات الكبرية يف العامل 

التي كانت ُمزيّفة متاًما، الصحايف وضع أسئلة وأجوبة ملجلّة عنوانها الرئيس تلّقي تواقيع مهمة، 

وهذا األمر يخلق قلياًل من الفوىض. إن قضايا االستخبارات واإلرهاب تتالءم بسهولة مع الشعوذة. 

ميكن أن يتكلّف املرء ما فوق وسعه وأن يُعلَن أّن لديه َسبَقاً صحفياً يتعلّق بجهاز الرشطة يف بلد 

ُمعّي، وأنّه جرى القضاء عىل خلية إرهابية، ولن يتأكّد أحد.

وسائل اإلعالم والخبراء
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بُنى  واخرتاع  الذاتية،  “تضخيم« سريته  ِب  الرغبة  يكمن يف  الجمهور  لِخديعة  آخر  مثّة مصدر 

ازدهار  نرى  موجودة.  غري  ألقابًا  لنفسه  ينسب  ِبأن  أو   maison Potemkine بومتكي«  »منزل 

»املركز األورويب ل »، و«املعهد الكيّل ل »حيث املُدير يكون غالبًا العضو الوحيد أو شبه الوحيد. 

غالبًا ما ال يكون الصحايف ُمغّفاًل، لكن عليه التصّدي لِواجب ملء طبقه وجعله األكرث جاذبية قدر 

يتعلّق  نتيجة، إذا مل  إّن هذه الخطيئة الصغرية عرضية وال تُفِسح املجال للوصول إىل  اإلمكان. 

املوضوع إال مبْدح األنا الخاّصة ِبصاحب العالقة. ال ينطبق األمر حي ال تكون بنية الخديعة إاّل 

للسامح بإعطاء هالة علمية أو موضوعية لِمعرفٍة ما هي يف الواقع ذات اتّجاه ُمعّي، وملتصقة متاًما 

باألطروحات الخاّصة مبجموعٍة ما مُتارس الضغط أو لها مصلحة خاّصة، بل هي عامل مؤثّر يف 

خدمة دولة أجنبية. مثّة حاالت حيث الخديعة مبوضوع البضاعة ال تُعرّب عن امليول بالنسبة إىل 

الرشف واأللقاب الرنّانة، لكنها جزء من اسرتاتيجية تالعب وإعالم.

العنوان الذي سرُيكّز الجمهوُر عليه ليس إال ساتِر العورة الذي وراءه يختبئ، بهذا القدر أو ذاك، 

باإلعالم  إًذا ال  األمر  يتعلّق  الخطيب.  لِمداخيل  الحقيقي  منه املصدر  واألخطر  األصيل  الحافز 

دولة  أو  اقتصادي  عامل  لصالح  اآلثار،  وبعرثة  اإلعالمي  بالتضليل  العكس،  عىل  بل  واإلفهام، 

أجنبية. هنا أيًضا لِسوء الحّظ توجد األمثلة. من واجب وسائل اإلعالم أن تَتََنبّه بهذا الخصوص. إّن 

الجمهور غالبًا ليس ُمغّفاًل وهو يشتّم الِحيَل. يبقى االنرتنت أداة مثينة الستعادة بعض الحقائق، 

هذا يف أي حال الثمن الذي ينبغي دفعه مقابل صعود قوة الرأي العاّم يف العالقات الدولية. ال شّك 

يف أنّه من الصعب املُطالبة بشفافية تاّمة حول متويل املراكز الفكرية البحثية think tank بوصفها 

مؤّسسات وباحثي بصورة فردية. وال يسمح الرأي العاّم بكْشف »األغطية« التي تُساعد يف تحرير 

منرب حّر. هل ينبغي تقديم رشعة أخالقية؟ َمن يكتبها وكيف السبيل إىل تطبيقها؟ متى استحّقت 

املسألة أن تُثار فلن يكون من السهل اإلجابة عنها. َوَجَب التنبّه يف كل األحوال. 

الملف
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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 
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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
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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 
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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 
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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 
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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”.
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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



الميديا تحت سطوة اإليديولوجيا 
اإلعالم األمريكي بعد الحادي عشر من أيلول

]*[
عيل قصري]]]

طرأت  التي  العميقة  التحولت  معاينة  من خالل  الديني،  اإلعالم  ظاهرة  البحث  هذا  يرصد 

عىل نشاط املؤسسات اإلعالمية العاملية وتوجهها، وامليديا األمريكية بنوع خاص، بعد أحداث 

الحادي عرش من أيلول )سبتمب( 2001.

الخطاب  يطّل عىل مضمون  أن  اإلعالم علىي قصري  الجتامع  الباحث يف علم  ولقد وجد 

الذي اعتمدته هذه املؤسسات وشكله، ول سيام لجهة سعيها إىل إعادة تشكيل الرأي العام تبعاً 

ملقتضيات املصالح العليا للغرب. وقد تعامل مع هذا الحادث املفصيلـ  أي تفجري مركز التجارة 

العامليةـ  ل بوصفه حدثاً جرى فوق األرايض السيادية ألمريكا وحسب، وإمنا أيضاً مبا هو حادث 

رة يف بلدان العاملني العريب واإلسالمي. عابر للحدود كانت له تداعياته وآثاره املدمِّ

المحرر

مل يكن اليوم الذي أعقب الحادي عرش من أيلول)سبتمرب( ]200، مجرد يوم عادي يف الخطاب 

اإلعالمي األمرييك. فقد حفلت شبكات »امليديا« يف أمريكا بالرتويج لخطاب سيأخذ هذه املرة 

الحادث املفصيل  إثر هذا  الدولية.  الحدود املألوفة لوظيفة اإلعالم يف الرصاعات  يتجاوز  بعداً 

يف تاريخ أمريكا املعارص، سنكون أمام خطاب إعالمي مركب: ديني ـ سيايس ـ إيديولوجي غايته 

استثارة الحد األقىص من غريزة الخوف عىل املصري من جهة، وتظهري عقيدة االصطفاء والفرادة 

التي تحظى بها أمريكا من جهة ثانية. ويف الحالتي كان للبعد الديني يف اإلعالم األمرييك حضور 

*ـ باحث يف علم اإلعالم وامليديا املعارصة. جامعة املعارف ـ بريوت.
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بارز. ولعل من جملة من الحظ خصوصية هذا الخطاب املركب وتداعياته هو الكاتب واإلعالمي 

األمرييك بول مويرز )Moyers( عندما رأى »أنه للمرة األوىل يف تاريخ الواليات املتجدة تستأثر 

ال  النزعتان  هاتان  تتزاوج  »عندما  معلقاً:  يضيف  البالد.  بحكم  واإليديولوجية  الالهوتية  النزعتان 

تكون ذريتهام دامئاً سيئة وحسب، وإمنا عىل الدوام تكون عمياء«]]].

ويف مقالة له حول الشخصية املركَّبة للرئيس جورج دبليو بوش، يبيِّ الصحايف الربيطاين إد 

فوليامي كيف أمكن لإلعالم الفضايئ ومواقع التواصل األلكرتوين أن يجعل من شخصية حاكم 

البيت األبيض مادة خصبة إلضفاء البعد الديني عىل السلوك األمرييك غداة أحداث الحادي عرش 

التي وضعها تحت عنوان »بوش والحرب اإللهية« برسد بعض  يبدأ فوليامي مقالته  من سبتمرب. 

]] سبتمرب فيقول »كان الرئيس بوش يفتتح كل جلسة  جوانب السرية الذاتية للرئيس بعد صدمة 

ملجلس وزرائه، بصالة مع أن بدايات حياته ما كانت لتشري اىل ما أصبح عليه اليوم. ففي وسط 

عائلته »كان جورج هو العايص الوحيد«]2]، ومل يكن حتى عندما بلغ األربعي متديِّناً، إال أنه مذ 

يتدرب  راح  العرشين  القرن  من  التسعينيات  بداية  والده يف  عهد  السياسية يف  الحياة  أطل عىل 

عىل النص الالهويت، ويشارك يف مناظرات وحلقات تلفزيونية يستحرض فيها آيات من الكتاب 

وهكذا  الجمهوري.  الحزب  لصالح  االنتخابية  املعارك  سباق  يف  نظره  وجهة  لتدعيم  املقدس 

والده،  خاضها  التي  االنتخابية  الحمالت  مناخ  يف  صالته  شبكة  توسيع  إىل  سعيه  بوش  تابع 

وصارت له طموحاته السياسية الخاصة. غري أن دافعه األسايس مل تكن له أية صلة بالدين. إال 

أنه مبجرد وصوله إىل البيت األبيض سيحاط مبجموعة من املستشارين وضعوا له برنامجاً يومياً 

سوف يلقى ترحيباً حاراً من أوساط اصدقائه الجدد يف اليمي املسيحي. وقد اعترب الشعار الذي 

باتجاه  خطوة  رحيمة«،  محافظة  )نزعة(  »نحو  السري  إىل  والداعي  الرئاسية  حملته  خالل  رفعه 

الوسطيي، فيام هو يف الحقيقة مفهوم صاغه داغ ويد، وهو إنجييل ينتمي إىل فرقة دينية تسمى 

»جامعة الرب املتحمِّس«. وإىل هذا العرض اإلجاميل للسامت الشخصية للرئيس بوش يضيف 

املقدس،  الكتاب  املثال: جلسة رشح  منها عىل سبيل  اليومية،  الطقوس  من  الكاتب مجموعة 

النوم.  قبل  معا  يصليان  والزوجة  والزوج  ـ  الوزراء  ملجلس  اجتامع  كل  مستهل  يف  الصالة  ـ 

وقد رصح رئيس الكتلة الجمهورية يف مجلس النواب، توم دوالي، أمام مؤمتر ملمثيل الطائفة 

]1]- نص مقتطف من كلمة ألقاها بول مويرز بعد تسلم الجائزة السنوية الرابعة ملواطن البيئة العاملي – كلية هارفرد للطب- يف 2004/12/1 

www.commonondreams.com :نقال عن موقع –

]2]- إد فوليامي- بوش والحرب اإللهية- يف إطار كتاب تحت عنوان: »ذهنية اإلرهاب« أعده وترجمه بسام حجار – املركز الثقايف العريب 

– الطبعة األوىل 2003 – ص 150.

حلقات الجدل
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املعمدانية خالل اجتامع عقد يف هيوسنت، إن الله نفسه قد أوصل بوش اىل البيت االبيض، وأنه 

يستخدمه اليوم »لنرش الرؤية التوراتية للعامل«]]].

رمبا كانت النقطة املهمة التي يشري إليها فوليامي يف معرض حديثه عن النزعة الدينية للرئيس 

األمرييك التي ارتفعت حدتها بعد تفجريات نيويورك، هي انتقاله املفاجئ من »تسامح ما – ولو 

إعالمياً- حيال االسالم، إىل االقتناع بأن هذا االخري صار ميثل إحدى أخطر إمرباطوريات العامل« 

التي يتعي عىل الواليات املتحدة »أن تفرض عليها احرتامها«، »وبالتايل تربير أي حرب محتملة، 

منذ  العامل  يف  أخرى  قوة  تفعل  مل  كام  الخضوع   إىل  األوسط  الرشق  منطقة  أمريكا  فيها  تقود 

العثامنيي، وامتداداً يف املايض إىل زمن الرومان«]2].

كل هذا وسواه مام كان يجري يف أروقة املكتب البيضاوي ومراكز القرار يف الواليات املتحدة، 

مل يكن بعيداً من نشاط التلفزة الفضائية ووسائل اإلعالم املختلفة.

وهكذا، مل تكن محطات التلفزة، اململوكة من كبار رجال األعامل ومعظمهم من اليهود]3] فضاًل 

عن الرشكات النفطية التي متلك عائلة بوش القسم الوازن منها، مبنأى من الحرب اإلعالمية الهائلة 

ما أسامه  إذ بفضل هذه املحطات جرى تظهري أسس  العاملي.  التجارة  أعقبت تدمري مركز  التي 

املحافظون الجدد بـ »العقيدة االمريكية«. وهي العقيدة التي تتكون من تضافر ثالثة عوامل قوية 

وحاسمة تشكلت نتيجة صدمة التدمري املذكورة، وهي كام يبِّينها املفكر األمرييك من أصل رويس 

أناتول ليفن عىل الوجه اآليت]4]:

العامل األول: هو الرغبة يف القيام بهجوم مضاد ورسيع، عندما تريد أمريكا أن تصد هجوماً أو 

تغسل عاراً.

العامل الثاين: هو االقتناع بأن أمريكا بلد مختار من الله وأن قوته لها ما يسّوغها. وهي موضوعات 

أمريكا  التلفاز يف  واألسبوعية ومألت شاشات  اليومية  بوش  الرئيس  ما ظهرت يف خطابات  غالباً 

وما   2004 العام  الثانية يف  للوالية  الرئاسية  االنتخابات  نفسه حتى  بالزخم  استمرت  وقد  والعامل. 

بعدها. وإذا كانت هذه الفكرة عن البلد املختار لست حكراً عىل أمريكا وامنا هي حالة متأصلة يف 

]1]- املصدر نفسه – ص 153.

]2]- املصدر نفسه – ص 155.

]3]- سيأيت معنا لحقاً اإلشارة إىل مدى السيطرة اليهودية عىل وسائل اإلعالم األمريكية والكيفية التي أدار فيها املحافظون الجدد تبير 

إيديولوجيتهم املتشددة وحروبهم عىل بلدان العامل اإلسالمي.

[4]- Anatol lieven، les composantes du nationalism American، »le Debat«- paris، France، Janvier- Fevrier 2005.

الميديا تحت سطوة اإليديولوجيا
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الثقافة األوروبية وخاصة يف املرحلة التي عاشتها أوروبا بي الحربي العامليتي 4]9] – 945].ثم 

خفت حدتها يف مرحلة الحرب الباردة )944] – 990]( أما يف امريكا وبسبب من عزلتها وتاريخها 

األكرث هدوءاً خالل القرن العرشين، فقد احتفظ اإلميان بالفرادة واالصطفاء بكل زخمه، وسيقوم 

املحافظون باطالقه وتغذيته بأساطري الرباءة والطيبة وفعل الخري واالنتصار الحتمي عىل األعداء.

أما العامل الثالث: فهو هذه األساطري واملعتقدات الدينية التي ترتبط مبا ميكن تسميته »الصيغة 

الدنيوية لإلميان« وغايتها إبراز مكانة أمريكا التي قررها لها الله. وهي فكرة تقوم عىل أن الواليات 

املتحدة هي حاملة اللواء والنموذج األمثل عن الدميقراطية والحرية، وأن لديها القدرة ولها الحق، 

وعليها واجب نرش قيمها عىل سائر العامل]]].

العام  الرأي  يف  التأثري  شديدة  إعالمية  مادة  مجتمعة،  الثالثة  العوامل  هذه  شكلت  لقد 

والقيم  بلدهم  استثنائية  حول  األمريكيي  مشاعر  توحيد  تعيد  أن  استطاعت  بحيث  األمرييك، 

املشاعر  لهذه  كان  فقد   2004 لعام  الرئاسية  االنتخابات  برهنت  فكام  بها.  ينفرد  التي  العاملية 

تأثري شبه كامل باستبعاد معظم حجج النخب األمريكية املعتدلة عن مركز القرار سواء تعلق األمر 

بالسياسة الخارجية أو بإدارة الشؤون الداخلية. وبفعل حرب الدعاية التي قادها االتجاه الديني ـ 

اإليديولوجي ممثالً باملحافظي الجدد، بات من املستحيل عىل أي كان التلميح إىل أخطاء أو 

عيوب يف النظام األمرييك، ومن كان يجرؤ من األمريكيي عىل إبراز وعيوب من هنا أو هناك فإنه 

سيتهم يف الحال بأنه يفتقد إىل الكربياء الوطني وأن »عليه االعتذار من أمريكا«. ولقد كان عىل 

هذا االتجاه املتشدد الذي احتل مركز القرار يف الواليات املتحدة األمريكية أن يستخدم امليديا 

.[2[ً سالحاً اسرتاتيجياً يف موازاة األساطيل الحربية براً وبحراً وجوا

األمريكية مل تكن  اإلعالمية  اإلمرباطورية  أن  الدوليي  الخرباء  يقرر عدد من  النحو  وعىل هذا 

أمامها.  الذي  وللعامل  لنفسها  الشمولية  أمريكا  فهي تدخل دخوالً عميقاً يف رؤية  فراغ.  لتنشأ من 

بعيداً  ليميض  التجاري  ـ  الجانب املهني  ى  يتعدَّ األمريكية دور  ولذلك سيكون ملؤسسة اإلعالم 

يف التبشري اإليديولوجي بالبعد الرسايل ألمريكا من خالل ما سمي بالصهيونية املسيحية. والذين 

قرؤوا الظاهرة األمريكية من قبل أن تتحول إىل صيغة الواليات املتحدة الحديثة وجدوا أن مفكِّريها 

ـ من أساتذة وكتّاب وكهنة ورجال دولة ـ مل يخفوا هدفهم األخري: فرض منط حيواتهم عىل العامل 

[1[- Anatol Lieven، Ipid.

[2[- Anatol Lieven، Ipid.
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إالَّ  ذاتها  تتصوَّر  ال  الصفة،  وبهذه  تضاهى.  ال  كلية  شمولية  وتريدها  نفسها  تعتقد  فأمريكا  كله. 

احتواءها.  واجبها  أنَّ من  وترى  وأمم،  أفراد  داخلها  يتحرَّك يف  التي  املناطق  متفوقة عىل مجمل 

تزعم اإليديولوجيا األمريكية أنَّ أمريكا هي قائدة العامل ما دامت العناية اإللهية أمرت بذلك، وما 

ر ـ بحسب املفكرين األوائل  د نصاب العامل املقبل وفقاً للخطط اإللهية. ومن املقدَّ دامت تجسِّ

واملتأخرين ـ أن تقع عىل كاهل أمريكا مسؤولية إمالء قانونها. القانون الذي رشَّعته السامء ليُفرض 

عىل األمم والشعوب]]].  ذلك ما يقرره الباحث الفرنيس ميشال بوغنون يف خالل عرضه مكونات 

اإلمرباطورية اإلعالمية األمريكية ويف اإلطار نفسه يالحظ بوغنون أن العناية االستثنائية التي يوليها 

العقل األمرييك لإلعالم تعود إىل كونه يغطّي كل وظائف البرش الروحية. ثم ينربي اىل القول إن 

قّناصة،  ة  أمَّ أول  وجٍه  من  فهي  مفارقة الفتة:  قام عىل  االتصال،  مجال  األول ألمريكا يف  النجاح 

االستقالل، ومن  نهاية حرب  منذ  الرشعية،  ورشسة، ومسؤولة عن عدة تدخالت خارج حدودها 

لت الواليات املتحدة إىل خداع  وجٍه آخر موضوع كرٍه من جانب شعوب كثرية. ومع ذلك، توصَّ

الشعوب بحكٍم مسبٍق، وذلك يعود إىل عوامل: خربة طويلة يف اإلعالن، احتكار كربيات وكاالت 

الصحافة الدولية، القوة املالية، وكذلك فاألمريكيون يدينون لسلبية األجهزة اإلعالمية واملؤسسات 

الواليات  تاريخ  يف  اإلعالم  حجم  معروفاً  بات  ولقد  العامل]2].  مجمل  يف  والحكومات  الرتبوية 

املتحدة. ففي سنة 848]، ُولدت يف الواليات املتحدة الوكالة الصحافية، آسوشيتد برس؛ تلتها سنة 

907]، يونيتد برس آسوسيشن، واإلنرتناشيونال نيوز رسفيس، سنة 909]، املجّمعة، سنة 958]، يف 

ى اآلن رويرتز( التي تنتمي، اليوم، إىل  وكالة يونيتد برس إنرتناشيونال. وإذا أضفنا وكالة رويرت )تسمَّ

صحافة بريطانيا العظمى وأوسرتاليا ونيوزيلندا، وتكتفي عىل غرار معظم الوكاالت غري األمريكية يف 

العامل، غالباً، بتكرار معلومات الوكاالت األمريكية، فإننا نحصل عىل تكتٍل قادٍر عىل مراقبة 90% 

من اإلعالم املبثوث. ومع الصحف الكربى التي بلغت جمهوراً عاملياً )نيويورك تاميز الصادرة سنة 

85]، ونيويورك هريالد تريبيون(، والدوريات )الريدرز دايجست، ناشيونال جيوغرافيك ماغازين، 

بالي بوي، تايم، نيوزويك(، وشبكات التلفزة NBC و ABC، ومنذ CNN [980، )الشبكة العاملية 

األوىل(، صارت متلك الواليات املتحدة سلطاناً ذا مدى ال يُسرَب غوره، يسمح لها منذ عرشات 

وجد  والراديو،  والتلفزة  والسينام  الصحافة  وعرب  األفراد.  من  مليارات  بضعة  فكر  بقولبة  السني، 

م له: بيار سالينجر، تعريب خليل أحمد خليل،  ]1]- ميشال بوغنون ـ موردان: أمريكا التوتاليتارية ـ الوليات املتحدة والعامل إىل أين؟، قدَّ

دار الساقي، لندن، بريوت 2002، ص245ـ246.

]2]- املصدر نفسه ـ ص 247.

الميديا تحت سطوة اإليديولوجيا



االستغراب

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

178

األمريكيون طريقة الخرتاق العقول عرب الثقافة واآلداب واإلعالم والسياسة واستعامل القّوة]]].

امليديا ودورها تصنيع قيم االستهالك

وعىل ما يبدو فإن مؤسسات التوجيه اإلعالمي األمريكية ماضية يف إنتاج ثقافة االستهالك. فهي 

تذهب إىل ما يشكل صوغاً السرتاتيجيات فكرية تقدم الواليات املتحدة بوصفها معطى أرسلته 

الجمهوري يف  الزعيم  الكربى  التلفزيون  نظمه ملحطات  الذي  التعليمي  الربنامج  السامء. ولعل 

مجلس النواب نيوت غينغريتش يف مطلع التسعينيات هو أحد الجهود اآليلة إىل »أسطرة« أمريكا 

وسياساتها وأمناط حياتها. إنه يدعو إىل تناول التاريخ األمرييك بطريقة متجيدية تستند إىل رموز 

جامدة لقيم دامئة. فعندما يعيش العامل فيام يسميه »ثقافة الومضة« ويف عاصفة من املعلومات 

الهائلة املضطربة ينربي غينغريتش لإلعالن عن أن هدف برامجه التعليمية املتلفزة هو غرس الذهن 

بقيم األساطري القدمية، ليك يكون التاريخ األمرييك نقياً وصافياً، ومقبوالً، من األجيال. وعىل أي 

الرأس« هو  »قنبلة يف  بأنها  ويصفها  راسخاً  إمياناً  باإليديولوجيا  يؤمن  الذي  فإن غينغريتش  حال 

كسواه من اإليديولوجيي األمريكيي يف هذه األيام، ال يجدون ما يعملون عليه سوى الذهاب بعيداً 

يف االستيالء عىل العقل وبث أخالق السيطرة والقوة عىل النطاق العاملي. وهذه إِواليات إعالمية 

توصيلية غايتها تعميم قناعات ثابتة لدى شعوب العامل، وبخاصة شعوب »العامل الثالث« برسالية 

القوة األمريكية وسموها.

انطباعاً مخالفاً عام  السياسية يف الجامعات األمريكية، يقدم  العلوم  لكن جيمس كورث أستاذ 

الهائل  الرصاع  املتحدة يف  الواليات  تلعبه  الذي  الدور  »أن  فريى  التمجيد  أخالقيات  إليه  تذهب 

بي املنظامت الكربى ووسائل اإلعالم العاملية والرشكات متعددة الجنسيات، سيتوقف عىل نتيجة 

رصاع آخر أكرث إيالماً. ذلك ألن الفرتة األوىل من تاريخ ما بعد العرص الحديث ستتضمن رصاعاً 

موازياً، وحرباً أهلية داخل الواليات املتحدة بي املؤسسات املتعددة الثقافات والتسلية الجامهريية 

من جانب، والثقافة القومية والتعليم الجامهريي من جانب آخر. ومنذ اآلنـ  يضيف كورثـ  يبدو أن 

معسكر ما بعد العرص الحديث هو الذي سيسود، وإذا ما حدث ذلك فإن الواليات املتحدة باملعنى 

التقليدي للشعب األمرييك وحكومة الواليات املتحدة، لن تكون هي املمثل، بل املتفرجـ  بل حتى 

املرسح ـ لعامل ما بعد العرص الحديث، وستصبح متلقياً للتاريخ ال صانعاً له...” ]2].

]1]- بوغنون ـ أمريكا التوتاليتارية، ص189.

]2]- جيمس كورث، ما تزال أمريكا أمة؟، مركز الدراسات السرتاتيجية والبحوث والتوثيق، بريوت 1995، ص 20.
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عىل  يفيض،  لن  االستهالك  أخالق  وإنتاج  اإلعالم  بناصية  متسك  لدولة  املآل  هذا  مثل  إن 

األغلب، إال إىل املزيد من تفكيك العامل وأنظمة القيم فيه. إذ عىل النسق اإليديولوجي إياه مل 

خر منظّرو الفرادة األمريكية جهداً من أجل ابتعاث مروحة من األفكار، ال يقصد منها سوى منح  يدَّ

السيطرة مرشوعية االستمرار والرتاكم لتأخذ صعيدها املعريف والثقايف. ويتحدث معظم هؤالء بلغة 

اليقي، ودامئاً عرب آليات اإلعالم، بهدف خلق اعتقادات يف املجتمعات الدولية، وخاصة األوروبية 

فضالً عن »مجتمعات األطراف« مؤادها التسليم بنمط الحياة األمريكية كقدر ال مناص منه. وها هو 

ذا دانيال بريتون أحد البارزين يف قطاع االتصاالت يرى »أن الواليات املتحدة. بوصفها رائداً يف 

اقتصاد الشبكات سوف ترسم تطور هذا االقتصاد. ذلك أنه ليس هناك أي دولة أخرى يف العامل 

مستوى  عىل  مواد  ومصّنعو  هائل،  برمجي  وجود  فهناك  تطوره،  لتوّجه  الالزمة  املؤهالت  متلك 

صلبة  وقاعدة  الخصخصة.  كامل  اتصاالت  وقطاع  جيد،  محتوى  ذات  ديناميكية  وصناعة  دويل 

لرأسامل جسور، وسوق عمل مرن، ونظام جامعي ال نظري له«.

يضيف بريتون أننا يف النهاية نتجه نحو عامل للشبكات يتكون من مجتمعات إلكرتونية تجارياً 

وثقافياً، عامل يعمل عىل تدعيم مكانة الواليات املتحدة كأمة من بي األمم األخرى، ولكنها يف 

الوقت نفسه، وعىل النقيض من ذلك، أمة تعمل عىل تفكيك نظام الدولة ـ األمة]]].

اسرتاتيجية تفكيك القيم

يكشف هذا الكالم عن أحد الوجوه األكرث عناية باالهتامم يف الخطاب الثقايف األمرييك وهو 

الطبقة  تريد  األمة،   – الدولة  مبدأ  عليها  نشأ  التي  القيمية  الرابطة  تخليع  يف  بالرغبة  املتّصل  ذاك 

العامل أجمع، أي  الغرب ويف  يشبهها يف  تقيم عاملاً  أن  الواليات املتحدة  الحاكمة يف  السياسية 

دولة عاملية ساّمها أحد الخرباء األمريكيي وهو جيمس كورث بـ»املؤسسة األمريكية«، التي ذهبت 

ابتداء من نصف القرن املنرصم إىل جعل مصلحة الدول ـ األمم، مثل بريطانيا، وفرنسا، وأملانيا، 

وإيطاليا، واليابان تتفق مع تجاوز مفهوم الدولة ـ األمة، عن طريق العضوية يف عدة منظامت دولية 

كاألمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية، وحلف األطليس، وصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل 

وسواها. وخالصة القول إن الدولة األمريكية مثلها مثل تلك الدولة التي قامت يف أوروبا واليابان، 

نّفذت مشاريع كربى يف األبعاد الثقافية واألمنية واالقتصادية للحياة االجتامعية. لكن عىل خالف 

[1[- Joseph S. Nye، Jr. and William A. Owens.”American Information Edge”. Foreign Affairs، Issue 106، 

Spring 1996.
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الدولـ  األمم األخرى، فإنها فعلت ذلك عىل نطاق قاري هائل الحجم حقاً. بل إنها حتى وهي تفعل 

ذلك كانت تنشئ أيضاً عامل ما بعد العامل الحديث، وبذلك مّهدت الطريق لزوالها كدولة/ أمة.

كانت بداية التسعينيات ذروة ما وصلت إليه التجربة األمريكية لجهة نزع القيم التي تقوم عليها 

مبادئ الدولة – األمة. لتنتقل بعد ذلك إىل زمن الهيمنة عىل العامل؛ وهو زمن يتّسم بتخطي االتكاء 

عىل جيوش تقليدية كبرية، تقوم عىل التجنيد اإلجباري الجامهريي وتوفر الدفاع القومي. وذلك 

باتجاه تشييد ما يسمى بـ»مجتمع ما بعد العرص الحديث« الذي يقوم أساساً عىل وجود األسلحة 

النووية، التي توفر الردع املوسع، واألحالف الدولية الدامئة )مثل ما حدث مع الحلف األطليس( 

العسكرية  القوة  يوفر  مام  الشبح،  واألسلحة  بدقة  املوجهة  واألسلحة  الراقية،  التكنولوجيا  وعىل 

الثانية والتي حصلت عىل نحو مدوًّ يف  لتحالفات دولية مؤقتة كاّلتي حصلت يف حرب الخليج 

الحرب عىل يوغوسالفيا، وصوالً إىل املثال األفغاين والذي عّده كثريون من االسرتاتيجيي الغربيي 

مثاالً قابالً للتكرار يف غري منطقة من العامل]]]. وبطبيعة الحال، فستأيت حرب غزو العراق يف العام 

2003، لتمنح مساراً كهذا، درجته القصوى يف حقول التطبيق. 

إن الوجه اإلعالمي للتطور األمرييك شكل اآللية املتقدمة لظهور اإلمربيالية املفتوحة. وكان 

بديهياً أن تؤدي الشبكة اإلعالمية الهائلة مهمتها الكربى باتجاه تفكيك أنظمة القيم يف العامل. وإذا 

كانت مجتمعات األطراف أو ما يصطلح عليها بالدول النامية آثرت خيار التلقي واالمتثال عموماً 

للهيمنة اإلعالمية والثقافية ـ األمريكية، فذلك ما مل يحصل عىل اإلجامل يف املجتمعات الغربية. 

فكان أن انفجرت يف وجه الزحف اإلعالمي األمرييك تيارات وازنة يف املجتمع املدين األورويب، 

تطالب برضورة املامنعة واملواجهة. حتى إن الحكومة الكندية استشعرت هذا الخطر وأعلنت عىل 

لسان السيدة شيالكوبس النائبة السابقة لرئيس الوزراء ووزيرة املالية لعام 997]، وجوب مواجهة 

ما أسمته بـ»اإلمربيالية الثقافية« وأكدت أنه إذا أرّص األمريكيون عىل فرض هيمنتهم عىل املجتمع 

الثقايف العاملي باستخدام األدوات املتاحة لهم، فإن عليهم أن يتوقعوا إجراءات مضادة]2].

املسألة بالنسبة للمؤسسة السياسية األمريكية ال تتعلق باألخالقيات املجردة، وإمنا أساساً وقبل 

تطور  بلغها  التي  الدرجة  مع  سياقه،  يف  املنتجة  والثقافات  اإلعالمي  النشاط  مبالءمة  يشء  أي 

ومعمق  منهجي  بشكل  تقصد  اإلعالمية  اآلليات  فإن  لذا  العامل،  يف  والنفوذ  املصالح  شبكات 

]1]- انظر تعليقات الصحافة األمريكية يف هذا الصدد، وهي تغطي ردود الفعل الداخلية عىل حرب أفغانستان يف سياق التحول األمرييك 

العام بعد أحداث 11 أيلول )سبتمب(. وظهور مصطلحات جديدة كـ»الدول املارقة« و»محور الرش« و«الحرب عىل اإلرهاب«.

]2]- هربرت شيلر، الرعب اإلعالمي من شؤون الرئاسة يف واشنطون. لوموند ديبلوماتيك، الطبعة العربية – الشهرية- آب )أغسطس(1997.
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إعادة تشكيل الوعي الجامعي العاملي، وتكييفه عىل نحو يناسب حاجات اإلمربيالية املفتوحة، 

فثورة التكنولوجيا اإلعالمية كام يؤكد الكاتب الفرنيس إيناسيو رامونيه تتطلع إلحالل الحاسوب 

محل العقل البرشي، وتتسارع هذه العقلنة العامة ألدوات اإلنتاج بفعل التوسع الكبري يف الشبكة 

البطالة والعمل  اإلنتاج وتختفي بعض املواد وتتفجر موجة  ينشط  الجديدة لالتصاالت، وبذلك 

املوقت]]])...( أما يف امليدان االقتصادي فالسائد هو ظاهرة العوملة أي االرتباط املتزايد والوثيق 

بي اقتصادات بلدان متعددة، وتهم هذه العوملة أساساً القطاع املايل الذي يهيمن من بعيد عىل 

األجواء االقتصادية وتعمل األسواق املالية طبقاً لقواعد وضعتها لنفسها بنفسها، وباتت من اآلن 

فصاعداً تفرض قوانينها الخاصة عىل الدول ذاتها، يف حي عىل صعيد العالقات االجتامعية أحدثت 

ثورتا اإلعالم واالقتصاد أزمة يف مفهوم السلطة، فبعد أن كانت هذه حتى عهد قريب عمودية أبوية 

مهيمنة، باتت اآلن تزداد أفقيًة وفق تركيب شبيك ـ بفضل تقنيات االستقالل اإلعالمي ـ وتوافقي. 

ويف ذلك تغيري جذري لهوية السلطة السياسية ومامرساتها]2].

ثنائية اإلرهاب واإلعالم بعد 11 سبتمب

مل تكن أطروحة اإلرهاب مجرد حالة عارضة يف امليديا األمريكية. والذي أنتجه زلزال مانهاتن 

يف  اإلعالمية  اإلمرباطورية  استخدمتها  التي  اآلليات  يكشف   200[ أيلول  من  عرش  الحادي  يف 

إعادة تشكيل الوعي والتحّكم باملزاج العام يف الواليات املتحدة والعامل. فبعد هذه الصدمة التي 

أصابت عمق شعورهم الجمعي دخل األمريكيون عموماً، ومراكز القرار يف البيت األبيض والبنتاغون 

وأسلحة  النووي  السالم  عىل  املعلن  الكالم  وصار  اآليت«.  اليوم  »رُهاب  يشبه  فيام  والكونغرس 

إمييل  النفس األمريكية  الساعات األمريكية املتصلة. هكذا مل تجد عاملة  الشامل هاجس  الدمار 

السايكولوجيا  لتعكس  الكلامت  هذه  إالَّ  األمريكيي  اإلرهاب يف  تأثريات  بحثت يف  التي  شتاين 

األمريكية بعد انهيار برجي نيويورك، إذ تقول: »مل أشاهد يف حيايت مثل هذا العدد الكبري من الناس 

البؤساء. الجميع يشكون من »غيمة سوداء« »تهددهم من أعىل«]3].

إدارة  تغفل  مل  بالتفوق  بالشعور  املمزوجة  الخوف  سايكولوجية  من  العارمة  املوجة  إثر  يف 

دار  عقل،  أبو  غازي  ترجمة  العاملي«-  التضليل  »نظام  كتاب:  من  املهبطي،  الخرايف  الكائن  هذا  املطياف  ألغاز  رامونيه:  إيناسيو   -[1[

املستقبل، دمشق ص 63«.

]2]- كريغ ترينر »موظف كندي يلّمح بإمكانية محاربة هوليود تجارياً« لوس أنجلس تاميز، 11 شباط )فباير( 1997.

]3]- ورد هذا القتباس لعاملة النفس إمييل شتاين يف سياق مقابلة أجرتها شبكة »غوريلال« اللكرتونية مع الباحثة األمريكية نانيس سنو ونقلتها 

محطة »CNN« الفضائية بتاريخ 2001/11/20. أنظر أيضاً مقطع من املقابلة »نرشتها جريدة »املحرر العريب« العدد 373 تاريخ 2001/12/5.
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الفضاء اإلعالمي من قوة استنقاذ للموقف.  ينطوي عليه  الخاصة ملا  الجدد األهمية  املحافظي 

ناً من مكوِّنات الحملة  كان عليها أن )تدق النفري( للحرب. وعىل كل كلمة وصورة أن تغدوا مكوِّ

يف  الرمزي  للعنف  رشاسة  األكرث  املامرس  موقع  اإلعالم  سيحتل  لذا  اإلرهاب.  عىل  املضادة 

قيادة  اإلعالمية تحت  اإلمرباطورية  تسعى  كله. سوف  العامل  بل عىل مساحة  األمرييك  املجتمع 

وإعطائها  مفتوحة  شاملة  لحروب  التأسيس  إىل  املتحدة  الواليات  يف  األساسية  القرار  مواقع 

املسوغات »األخالقية« والثقافية والقانونية]]]. ولقد ذهب مفكِّرون وخرباء إىل توصيف آليات إنتاج 

هذا  أنَّ  بيَّنوا  أنَّهم  غري  الخيال،  يفوق  أمر  للتجارة  العاملي  املركز  برجي  انهيار  أنَّ  فأقَّروا  العنف 

الواقع.  لإلطاللة عىل  يكفي  ال  العنف  من  زائداً  قدراً  إنَّ  واقعياً.  منه حدثاً  نجعل  يكفي ليك  ال 

ذلك أنَّ الواقع هو مبدأ، وهذا املبدأ أوالً هو فتنة الصورة، أما العواقب املبهجة أو الكارثية فهي 

مع  القصوى  التحليل سيصل إىل حدوده  هذا  ومثل  الصورة(.  من  انطالقاً  بعيد،  متخيلة إىل حد 

أن »اإلرهاب  أشار إىل  بودريار ملَّا  الفرنيس جان  التي قدمها املفكر وعامل اإلجتامع  األطروحة 

ليس شيئاً يذكر من دون وسائل إعالم«]2]. فوسائل اإلعالم برأيه، هي جزء ال يتجزّأ من الحدث، 

ومن الرعب، وقد تؤدي دورها يف هذا االتجاه أو ذاك. وبالتايل فإنَّ الفعل القمعي يسلك املسار 

غري املرتقب نفسه الذي يسلكه الفعل اإلرهايب، وال أحد يعلم عند أي حد سيتوقف، واالنقالبات 

التي ستليه. مامن متييز ممكن، عىل مستوى الصور واإلعالم، بي املشهدي والرمزي، ما من متييز 

ممكن بي »الجرمية« والقمع. وانطالقة هذا االرتكاس الخارجة عن أي سيطرة هي االنتصار الفعيل 

لإلرهاب. وهو انتصار ظاهر يف تشعبات الحدث وترسباته الخفية ـ ليس فقط يف الركود املبارش، 

يف االقتصاد والسياسة والبورصة واملال، للسستام مبجمله، ويف الركود األخالقي والسيكولوجي 

الحر…  بأكملها، والتداول  الحركة  وإيديولوجية  القيم،  نظام  ركود  يف  أيضاً  بل  عنه،  ينجم  الذي 

إلخ، التي طاملا كانت مفخرة العامل الغريب، وهي املرتكزات القيمية ـ األخالقية التي تسلّح بها 

هذا العامل ملامرسة هيمنته عىل األرجاء املتبقية من العامل. ولقد تفاقم األمر إىل حد بدأت معه 

فكرة الحرية، وهي فكرة حديثة العهد، باالختفاء من العادات والضامئر، وبدأت العوملة الليربالية 

بل  أمني.  كلية، وترهيب  بوليسية، ومراقبة  بالتحقُّق يف شكٍل معاكس، وظهرت يف صيغة عوملة 

أكرث من هذا فقد كان كل مظهر من مظاهر العوملة األمنية بعد املحنة األمريكية يشري إىل أنَّ النظام 

العاملي بات يشهد انكفاًء اسرتاتيجياً، ويجري مراجعة أليمة لقيمه ـ كرد فعل دفاعي، عىل ما يبدو 

]1]- محمود حيدر، غيمة سوداء فوق أمريكا، النّقاد العدد )123( 2002/11/4.

]2]- جان بودريار، »«فرضيات حول اإلرهاب«، من دراسة له يف إطار كتاب »ذهنية اإلرهاب« ترجمة وإعداد بسام حجار ـ املركز الثقايف 

العريب ـ بريوت ـ  الرباط – الطبعة األوىل -2003 ترجمة وإعداد بسام حجار- ص 105.
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حيال صدمة اإلرهاب، ولكنها تستجيب يف العمق إىل إيعازاته املضمرة ـ تنظيم قرسي ناجم عن 

الفوىض املطلقة، لكنه يفرضه عىل نفسه، مستبطناً، عىل نحٍو ما هزميته الخاصة]]].

والخالصة التي ينتهي إليها مثل هذا االتجاه التحلييل ملسار امليديا األمريكية بعد ]] سبتمرب هي 

مركّب »الرعب مقابل الرعب«، و«اإلرهاب مقابل اإلرهاب«، كام يقول بودريار. لكن األخري الذي 

وصفه خصومه بـ »فيلسوف اإلرهاب«، بسبب من خروجه عىل نظام الخطاب اإلعالمي األمرييك 

سيميض يف تفكيك الظاهرة وهي يف حأمة صعودها ليقرِّر أنَّه عندما يكون املوقف ُمحتكراً، عىل 

هذا النحو، من قبل القوة العاملية)أمريكا(، وعندما نكون حيال هذا الرتكيز املذهل لكل وظائف 

اآللية التكنوقراطية والفكر األحادي، فأي سبيل آخر ميكن سلوكه غري التحويل اإلرهايب للموقف؟ 

ثم يستطرد مجيباً عىل تساؤله بالقول: إنَّ النظام نفسه هو الذي ولَّد الرشوط املوضوعية لهذا الرد 

العنيف املباغت. فباستئثاره بكل األوراق، يُرغم اآلخرعىل تغيري قواعد اللعبة. ذلك بأن القواعد 

الجديدة ضارية. فاإلرهاب كالفريوس، ماثل يف كل مكان، هناك حقن عاملي متواصل لإلرهاب 

الذي هو كالظل املالزم لكل نظام سيطرة. مهيأ، أينام كان، ألن يصحو كعامل مزدوج، حيث مل يعد 

هناك خط فاصل كفيل باإلحاطة به، إنَّه يف لب هذه الثقافة التي تحاربه، والرشخ املريئ )والحقد( 

الذي يجعل عىل املستوى العاملي، املستغلي واملتخلفي يف مواجهة العامل الغريب يرفد، رساً، 

الرشخ الداخيل يف »النظام« املسيطر]2]. فاإلرهاب ـ بهذه املنزلة ـ حسب رؤية بودريار هو الذبذبة 

الصادمة لهذا االرتكاس الصامت. ذلك أن األمر هنا ال يتعلق بصدام حضارات وال بصدام أديان، 

النزاع  اللذين تجري املحاوالت لحرص  كام يتعدى بكثري العالقة املضطربة بي اإلسالم وأمريكا 

فيهام لتوليد وهم مجابهة مرئية. صحيح أن يف األمر تضاداً أساسياً، لكنه تضاد يُبّي، أن العوملة 

ليست  عاملية،  حرب  عن  الحديث  ميكننا  املعنى  هذا  ويف  ذاتها.  مع  رصاعاً  تخوض  املنترصة 

الثالثة، بل الرابعة وهي الوحيدة العاملية حقاً، ألن رهانها هو العوملة بالذات]3].

2 - »املكارثية« املستعادة عب الشبكة

قد يكون من أبرز ما أظهرته وسائل اإلعالم األمريكية- وهي تردِّد أصداء تفجريات نيويورك- هو 

ما عكسته برامجها الثقافية والسياسية يف خطابها املوجه اىل الداخل األمرييك بالذات. فقد أصبح 

الحريات تحت حجة املحافظة عىل  الضغوط وقمع  املجتمع األمرييك عرضة لحملة هائلة من 

]1]- بودريار- املصدر نفسه- ص 107.

]2]- املصدر نفسه – ص 115.

]3]- املصدر نفسه- ص 112.
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العقيدة األمريكية ودورها الرسايل يف العامل أجمع. والذي حصل هو انقالب املعادلة القائلة، ان 

أمريكا كانت فيام سبق متوحشة يف الخارج ودودة ودميقراطية يف الداخل. حتى إن هناك من الباحثي 

الغربيي من عاد بالذاكرة اىل مرحلة الخمسينيات من القرن العرشين حيث قدمت  »املكارثية«]]] 

يشيعه  أقوى مام  الثالث. ذلك ظلَّ املسكوت عنه  العامل  »توتاليتاريات«  بـ  الشبيه جداً  منوذجها 

اليساري  الكاتب  الهائلة. وقد الحظ  الرسمي املحمول عىل صهوة اإلمرباطورية اإلعالمية  الخرب 

األمرييك جيمس برتارس أنَّ الفاشية ُحلّت عىل املجتمع األمرييك بوجه ودود: من دون محاكامت 

نورنبورغ، أو مبادئ التفوق العنرصي، ومن دون أحزاب ممنوعة رسمياً، أو إبطال للدستور، لكن 

بالحامسة القومية نفسها، والقواني الدكتاتورية االعتباطية، والغزوات العسكرية العنيفة. يضيف: بعد 

الحادي عرش من أيلول ظهرت أمريكا من داخل فبدت كمياه راكدة سقطت عليها صخرة ضخمة. كل 

يشء راح ينكشف عىل املأل، فلم تعد القيادة السياسية العليا متلك الزمن الذي ميكِّنها من استعادة 

»مقولة القلعة اآلمنة« بالرسعة القياسية املطلوبة لدولة عظمى كأمريكا]2]. 

الواليات  البوليس يف  أنَّ عالمات دولة  يبيِّ برتارس  نيويورك كام  برجي  بعد سقوط  الحاصل 

املتحدة بدت واضحة يف كل مكان. وأنَّ صفة الدولة الشمولية التي يتحول فيها املجتمع املدين 

إىل شبكة من املخربين الرسيي، هي صفة أمريكية بامتياز. ولعل أبرز املعلومات التي استعصت 

مواطن  كل  حضَّ   )F.B.I( الفدرايل  التحقيقات  مكتب  أنَّ  ه،  املوجَّ األمرييك  اإلعالم  شبكة  عىل 

أمرييك )بعد ]] أيلول( عىل التبليغ عن أي سلوك مريب يقوم به أصدقاء وجريان أو أقرباء ومعارف 

]200 تمَّ تسجيل ما يقارب سبعامئة ألف اتهام  الثاين  غرباء. والحصيلة أنَّ ما بي أيلول وترشين 

آلالف الرشق أوسطيي من الجريان وأصحاب املحالت التجارية املحلية واملوظفي )كام( ُوجِّهت 

إليهم التهم، مثلام حدث مع العديد من املواطني األمريكيي اآلخرين. مل تقد أي من هذه التهم 

إىل أي معتقل أو حتى إىل معلومات متعلقة بـ]] أيلول. وعىل مدى الشهور اآلتية عىل الحادث 

ومضايقتهم. عرشات  األبرياء  األشخاص  من  وآالف  مئات  مع  بالتحقيق  الفيدرالية  الرشطة  قامت 

املاليي من األمريكيي أصيبوا بهوس الخوف من »اإلرهاب« يف عملهم اليومي، ويف أثناء التسوق 

وخالل فرتات الراحة. لقد أحجم الناس عن نقد الحرب أو الحكومة، حتى لو كان بألطف العبارات، 

للتحقيق،  يتعرضوا  أن  أو  بحقهم،  التقارير  تكتب  أن  أو  اإلرهاب،  يوصموا مبؤيدي  أن  من  خوفاً 

]1]- نسبة اىل الوزير جون مكاريث الذي توىل قمع حركات املعارضة والحركة النقابية المريكية يف الخمسينيات من القرن العرشين وأدت 

أعامله اىل تحويل املجتمع السيايس األمرييك اىل مجتمع استبدادي يشبه إىل حد بعيد الدول الستبدادية يف العامل الثالث.

]2]- جيمس برتارس، حراك دولة البوليس يف كل مكان، ترجمة نارص ونوس – راجع جريدة النهار 2002/6/12.
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أو أن يفقدوا عملهم. وليك يعيد فرقاء البيت األبيض والبنتاغون ووكالة املخابرات املركزية والـ 

إف يب آي )الوجه الودود( للتوتاليتارية الداخلية جرى إلقاء املسؤولية والرتكيز عىل العرب خاصة 

املسلمي منهم بوجه عام. وبحسب جيمس بيرتارس إنَّ الفاشية »الودودة« التي وصفت بها الواليات 

املتحدة األمريكية بالداخل مارست لعبة مزدوجة حيال هؤالء »الغرباء«: هي تعتقلهم وتحقِّق معهم 

وتتهمهم وتستهدفهمـ  بينام ينادي خطابها الشعبي بفضائل التسامح والتعددية الدينية. ليست مبادئ 

التمييز العنرصي واضحة للعيان، لكن التصوير العنرصي لـ»الرشق أوسطيي« هو نهج عميل ثابت 

ومقبول تقوم به الرشطة الفيدرالية، والحكومية، واملحلية. إنَّ الكثافة العالية للجامعات العربية، كام 

هي الحال يف ديربورن، ميتشيغان، يظهر كأنهم يعيشون يف غيتو، بانتظار مذبحة تدبر لهم وتحل 

بهم. ويرى رئيس مكتب التحقيق الفيدرايل أنَّ جميع الجمعيات العربية الخريية واألهلية وغريها 

تدعم اإلرهاب، وهي موضوع تحقيق وأعضاؤها أهداف لالعتقال. لقد خلقت الحمالت العنيفة 

لدهم ممتلكات الجامعات األهلية عقلية حصار، وأثارت حملة رجال الرشطة أشد الغرائز عنرصية 

وحرَّضت اندفاع اإلهانات والعداوات األهلية]]]. 

ولبيان آلية توظيف هذا االعتقاد الديني يف حقل املامرسة السياسية نشري إىل أن مثة الهوتيات 

وطوائف عديدة ومتشعبة تؤمن بهذه الفلسفة االنقضائية التدمريية. لكن األكرث نفوذاً عىل الصعيد 

السيايس ـ كام يبيِّ برتارس ـ هم أولئك املعتنقون ألفكار الاّلهويت األنجلو ـ إيرلندي جون نيلسون 

داريب الذي نرش يف منتصف القرن التاسع عرش فكرة التفسريات الحرفية للكتاب املقدس. وهي 

م داريب التاريخ إىل مرجعيات  التفسريات التي قّدمت ترتيباً زمنياً مفصالً لنهاية العامل الوشيكة. لقد قسَّ

تحّددها كيفيات التدّخل اإللهي. وأعطى سفر الرؤيا يف العهد الجديد أهمية مل يعرفها من ذي قبل. 

كام برّش بقرب تحقيق النبوءات لجهة عودة اليهود إىل فلسطي واملجيء الثاين للمسيح الذي يليها]2]. 

بناصية اإلعالم والسلطة  الجدد عن تسويق هذا االعتقاد حي أمسك  ينأ فريق املحافظي  مل 

باعتامد  أنهم  ويزعمون  بذلك  يؤمنون  منهم  كثريون  فثمة  وبعده.  سبتمرب  من  عرش  الحادي  قبل 

اسرتاتيجية التدمري املفتوح، للنظام العاملي، وهو ما عرف بنظرية »الفوىض الخالَّقة«، إمنا ميّهدون 

السبيل للقيامة الكربى للمخلّص. ومنهم من ذهب إىل مخالفة داريب ـ كفرقة »اإلعاديي« ـ واتهامه 

بتحريف النصوص الكتابية وتشويهها. 

]1]- جيمس برتارس، مصدر سبق ذكره.

]2]- املصدر نفسه.
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الفعالية  عىل  وإمنا  الكتابية،  النبوءات  أساس  عىل  املسيح  بعودة  إميانهم  يبنون  ال  وهؤالء 

السياسية. ففي رأيهم أن املجيء الثاين للمسيح لن يحدث، قبل أن يهيئ العاملُ مكاناً له. ويرى 

»اإلعاديون« الذين يتمثل الحكام الحاليون للواليات املتحدة، الكثري من آرائهم امليتافيزيقية، أن 

الخطوة األوىل لتهيئة العودة )عودة املسيح( هي »َمْسَحنة« أمريكا، وبالتايل »َمْسَحنة« العامل كله. 

الغلبة عىل  ـ هي ضامن  اعتقاد هؤالء  ـ بحسب  املسيحية  للسياسات  الرئيسة  النية  فإن  وبالتايل 

أن  املبادئ عىل  املناهضون واملعادون ملثل هذه  ويتفق األمريكيون  األرض مللكوت املسيح. 

الحركة املعروفة باسم اليمي املسيحي أو »املتديّن«، متثل أكرب خطر منفرد عىل قضية الفصل بي 

الدين والدولة. ذلك ألن منظامت هذه الحملة الاّلهوتية، االيديولوجية الرشسة تسعى جاهدة إىل 

فرض اآلراء املسيحية األصولية عرب إجراءات حكومية عىل جميع األمريكيي، وتالياً عىل قطاعات 

الدين والدولة..  الدستوري بي  الفصل  إلغاء  يتطلب  السيادة املسيحية  فتحقيق  العامل.  كبرية يف 

كام  التورايت.  بالقانون  تحكم  )ثيوقراطية(  ربّانية  بحكومة  الدميقراطي  النظام  عن  واالستعاضة 

يوِجُب إنهاء جميع الربامج االجتامعية الحكومية، ليك تتوىل الكنائس هذه الرعاية. يقول غرانت 

استطراداً »إن فتح العامل هو ما كلّفنا املسيح بإنجازه. علينا اكتساب العامل بقوة اإلنجيل، وعلينا أالّ 

نقبل بأي يشء أقل من ذلك. إذ فقط عندما يتم الفتح الشامل ميكن للمسيح أن يعود«]]].

3 -   رهاب اإلعالم األلكرتوين

يعد اإلنرتنت وسيلة اتصال ال غنى عنها يف الواليات املتحدة، حيث كل أمرييك من اصل اثني 

موصول عىل الشبكة، وحيث %50 من املستخدمي ميلكون وصالت ذات كفاءة عالية. غري أن 

أحداث الحادي عرش من أيلول )سبتمرب(، ولجوء اإلرهابيي املفرتض لإلنرتنت من أجل االتصال 

فيام بينهم وتحضري عملياتهم، أدى اىل تغيري ملحوظ يف تعاطي الحكومة األمريكية مع الشبكة. 

وعليه فبعد بضع ساعات فقط من االعتداءات عمد مكتب التحقيقيات الفدرايل FBI اىل استخدام 

البالد عىل سبيل  الرئيسيي Hotmail، AOL، Earthlink، يف  مقرات مزودي خدمات اإلنرتنت 

التحقق من تبادل محتمل للمعلومات بي اإلرهابيي عرب الربيد اإللكرتوين. لقد أكدت الصحيفة 

عرب االنرتنت Wired يف تحقيق أجرته، أن عمالء الرشطة الفدرالية حاولوا أيضا تركيب نظام املراقبة 

الرئيسة  الخدمات  توزيع  أجهزة  DCS[000 عىل  من جديد  الذي سمي   Carnivore اإللكرتوين 

من  لصحفيي  ووفقاً  املتحدة.  الواليات  يف  املتمركزة  االنرتنت  عرب  الخدمة  مبزودي  الخاصة 

]1]- املصدر نفسه.
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بتحمل  ووعدوا  أجهزتهم،  لرتكيب  تقدموا  قد  الفدرالية  الرشطة  من  »عمالء  فإن   Wired صحيفة 

كافة تكاليف الرتكيب والتشغيل«. ويبدو أن الرشطة الفردالية قد طالبت مسؤويل رشكات اإلنرتنت 

العمالقة هذه، بالحصول عىل جميع املعلومات املتأتية من حسابات عىل اإلنرتنت يتضمن عنوانها 

كلمة »الله«، كام يبدو أن جميع مزودي الخدمة قد حذوا حذو Hotmail وتعاونوا بشكل كامل مع 

أجهزة األمن األمريكية]]]؟

إذا كانت السلطات تحاول ضبط تداول املعلومات عرب شبكة اإلنرتنت ومراقبة ما يُقال ويُتداول، 

فهي يف الحقيقة تسعى الستغالل االنرتنت يف سبيل تأمي الدعاية للواليات املتحدة فيمحاربتها 

 OSI أن مكتب التأثري االسرتاتيجي New York Times لإلرهاب. يف هذا املجال أعلنت صحيفة

Office of Strategic Inflience، كان يقرتح اللجوء إىل نرش معلومات زائفة لدى وسائل اإلعالم 

األجنبية ال سيام بنرشها عىل مواقع إنرتنت مزيفة يديرها يف الواقع هذا املكتب نفسه، أو عن طريق 

رسائل الكرتونية موجهة اىل صحفيي أو مكاتب تحرير. ولقد أكد الناطق باسم البيت األبيض آري 

فليرش، وذلك عىل أثر االستنكار الكبري الذي أثاره هذا الخرب، أن الرئيس بوش كان يجهل كل يشء 

حول مرشوع مكتب التأثري االسرتاتيجي OSI، وقد أمر بإغالقه بحجة ـ حسب دونالد رامسفيلد ـ 

أن »البنتاغون ال يكذب عىل الشعب األمرييك وال عىل الجمهور األجنبي«]2].

ويف بداية شباط)فرباير( 2002 أعلن رسمياً الصحافة عن افتتاح مكتب جديد داخل البنتاغون 

ُسمي »مكتب مراقبة املعلومات«. وهذا املكتب مكلف بتطوير تقنيات جديدة متكن من اكتشاف 

ترصفات قد يقوم بها إرهابيون محتملون، كعمليات الرشاء عرب االنرتنت بواسطة البطاقة الزرقاء أو 

إجراء جوازات للسفر، وتتم العملية عن طريق فرز املعلومات املتعلقة بتصفح اإلنرتنت، وتقوم 

املطورة،  األنظمة  هذه  إن  ثم  سنوياً.  دوالر  مليون   200 الربنامج مببلغ  هذا  بتمويل  الدفاع  وزارة 

املتعلقة  املعلومات  انتقاء  من  املحللي  ستمكن  املكتب،  هذا  مدير  بويندكسرت   جون  حسب 

املالية  والتحويالت  األلكرتونية  الرسائل  إىل  التعرف  ومن  أنها خطر،  تُصنف  مناطق  اىل  بالسفر 

املشبوهة. وتُلتقط املعلومات بواسطة أجهزة تسمح لوكاالت االستخبارات، بعد موافقة الحكومات 

والرشكات، باستخالص املعلومات بشكل مستمر، وقد سمى معارضو هذا الربنامج »الربنامج عىل 

العالقة  ذات  املعلومات  أن  الشخصية  الحقوق  عن  للدفاع  منظامت  عدة  تتفق  أورويل«.  طريقة 

www.rsf.org 1]- اإلنرتنت يف أمريكا- »مكارثية« ما بعد 11 أيلول- تقرير هيئة تحرير »أنرتنت تحت املراقبة« نقاًل عن موقع[

]2]- للوقوف عىل أبرز ما جاء عىل لسان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يف هذا الخصوص، راجع التحقيق الذي أجرته صحيفة »نيويورك 

تاميز« حول نشاط مكتب التأثري اإلسرتاتيجي التاسع لوزارة الدفاع األمريكية يف 2002/2/19.
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بأشخاص ال عالقة لهم باإلرهاب والتي ليس للدولة أن تعلم بها، سيتم استخراجها حكامً. ووفقا 

ملارك روتنربغ مدير مكتب EPIC، فإن السلطات ستجد بحوزتها معلومات مل يكن يصل إليها حتى 

هذا الحي سوى السلطات القانونية يف إطار البحث يف الجرائم، وهو يدين واقع أال يكون مثة هيئة 

مكلفة بضبط املعلومات التي يتم جمعها بهذا الشكل]]].

الدينية،  النزعة  أصحاب  منهم  سيام  وال  األبيض،  البيت  عىل  الجدد  املحافظي  سيطرة  مع 

د الذات األمريكية ويشهر  ستمتلئ الفضائيات ووسائل التواصل اإللكرتوين بخطاب الهويت ميجِّ

العداء لإلسالم واملسلمي

]] سبمرب، سينربي عدد من العاملي يف امليدان االسرتاتيجي، إىل توصيف  ويف إثر »زلزال 

السلوك اإلعالمي الذي مارسته الواليات املتحدة تجاه العامل بأنه تطبيق للحرب العاملية الرابعة 

بامتياز. فإذا كانت الحربان العامليتان ـ األوىل  4]9] والثانية 945] والثالثة هي ما عرف بـ »الحرب 

اليوم،  التي ال تنفك تجتاح عامل  الرابعة هي تلك  العاملية  990](. فإن الحرب  الباردة« )945] - 

السياسيون واالسرتاتيجيون  بتقنياتها املختلفة. وقد خلع  االتصاالت  الفضائية وثورة  امليديا  عرب 

»الحرب  مثل:  عدة  أوصافاً  كربى  إعالمية  محطات  سّوقتها  التي  الحرب  هذه  عىل  األمريكيون 

الشاملة عىل اإلرهاب«، و»الحرب االستباقية«، و»الحرب الالمتكافئة «، و»الحرب ضد الفوىض«، 

و»الحرب الدامئة« وأخرياً »حرب الجيل الرابع«]2].

غري أن هذه األوصاف والتسميات تندرج عىل الجملة، يف وعاء اسرتاتيجي واحد، حيث راحت 

بها  التي أخذ  التأويالت  تكن  وأياً   .200[ أيلول/سبتمرب  الحادي عرش من  بعد  بقوة  تظهر معامله 

الخرباء منذ ذلك الوقت، فإن الوظيفة املرصودة للحرب العاملية الرابعة تقوم- بحسب االسرتاتيجي 

البلجييك ف.ب. هويغيه )F.B. Hoyghe(- عىل ثالث مزايا]3].

- املزية األوىل: اسرتاتيجية ومادية، وهي تعني حرمان الخصم من قواه، من قَبل أن يتمكن من 

الوصول إىل الواليات املتحدة وذلك عرب تدمري قواعده الخلفية. 

- املزية الثانية: رمزية ورادعة: وتعني، توجيه رسالة قوية لإلرهابيي وللديكتاتوريي، وإفهامهم 

]1]- »نيويورك تاميز«، املصدر نفسه.

الفارايب ومركز دلتا لألبحاث املعمقة – بريوت  التأسيس الديني للفلسفة السياسية األمريكية ـ دار  ـ  الغلبة  ]2]- محمود حيدر ـ لهوت 

2009 – ص 194. 

]3]- ف.ب. هويغيه – الجنون اإلسرتاتيجي يف الحرب العاملية الرابعة- ترجمة جورجيت حداد- فصلية »مدارات غربية« العدد الثاين – 

.Observations d’infostratégie aobsintostrat@club- internet.Fr صيف 2004 – نقالً عن
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أن الواليات املتحدة سرتد عىل أي رضبة. وبالتايل إحباط مشاريعهم ومنع انتشارها عرب الخوف 

من القوة العظمى. 

- املزية الثالثة: إيديولوجية وسياسية: وتعني نرش الدميقراطية يف العامل. ذلك أن ترويع أعداء 

السوق وحقوق  وتعميم  كلها،  األرضية  الكرة  الصالح يف  الحكم  لنرش  مقدمة  ليس سوى  أمريكا 

اإلنسان. فاملرشوع الحريب األمرييك يهدف، وفق التعبري املعتمد، إىل جعل العامل مكاناً أكرث أماناً 

للدميقراطية. وهذا يعني بشكل خاص جعل هذا العامل آمناً للواليات املتحدة.  

إن هذه املزايا التي شكلت »الهندسة الالهوتية« للجيل األخري من حكام الواليات املتحدة، 

العمل  لقواعد  أو مطابقتها،  تكييفها  لتربِّر حروبهم عىل عوامل، كان من املستحيل  كانت جاهزة 

األمرييك يف العامل إالّ بالقوة. لكن املحافظي الجدد مل يكتفوا بعد الحادي عرش من أيلول ]200 

بإشهار الحرص عىل أهمية مثل هذه االسرتاتيجية، بل إنهم قطعوا شوطاً إضافياً يف الطريق الذي 

بأن  االدعاء  عىل  يقوم  هؤالء  لدى  راسخ  اعتقاد  ومثة  الرسويل.  بُْعَده  الحريب«،  »جنونهم  مينح 

هناك استثنائية أمريكية قوامها، أن ما ال يحّق لسواها يف القانون الدويل ورشعة األمم املتحدة، إمنا 

هومباٌح لها. لذا ال ينفكون يعلنون أنهم يريدون اإلمرباطورية. ولكن- كام يزعمون- هي أمرباطورية 

ة ال تسعى إىل اغتصاب أية أرض، وال إىل ظلم أحد. إنهم يكررون أيضاً، أن عىل الواليات  خريِّ

املتحدة، الدفاع عن مصالحها، )ولكن هذه املصالح تتوافق ـ وأيضاً، حسب زعمهم ـ مع تحرير 

البرشية، وبالتايل مع منطق التاريخ...]]].

4 - بروباغندا إعالمية: النرص أو اإلبادة

عندما كتب ريتشارد بريل]2]، الذي لّقبه، املعجبون بأفكاره، بـ » أمري الظالم «، »ليس من حل 

وسط ألمريكا، إما النرص وإما اإلبادة«، مل يكن كالمه هذا، من قبيل الغلواء الساذجة. كان يعني 

يف العمق الطريقة التي ينبغي عىل الواليات املتحدة أالّ تحيد عنها، وهي تؤسس للقرن الحادي 

والعرشين. 

رمت  أن   ،)Hannah Arendt( أرندت  حّنة  األملانية  للفيلسوفة  سبق  ما  إىل  يرمي،  بريل  كان 

إليه، وهي تالحظ مسارات حرب فيتنام: »يجب أن نعمل ليس عىل غزو العامل، بل عىل التفوق يف 

معركة تستهدف عقول الناس«... وكانت تقول »إن هذا اليشء هو أمر جديد يف هذا الكّم الهائل من 

]1]- هويغيه – املصدر نفسه.

]2]- أحد أبرز املنظّرين لنظرية الفوىض الخاّلقة يف طاقم املحافظني الجدد وأحد مستشاري الرئيس جورج دبليو بوش يف وليته الثانية.
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الجنون البرشي الذي سجله التاريخ...«]]]. 

املعلقون عىل كلامت ريتشارد بريل األثرية، ذهبوا يف االستدالل إىل »بؤرة املعنى«، فوجدوا أن 

املحافظي الجدد، باقتناعهم، أن عىل الواليات املتحدة، إزالة محور الرش أو الزوال، وبتغذيتهم 

خطاب السيطرة املطلقة باسم وضعية الضحية، إمنا يضعون أنفسهم عن قصد يف السياق الصويف، 

بينام هم يُتهمون غالباً بالالأخالقية. 

مثل هذه اإلشارة، تنطوي عىل أهمية خاصة، لجهة تشّكل العامرة اإليديولوجية املركبة لالّهوت 

السيايس األمرييك، ولالهوت املحافظي الجدد بصفة مخصوصة. فالغلو اإلعالمي الذي يطفو 

العامرة  تلك  يرتجم  األبيض«،  البيت  »حكامء  لغة  ويكسو  الجديد،  األمرييك  الزمن  سطح  عىل 

اإليديولوجية يف ذروة مراتبها.

الشاملة ضد »اإلرهاب« و»الدول املارقة«، إىل  قد يكون من السخف إرجاع خطاب الحرب 

قلّة  يعاين  ال  السياسة  هذه  مثل  فعل  أن  فالحقيقة  أمريكية.  »وحشية«  إىل  أو  مزعومة،  »سذاجة« 

الغلو اإليديولوجي. فاإليديولوجيا، عىل ما هو معروف، هي يف بعض  بقدر ما يعاين  التمّحص 

املجاالت قناع للمصالح. وهي التي تحدد أيضاً، ما يعتربه كل واحد، أنها مصالحه. ثم إنها تقود 

أحياناً إىل توّسع يف الوسائل بالنسبة إىل الغائيّات، وبالتايل إىل مقاومة مثلث اإلرهاب واالستبداد 

والتكنولوجيا املنترشة ألسلحة الدمار الشامل. وبهذا املعنى فإن يف االيديولوجيا التي متثّل أهواء 

الجامعة البرشية، جانباً احتفالياً تّدعي إقامة حقيقة أكرث واقعية من الحقيقة، وذلك بقوة الخطاب 

وحده. وهذي هي بالضبط، حقيقة املحافظي الجدد]2].

لعل من أبرز مفارقات االنتشار اإلعالمي بعد الحادي عرش من سبتمرب، أن املخططات والربامج 

االسرتاتيجية التي تحكم النزاعات الدولية، باتت سلعة إعالمية عرب األثري. وهذا ال يعود بالطبع إىل 

شعور مراكز القرار بال جدوى أهمية االحتفاظ باألرسار. بل عىل العكس فإن كثرياً مام كان يعّد رساً 

اسرتاتيجياً أصبح مادة للتسويق مبا يؤديه من خدمات للمصالح العليا. وهذا ما حصل بالفعل عندما 

تحولت شاشات التلفزة العاملية إىل نواٍد للمناظرات حول قضايا يف غاية الحساسية والخطورة. 

التفكري االسرتاتيجي، لجيل  الرئيس بوش عنارص  فقد أعلن املحافظون الجدد املتحلقون حول 

الحرب العاملية الرابعة )G.W.O.T( مبجموعة من املبادئ، جاءت عىل الوجه اآليت:

]1]- حنة أرندت – فيلسوفة أمريكية من أصل أملاين. انظر كتابها: الثورة والحرية – رأي يف الثورات – ترجمة خريي حامد – دجار الكتب 

والوثائق القومية – القاهرة – 2011 – ص 161.

]2]- ف.ب. هويغيه – مصدر سابق.
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أوالً: العدو فريد ومطلق وإنه يتألف من هؤالء: اإلرهابيون، السلفيون، الشيعة، االستبداديون، 

البعثيون، األنظمة اإلسالمية، الديكتاتوريات ما بعد الشيوعية، وهي كلها متساوية- بنظر املحافظي 

الجدد- ألنها تؤلّف الخطر نفسه. 

والسالح.  الجرمية  بي  والنيّة،  التنفيذ  بي  العدائية.  والقدرة  العدائية  النية  بي  فرق  ال  ثانياً: 

فالحرب دامئة. من هنا، رضورة الوقوف عىل كل الصعد ضد أي خطر متوقع، سواء جاء من عدو 

معلن، أو من منافس محتمل. 

ثالثاً: الكرة األرضية هي ساحة املعركة. مل يعد هناك منطقة محميّة )أرض الواليات املتحدة 

عوامله  تُكبح  أن  دون  من  مكان  كل  من  يأيت  قد  اإلرهايب،  فالخطر، خصوصاً  مقّدسة(.  تعد  مل 

باعتبارات السيادة أو توازن القوى. عىل العكس، يجب القيام- بحسب هؤالء- بالهجوم عىل أرض 

الخطر يف العامل العريب واإلسالمي، وزعزعة األنظمة السيئة. 

رابعاً: السالح، يجب احتكاره. وإذن يجب القيام بالحرب للقضاء عىل األسلحة. من هنا، أهمية 

مسألة أسلحة الدمار الشامل. 

خامساً: الخطر يناقض متطلبات األمن املطلق. من هنا، الرضورة املزدوجة، للمراقبة الشاملة 

والقدرة عىل الرد ضد كل املخاطر. وهذا يقود إىل قيام العلم بكل يشء، كام يقوم عىل الشعور 

بامتالك قوة كلية القدرة والجربوت.. 

ببساطة شديدة، تبدو عقيدة »الجيل الرابع«، عقدية مركبة. فهي تخلط- كام رأينا- بي العنارص 

)املبادئ( الخمسة )العدو، نية العدو، األرض، السالح، والخطر(، ضمن مفهوم واحد. وبصورة 

أوضح، فإن هذا املفهوم، مفهوم يرمي إىل إزالة كل األخطار املحتملة دامئاً ويف كل مكان. ومبا 

أن توازن القوى ال يزال بصورة واسعة ملصلحة أمريكا، والعدو ال ميكن ردعه بالخوف من العقاب، 

كام كانت حال االتحاد السوفيايت، فإن املعركة ليس لها يف الواقع سوى هدفي: الزمن والصورة. 

-الزمن: ألنه يجب العمل برسعة قبل فوات األوان. 

-والصورة: فألن املحافظي الجدد مقتنعون بأن ]] أيلول/سبتمرب، هو مثن الخطأ املايض يف 

عدم القدرة عىل ترويع العدو]]]. 

]1]- هويغيه – املصدر نفسه.
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5 - الهوت اإلعالم كسالح مطلق

الغبطة، حي يجد من مأثورات الحداثة، ما  أكرث ما يحمل الاّلهوت اإلعالمي األمرييك عىل 

يسّوغ له أفعاله، ويضفي عليها صفة املرشوعية. ومع صعود املحافظي الجدد سيأيت من يستعري 

الدفاع  الثانية، ما يؤدي قسطاً من هذه املهمة. ولقد كان عىل وزير  العاملية  من موروث الحرب 

األمرييك يف عهد الرئيس جورج دبليو بوش دونالد رامسفيلد وهو ينشئ ذرائعيته لحرب العراق، أن 

يتذكر هذه الكلمة الشهرية لونستون ترششل قالها األخري يف العام 944]: »إن الحقائق االسرتاتيجية 

تحتاج يف كثري من األحيان، ألن تكون محميّة من جانب »حرس من األكاذيب«. وهذه املأثورة، 

من  بعيدة  ليست  األطروحة،  يشبه  ما  إىل  الجدد،  للمحافظي  السياسية  الثقافة  التي ستتحول يف 

فلسفة التربير الذي هو سمة راسخة يف التاريخ األمرييك. وهو ما سيُظهر لنا، مبا ال يقبل الغموض، 

الطريق الذي متتزج فيه األكاذيب السياسية بالحقائق االسرتاتيجية]]].

كثريون ممن يأخذون بهذه االستعارة الذرائعية، هلّلوا لرامسفيلد يف كشفه الجديد، لكن بالنسبة 

إىل ناقديه، سواء يف واشنطن أو يف بقية عواصم الغرب، فإن هذه األطروحة تعيد استثارة تاريخ 

الفلسفة الحديثة أكرث مام تستثري تاريخ الحرب العاملية الثانية]2]. 

مع ذلك، فإن األخذ بها من جانب فريق البيت األبيض، يجري عىل سبيل دفع الحجة، بعدما 

بغداد  تلت سقوط  التي  األعوام  ففي خالل  للرتاجع.  قابل  غري  والتّهم حداً  االنتقادات  بلغ سيل 

شاعت عبارة »حرس من األكاذيب«، للتدليل عىل دور األجهزة االستخباراتية واإلعالمية، يف إقناع 

الرأي العام، بدوافع الحرب، وتسويغ نتائجها عىل الرغم من موجات االستنـزاف والخسائر التي 

يتعرض لها جيش االحتالل، سياسياً وعسكرياً ومعنوياً. 

لقد امتألت الفضاءات اإلعالمية مبا ال حرص له من الوثائق، والصور، واملعلومات حول وجود 

أسلحة الدمار الشامل، وحول عالقة نظام صدام حسي املنهار بتنظيم القاعدة، وبأحداث الحادي 

عرش من أيلول/سبتمرب، لكن سيأيت بعد أسابيع قليلة من داخل مراكز القرار يف الواليات املتحدة، 

إىل  األوروبيي  الباحثي  من  عدد  وسيميض  »أكاذيب«.  محض  أنه  عىل  ذلك  كل  إىل  ينظر  من 

القول: »إن أهداف الحرب التي أعلنت عنها واشنطن ال يظهر فيها أي متاسك منطقي. أما أفضل 

الحجج الفكرية الدافعة للحرب فهي كانت عىل العموم التكتم والنكران...«]3].

[1[- John.G.Mason، Guerre d’irak et guerre Culturelle، Le revue Critique – No 682- mars 2004

[2[-  Mason، IPID.

]3]- هويغيه – الجنون اإلسرتاتيجي يف الحرب العاملية الرابعة – مصدر سبق ذكره.
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نيويورك، إىل توسيع  العاملية يف  التجارة  إدارة املحافظي الجدد مستغلة تدمري برجي  سعت 

دوائر التضليل تحت شعار »االتحاد من أجل السالم«. ومؤّدى هذا  الشعار الذي يطوي يف ثناياه 

آليات مبتكرة من الدمياغوجية السياسية املحكمة، هو إعادة إنتاج قناعات لدى الجمهور األمرييك، 

قبيل »بوش يكذب«، أو »هناك أمريكيون ميوتون«. صحيح أن هذه  الجادة من  تسّوغ االنتقادات 

أيضاً، وهي  إقالقاً  أكرث  تكون  قد  أنها  إال  بسابقتها،  متصلة  أخرى  مسألة  أثارت  القضية مبجملها 

مؤرخو  يجمع  البوشية«]]].  املضادة  »الثورة  رأس  تقف عىل  التي  لإليديولوجيا  الفلسفية  الجذور 

املامرسة الساسية األمريكية، عىل وجود شغف الفت لدى قادة الواليات املتحدة، قوامه، صناعة 

األكاذيب، وتشكيل حرس من املفكرين واإلعالميي، ومراكز األبحاث لتسويغها وتسويقها. 

آريال  يالحظ  كام  التربير-  متطلبات  عوملة  قلب  يف  املتحدة  الواليات  غدت  لقد  هكذا، 

لتاريخها  تاريخ طويل يف املجال »األخالقي«. وطبقاً  فالدولة األمريكية هي وريثة  كولونوموس- 

»الطهراين« الذي أَضَفتُْه عليها الربوتستانتينية الزهدية، حرصت عىل االضطالع بدور »منارة اإلنسانية« 

متأخرة ستلعب  الستينيات. ويف مرحلة  استخدمه جون فوسرت داالس يف  الذي  التعبري  عىل حد 

عنارص جديدة يف املجتمع املدين دوراً رئيساً يف صعود قوي لتلك النظرة املثالية املتجددة]2].

الوجه األبرز يف املثال اإلعالمي األمرييك سيجري اإلفصاح عنه إثر ]] سبتمرب حي تخوض 

مؤسسة الحرب األمريكية حروبها ونزاعاتها الدولية واإلقليمية بلغة دينية. يقول »ويليام رو« وهو أحد 

الذين عملوا يف الخارجية األمريكية إنه بعد الهجامت التي تعرضت لها بالده يف ]] سبتمرب أصبحت 

املحلية  القضايا  حساب  عىل  األمريكية  اإلعالم  وسائل  عىل  تهيمن  اإلرهاب  ضد  الحرب  أنباء 

العديد من صفحاتها لنرش املعلومات املتوافرة،  واألجنبية األخرى. وكرست الصحف األمريكية 

األمريكيون  الكتّاب  وبدأ  الهجامت.  نفذوا  الذين  الخاطفي  من  بهم  املشتبه  وخلفية  حياة  عن 

يركّزون يف مقاالتهم وموضوعاتهم وكتبهم عىل اإلسالم السلفي يف اململكة العربية السعودية أكرث 

من أي يوم مىض. وهذا يعود اىل أنها الدولة التي جاء منها معظم املشتبه بهم يف الهجامت. وبثت 

وسائل اإلعالم األمريكية آراء لكتاب وخرباء أمريكيي يوّجهون فيها اللوم للسعودية والدول الرشق 

أوسطية األخرى. ألنها ـ عىل حد زعمهم ـ وفرت البيئة املالمئة لوالدة نشاط اإلرهابيي. ويعزون 

ذلك إىل املناهج التعليمية الدينية يف تلك البلدان وغياب الدميقراطية وحرية التعبري]3]. إن ما يريده 

[1[- IPID.

]2]- آريال كولونوموس – ماذا لو أصبح العامل بروتستانتياً؟- ترجمة جورجيت حداد – فصلية »مدارات غربية« العدد الول – أيار )مايو( 2004.

]3]- ويليام رو، الختالف بني وسائل اإلعالم العربية واألمريكية »التحاد« الظبيانية 2002/1/30.
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الكاتب األمرييك من ذلك هو التأكيد عىل انخراط اإلعالم عىل الجملة يف الحملة الحربية التي 

النموذج األمرييك لإلعالم  النظر عن صدق مسّوغاتها. وإىل هذا يشكل هذا  بقطع  تقودها بالده 

أنظمة  من  نظامي  بي  الصارخ  التناقض  وعن  وبؤسها.  العاملية  الحالة  تدهور  عن  درامية  صورة 

القيم. بي نظام التوازن الذي ساد الحرب الباردة وبي التجريبية العاملية املحكومة مبا يسمى نظام 

الفوىض]]]. 

السؤال الذي يثريه الخرباء يف سياق تحليلهم تعامل وسائل اإلعالم الغربية واألمريكية مع مقولة 

اإلرهاب يبدو عىل الشكل اآليت:

العرب واملسلمي  والثقافية مع  ذريعة ملعاركه اإلعالمية  فيه  الغرب  يجد  قد ال  يوم  يأيت  هل 

سوى شعاره املستحدث »الحرب عىل اإلرهاب«؟

6 - ديانة الغرب اجلديدة

يف اإلجابات املقدمة حول هذا السؤال تبي أن الفكر السلطوي يف الغرب، استنفذ أكرث مخزونه 

املعريف يف سياق اجراءات الهيمنة التي شغلته عىل امتداد األحقاب الكولونيالية املنرصمة. وبعد 

»إنها  مقلقة:  مفارقة  أسرية  التحديد  وجه  عىل  املتحدة  الواليات  أصبحت  سبتمرب   [[ تفجريات 

مطلقة الهيمنة ومطلقة العزلة يف الوقت عينه« كام يقرر وزير الخارجية األسبق هرني كيسنجر]2].

لقد الحظ عدد من الباحثي يف فلسفة »امليديا« املعارصة أن ال يشء أكرث مدعاة لغواية التدخل 

املتجدد يف املجتمعات العربية واالسالمية من ذريعة الحملة عىل اإلرهاب والقضاء عليه. ولقد 

أفلحت الصناعة اإلعالمية الغربية يف إنجاز مساحة وازنة من عمليات توظيف ثقافة العنف عىل مدى 

عقود متواصلة. واملفارقة التي تظهر عند هؤالء هي أن اإلرهاب مل يعد مجرد مفردة وافدة من خارج، 

بل هي ستغدو مقولة تُسوَّق ويعاد إنتاجها بشغف نادر من جانب النخب املحلية. ولو كان لنا أن 

منيض يف استبيان القضية املطروحة لقلنا إن املشكلة ال متكث يف املبدأ األخالقي للموقف الذي 

يدين العنف األعمى، فهذا من بديهيات الفطرة اإلنسانية أىنَّ كانت انتامءاتها وهوياتها القومية والدينية 

والحضارية، وإمنا يف سياق الغزو الثقايف الشامل الذي يلعب فيه اإلعالم دوراً حاسامً. املشكلة إذاً، 

تكمن يف السياق الذي تندرج فيه مقولة اإلرهاب بوصفها مقولة صنعها العقل الغريب ومهَّد لها أرض 

املرشق العريب ومغربه. ثم مىض بها إىل الحد الذي وجدت من يحملها عن ظهر قلب من املثقفي 

]1]- ويليام رو – املصدر نفسه.

]2]- هرني كيسنجر- زلزال السيادة – جريدة واشنطن بوست- 2002/1/9.
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والخطباء واملفكرين. فلو نظرنا قليالً اىل )رشيط اإلخبار( من أوله، لََحقَّ القوُل »إن الحرب املفتوحة 

عىل اإلرهاب، هي حرب الغرب عىل منتج صنعه الغرب نفسه بإتقان، ليجد له سبيالً إىل استباحة 

املنطقة وتحويلها إىل ما هو ادىن اىل مستوطنات تنوء بالحذر والقلق والعنف األعمى«]]].

»اإلنديبندنت«،  صحيفة  يف  مقاالً  فيسك  روبرت  الربيطاين  الصحايف  كتب  نفسه  السياق  يف 

يشري فيه إىل ما  أسامه »دين الغرب الجديد« وفيه يتساءل: »ملاذا ال يتوقف الغرب عن نرش القنابل 

اليورانيوم املخصب عىل شعوب الرشق األوسط، وملاذا ال يتوقف عن إرسال جيوشه  وقذائف 

القادة العرب لسحق شعوبهم. ثم يضيف: إن العدالة ال  الحتالل أرايض املسلمي، وعن رشوة 

تُصنع من املياه املالحة حيث ال يزال قادة الغرب يرغبون يف أن يحكموا العامل وهم يخاطرون 

بأوضاعهم وسمعتهم ومستقبلهم السيايس وحياتهم. وكل ذلك بذريعة تسييل هذا املفهوم الغريب 

الذي يسمونه الحرب عىل اإلرهاب، وهو يف الحقيقة دينهم الجديد«]2]...

هذه الخالصة من مقالة روبرت فيسك، تظهر ـ إىل هذا الحد أو ذاك ـ مبلغ نقد الغرب نفَسه 

حيال مقولة راحت تستحل البيئات الثقافية العربية وترتسخ يف أعامقها. أما داللة األمر، فهي تتعدى 

البيان اإلعالمي ذلك بأن سمي بـ »دين الغرب الجديد« املثقل بذرائعيته، هو ثقافة مستحدثة آخذة 

يف التحول إىل نظرية معرفة لدى نخب واسعة جداً يف عاملنا العريب واإلسالمي، ثم لتتحول إىل 

ِفنَتٍ رشيدة يف طول االرض العربية وعرضها.

]1]- محمود حيدر – عقيدة الغرب املستحدثة – البيان – ديب 2014/4/26.

]2]- روبرت فيسك »دين الغرب الجديد« – »الندبندت« لندن – 2014/4/15.

الميديا تحت سطوة اإليديولوجيا
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]*[
محمود بري]]]

يتناول البحث التايل قضية امليديا بوصفها قضية سوسيو ـ ثقافية ترتتب عليها متشكُّالت 

بنية الوعي يف املجتمعات العاملية ومن بينها مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.

يسعى الباحث اللبناين محمود بري هنا إىل درس اإلعالم املعارص وثورة التصالت انطالقاً 

من رؤية تاريخية لفعالية الخب يف تشكيل وعي الجامعة الحضارية وثقافتها.

المحرر

ها يف الوصول بعد إىل  الرحلة العربية من اإلعالم إىل “امليديا” مل تكن سهلة البتّة، بقدر تعرثُّ

غايتها. ولو شئنا الشفافية لقلنا إنها ما تزال إشكالية متواصلة يحتدم بشأنها جدل كبري، فضالً عن 

أنها مبحث هائل متعدد األبعاد بي ما هو معريف وما هو تقني، وما يتصل بالتاريخ وما يرتهن للثقافة 

والحارض وما يتفاعل يف نفس الفرد كام يف املجتمع. 

“اإلعالم”  االستنقاع يف عرص  من  بعد  فال جدوى  امليديا،  عتبة  بلغ  الحديث  أن  طاملا  لكن 

للتعبري عن املفهوم املقصود، ألن لفظة اإلعالم باملعنى املطروق واملتعارف عليه، يبدو أن دورة 

الحياة قد تجاوزته، مبقدار ما تجاوزت “امليديا الجديدة” مختلف الكوادر واألطر التي وضعتها 

تقدميه مبعنى  التقليدي املوّجه والذي لطاملا جرى  النمط اإلخباري  فهذا  الدورة لإلعالم.  هذه 

“التبليغ”، وكان يجري توجيهه بداية من جانب السلطة )الدولة( إىل “الرعايا”، إمنا كان يدور يف 

خدمة الدولة إياها، وال يلتزم ال بالحقيقة وال بالواقع املعيش، بل مبا ينبغي أن تكون عليه األحداث 

*ـ باحث يف سوسيولوجيا اإلعالم والتواصل ـ لبنان.
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وأخبارها ليك تسهم يف مسرية السلطة وسالمة السلطان. واإلعالم التقليدي بهذا املعنى كان أوالً 

وأخرياً إعالم السلطان أو الدولة ولسانها الذي “تبلِّغ” بواسطته رعاياها ما تتطلّبه منهم وما ينبغي 

عليهم معرفته والقيام به أو االمتناع عنه. بهذا املعنى كان اإلعالم مبفهومه التقليدي املُشار إليه، 

ابن السلطان وخادمه. وعىل العكس جاءت امليديا” التي هي ابنة الفرد االجتامعي، يسوقها كام 

يشاء، ويُلِبسها ما يختار لها من أزياء، ويوجهها إىل من وما يريد ويختار، بعيداً عن “عسس” الدولة 

التي  الجديدة  ابنة املجتمعات  القول إن امليديا بهذا املعنى هي  السلطة. وميكن  وعن مصلحة 

أنشأتها. فهي لسان الناس خارج متطلّبات السلطان، ولسان الفرد بوجه طاغوت السلطة ومحاذيرها، 

ولسان املجتمع املتحرر من قيود التقليد، املجتمع مبا هو أفراد من كل شكل ومزاج. اإلعالم كان 

“نظامياً” مبعنى ارتهانه ألسس وأهداف محددة ال ينبغي أن مُتّس وال أن يحيد عنها، بينام امليديا 

السلطة  وأوامر  الدولة  ليس عن رغبات  والتعبري،  الحدود املفروضة،  الخروج عىل  الجديدة هي 

بنفسه، وعن رأيه الخاص وهواه  الفرد والتعبري عاّم يهمه  ومحضوراتها، بل عاّم يعتمل يف صدر 

الشخيص ومصلحته الذاتية وحلمه الذي يختاره. وإن شئنا التبسيط التعميمي نقول إن اإلعالم هو 

نرش رأي الذين فوق، بينام امليديا هي بث ما يف نفس الفرد والقوم ويف الذات الفردية والجامعية.

جمال عمومي جديد

تاريخياً ارتبط مصطلح اإلعالم مبؤسسات الصحافة املكتوبة، ثم انضّمت إليها اإلذاعة فالتلفاز. 

كانت وظيفته تتمثل يف إنتاج مضامي ُمعّدة ُمسبقاً وموّجهة لـ “الجمهور”. أما امليديا فقد قفزت 

من بي أيدي السلطان وأدواته )السلطوية( ورقاباته العتيّة، وامتطت صهوة التقنيات الحديثة الرقمية 

بعمليات  فقط  ليس  تقوم،  والتي  املحمول...  والهاتف  كالحاسوب  السيربانية  عامل  يف  الضاربة 

التوصيل والنقل والتواصل، بل أيضاً بعمليات النقد واالبتكار والتجديد وإبتداع اآلراء واملواقف 

واإلذاعة  والتلفاز  الصحيفة  وظيفة  تؤدي  أصبحت  الجديدة  التقنيات  هذه  أن  صحيح  والنرش.  

ضمن  من  يكون  أن  ُملزماً  يعد  مل  الذي  للفرد  الشخصية  باللمسة  متيّزت  أنها  إال  معاً،  والكتاب 

يتمكن من إيصال صوته،  الكالسيكية، ليك  ناصية” اإلعالم يف صورته  الذين “أمسكوا  “الُنخبة” 

وصار يف إمكان أّي كان أن يقول وينرش ما يراه، وأن يُعرّب عن أفكاره ورغباته ومصالحه، من دون أن 

يكون سجي التلّقي واالستامع والتنفيذ. وهذا ما أسقط فكرة الحتمية يف الخطاب اإلعالمي، والتي 

كانت تحكم اإلعالم العريب تاريخياً )عىل وجه التحديد( ومعه أيضاً الديكتاتوريات املشابهة، وفتح 
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الباب واسعاً أمام مجال إعالمي عمومي جديد يختلف عن الذي كان قامئاً، مجال يصنعه املواطن 

وليس الدولة، وبالتايل فهو مجال عمومي حقيقي وُمعربِّ عن مكنونات الصدور، عىل الرغم من 

اإلعالمي  العمومي  اإلعالمي  املجال  تحكم  كانت  التي  ذاتها  الرصاعات  دائرة  ضمن  مراوحته 

التقليدي. ومع التداخل واالندماج بي وسائل اإلعالم الكالسية ومنتوج امليديا  وتقنياتها الحديثة، 

ازدهر التنافس والتفاعل بينهام، وكان يف ُمجمله لصالح اإلنسان والحرية. فامليديا االجتامعية هي 

وسط فردي دينامي يتحقَّق يف الوسط الجمعي والجامهريي.

والواقع أن انتشار التقنيات اإلعالمية املتصلة بامليديا الجديدة واإلنرتنت، أنتج عدداً متصاعداً 

من اإلشكاليات واملامرسات تختلف عام كان سائداً تاريخياً بشأن إنتاج املعنى والثقافة والسياسة 

إعادة  وبالتايل  واملشرتك،  الذايت  الوعي  تشكيل  إعادة  ميدان  يف  ذلك  بكل  املتصلة  واملفاهيم 

تشكيل املجتمع. فالصحافة اإللكرتونية عىل سبيل املثال، جاءت بخطاب صحفي مستحدث، 

ومامرسة إعالمية جديدة، سواء من حيث إنتاج املضمون أو تأسيس عالقة جديدة مع املجتمع 

املتفاعل. والثابت أن هذا النوع املستجد واملتسارع من الصحافة “اللحظية” الذي اكتسح العامل 

كلّه، مل يولد كُمعطى مكتمالً، بل جاء مبنزلة ابتكار تقني فكري اجتامعي ثقايف متفاعل مع الذات 

ديناميات ال حرص  ُمتوقّع ووفق  يتجدد يف سياق غري  راح  ابتكار  الحدث، وهو  اآلخر ومع  ومع 

عليها  يتبارز  التي  الحلبة  من  نوعاً  الجيب(  هاتف  أو  الحاسوب  )شاشة  الشاشة  من  جاعالً  لها، 

فكأنهم  أفراده،وبالتايل  يعرفون  وأمام جمهور عشوايئ ال  األخبار واألفكار مبا عندهم،  أصحاب 

أفسح  ما  وهذا  فيهم.  التهديدي  أو  اإلغرايئ  التأثري  وال  أناس ال ميكنهم رشوتهم  إىل  يحتكمون 

لظهور “شخصيات” جامهريية جديدة، كل قوتها يف ما تعرضه من أفكار ومواقف وما تحاجج به 

من آراء، بديالً من وجوه “ُمستعملة” وأسامء مشهورة وشخصيات قامئة وُمكرّسة وال تُفسح مكاناً 

لسواها. وهذا كان من أخطر وأحدث مثار امليديا الجديدة.

وجهًا لوجه أمام طواحني اهلواء

لقد مثّل الفضاء اإللكرتوين انفتاحاً غري مسبوق وال مثيل له يف تاريخ الثقافة العربية، وشّكل يف 

الوقت عينه انكشافاً غري مسبوق ألمراض هذه الثقافة وعاّلتها حيث ُوجدت. ومن خالل أمراض 

األفكار  وأمراض  واملجتمعات،  السلوك  أمراض  تجلّت  إليها،  وما  والسياسة  واملعرفة  الثقافة 

املسبقة والعادات الطاغية والتقاليد الحاكمة. وهذا كلّه هو ما أنتج مجتمعاً جديداً مبعنى ما، هو 

حلقات الجدل
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مجتمع هذه امليديا الجديدة املتحلل من قيود التقليد وطقوس التكرار واإلعادة واجرتار املُكرر 

املُعاد من دون أفق وال مخرج. فبعدما كان اإلعالم العريب عىل سبيل املثال، يف مرحلة أوىل، مرآة 

أحادية  الهوية )تعرب عن وجه السلطان ووجهات نظره(، وتعكس بشكل عام وسطحي حالة جامعية 

ملواجهة االستعامر واإلمربيالية والشيوعية )...( تحت هيمنة واحتكار السلطة والنخبة، أصبحت 

اً عن هوية حرة ومتعددة ومتنوعة للعامل، وهي هوية أكرث غنى وحيوية مبا ال  امليديا الجديدة ُمعربِّ

يُقاس، عىل الرغم من أنها كانت )وما تزال( قيد التشكيل.

)القرن  العرص  الجديدة هذه هي مصطلح  إن امليديا  القول من دون مغاالة وال مغامرة  ميكن 

الواحد والعرشين( الذي نستخدمه لتعريف كل ما ميت إىل شبكة اإلنرتنت وعملية التواصل الهائلة 

نقلتنا  التي  التكنولوجيا الضوئية  وامليسورة، والتفاعل بي الصورة والصوت والحركة عىل مرسح 

إىل عاملها، عىل الرغم من أن الشبكة العنكبوتية تلك ما انفّكت ضعيفة حيناً وبدائية أحياناً وغري 

منتظمة يف الغالب، يف الكثري من أقطار عامل عريب مل تعد توحده... وال حتى اللغة التي باتت 

تتهالك تحت وطأة اللهجات والتعابري واأللفاظ واألصوات الُخالسية الناجمة عن تزويج ألفاظ من 

عامية هذا البلد أو ذاك بألفاظ أخرى من اإلنكليزية أو الفرنسية أو الهندية أو األوردية...، لتوليد 

لغة  ليس  وهو  أوصاله،  معظم  يف  مفهوم  شبه  لكنه  متنافر...  متدابر  ُمختلط  كالمي  تفاهم  حقل 

عربية يف النهاية. وهذا عىل العكس من لغة الصورة ومقاطع الفيديو مام أتاحته امليديا الجديدة، 

والتي ال تحتاج إىل مهارات خاصة لفهمها واستيعاب مضمونها، كأي مشهد يحصل أمام املرء يف 

الشارع. لذلك رمبا ما انفّك الخطاب العريب اإلعالمي الراهن مرتبكاً ومضطرباً يف دّوامة التعامل 

األساسية  ِسمتها  شبابية  بنكهة  غالباً  املُتّسمة  وإرهاصاتها  الجديدة  امليديا  هذه  مع  االضطراري 

الجموح خارج املُعتاد عليه. واملالحظ أن الخطاب اإلعالمي العريب عاىن وما انفّك يُعاين الحرية 

واإلرباك أمام هذه امليديا وإنتاجاتها اليومية املتدفقة؛ ينظر إىل مستخدم هذه التقانة التعبريية عىل 

أنه ناشط يف حقل إعالمي غريب، هو بديل من اإلعالم املتعارف عليه، ويستهول أو يستنكر أو 

يتفاجأ أو يُعجب... دامئاً مبا يجده يف هذا النوع الجديد من اإلعالم من حرية )يسميها يف الغالب 

نقاشات  تهدأ(، ومن  أن  تلبث  لن  أنها  أمل  الشبابية، عىل  الفوىض  من  )يعتربه منطاً  تفلُّتاً( وتنّوٍع 

للحوار داخل الطواحي الهادرة، حيث يتكلم الجميع مع الجميع، وال يفهم أحد  )يراها تجسيداً 

عىل أحد(. وحي يعطف اإلعالمي التقليدي عىل أبناء هذا الجنس من اإلعالم البديل، يرى فيهم 

ضحايا لِقوى )افرتاضية( عاملية )ورمبا إمربيالية حسب الرغبة( تقودهم لتحقيق غاياتها )الجهنمية( 
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وتستخدمهم للقضاء عىل “إعالم األمة وثقافتها” وبالتايل عىل “شخصيتها الفريدة”. وهذا ما يدفع 

الهواء يف  العمل عىل مصارعة طواحي  القديم( إىل  ه  )ولُِنَسمِّ التقليدي  آباء( اإلعالم  آباء )بعض 

محاوالتهم مواجهة امليديا الجديدة التي ال ميلكون فكاكاً من عظيم سلطانها وتأثريها.

صناعة اخلب يف الشارع

إن تداخل وسائل اإلعالم التقليدية وإنتاجات امليديا الجديدة بتقنياتها التي قّربت املسافة بي 

الحدث والخرب املصّور عنه، حتى جعلتها صفراً )كام لدى نقل حدث اصطدام الطائرة الثانية ثم 

الثالثة بربج التجارة العاملي يف حدث ]]/9(، أّدت جميعها إىل تحويل اإلنسان )يف أي بلد كان ومن 

أي طبقة معرفية أو اقتصادية...( إىل ُمتابع تُشّده هذا امليديا وتضطره إىل متابعتها بذهول وشغف. 

والنتيجة املبارشة لذلك جاءت عىل شكل تأثّر وإعجاب بهذه امليديا، ثم ارتقت إىل مرحلة التدخل 

فيها واملشاركة يف إغنائها أوالً بالتعليق )انتقاداً أو مديحاً(، ثم باملشاركة يف نقل الحدث، أي يف 

صناعة الخربيف الشارع مبارشة يف مشهد حدوثه. وشيئاً فشيئاً راحت خربة الشخص غري املحرتف 

تتقّدم وتتطّور حتى بات يف وسعه نقل وجهة نظره بطريقة أفعل وأجدى، وصار مبقدوره التبشري مبا 

يختاره والتحذير مام يكرهه. ومن هنا انتقل إىل ميدان املشاركة يف صناعة الرأي العام. وهكذا باتت 

امليديا الجديدة نوعاً من املصانع الناشطة إلنتاج الرأي العام، لتحّل بذلك، وإن عىل مستويات 

ّناع التقليديي للرأي العام من كبار املُنظّرين واملفّكرين وأصحاب املشاريع  دنيا أحياناً، محل الصُّ

السياسية أو الرؤى من نوع “رصاع الحضارات” وما إليه. وجاء التطّور املتواصل واملستديم بال 

توقّف يف تكنولوجيا امليديا الجديدة ووسائلها، ليُنيشء موجة متصاعدة من التفكري املبني حول 

ال” يف توجيه الرأي وصناعته، وبالتايل دورها الفاعل يف  دور شبكات التواصل االجتامعي “الفعَّ

إحداث تغيريات عميقة يف مالمح املجال العمومي للميديا ويف مقدرته عىل تشكيل املجتمعات 

بطرٍق جديدة. وعىل األثر قام أباطرة اإلعالم التقليدي باملزيد من محاوالتهم للتشكيك بصدقية 

هذه امليديا وتبهيتها، فاتهموها بالسطحية وبالترّسع وبعدم التعّمق وباملغاالة وبالشعبوية... إال أن 

مثل هذه االتهامات كانت رسعان ما تتطاير وتنطفئ مبجرّد متابعة الناس لحدث ما يحصل يف بلد 

بعيد، حيث ميكن ملن يرغب أن يتابعه لحظة بلحظة من خالل وسائل امليديا التي تصبح متيرّسة 

مختلف  املتابعي يف  من  إضافية  ِقبل جامهري  من  تناوالً  أقرب  وبالتايل  تكلفة  وأقل  فأكرث  أكرث 

بلدان العامل. فاألُعطيات التي قّدمتها هذه امليديا وتقّدمها تبقى دامئاً أبلغ تأثرياً من كل الهجامت 
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ضّدها. ومن جرّاء اكتساح هذا النمط الجديد والناجح من اإلخبار الرسيع والشامل، راح األخصام 

التقليديون )وال سيّام يف املجتمعات العربية(  يتوّسلون مختلف الطرق والوسائل لقطع الطريق 

ناع” التقليديون للرأي  أمام امليديا وذلك لإلبقاء عىل كراسيهم يف مواقعها عىل اعتبار أنهم “الصُّ

تستخدمهم.  التي  “الدولة”  وُسلطان  وبدفع  الشاشات،  أو  الصحف  خالل  من  بلدانهم  يف  العام 

ونجح هؤالء يف تشكيل نسق فكري يف األوساط املحيطة بهم يعارض الدور الذي تَُؤدِّيه امليديا 

االجتامعية يف الحشد والتعبئة وصناعة الرأي العام، وينتقد قدراتها املستجدة يف تحويل األفكار 

البسيطةإىل قوى فاعلة يف املجتمع. ومنهنا راحوا يقلِّدون أشباهاً لهم سبقوهم هىل هذا الدرب 

يف الغرب، ممن عادوا وعاندوا امليديا الجديدة ورموها بالُحرُم وحاولوا تكبيلها بالتشاؤم منها ومن 

من  متهافتة وجدت  نظريات  السطح  وهكذا طفت عىل  تؤّديها يف غري مصلحتهم.  التي  األدوار 

بهم  الغرب )ولحق  فاختلقوا يف  الجديدة،  للميديا  الشامل  الزحف  يعمل عىل تسويقها ملواجهة 

التكنولوجيا.  الفوبيا من  بـ"التكنو ـ فوبيا" أو  املعرِضون يف بعض بالد العرب العرب( ما أسموه 

فقد  الرقمية،  واألجهزة  السيربانية  التكنولوجيا  خالل  من  تعمل  الجديدة  امليديا  أن  اعتبار  وعىل 

وأنها مصدر عجز كثريين عن  تكنولوجيا االتصاالت عويصة”  “أن  حاول أخصامها تسويق فكرة 

ياً غري متكافئ لرجل الشارع، واعتداء عىل شخصه بذريعة أنه ال يعرف،  اعتامدها، وأنها متثّل تحدِّ

وبالتايل فاإلعالم العتيق هو األسهل واألنسب.... إىل ما هنالك. إاّل أن ذلك كلّه مل يؤِد إىل النتائج 

الجديدة ومتابعيها ومامرسيها عىل مختلف األجهزة  املتوخاة، حيث إن املعتمدين عىل امليديا 

املناسبة من هواتف جيب وأصناف آالت الكومبيوتر واألجهزة اللوحية، باتوا يُعّدون باملليارات 

حول العامل، وهو رقم يف تصاعد مستمروله الَغلَبَة... كيف ال وأن تكاليف األجهزة  واإلنرتنت تسري 

يف مسار انحداري. 

ليست التكنولوجيا وحدها...

التكنولوجيا  فهذه  وحدها.  التكنولوجيا  بفضل  تتوافر  ال  امليديا  أن  العميل  بالدليل  ثبت  لقد 

التغيري  الوحيد يف عملية  العامل  التواصلية والسياسية، لكنها ال متثل  توفر أدوات جديدة للحياة 

واملعرفية  اإلنسانية  العنارص  إغفال شبكة  أنه ال ميكن  ذلك  بأي حال.  السيايس  املجتمعي وال 

وال  التكنولوجيا،  تصنعها  ال  فاألحداث  ذاته.  حد  يف  األحداث  لواقع  الـُمَؤلَِّفة  والتخصصية  

تحديداً تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، بل تكون وليدة مجموعة ُمَعقَّدة من تفاعالت “برشية-تقنية/ 
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humano-technical” تتحرك يف مسار مستقل عن رغبة من يتابعها أو من ينقلها. إاّل أن ميزة امليديا 

نظره.  تفاصيل معينة تخدم وجهة  يُركِّز عىل  أن  بالصورة والصوت  الحدث  ناقل  أن يف وسع  هنا 

وهذا يُشبه ما ميكن أن يفعله الكاتب يف صحيفة أو املذيع عرب شاشة، لكّن التأثر بناقل الصورة 

والصوت من أرض الحدث يحتفظ بسبق األولوية، ويكون له التأثري األبلغ، ما يعود يف النهاية إىل 

صالح امليديا عىل حساب اإلعالم القديم. وهذا ما دفع باإلعالم القديم إياه إىل محاولة اللحاق 

بالركب، فإذا باملراسلي يرتاكضون مع كامرياتهم إىل مواقع األحداث لنقلها”عىل الهواء مبارشة”، 

أو بعده. إمنا ال تصّح  الحدث  بالنظر إىل قُرب موقع  نادرة  فيه مرّات  النجاح  يتحقق  الذي  األمر 

املراهنة بكل ما يف الجيب عىل هذا. فامليديا الجديدة  ومجاالت اإلعالم واالتصال واملامرسات 

املرتبطة بهام، كلها ظواهر تاريخية بطيئة التشّكل ومتغرية يف اآلن ذاته، وهي أغنى بكثري من أن 

يطمح اإلعالم القديم إىل منافستها.

والواقع أن االهتامم االستثنايئ بالدور الذي تُؤدِّيه امليديا الجديدة يف تداول قضايا الشأن العام 

ومناقشتها والتأثري يف صناعة الرأي، يكاد يكون العالمة األبرز يف ميادين البحوث األكادميية حول 

ده ماكس فيرب  اإلعالم العرصي وعلوم االتصاالت. ذلك أن الفعل االجتامعي، باملعنى الذي حدَّ

)Max Weber(،يكون محكوًما بالوظائف التواصلية التي تتيحها شبكات التواصل االجتامعي 

بالذات. لقد وضعت هذه الوظائف شبكة اإلنرتنت يف مقدمة االهتاممات السوسيولوجية وظهرت 

كأنها الدافع األسايس الذي أدَّى إىل إبراز دور الفرد يف بناء واقعه االيومي ويف إعادة َهيَْكلَِته عىل نحو 

يه عامل النفس االجتامعي كارل ويك )Karl Weick(: دور الفرد الحيوي يف تجسيد الواقع.]]] ما يَُسمِّ

اللغة أواًل...

يالحظ أن مرحلة االنبهار الراهنة بتطور أنظمة االتصال املندمجة ومبا تتيح تحقيقه ملستخدمها، 

التلفزيون  التي عرفها املجتمع البرشي سابقاً غّب ظهور اإلذاعة ثم  هي أشبه ما تكون باملرحلة 

والسينام، وهي املرحلة التي ازداد فيها بشكل قوي دور وسائل اإلعالم يف التوجيه والتأليب، حيث 

ال ومبارش  ساد االعتقاد يف تلك اآلونة أيضاً، ذلك أن وسائل االتصال الجامهريي تتمتع بتأثري فعَّ

]1]- كارل ويك هو أحد أبرز رواد نظرية النُّظم )Theory of Organization(، وتدور أعامله حول كيفية تََشكُّل املعنى يف النظم بصورة 

عامة، فهو يعتب أن التنظيم يََتَشكَّل من التفاعالت.
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عىل رأي الفرد وبالتايل عىل سلوكه. وهو اعتقاد اختزلته نظرية ُعرِفَت بنظرية الرصاصة أو الطلقة 

السحرية،  ومغزاها أن الرسالة اإلعالمية بالغة القوة يف تأثريها وأشبه ما تكون بالطلقة النارية التي 

إذا صّوبت بشكل دقيق فإنها ال تخطئ الهدف مهام كانت دفاعاته.

أدبيات  عىل  بظاللها  تَُخيِّم  واالتصالية  اإلعالمية  بالتقنيات  االنبهار  مرحلة  فإن  أيضاً  واليوم   

تشغيل  يف  واملهارة  الرقمية  الثقافة  من  معقوالً  حّداً  ميتلك  من  وكأّن  ويبدو  واالتصال.  اإلعالم 

الجديدةاملتميّز  امليديا  مجتمع  إىل  ما  بطريقة  ينتسب  واستخدامها،  والتواصل  اإلتصال  أجهزة 

اللغة باعتبارها الفضاء  بالرسعة والتأثري والحرية الشخصية. وكل ذلك ما كان له أن يتم من دون 

التعبريي املناسب لبناء املجتمع التواصيل وبالتايل الفكر التواصيل املتفاعل ضمن سلسلة غري 

متناهية من املهارات والتقانات والثقافات والسلوكيات املتداخلة بشكل يكاد يكون غري منضبط، 

بل وعشوايئ أحياناً، وغري قابل للقياس. ومن العسري إن مل يكن من العبث العمل عىل محارصة هذا 

الفكر أو احتوائه أو تقييده. فهو وليد نظام بالغ التعقيد ومسكون بالفوىض بحيث تستحيل مواجهته 

كام  التنبؤ بحاالته املقبلة.  

وبالنسبة العتبار اللغة فضاء التعبري املثايل فهذا يعود إىل ما تتمتع به من “طواعية”، ما يتيح صناعة 

الوضوح والتشويش يف آن وحسب الرغبة، وإنتاج التوافق واالختالف كذلك، ومامرسة االعرتاف 

واالستبعاد، وتحقيق اإلظهار واإلخفاء، للتفاهم. فاللغة كام قال هايدغر )Heidegger( هي قضية 

الكائن وحقيقته، وهي مسكنه وبيت الوجود عىل حدِّ تعبريه. لذلك يدعو دريدا  )Derrida( “إىل 

نظرة جديدة للغة، يتحول فيها الواقع إىل مجموعة من األقنعة البالغية”. فاللغة حسب تعبريه “هي 

التي تُْنِشئ مفاهيمنا عن العامل، وهي التي تصنع العلم والفلسفة وامليتافيزيقيا.]]]

ولذا فهو يدعو إىل “استعامل حّر للغة بوصفها متوالية ال نهائية من اختالفات املعنى”. 

ويف سياق الحديث عن شبكات التواصل االجتامعي، فاللغة هي الـمجال األسايس والنسيج 

األول للغالف السيميايئ الذي يتحرَّك يف فلكه املجتمع. ومن هنا أهميتها من جهة وخطورة شبكات 

التواصل التي يف وسعها )وهي ال تني تعمل عىل( تحديد منظومة األخالق والقيم املكيِّفة لحياة 

التواصل االجتامعي كمحدد  التقليل من خطورة شبكات  الخطل غري املُجدي  لذا فمن  الناس. 

أسايس لبناء الرأي العام، يف حي أن مستخدمي هذه الشبكات حول العامل يُعّدون باملليارات، 

]1]- عبد الله إبراهيم، سعيد الغامني، عواد عيل، معرفة اآلخر: مدخل إىل املناهج النقدية الحديثة، )املركز الثقايف العريب، 1990(، ص 139.
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وهم عىل تزايد متواصل. وال ينبغي االكتفاء باعتبار هذا التواجد اللجب والحضور الفاعل لشبكات 

التواصل االجتامعي يف حياة الناس، مجرّد حتمية تكنولوجية، بل ينبغي اعتباره حضوراً فاعالً يف 

حركة التغيري االجتامعي، وعامالً حاسامً يف اختياراته، وُمَولِّداً  حقيقياً للفعل االجتامعي والسيايس.

 واتزاب وتويرت وفايسبوك 

ي بـ«الربيع العريب« أواخر العام ]]20، حي لعبت وسائط التواصل  ولنتذكر بواكري حالة ما ُسمِّ

االجتامعي ذلك الدور املركزي بالغ األهمية يف تأليب الناس وتحريك املجتمع واندالع الثورة يف 

تونس )بدايًة(، وسط إرباكات كربى واجهت الحكومات واألجهزة املكلفة بحفظ األمن. االعتقاد 

يُْعرَف  أصبح  ما  سياق  قامت يف  التي  الثورات  أن  يؤكد  كُرُث  ومهتمي  باحثي  أوساط  السائد يف 

غرار  االجتامعي، عىل  التواصل  أدَّته شبكات  الذي  الدور  لوال  لِتَْحُدث  كانت  ما  العريب  بالربيع 

تويرت وفيسبوك، يف تعبئة الرأي العام يف البلدان املعنية. كذلك ميكن استعادة أحداث االنقالب 

حيث  عموماً،  السياسية  الحياة  هزَّ  الذي   ،20[6 يوليو/متوز  خالل  تركيا،  يف  الفاشل  العسكري 

الرئيس  نظام  أَنَْقَذ  الذي  القوي  امليدياتييك  الوسيط  هي  أيضاً  االجتامعي  التواصل  مواقع  كانت 

الرتيك رجب طيب أردوغان من محاولة الجيش االستيالء عىل السلطة، بعدما كان االنقالبيون من 

أردوغان،  بالرئيس  إياها يف سعيهم لإلطاحة  التواصل االجتامعي  جهتهم قد استخدموا شبكات 

النظام الزمام. والحدثان يؤكدان أمرين ال  حي سيطروا عىل الوضع لوقت قصري قبل أن يستعيد 

التواصل االجتامعي يف  الفاعل لوسائط  الدور  تؤكد  العربة من كٍل منهام: األوىل  تفويت  ينبغي 

أو ما شهدته تركيا  العرب  بلدان  العريب يف بعض  بالربيع  َي  تفجري حوادث كبرية من وزن ما ُسمِّ

من محاولة انقالبية. وهذا ما وصل ببعضهم إىل إسباغ توصيف »املعجزة« عىل وسائل التواصل 

رة الثورات«. وهذه هي العربة الثانية. إاّل أن هذا اإلرتقاء بالتوصيف إىل درك  هذه واعتبارها »ُمفجِّ

املبالغة ال مينح املسألة صدقية ثابتة، والسيّام أن إفشال االنقالب الرتيك مثالً تّم عن طريق وسائل 

التواصل االجتامعي ذاتها. ويستند هذا االعتقاد إىل األثر الداليل الذي يَُخلُِّفه االستخدام العمومي 

للميديا االجتامعية، حيث استخدم أردوغان يومها  تطبيق فايس تايم )FaceTime( يف الوقت الذي 

سيطر فيه االنقالبيون عىل القناة الرسمية الرتكية »يت آر يت«، وطلب من األتراك النزول إىل الشارع 

لحامية النظام ومحاسبة الجناة.  فهذا أكّد محدودية قدرات شبكات التواصل االجتامعي، وامليديا 

الجامهريية بشكل عام، يف مجال الحسم املطلق عندما يتعلق األمر بالقضايا االجتامعية والسياسية 
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الكربى، وقضايا الرأي العام. وهذا ما سبقت اإلشارة إليه بطريقة مختلفة، من خالل اإلضاءة عىل 

النسيج السوسيولوجي الدقيق واملعّقد الذي تجري األحداث والثورات واالنقالبات عىل أساسه. 

االجتامعي،  التواصل  شبكات  وليد  كان  االهتامم  اجتذب  الذي  الحدث  بأن  االنطباع  ساد  ولنئ 

فاألحرى مالحظة أن وسائل التواصل تلك كانت مل تكن غري الشاشة التي بالحدث إىل الظهور 

ليست  الجديدة  فامليديا  الحدث.  تكون هي صانعة  أن  وأضاءت عىل خفاياه وجوانبه، من دون 

هي الجهة التي تصنع األحداث، بل القوة التي تعمل عىل دفع األحداث إىل الظهور مستفيدة من 

فعاليتها التقنية والفنية ومن فائق رسعة بثّها للمعلومات وتبادلها. وألن امليديا هي املرسح الذي 

تتوافر عىل خشبته أشكال الحدث وخواصه وأركانه، كام هي جارية عىل أرض الواقع، ويف وقت 

حدوثها بالذات أو بعده بقليل، بفضل التكنولوجيا وأدواتها التواصلية، فهي تظهر مبنزلة املفّجر 

وتوزيعه  الحدث  نقل  وسيلة  إن  حيث  مغلوط،  افرتاض  عىل  يقوم  وهم  وهو  للحدث،  والصانع 

ليست أبداً ُمسبب هذا الحدث وعلّة وجوده.  وفشل االنقالب عىل الرتيك أردوغان مل يكن حقيقة 

له  بُنية عسكرية وشعبية موالية  تايم )FaceTime(، بل يف توفّر  يف مجرّد استخدامه تطبيق فايس 

تحرّكت لتلبية نداءاته. 

االجتامعي  التواصل  شبكات  عمل  لطبيعة  املناسب  الفهم  يف  هنا  الواقعية  الحقيقة  تكمن 

لنظرية  بالفهم األفضل  ترتبط  ذاته. وهذه بدورها  الحدث االجتامعي  يتحقَّق يف حدوده  كوسط 

تنظر  والتي  املايض،  القرن  ستينات  مطلع  برزت  التي  الفيزيائية   )Chaos Theory( الفوىض 

تؤّديه شبكات  الذي  للدور  يتيح فهاًم أشمل وأفضل  الالخطيّة]]] مبا  الديناميكية  النظم  إىل فهم 

التواصل االجتامعي يف تكوين الرأي العام، خارج أطر النظريات الكالسيكية للعلوم االجتامعية 

التي كانت شائعة. 

والحقيقة أن اعتامد نظرية الفوىض، بعد إفراغها من خصائصها الرياضية والفيزيائية، له الدور 

األبرز  يف تفسري املشكالت االجتامعية املتصلة باإلعالم الجديد عموًما، وال سيّام يف موضوع 

يحمل  خطي،  ال  دينامي  اجتامعي  نظام  ضمن  يحدث  الذي  االجتامعي  السلوك  حالة  دراسة 

]1]- مصطلح النظام الالخطي هو الذي يكون ناتجه غري متناسب مبارشة مع مدخالته، )بينام يحقق النظام الخطي تلك الرشوط(. ومبعنى 

آخر، فإن النظام الالخطي هو أية مشكلة يكون فيها املتغري )املتغريات( املفرتض حلها ل ميكن كتابتها كـرتكيبة خطية ملكونات مستقلة. 

وتقع املشكالت الالخطية يف دائرة اهتامم املهندسني والفيزيائيني والرياضيني نظًرا ألن معظم األنظمة الفيزيائية هي أنظمة لخطية متأصلة 

يف الطبيعة )ويكيبيديا(.
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خصائص األنظمة الدينامية الالخطية التي تسكنها الفوىض باملعنى الفيزيايئ للكلمة. فمجتمعات 

اليوم تتفاعل يف عامل مضطرب ومشحون بالتقلُّبات الرسيعة والفجائية بحيث ميكن لظاهرة فردية 

أن تتحّول إىل ظاهرة عامة، كام ميكن أن تتحّول الظاهرة املحلية إىل ظاهرة دولية. ومن هنا ميكن 

تحقيق الفهم الحقيقي ملورفولوجيا الفعل االجتامعي. فهذا الفعل يبقى عىل الدوام وليد سلسلة 

من العوامل املختلفة وغري املتجانسة. كذلك فهو يكون رهن دراسة الشبكات الرئيسة والفرعية 

التي كان تََشكَّل أساساً ضمن حدودها. 

-49 مصطفى السيد، عبد الحميد، الحيدري، عبد الله الزين، مصفوفة املصطلحات واملفاهيم 

يف مقدمة ابن خلدون، )كلية اآلداب جامعة البحرين، 2006(.

اإلعالم ومقبض اإلثبات واإلبطال

الواقع أن اإلعالم العمومي مل يعمل بوصفه سلطة رابعة يف األنظمة الشمولية، وال سياّم العربية 

باالتجاه  وتَُحرِّكُه  الدولة  ِسُكه  متُْ واإلبطال  اإلثبات  مقبض  ألن  الخصوص]]]،  وجه  عىل  منها 

املناسب ملصلحتها واستمراريتها، فتُثبت ما يوافقها وتُبطل ما يُلحق بها الرضر.

ومفهوم اإلثبات واإلبطال يعني ببساطة اإلمكانية التي تحتكرها سلطة الدولة )والسيّام( العربية 

يف “ُإثبات” الخرب الذي تريد وإبطال الذي ال تريده، عىل اعتبار أن )الدولة( هي صاحبة اإلعالم 

وبالتايل صاحبة املقياس.

فكرية- سياسية-ثقافية  تقتضيها سياقات  ميدياتيكية  لعبة  واإلثبات واإلبطال يف هذا املضامر 

اليوم وكأنها هي  الجامهريية  اتجاهاته. ولقد أصبحت امليديا  العام والتحكم يف  الرأي  لرتويض 

الشبكة التي متنح الحدث أسباب الظهور واالنتشار عىل أوسع مدى. وهذا يعود بنا إىل الحديث 

ت من  التي غريَّ الكلمة، مع ظهور اإلذاعات املسموعة  القرن العرشين عن قوة  القوي يف مطلع 

أساليب التأثري يف الرأي العام بشكل كبري إىل حدِّ اعتبار اإلذاعة الفاعل الرئيس يف كل التغريات 

االجتامعية  يف تلك املرحلة الزمنية]2].

[1[-  Hidri، Abdallah، The Fifth Estate: Media and Ethics، Journal of Arab & Muslim Media Research، 

)Volume 5، Issue 1، November 2012(.

[2[- Jean-Tudesq، André، La Radio en Afrique noire، )Ed. A. Pedone، 1983(.
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ومل يلبث عنرص القّوة الوازنة أن انتقل من الكلمة املسموعة )اإلذاعة( إىل الصورة )التلفزيون 

القرن  الثاين من  النصف  التعبريية. وخالل  وقّوتها  الصورة  الحديث عن سلطان  والسينام(، وكرث 

املنرصم راحت تتدفق األدبيات املغالية يف متجيد دور الصورة ومكانتها وأهميتها يف صوغ التعبري 

وتثقيل الخرب ومنحه عنرص الصدقية واإلثبات. وراج الحديث عىل مديات واسعة عن دور الصورة 

يف بناء الرأي العام. لكن ما اتضح فيام بعد هو أن امليديا الجديدة حازت قصب السبق يف هذا 

بالغتها  من  تنبع  ال  البرصية،  السمعية  الجامهريية  امليديا  تأثري  قوة  أن  ذكره  ينبغي  املضامر.وما 

بوصفها وسائط إعالمية، إمنا من احتوائها جدلية اإلثبات واإلبطال، واإلظهار واإلخفاء. وتاريخ 

وسائل اإلعالم حافل مبامرسة هذه الثنائيات التي الحت مبنزلة الرشوط التي ال بّد منها لتحقيق 

الضبط االجتامعي واالنتصار امليداين. ويتبّي باستمرار أن فعَل اإلثبات واإلبطال جدير بالفوز يف 

تسويق الواقع ومنحه مقّومات اإلقناع، وبخاصة مع تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

اللاّمح إبن خلدون

البحوث  القائم عىل  التبسيطي  التفكري  اإلعالمية منوذج  الدراسات  تتخطَّى  أن  الرضوري  من 

تجيب  ال  بائسة  وبراهي  ُمسبقاً  ُمربمجة  استنتاجات  تَْسُكُنها  التي  الجمهور  ودراسات  الوصفية 

ي لفهم املشكل اإلعالمي واالتصايل بذهن  عىل أسئلة املجتمع. عىل الدارس والباحث التَّصدِّ

مفتوح عىل حقول معرفية مختلفة تتيح تثبيت أسس منهجية وإبستمولوجية جديدة لعلوم اإلعالم 

إىل  كامنة  طاقة  من  وتحوَّلها  املعلومات  تحرك  لكيفيات  املتكامل  الفهم  أن  ذلك  واالتصال. 

ومبادئ  الديناميكية  والفيزياء  الحركية  الطاقة  مبادئ  يتطلّب تسخري  إمنا  املجتمع،  فاعلة يف  قوة 

الديناميات الحرارية. فاملعلومات يف حد ذاتها يف املجتمع هي أشبه ما تكون بالطاقة الحرارية يف 

الجسم البرشي الحّي، ترسي يف مفاصل املجتمع كام الحرارة يف الجسم. ووصف شبكة اإلنرتنت 

بالشبكة العنكبوتية يأخذ من هذه الزاوية معناه الحقيقي األصفى: فكام أن اصطدام الفراشة العابرة 

بالفريسة،  الحرشة(  لإلمساك  )وهو  فيُسارع  ناسجها مبا جرى  يُشعر  املنصوبة  العنكبوت  لشبكة 

ويحثّهم  الشبكة  الذين عىل  من  هائلة  أعداداً  »يُنذر«  اإلنرتنت  الخرب عىل شبكة  نرش  فإن  كذلك 

عىل اإلرساع يف االطالع عىل ما حدث. وبذلك متَثِّل الشبكة اإلتصالية العنكبوتية اليوم منوذًجا 

تكنوثقافيًّا )Techno-cultural( لنظام دينامي مامثل لألنظمة الدينامية يف الفيزياء النظرية.

هذا القدر املرتفع من التالقي بي العديد من الحقول املعرفية يف سبيل تفكيك جدلية األدوات 
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إلشكالية  ثابت  فهم  سبيل  يف  تدفعنا،  واالتصال،  اإلعالم  علوم  يف  املعتمدة  والنظرية  الفكرية 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية فحسب، بل كذلك عىل   الجديدة، إىل االنفتاح، ليس عىل  امليديا 

حقول العلوم الفيزيائية، النظرية والكمية، ليتسنَّى االشتغال بها يف علوم اإلعالم واالتصال.

من جهة مقابلة فإن التعبريات الفردية الجديدة التي تحتضنها فضاءات امليديا الجديدة،  تحيلنا 

الثورة  أبرز إشكاليات العرص، يف ظل  الهوية يف حد ذاتها، وهي من  عىل إعادة صياغة إشكالية 

املضطرمة جرّاء وسائل اإلعالم الجامهريية التي باتت بي أيدي أفراد اجتامعيي من خارج دوائر 

»القلّة الواصلة«، هذه الثورة التي تعمل يف آن عىل تحطيم »طواطم« اإلعالم التقليدي من جهة، 

وإعادة تشكيل املجتمع ممن جهة أخرى. 

وموضوع التغيري االجتامعي عرب امليديا الجديدة سبق أن أشار له ابن خلدون بطريقته  اللاّمحة 

القبيل، وكذلك يف سياق  لطبيعة تطور املجتمع  الفاعلة يف تفسريه  الشبكة  أشار إىل فكرة  حي 

حديثه عن مغالط املؤرخي وإهاملهم قواعَد التمحيص يف الخرب الروايئ]]]. 

ولنقرأ مام تركه لنا ذلك العبقري الكبري ابن خلدون:«... إن صاحب هذا الفن )فن التاريخ(، 

واألعصار يف  والبقاع  األمم  واختالف  املوجودات،  وطبائع  السياسة،  بقواعد  »الِعلم  إىل  يحتاج 

السري واألخالق والعوائد والنحل واملذاهب وسائر األحوال واإلحاطة بالحارض من ذلك، ومامثلة 

ما بينه وبي الغائب من الوفاق أو بون بينهام من الخالف، وتعليل املتفق منها واملُختَلِف والقيام 

عىل أصول الدول واملِلل ومبادئ ظهورها، وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القامئي بها 

وأخبارهم، حتى يكون مستوعبًا ألسباب كل حادث«]2]. 

وهذا كلّه يكاد يكون توصيفاً عرصياً ملا ينبغي عىل العامل يف إطار امليديا الجديدة إتقانه لتأدية 

مهاممه كام ينبغي.

أخالقيات امليديا

كل  لدى  مليارات مستخدم،  أربعة  بحواىل  العامل  اإلنرتنت حول  ُمستخدمي  اليوم عدد  يُقّدر 

أن  وتحليالت وتقارير، وكذلك  وأحداثاً  وأفكاراً  أخباراً  وينتقد وينرش  أن يكتب  الفرصة يف  منهم 

]1]- ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، )دار األرقم بن أيب األرقم(، يف فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه واإلملاع ملا يعرض للمؤرِّخني من 

املغالط واألوهام وذكر يشء من أسبابها، ص 59.

]2]- املصدر السابق.
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أمام شاشة  وهو جالس مبفرده  ذلك  وكل  يشاء...  بالصورة كام  يتالعب  أن  وأيضاً  وينرش  يُصوِّر 

الحديث عن  )العاملي...(  الوضع  هذا  هنا ويف  يجوز  فهل  رقيب.  صغرية حيث ال حسيب وال 

أخالق مهنية يف هذا النمط من اإلعالم الذي تجتمع فيه شتّى العلوم والتقنيات واألمناط الفكرية 

مع كل ما ميكن من الحوافز والضوابط وعوامل التفلّت واالستهداف...؟

القيم واملعايري  التي تعني: مجموعة  بيئة كهذه تطبيق األخالقيات املهنية  هل ميكن حقا يف 

املعايري  للتمييز بي ما هو جيّد وما هو سيئ، وما هو مقبول أو غري مقبول، والتي تعني إعالمياً 

السلوك  الصواب والخطأ يف  أثناء عمله مدركا  الصحايف يف  بها  يلتزم  التي  األخالقية والضوابط 

املهني؟

برحت  ما  االنرتنت،  خدمات  انتشار  قبل  وضعت  التي  االعالمية  األخالقية  املواثيق  هل 

صالحة لليوم، مثل الرتكيز عىل النزاهة يف العمل الصحايف، ودقة املعلومات واألمانة والصدقية 

واملوضوعية يف نقلها وعرضها...؟

الجواب األسهل، ورمبا األصوب أيضاً من منظار مهني هو بالقول إن الصحايف يبقى صحافياً، 

سواء عمل يف جريدة أو إذاعة أو عىل موقع إلكرتوين. وهو من هذه الزاوية سوف يلتزم دامئاً مبا 

يقتضيه منه عمله، من دون أن تُغريه وسائط اإلعالم الجديد وتقنيات امليديا املُبهرة عىل االستفادة 

من هذه الخصائص لتمرير رسالة أخرى تجانب الحقيقة يف سياق عمله. 

رمبا كان هذا النمط من األجوبة ال يحظى بأّي شعبية، وال ميتلك ما يكفي من عنارص اإلثبات. 

إاّل أن الصحايف، أيضاً، يبقى إنساناً. ولعل املشكلة الكربى تكمن يف هذا »التفصيل«.

الميديا الجديدة وفراسة ابن خلدون



عصر ما بعد الصورة
ميديا رقمنة األجسام عند مارك هانسن

]*[
حامدة أحمد عيل ]]]

للظاهرة اإلعالمية  فلسفياً  تأصالً  للباحث املرصي حامدة أحمد عيل  املقالة  تتناول هذه 

ما بعد الحداثية، وعليه جاء عنوانها "عرص ما بعد الصورة" ليدل عىل أصل اإلشكال حيث 

يواجه اإلنسان الغريب عىل وجه الخصوص واملجتمعات اإلنسانية املعارصة بوجه عام إمكانية 

الوصول إىل يقني ما يف العرص التكتو الكرتوين.

الذي  العلمي  للمرشوع  استناداً  إليها  املشار  لإلشكالية  تتصدى  أن  تحاول  املقاربة  هذه 

قدمه األكادميي والباحث األملاين مارك هانسن حول ما يسميه بـ "َرْحَمنة األجسام".

المحرر

كلنا يعلم أن الحياة التي نعيشها عىل حالها اآلن مل تكن كذلك فيام مىض بل خضعت ملراحل، 

فمنذ سقوط اإلنسان عىل األرض سكنت صور الطبيعة وُجسدت ىف عقل اإلنسان ثم تقدم الزمن 

واختزلت الطبيعة من حولنا وجردت يف صور فيلمية كام اختزلها ديكارت وجردها يف إحداثيات 

رقمية وندم عىل صنيعه فيام بعد، واآلن وبعد طغيان عامل الصور وتشكيك اإلنسان يف مصداقيتها 

ألنها تصورا مبتورا للحياة وخاصة يف عامل السينام، وقد دخلنا اآلن إىل عرص جديد وهو رقمنة 

االكتئاب  إىل  املآل  به  وينتهي  منبهراً  اإلنسان  فيها  يكون  تقدمية  مرحلة  أي  وكطبيعة  األجسام، 

ساعيا للتخلص منها، واملرحلة القادمة ال تكتف بالربمجة والحاسوب فحسب بل تحاول أن تُشفر 

البحث هو محاولة استعراض  انفعاالت عىل جهاز الحاسوب، وهذا  بها من  األجسام مبا يحيط 

عن  يشء  كل  نرسد  سوف  أننا  ندعي  وال  األجسام،  رقمنة  يف  هانسن  مارك  األكادميي  ملرشوع 

*ـ رئيس قسم الفلسفة بكلية اآلداب ـ جامعة جنوب الوادي ـ مرص.



االستغراب

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

211

مرشوعه، ولكن هذا املقال يضع أقدامنا عىل بداية الطريق لفلسفته العملية، والتي قد تحتاج جهدا 

جهيدا لرتجمة مصادرها من ناحية ناهيك عن تطبيق مرشوعه من ناحية أخرى، فإشكالية املقال 

تكمن يف كيف انتهى الشك باإلنسان الغريب ىف العرص االلكرتوين الذي يعيشه، وكيف يحاول 

يصنع  أن  يحاول  عليها  بناء  والتي  التجريب  يف  أنها  يعتقد  التي  واملطلقية  الكامل  إىل  يصل  أن 

تجربة جديدة يصل بها إىل مطلق املوضوعية عىل حد اعتقاده، ورمبا يكمن هذا املطلق يف رقمنة 

األجسام يف عامل امليديا، ومبا أنه ال أحد يأيت بالجديد من تلقاء ذاته بل مبحاولة تطوير أفكار من 

سبقوه فإن مارك هانسن طور فلسفة برجسون وهورسل وجيل ديلوز يف فلسفة صناعة الصورة حيث 

شك الجميع أن الصورة يف عامل امليديا مهام يكن ال تعرب عن الواقع الفعيل بل هي واقع مبتور 

للغاية، ومن هنا قسمنا املقال إىل ثالثة عنارص:

العنرص االول: نعرض فيه لشخصية مارك هانس ومؤلفاته، وجاء هذا الطرح عىل هذا املنوال 

لحداثة القارئ العريب بشخصيته.

املعرفية  البنية  فهم  لنا  يتأت  امليديا حتى  هانسن يف  فلسفة  مصادر  فيه  نقّدم  الثاين:  العنرص 

لفلسفته من ناحية ومعرفة التغيريات التي أحدثها عىل من سبقوه من ناحية أخرى.

 العنرص الثالث: نتناول عرض مفهوم رقمنة األجسام يف ضوء مؤلفات هانسن.

أوال: مارك هانسن ومؤلفاته

مارك هانسن هو أستاذ األدب ومدير الدراسات الجامعية بجامعة دوكه، درس األدب الفرنيس 

كونستانز  جامعة  يف  الكاملة  فولربايت  منحة  عىل  وحصل  وكليفورنيا،  نيويورك  بجامعة  املقارن 

بأملانيا عامي 990]-]99]، وحصل عىل الدكتوراه يف األدب املقارن بجامعة كاليفورنيا عام 994]، 

وعمل أستاذاً مساعداً للغة اإلنجليزية  بجامعة غرب تكساس عام 994]-997]، وبجامعة برينستون 

997]-2004، وأصبح من عام 2005 حتى 2008 أستاذاً للغة اإلنجليزية والفنون البرصية والسينام 

ودراسات امليديا بجامعة شيكاغو، ونرش يف هذه املرحلة أجساماً يف رمز، ووسائط يف امليديا 

الرقمية، ودراسة عىل أثر الفضاء اإللكرتوين يف الحضارة التي تتنبأ بزيادة افرتاضية اإلنسان، والتي 

2008، واآلن يشغل  Ars Electronica Book Prize عام  فازت بجائزة أرس للكتاب اإللكرتوين 

زمالة ميلون Mellon Fellowship يف العلوم اإلنسانية بجامعة ستانفورد، ومنحة بحوث فولربايت 

لإلخصائيي غري الصينيي]]].

[1[- http://philosophyafternature.org/mark-b-n-hansen/.
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Bell يف موري هيل  بيل  التكنولوجي يف مختربات  الفريق  Yu عضوين يف  وكان هانسن ويو 

Murray Hill بنيو جريس، واكتشفا الصالت بي نظرية املعلومات واإلحصاء، ويف هذا الوقت 

البايزية  Denison  وماليك عضوين يف كلية أمربيال يبحثان مع يو وهوملز الطرق  كان دينيسون 

ماليك  وبدا  األوىل،  الجامعية  السنوات  يف  هوملز  وكان  التقدير،  لوظيفة   Bayesian methods

ودينيسون وهوملز مع روبرت كون يف جامعة ويلز الجنوبية ومارتن تانر يف جامعة وسرتن الشاملية 

التفكري يف إقامة مؤمتر الستكشاف املقاربات البايزية للتصنيف واالرتداد، وقىض هوملز وقتاً من 

الصيف يف معمل بيل مع هانسن ويو، ودعاهم إىل اللجنة املنظمة للمؤمتر، ورسعان ما توسع 

الرتكيز ليشمل األفكار املتعلقة بالحوسبة املعارصة وتكنولوجيا املعلومات وتحليل البيانات عىل 

نطاق واسع، وقد لقي الحدث استحسان تخصصات متعددة  وأصبح هناك قامئة من املتحدثي 

اإلشارات  ومعالجة  الصور  وتحليل  التطبيقية  والرياضيات  االصطناعي  والذكاء  اآليل  التعلم  عن 

ونظرية املعلومات والتحسي يف كل مجال، وحاولنا التأكيد عىل التطبيقات املعقدة مثل النمذجة 

.[[[ bioinformatics البيئية والشبكة والتحليل واملعلوماتية الحيوية

ويقول هانسن عىل موقعه الشخيص »لقد سعيت عىل مدار العقد املايض يف أبحايث وتدرييس 

إىل  العمل  هذا  امتد  وقد  اإلنسان،  قوة  يف  التكنولوجيا  تلعبه  الذي  الدور  إىل  أنظر  أن  وكتابايت 

الظواهرتية  وخاصة   والفلسفة  وامليديا  واألفالم  األدبية  كالدراسات  التخصصات  من  مجموعة 

والدراسات العلمية وعلم األعصاب املعريف، وقد اكتشفت معنى التعميم التكنولوجي الذي مييز 

البرصية  الفنون  تؤديه  الذي  املحوري  للدور  خاصاً  اهتامماً  أوليت  وقد  للحياة،  اإلنسان كشكل 

واألدب يف تبني وساطة ثقافية للتكونولوجيا من الثورة الصناعية حتى الثورة الرقمية، وركزت يف 

عميل األخري عىل األهمية التجريبية لثورة الحوسبة التي حولت بنية املعرفة يف األكادميية  والثقافة 

عىل نطاق واسع، وكام فهمتها، قد غريت ثورة الحاسوب  البنية التحتية لحياتنا بشكل كبري، وبالتايل 

تغري ما نعنيه بكلمة إنسان وما تنطوي عليه مامرسات العلوم اإلنسانية اليوم، وأعتقد أنه عىل العلوم 

اإلنسانية أن تغتنم التكنولوجيا، ويدخل املعنيون بالدراسات اإلنسانية الثورة املعلوماتية ويتباروا 

الراهن يف ظل  الوقت  إنساناً يف  النظر فيام يجعلك  يف معرفة معنى املعلومات وقيمتها وإعادة 

الشبكات العنكبوتية والجلوبالية والذي نعرفها غالباً باالتصال بآالت ذكية، وقد وضع كتايب األول 

[1[- Introduction David D. Denison, Mark H. Hansen, Christopher C. Holmes, Bani Mallick, and 

Bin Yu Lecture Notes in Statistics Nonlinear Estimation and Classification, editors, D.D. Denison, 

Springer-Verlag New York,2003.
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» تقنية مجسدة: تكنولوجيا ما وراء الكتابة« أجندة لبحثي بطرح ما ميكن أن يخلفه املنظرون األدباء 

والثقافيون حي يحولون انتباههم عن التكنولوجيا، وجوايب أضعه عىل نحو مخطط وهو التجربة 

باتخاذ التكنولوجيا موضوعاً قابالً للتعميم، مثل ترميز عملية اللغة وبناء النص أو تقلبات النفس، 

للتكنولوجيا يف  الواسع  التأثري غري املمثل والتجريبي، والتأثري  النظريون بسذاجة  يتغاىض  حيث 

الحياة االجتامعية والثقافية، وقد دفعني جهدي للتصدي لهذا األثر املتفيش والرتكيز عىل تكنولوجيا 

امليديا والسيام عىل ثورة امليديا الرقمية املعارصة، وقد قمت بهذا يف كتابي وهام كتاب فلسفة 

جديدة مليديا جديدة، وكتاب أجسام يف رمز، وكالهام كرست فيه عىل نحو منهجي مواجهة أهمية 

املامرسة النظرية والتكنولوجية للثورة الرقمية خالل مامرسة الفناني واملعامريي وكُتاب األدب 

مليديا جديدة، ويف كلتا الدراستي ويف أعاميل عموما أبدأ من ارتباطات فعلية بإنتاٍج وعمليات 

التواصل  وحوارات  الحديثة  املعرفية  والعلوم  العرشين  القرن  ظواهرية  يجمع  تنظري  إىل  ثقافية 

والتكنولوجيا  اإلنسان  اقرتان  عىل  املبارش  بالرتكيز  بحثي   نطاق  الحايل  عميل  ويوسع  النفيس، 

التي قد تشخص اإلنسان منذ بدئه، وأسعى يف دراسة الزمن وامليديا إىل تحديث منوذج الوعي 

بالزمن للفيلسوف األملاين أدموند هورسل ملعالجة التدوين التكنولوجي الضخم للزمن يف عاملنا 

هذه  تأثر  يقول هورسل، وكيف  بالزمن كام  النفس  لتأثر  الذات هي وظيفة  تجربة  كانت  إن  اليوم 

التجربة حي يصبح الزمن متوسطاً بعمليات الحوسبة التي تحدث يف مستويات أدىن مام تجربه 

بتسجيالت  التكنولوجي متر  والزمن  النفس  الحرجة النفعال  العالقة  أن هذه  حواسنا؟ واكتشفت 

القرن  يف  الرقمية  والشاعرية  التجريبية  الكتابة  نصوص  ملعالجة  مكثفة  أزمنة  من  ترتاوح  متعددة 

أن  وبعد  اإلنسان،  لتكنولوجيات  التطورية  الديناميات  حتى  والعرشين  الحادي  والقرن  العرشين 

أمضيت عاماً يف بكي يف الصي أصبحت مهتام بتوسيع عميل ملعالجة تجارب وتراث للزمن يف 

الرشق مختلف فعلياً، وخاصة وهو يؤثر يف املامرسات التي تشمل امليديا والفن واالنرتنت يف 

سياق الجلوبالية املعارصة]]].

ومن مؤلفاته    

التقنية املجسدة – تكنولوجيا  ما وراء الكتابة

Embodying Technesis- Technology Beyond Writing 

الغذاء القادم – حول مستقبل امليديا يف القرن الواحد والعرشين

[1[- https://aahvs.duke.edu/people/profile/mark-bn-hansen 
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 Feed- Forward : On the Future of Twenty-First-Century Media 

أجسام يف مدونة-  وصالت  مبيديا رقيمية 

Bodies in Code- interfaces with  digital media

فلسفة جديدة مليديا جديدة 

New Philosophy for New Media

ثانيا: أصول نظرية رقمنة األجسام 

هنري برجسون

ينشأ االفرتاض األسايس يف نظرية الفن عند هرني برجسون أوالً من طريقته يف التفلسف، هذه 

الطريقة مع الحدس تكّون خربة مبارشة، فالحدس ينطبق عىل الفن الذي يحتاج إىل هذه الخربة 

املبارشة يف عملية اإلنتاج، وكام عمل يف صيغتها النهائية، من ثم تتجىل القيمة األساسية ملفاهيم 

والفهم، عىل  املعنى  بناء  أجل  فعالية من  أكرث  تعترب  الفن حيث  فهم وظائف  كالبصرية ومحاولة 

عكس تصور النظريات اللغوية، حيث إن الفن يعمل عىل كرس الحدود العملية من الرموز لتحقيق 

اللغة، مام يشكل يف  للفن والتي ال متلكها  الحاجة امللحة  نوع من االتصال،  ومن هنا تتجىل 

األخري تجربة ملموسة خالصة بنيت بداية من مالمح واقع مجرد من الرموز التقليدية املعممة.

عىل  حقيقية،  تجربة  وخوض  البديهة،  وتعيق  الواقع  تشوه  اللغة  أن  يف  يفرتض  الحدس  إذن 

عكس الفن الذي يعد كتجربة مبارشة تعاش، عىل الرغم من أنه ال ميكن التواصل مع رؤية أكرث 

مبارشة للواقع، وبالتايل بات من الواضح لنا أن الواقع عبارة عن حجاب دعت الحاجة إليه تم عن 

هذه  عن  يكشف  أن  يستطيع  الفنان  فقط  ولكن  الحقائق/الحقيقة.  مكان  تأخذ  أوهام  طريق خلق 

األوهام ويزيح الستار عنها، من خالل حدسه و«رؤية فض االشتباك« حتى تتسنى له فرصة تقديم 

رؤية متميزة عن الواقع، وبالتايل يكون العمل الفني يف هذا املعنى ال يتطلب أي وسيلة أخرى من 

وسائل الحواس

لقد كان هرني برجسون أول فيلسوف جذب االنتباه إىل هذا املجال الجديد، وقام أيضاً بانتقاد 

الفهم املتداول عن السينام القائم عىل فهم شخيص للواقع الذي يعطى كوسيلة كاذبة ملشكالت 

عن الواقع. ويف بداية القرن العرشين التفت هرني برجسون إىل السينام من خالل تكريس فصل عن 
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السينام كآلية العقل يف التطور املبدع وهو ما يسميه الرجل السيناميئ بآلية الفكر ووهم امليكانيكا، 

حيث إنه يضع هذه اآللية السينامئية كاستنساخ للفهم يف خلق الوهم من الزمن والحركة.

ويشدد برجسون عىل أن معرفة األشياء تتم من خارج لفهمها من الداخل، وهذه هي آلية السينام، 

حيث تعمل عىل إعادة خلق وهم يضع أذهاننا أمام التطبيع العميل الذي يوفر القدرة للتغلب عىل 

صعوبات حقيقية. من هنا نفهم أن هرني برجسون مل يكن هدفه هو لفت االنتباه إىل السينام، ولكن 

إىل عملها امليكانييك الذي هو مثال جيد ليظهر طريقة عمل العقل البرشي]]].

ويرى برجسون صاحب االتجاه الحديس أن الفن ال يتحقق بوجود الصورة أو التعبري املتجسد 

يف يشء محسوس بتعدد ما يتحقق يف عملية روحية خالصة وتنطوي عىل معرفة حدسية معينة]2]

ويرى برجسون أن السينام تستخدم معطيي اثني متكاملي هام: مقاطع لحظية تسمى الصور، 

وزمن أو حركة غري شخصية ومطردة ومجردة وغري منظورة وغري مدركة تكون داخل الجهاز، بحيث 

إن حركة الرشيط السيناميئ غري املرئية داخل الجهاز تبعث مختلف صور املشهد عىل التعاقب 

واحدة بعد واحدة، وعىل االتصال ببعضها ببعض، إذن تقدم لنا السينام حركة كاذبة، إنها املثال 

النموذجي للحركة الكاذبة، وما يثري الفضول حقا أن برجسون أطلق عىل وهم الحركة األشد قدما 

اسم حديثا )سيناميئ(]3].

ويقول برجسون:« إن السينام حينام تعيد تأليف الحركة من مقاطع ساكنة ال تفعل إال ما فعله 

الفكر األشد قدما )مفارقات زينون(، أو ما يفعله اإلدراك الحيس الطبيعي«، ويف هذا الخصوص 

اإلدراك  رشوط  مع  قطيعة  أحدثت  السينام  أن  أكدت  التي  الفينومينولوجيا  عن  برجسون  يتميز 

آنية، وملا  أمامنا مناظر  الجارية  الواقعية  الحقيقة  نلتقط من  الطبيعي، حيث يقول برجسون »نحن 

كانت هذه املناظر تحمل الخصائص التي تتميز بها هذه الحقيقة الواقعية كان البد من نظمها يف 

سلك صريورة مجردة، أي صريورة وحيدة الشكل وغري مرئية، وموضوعة يف صميم جهاز املعرفة، 

والعقيل  الحي  فاإلدراك  نفسها من خصائص مميزة،  الصريورة  ما يف هذه  إال ملحاكاة  وما ذلك 

واللغة تسري يف الطريق عامة، وسواء فكرنا يف الصريورة أو عربنا عنها باأللفاظ، أو أدركناها حسياً، 

واحداً يف جميع األحوال، وهو تحريك جهاز سيناميئ داخيل، وخالصة  إال شيئاً  نفعل  فإننا ال 

[1[- http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=30698 

]2]- عبد الباسط الجهاىن: جامليات السينام- الصورة والتعبري، دار إى كتب، لندن،2017، ص27.

]3]- هرنى برغسون: التطور املبدع، ترجمة جميل صليبا، اللجنة اللبناية لرتجمة الروائع، بريوت، 1981، ص249.
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القول إن طبيعة معرفتنا العادية ذات طبيعة سينامئية«]]].

وينبغي أن نفهم وفقاً لربجسون أن السينام ليست سوى العرض والعرض فقط، أي إعادة إنتاج 

وهم ثابت وعام كام لو أننا نقوم باستمرار مبا تقوم به السينام من دون أن ندرك ذلك، وهذا الفهم 

لطبيعة السينام عند برجسون هو أحد دوافع هانسن عىل رقمنة األجسام طاملا هي الحقيقة.

جيل ديلوز 

ألّف دولوز كتابي حول السينام، ويعترب الكتابان مهمي من حيث إنهام ألول مرة يهتم فيلسوف 

بالسينام ويخصص لها دراسة منفردة بهذا الحجم، لقد حاول دولوز تناول السينام من وجهة نظر 

فلسفية لذلك، أبدع املفاهيم املناسبة للحقل السيناميئ بغية البحث عن صورة الفكر التي يشيّدها 

التقنية والدادية، والالمتخيلة واالجتامعية،  الفن السابع. فمع دولوز يُدرس الفن كأفعال للظواهر 

التي تتفاعل مع النامذج الذاتية الثقافية، إنه طريق خصب للفلسفة و الفن معاً.

ومن هنا راح جيل دولوز يبحث عن أوارص فلسفية تربطه بأبحاث هرني برجسون لخلق هيكل 

عام يقيم عليه بناءه النظري ومكونات رؤيته الجاملية، مع أن أبحاث برجسون مل تهدف إىل دراسة 

الصورة املتحركة يف السينام أو جاملياتها، إال أن اسهامه ارتكز يف تحديد خطوط أساسية أو نظرية 

أولية تفيد يف دراسة الصورة كحركة خاصة يف كتابيه املادة والذاكرة والتطور الخالق.

السينامئية  لنظريته  الفلسفية  الجذور  يوصل  بل  برجسون  فكر  حدود  يف  دولوز  يتوقف  ومل 

بآراء  وكذلك  الخيايل  كتابه  يف  الخيال  حول  سارتر  ودراسات  هورسل  أدموند  بفينومينولوجيا 

يف  السابقة  الفلسفية  التنظريات  هذه  أسهمت  فقد  والسينام،  الفينومينولوجيا  حول  مريلوبونتي 

الصناعة  لتقدم  ما  بشكل  مواليا  منظورا  واختطت  ومحتواها،  للصورة  التقليدية  املفاهيم  إبدال 

السينامتوجرافية التي يدرس دولوز بناءاتها الحركية املضافة إىل الصورة الثابتة.

والسينام ال تعطينا صورة جامدة، ونحن من يسبغ عليها الحركة، بل تعطينا صورة- حركة مبارشة، 

والصورة كحركة هي العنوان الذي يحمله املجلد األول سينام] من دراسة دولوز حول السينام، إنه 

يتوجه يف هذا الكتاب توجهاً جديداً يختلف من ناحية دقتها النوعية عن أبحاث دولوز األخرى عىل 

الرغم من تضمنها إرهاصات التوجه نحو الصورة بكل أشكالها، ومنذ كتب كتابه مارسيل بروست 

والرموز نرى تأصيالً تراكمياً الهتامم مىض يف النمو عىل ضفاف دراساته الفلسفية والنقدية مثل 

]1]- جيل دولوز: الصورة – الحركة او فلسفة الصورة، ترجمة حسن عودة، منشورات وزارة الثقافة، بريوت، 1997، ص7.
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كتاب منطق الحواس وكتاب اسبنيوزا ومشكلة التعبري وكتاب كافكا، إال أن هذا االهتامم مل يتجسد 

يف تخصص فلسفي محض كام يحرض يف الرتميز الذي تحتله الصورة السينامئية، إذا مل يتحكم 

بتوجه دولوز إىل السينام الغني الذي متثله الصورة كحركة فحسب بل ألن السينام أمست الوعاء 

الذي ميثل حركة العامل الراهنة إن مل تكن ضمري العامل وفعاليته اليومية والتاريخية املتكاملة يف 

عنارص تكوينها]]]

وإذا كانت الفلسفة تفكر من خالل املفهوم فالسينام تفكر من خالل الصورة املتحركة ذاتياً، 

وما يربط السينام والفلسفة ببعضها ببعض هو صورة الفكر. إن صورة الفكر هي ما يلهم الفلسفة 

يف إبداعها املفاهيم أما السينام فهي تنشئ صورة الفكر وهي توّضب الصورة ذلك أن مكّونات 

الصورة السينامئية تتضمن التّوضيب أصالً، ويتعلق األمر إذن يف مقاربة دولوز بإقامة مناظرة بي 

السينام والفلسفة، هي يف العمق عالقة تناظر تعكس من خاللها الواحدة األخرى عىل نحو أصيل، 

فالهوية الحق مفعول لعالقة. هوية السينام تتكشف أفضل ضمن عالقة مقايسة مع الفلسفة والعكس 

بالعكس، يف خضم هذه العالقة يتحّول منتوج الفلسفة أي املفهوم إىل كتل من الحركات الدامئة 

واملتالمئة داخل تشكل األمكنة واألزمنة… تصبح املفاهيم أكرث قابلية للفهم ألنها عبارة عن تجل 

مريئ لتجربة معيشة من طرف كل واحد«. لكن من جهة أخرى يعترب دولوز أن قيمة الصورة تتمثل 

يف األفكار املتولدة عنها.

إن املفهوم ال يبارش الصورة ليجرد منها ما هو استثنايئ وشاذ إذ اليحتفظ إال مبا هو عام، إنه 

اليختزل الصورة يف خصائص عامة بل إن املفهوم بوصفه توليفا بي متنافرات فهو يتقىص لحظات 

االنفالت والعبور يف الصورة، يرتّصد للمثري فيها بل للمرعب واملتعذر عىل الحساب والقياس. 

ينصّب املفهوم إذن عىل مناطق الشّدة والتوتر يف الصورة السينامئية. إن هذا التحسس املتبادل 

بي الصورة السينامئية واملفهوم مل يكن ممكنا لو مل تعمد الفلسفة املعارصة إىل مراجعة مفهوم 

املفهوم خاصة مع »دولوز«، هذا بقدر ما عمدت السينام الحديثة إىل إعادة تصورها للصورة خاصة 

حلول  إن  الحركة.  الصورة-  محل  –الزمان  الصورة  حلت  فقد  وطاركوفسيك،  جودار  ريسني  مع 

الصورة كوعي عميق بالزمان هو ما جعل »سينام فلليني تقودنا إذن باتجاه ما يدعوه دولوز صورة 

الفكر، أي باتجاه الفجوة أو الفضاء املحايد..

سريورة  ضمن  يندرج  آخر  إىل  للصورة  نظام  من  بالتحول  السينام  عرفتها  التي  االنتقاالت  إن 

]1]- د. عالء طاهر: نهايات الفضاء الفلسفي، الفلسفة الغربية بني اللحظة اآلنية واملستقبل، مكتبة مدبويل،  القاهرة، 2005، ص210    
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انعطاف عرفها الفكر الغريب منذ كانط، فإذا كانت السينام الحديثة هي سينام الزمان فهي صارت 

أال  ويجب  املحسوبة،  الحركية  الحسية  للروابط  الخاضعة  الحركة  سينام  تجاوزها  بعد  ذلك  إىل 

ننىس أنه إىل »كانط« يعود هذا الوعي العميق بأولوية الزمان إذ منذ فلسفته النقدية أصبح املعنى 

يتحدد بأفق الزمان. ولعل هذا االنتقال الجوهري الذي ميتد من كانط إىل هيجل ونيتشه ثم برجسون 

و»دولوز« ـ مع اختالف صورة الزمان عند كل منهم ـ هو ما يكثفه أحسن العمل العمدة لهايدجر 

أي الكينونة والزمان، إن مركزية سؤال الزمان يف تدبري شأن املعنى ترتب عىل تحرير الزمان من 

قبضة الحركة التي سيطرت عىل الفكر الغريب وامتداداته الكونية ملدة تتخطى عرشين قرناً أي منذ 

أرسطو الذي عرّف الزمان يف كتاب الطبيعة بوصفه عدداً ومقداراً للحركة وذلك وفقا إليقاع السابق 

والالحق، فالحركة األزلية املنتظمة لألجرام الساموية تنسج الزمان يف صورة أيام وشهور وسنوات، 

أي يف صورة متعاقبة تعاقب الحركة حيث الزمان ليس أكرث من عّد لتعاقب الحركة، ميكن اآلن أن 

نكثّف قصة الفلسفة ونقول إنها تحرير للزمان من الحركة وتحديد للمعنى بأفق الزمان هذه القصة 

هي نفسها التي تحكيها السينام بأدواتها الخاصة. يجب أال يفيد هذا بأن السينام ليست أكرث من 

من  ستتكشف  بالفلسفة  وعالقتها  السينام  قيمة  أن  األحرى  الفلسفة  يحدث يف  مجرد صدى ملا 

فلسفية  غري  أداة  الستخدام  وسيلة  للفيلسوف،  بالنسبة  السينام  دراسة  ستكون  أخرى:  نظر  زاوية 

لفهم الفلسفة ذاتها بشكل أفضل، وسيسمح لجوء السينام إىل الفلسفة، بإبراز وعي أكرث يروم توليد 

كينونة الفيلم ضمن خصوصية تعبريه الجاميل. 

ثالثا: رقمنة األجسام ـ امليديا اجلديدة

ملجابهة  للتكنولوجيا  الشاملة  املقاربة  جديدة  مليديا  جديدة  فلسفة  كتاب  يف  هانسن  يوسع 

االستيعاب الثقايف األخري، دون أن يتنصل من املوقف الثقايف مبا هو وهو يقول »وسوف أرفض 

يف  تأثريها  مدى  يستنفد  ما  بطريقة  للتكنولوجيا  الثقايف  البناء  أن  وهو  املحورية،  تضمناته  أحد 

تجربتنا، عىل الرغم من أن لنقاد التكنولوجيا الحق يف أن يقرتحوا عىل سبيل املثال »آمان الحادث 

مثل  فهم  كيفية  عىل  تتوقف  وهي  االجتامعية«،  النظم  خارج  قوة  لها  ليس  فالتكنولوجيا  الحاد 

يف  ‘مئة  اجتامعية  التكنولوجيا  تكون  أن  وجوب  دوماً  النقاد  يفرتض  رأيي  ويف  املطالبات،  هذه 

املائة’، ووجوب أن تكون كلية إنتاج ثقايف بسيط ألنه ال ميكن أن توجد خارج اإلطار اإلجتامعي، 

التكنولوجي، فاملرء ميكن أن  أكرث دقة لألساس االجتامعي  ويتطلب هذا التصور الخاطئ فهامً 

مييز التأثريات امللموسة لتكنولوجيات بعينها من ظروف عامة لفاعليتها، وإن كان صحيحاً أنه ال 
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ميكن أن توجد التكنولوجيا خارج األنظمة اإلجتامعية فال مينعها هذا من الحصول عىل مؤثرات 

ال ميكن القبض عليها بأدوات مفرسة مرتبطة بهذه النظم، ولالستكشاف فقط هناك مثال واحد لهذا 

التشويش العاجز، فإن ساندي ستون ناقد ثقفنة التكنولوجيا technocultural يف حديثه عن السياق 

االجتامعي كخلفية ال ميكن اختزالها لفهم التكنولوجيا يسقط أهميتها يف التأثري يف األيدلوجية«، 

االعتقاد  أنظمة  خارج  توجد  ال  فهي  املعنى،  فوق  للنضال  مادي  ودليل  مرئية  فالتكنولوجيات 

املعقدة التي ال تتجزأ أطرها االجتامعية والسياسية، وظهورها الصارم يصنع تقنيتها«، ورمبا تشكل 

التكنولوجيا يف الواقع مواقع مهمة لتنفيذ هذه النضاالت، ولكن كعنارص مادية تبني عاملنا التجريبي 

بشكل جذري وأكرث من ذلك، وتأثريها يف التجربة بسيط ونافذ، وأي جهد لفهم هذا يف إطار النقد 

الثقايف سوف يفرتض ما يكرس للعزلة]]].

فيجانشتي يف  اللغوية عىل منوذج  األلعاب  مثل  التكنولوجيات  وظيفة  أن  هانسن   ويفرتض 

مختلفة  لغة  وليست  االجتامعية،  الظاهرة  من  أساساً  أقوى  وهي  املعارص،  الحداثة  بعد  ما  عامل 

لفيجانشتي، والتكنولوجيا تلعب دورا أساسيا كجزء ملا يسمح للوجود الفعيل االجتامعي مبا هو.

متهيد  إىل  يسعى  العرشين  القرن  يف  النظري  الخطاب  يلعبه  الذي  للدور  النقدي  وبالتقييم 

الطريق لتحليل موسع للامدية التكنولوجية ومبقدور املرء استكشاف تلك التفصيالت عىل وجه 

وتتبع من خالل  للحياة املجسمة،  املادية  إيقاعات  تتوسط   التي  التكنولوجيات  التحديد خالل 

النقد دراسات النقد الثقايف املعارص.

وترتكز الدراسات النقدية للميديا الجديدة عىل املواضيع املتشابكة للمركزية البرصية والتضمي 

disembodiment حيث بدأت منذ ما يزيد عن عقدين، واقرتنت مجازات الرؤية والضوء مبفاهيم 

التجريد والالمادية ولكن يف العرص املشبع بطرائق التصوير املحوسب انطوى موضوع التضمي 

عىل أبعاد فعلية جديدة، واتهمت الرقمنة األلكرتونية بنزع أحشاء الواقع والتخلص من املرجعية 

والحقيقة واملوضوعية]2] يف حي تقيد الصور التناظرية الواقع بحكم قالبها الفيزيايئ لإلنتاج، وقد 

تُصنع الصور الرقمية خالل طبقات املعالجة الكمبيوتر الخوارزمية من دون أثر للصفات املحاكاة 

ماديا من فيلم predigital والصورة الفوتغرافية أو التناظر )التليفزيون(، والصورة الرقمية هي مصفوفة 

من األرقام وجدول يتألف من األرقام الصحيحة، وشبكة من الخاليا لها مقدرة عىل التخزين يف 

[1[- Mark Hansen- Embodying Technesis-Technology Beyond Writing, The University of Michigan 

Press, United States of America,2000, P 5.

[2[- Jean Baudrillard, Simulations, New York: Semiotext)e(, 1983, pp. 2–4.
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ذاكرة الحاسوب وتنتقل الكرتونيا وتُفرس يف صورة بعرض الجهاز مثل شاشة الفيديو أو الطابعة، 

التسجيل واملعالجة محل  بدأ يحل  التصوير حيث  بعد  ما  بأنه عرص  ميتشل  استشهد ويليام  وقد 

الفوتوغرايف مل يعد مضمونا  التصوير  الفوتغرايف حيث قال إن الصور يف عرص ما بعد  التصوير 

ًكحقيقة برصية أو حتى دالالت مبعاين وقيم ثابتة«]]]. 

الجانب  مادية  بنزع  اهتامما  الفوتوغرايف  التصوير  بعد  ما  عرص  أرض  نحو  العبور  اتخذ  وقد 

مثل  للميديا  املنظرين  الفالسفة  وقد سجل  الصور،  إنتاج  مرجعية يف  إىل  افتقد  وهذا  اإلنساين، 

 William Mitchell ووليام ميتشيل Jonathan Crary وجوناثان كراري Paul Virilio بول فالرييو

نقلة عميقة حلت يف املؤسسات تشكل ذاتية املشاهد، وحتى النزعة املادية للمراقب، وقد ناقش 

جوناثان كراري بأن التكنولوجيات الجديدة إلنتاج الصور أصبحت تنتج عىل نطاق واسع داخل 

الجيش والطب والعلوم وامليديا والفنون بإعادة هيكلة املؤسسات التقليدية وتحويل املامرسات 

االجتامعية وتجسيد لهيكل املعتقد الجديد، وكام يقول ميتشيل » إن الشبكة العاملية ألنظمة الصور 

املرقمنة تتسارع وتشكل ذاتها بصمت كوضوعات منجرفة إلعادة تشكيل العي، وبالنسبة لكراري 

قد أحل هذا التحول يف الثقافة البرصية كنتيجة إلشارات معالجة الصور املبنية عىل الكمبيوتر، وإن 

املهام الجديدة للعي البرشية تُنزع  عن طريق املامرسات يف الصور البرصية التي ليس فيها أي 

مرجعية لوظيفة املراقب يف "الواقع" الذي يتلقي العامل برصيا. وكتب كاري يقول » وإن كان ميكن 

الكرتونية، وسوف  رياضية  bits ملعلومة  الصور تشري إىل أي يشء مبليون بت  إن هذه  يقال  أن 

تُوضع البرصية عىل مجال كهرومغنطييس وسرباين cybernetic  يف حي تتزامن الرؤية املجردة 

والعنارص اللغوية وتستهلك بتدويرها وتتبادل جلوباليا]2].

ويتناول مارك هانسن يف كتاب فلسفة جديدة مليديا جديدة قضايا التجسيم والوساطة والرقمنة 

والتي ترتكز عىل النقاشات التي تتعلق مبا بعد األنسنة، ويحدد هانسن أن املوقف األسايس للنقد 

يتمثل يف اإلطار الذي يحدده فريدرك كيتلر، ويصنع كيتلر اتصال شانون Shannon- Weaver يف 

األفالم والجرامفون وآلة الكتابة مفهوماً للمعلومات كمركز غري مجسد يف نظريته للميديا الجديدة، 

املكاملات  تطلب  حي  أنه  بادعاء  املستشهده  الكلامت  عدا  ما  األطنايب  بنموذجه  كيتلر  ويفتح 

[1[- William J. Mitchell, The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era, 

Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992, p. 57.

[2[- Jonathan Crary, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth

Century, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992, p. 2.
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واملوسيقى األفالم والنصوص التي تصل إىل األرس املرتبطة باأللياف البرصية الشبكية، وامليديا 

املختلفة من تلفاز وإذاعة وهاتف والرسائل املوحدة مقدما موحدة برتددات اإلرسال بصيغة بت 

bit format، وهذا التقارب لكل امليديا يف ظل النظام الرقمي يفرس بالفعل نهاية امليديا، وأصبحت 

امليديا الفعالة واجهات مختلفة لتدفق املعلومات يف كل مكان.

»وقبل النهاية هناك يشء يقرتب من نهايته، وتؤدي الرقمنة العامة للقنوات واملعلومات إىل محو 

والنص إىل مؤثرات  الفعل  الصوت والصورة وصيغة  تُختزل  الفردية، وسوف  امليديا  الفروق بي 

وسيبقى  إىل شعور مضلل،  واإلحساس  الشعور  ويتحول  كواجهة،  للمستهلكي  معروفة  سطحية 

إنتاج امليديا السحرية كمنتج ثانوي لربامج اسرتاتيجية ملدة مؤقتة، ويصبح داخل أجهزة الكمبيوتر 

ذاتها كل يشء عدد، كميات من دون صور أو أصوات، ومبجرد أن تتحول شبكة األلياف الضوئية 

وكل   ،digitized numbers مرقمنة  ألرقام  موحدة  سلسلة  إىل  تتدفق  شكليا  مختلفة  بيانات  إىل 

وسيط ميكن ترجمته إىل آخر، وباألرقام كل يشء مييض،  والتحوير والتحول والتزامن والتأخري 

امليديا مرتبطة عىل أساس  الخرائط – وكل  الضويئ ورسم  والتبديل والخلط واملسح  والتخزين 

رقمي سوف سوف متحو أي تصور للوسيط، وبدال من ربط الناس بأسالك وتكنولوجيات سوف 

تتحول املعرفة املطلقة كحلقة ال نهاية لها]]].         

ويعتمد كتاب فلسفة جديدة مليديا جديدة عىل بعض املفاهيم الحرجة من كتاب هانسن األول 

تجسيد التكنولوجيات – تكنولوجيا ما وراء الكتابة، ويُكرس الحرج فعليا يف كال الكتابي بالتامثلية 

والتمهيد بامليل الستيعاب ظاهرة كال من العامل التكنولوجي والطبيعي للقوالب اللغوية – مشكلة 

التأسيس، وكانت مشكلة ربط اللغة باملامرسة شاغالً رئيساً ملنظري تخصصات مختلفة، وتكمن 

عن  يقل  وال  املادي  الواقع  يف  والربنامج  الكود  بتدوين  تتعلق  التي  القضايا  يف  بعينها  املشكلة 

استيعاب التغيريات املخربة يف التجربة الجسدية للغة، وإن هانسن يقطع ببساطة إشكالية جوردن 

وتعادل  للمامرسة  النظرية  القضايا  وتعادل  للدمج  الكتابة  تعادل  لكيفية   Gordian problematic

النظرية  التمثيالت  تكوين  معرفة  يف  عقد  من  ألكرث  العلم  سعى  وقد  املادي،  للعامل  التمثالت 

للطبيعة وإلحاقها بالعامل، ويتطلع بعضنا ملقاربة ما بعد البنيوية التي  تناولت قضايا تقنيات التمثيل 

املهتمي  واألكادمييي  األدب  من  املستمدة  العمل  وأطر  لالتصال  املادية  والجوانب  والكتابة 

بامليديا مثل دريدا وفريدرك كيتلر، وكان للتحالف الوثيق مبثل هذه املقاربات حسابات معملية 

[1[- Friedrich Kittler, Gramophone, Film Typewriter, tr. Geoffrey Winthrop-Young and Michael Wutz, 

Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999, pp. 1–2.
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ممتدة مثل حساب هانز- يورج رينربجر Hans-Jörg Rheinberger’s account لألشياء املعرفية 

تجارية"  مشوهة"و"نطاقات  "مامرسات  من  مستوحاة  اجتامعية  قوالب  آخرون  اكتشف  حي  يف 

أو بنية "الثقافات املعرفية"، كام أظهرها هانسن برباعة، وهناك تناقض عميق الجذورحول العامل 

التكنولوجيا املادية  أن مننح املامرسة وحتى  ناحية  نريد من  الدراسات، ونحن  املادي يف هذه 

التي دافع عنها برونو التور بريملان األشياء من ناحية، والطبيعة والتكنولوجيا يف هذه الحسابات 

إثراء  التكنولوجيا ويف  تجسيد  األول  كتابه  ثقافياً، ويف  اجتامعياً  بناء  تعد  "أنسنة"  دوماً  ما  بكيف 

النموذج وامتداده يف فلسفة جديدة مليديا جديدة قد نقد املنظرين لحقول نظرية ما بعد البنيوية 

والدراسات الثقافية التي توقفت عن احتضان الجوانب الفعلية تجاه التامثلية، ووفقا لهانسن ودريدا 

يطلق عليه هانسن  الذين يشرتكون يف منط مشرتك لالختزال –  وبورديو وبودريالرد وغريهم من 

الفكر  التكنولوجية الستقاللية  يقر االهتامم يف احتضان املادية  Technesis، حيث  تكنولوجيات 

والتمثيل، ويوضح هانسن أن وظيفة هذه االسرتاتيجية تعمل بهدم املظهر الخارجي املادي الفعيل 

إىل  مظهر متناقض نسبياً يف مجال الفكر]]].

تحرره  التي  للتكنولوجيا  املادي  الرثاء  الحتضان  إيجايب  برنامج  عرض  إىل  هانسن  ويهدف 

من كونه مجسداً يف الخطاب واستهالل التمثيل، ومن منظور هانسن تغري التكنولوجيا من أساس 

تجربتنا الحسية، وتؤثر يف ما يعني أن تعيش كعوامل جسدية برشية، وهي تحقق هذا بإعادة تشكيل 

الحواس يف مستوى ما قبل اإلدراك precognitional أو حتى الذي يسبق املعرفة )وال متيز مستوى 

من آخر(، وتسبق اإلدراك الحيس الواعي واستيعاب اللغة.       

فلسفة  وكتاب  فحسب،  املجسدة  التكنولوجيات  يف  والطموح  الجريء  الربنامج  هذا  ويُرسم 

جديدة مليديا جديدة يدعم الربنامج كذلك بتقديم حساب كيفية تعديل الجسم خالل التفاعالت 

التي تيرسها التكنولوجيا الرقمية، والفكرة األساسية هي اإلطار، وعىل الرغم من حقيقة أن برجسون 

مهدها يف  كانت يف  والتي  املبكرة  السينام  الحيس يف  لإلدراك  بنظريته  ذات صلة  مادة  يجد  مل 

اللحظة التي كان يكتب فيها برجسون، حيث وصف العامل الخارجي كتدفق كيل للصور، والجسم 

ذاته صورة من بي صور أخرى – ويطلق عىل النوع الخاص بصورة برجسون ‘ مركز لالمحدود’، 

الجسم  ثم  لقدراته، ومن  الكيل وفقا  التدفق  الصور من  يختار وقائع  يعمل مرشحاً خالقاً  والذي 

هو مصدر للفعل عىل عامل الصور، ويقدم من بي املؤثرات الخارجية ذات الصلة يف مقاصدها، 

[1[- Mark B. N. Hansen: New philosophy for new media, The MIT Press Cambridge, Massachusetts 

London, England,2004, p 
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ويطلق برجسون عىل مثل هذه الصورة املعزولة املركبة ‘اإلدراك الحيس’.

وقد رأى جيل ديلوز أن فكرة حركة الصورة تعتمد عىل القص واملونتاج، والحق أن عملية التأطري 

تساوي  برجسون حيث  الذي وصفه  الصور  لعامل  كامل  الناضجة متثيل  السينام  قلب  برمتها يف 

‘الصورة  ـ الحركة image = movement ]]]، وسعى إىل تصحيح إقصاء سينام برجسون بتحريرها 

مثل مخترب تجريبي للفلسفة، حيث هي موضع لدراسة اإلدراك الحيس والتمثل والزمان واملكان 

the visible— املرئية  واألنطولوجيا  للتأويل  القابلة  املتغرية  العالقة  الستيعاب  وسيلة  والذاكرة، 

ontology، وموضع الكتشاف تصنيف الصور واإلشارات كتمهيد لخلق مفاهيم أبستمولوجية، ويرى 

هانسن أنه حي يبني برجسون فلسفته الخاصة بالسينام، فإن ديلوز يعيد الرتكيب األسايس لجاملية 

الجسمية الربجسونية واألهم من ذلك قدرة التأثري، ويف مستهل تعليقه عىل برجسون وديلوزيصف ‘ 

الصورة – التأثريية affection-image’ باعتبارها املكون الثالث للذاتية ومتأل الفاصل بي املكوني 

اآلخرين وهام اإلدراك الحيس والفعل، وتبدو هذه الخطوة متسقة متاماً مع برجسون، ولكن يدخل 

ديلوز تغيرياً دقيقاً يصنف التأثريية كعنرص فرعي لإلدراك الحيس، فالتأثريية عند ديلوز طريقة تعي 

اإلدراك الحيس، واألحرى أنها إدراك حيس لطيف أو ملحة قصرية تتوقف عن إنتاج فعل، وبدالً 

من ذلك تبدأ بتعبري)لقطة تقرب من الوجه يف الفيلم(، وقد تحول ديلوز جذرياً عن برجسون بتقديم 

التأثريية كتنوع لإلدراك الحيس، وعامل بريجسون الذاكرة واملادة معاملة التأثريية بوصفها طريقة 

النوع عن اإلدراك الحيس، ويرى هانسن أن ديلوز حل  جسدية مستقلة يف صوابها وتختلف يف 

االرتباط األسايس للعاطفة بالجسد وعينه لحركة الصورة، وقد مكن هذا اإلمياء ديلوز من أن يصف 

الجسد باعتباره تركيب للصور.

وكل هذه األشياء وحركة الصور تقسم إىل ثالثة أنواع من الصور حي تتصل مبركز الالمحدود 

بوصفها صورة بعينها، حيث صور اإلدراك الحيس وصور األفعال وصور التأثريية، وكل منا والصورة 

والفعل  الحيس  اإلدراك  لصور  وتوطيد  للصور  تجميع  سوى  يشء  ال  املرشوط  مركز  أو  عينها 

والتأثريية]2] 

ويف الواقع اختزل ديلوز التأثريية إىل عملية صورية لتأطري تكنولوجي، ويف هذه العملية يحررها 

التأثريية جسدياً، ويحددها خارج املوضوع يف عامل تكنولوجي يجمع الصور، ويصبح الجسد يف 

[1[- Gilles Deleuze, Cinema 1: The Movement-Image, tr. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam, 

Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press, 1986, pp. 58–59.

]2]-  جيل دولوز: الصورة – الحركة أو فلسفة الصورة ص 66.
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هذا الصدد سلبياً نسبياً، وموضعاً للكتابة التكنولوجية  للصور املتحركة بدالً من أن يكون مصدراً 

تكنولوجي  ومؤطر  الصور   لعرض  عامل  فهو  املحددة،  غري  املعلومات  باستثناء  للتأطري  فعاالً 

باعتباره صوراً متحركة من من جانب، وجهازاً حسياً للمرء يربطهم بشكل غري معروف.

قراءة  من  بديالً  ليوفر  األعصاب  وعلم  الجديدة  امليديا  األخرية يف  للتطورات  هانسن  يتحول 

املعلومات  الجسد  يأطر  إطار كيف  التجسيم يف  برجسون  فهم  واستدعاء  املؤثرة  الصورة  ديلوز 

وباألحرى ميحو الدور الفعال للجسد الحساس يف إنتاج تأثريات امليديا كام فرسها فريدرك كتيلر 

وتتخذه واجهة امليديا الرقمية، وقد رأى هانسن أن امليديا تحت الرقمنة الفعلية تزيد مركزية الجسم 

كإطار للمعلومات، حيث تفقد املادة خصوصيتها، ويأخذ الجسم وظيفة أكرث بروزاً كمعالج انتقايئ 

محاكاة  فوتوغرافيتها وهي  الكمبيوتر عن  الرقمية عىل شاشة  الصورة  تزيد  وال  الصور،  إبداع  يف 

رقمية، وتنطوي الصورة الرقمية عىل معالجة للبيانات عىل عكس هذا املوضوع الثابت، والثبات 

ثابتاً،  يبدو  الشاشة يف نسبة اإلطار تجعله  الواجهة املصممة عىل  البيانات خالل  املمتع لتفسري 

ولكن هذه الصورة يف الواقع دينامية للغاية قابلة للتعديل يف أي لحظة، والصور الرقمية معالجة، 

ومبقدورها دعم تفاعل املستخدم، الذي ينقر عىل جزء من الصورة ويكربها أو يبدأ عمليه أخرى 

خالل اتصال تشعبي، والصورة يف تطبيقات بعينها واجهة لبعض األفعال املتباعدة مثل العمليات 

الجراحية.

 ورأى هانسن أن املالمح العملية والتفاعلية للصورة الرقمية توفر أساساً الستبدال مفهوم الصورة 

الصورة  تنبثق عن  الحركية كام وصفها ديلوز، وهي يف موضعها كصورة جديدة  الزمنية والصورة 

هجي  عن  عبارة  الرقمية  الصورة  أن  هانسن  ورأى  املعلومات،  تأطري  فعل  عىل  استناداً  الرقمية، 

تكنو ـ حيس حريك وينبغي أن ينظر إليها كمصدر ألي إطار تكنولوجي مصمم لعمل معلومات 

تلميع األدب  فلسفة جديدة مليديا جديدة إىل  بالجسم، ويهدف هانسن يف كتاب  قابلة لإلدراك 

الظواهريت يف نقد ديلوز للصورة املتحركة التي تنتقيها الصورة السينامئية باالتصال بالجسم البرشي 

ومعالجتها، وإنعاش مفهوم برجسون وظيفَة تأطري الجسم األولية بتوافقه مع التطورات األخرية يف 

تكنولوجيا املعلومات وفنون امليديا الجديدة، ويرى هانسن أن كل حكم للصورة تحتوي الرقمية 

تأطر يف املقام األول باتصال ‘تخليقي embryogenic’ مع جسم اإلنسان، وعىل النقيض من حجج 

ديلوز عن التأطري التكنولوجي باعتباره مصدراً للصورة والتي ترتبط بالجسم ـ يف الحقيقة املحفورة 

عىل الجسد كام هي عىل الشاشة- يؤكد هانسن دعواه الربجوسونية بأنه ال يوجد معلومات أو صورة 

يف غياب الشكل املأخوذ من قوة التجسيم البرشي.
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ويثري هانسن الحوار املثمر بي امليديا الجديد لألعامل الفتية وعلم األعصاب والظواهرتية يف 

أنحاء كتاب فلسفة جديدة بشكل مثري للغاية، ومثال عىل ذلك الفصل األخري الذي يعالج اإلشكالية 

 the theory املركزية للكتاب، والنقطة املركزية للتحول الربجسوين وهو بالطبع يف نظرية التأثري

of affect، والجسم املؤثر هو "املادة الغروية" التي تلصق الوعي وتربطه بعمليات الحسية من دون 

اإلدراك، ويريد هانسن أن يربط خالل هذه القناة املؤثرة تدفق املعلومات يف صورة رقمية والجسم 

باعتباره إطاراً، والعمل األخري يف علوم األعصاب يوفر الرابط املادي الذي يتطلع إليه، وقد قدم 

فرانسيسكو فاريال    Francisco Varela حجة قوية حول مصادر زمن الوعي وهي تناسب أطروحة 

هانسن متاماً.

enactive cognition األفعال العقلية التي تتصف  وقد ناقش فاريال يف كتابه ‘اإلدراك النشط 

باملشاركة املتزامنة لعدة مناطق مختلفة وظيفياً وموزعة طوبوغرافياً للدماغ وتجسيداتها الحسية،  

وتنشأ جميع الصيغ من تفاعل متامسك لتجمعات دنيا للخاليا العصبية يف مواقع متعددة، وهي 

شكل  عىل  منظمة  أنها  واألحرى  املخ  من  واسع  نطاق  عىل  موزعة  التنظيم  ذاتية  ديناميّة  أمناط 

سلسالت متتابعة مثل  مجاز الحاسوب منمذجة ـ تدفق معلومات املنبع، ويؤدي أعمق مستوى 

العالقة والتكامل لهذه املكونات إىل الزمنية، وكتب فاريال يقول]]] »إن الفكرة املركزية التي أتوخاها 

هنا أن هذه املكونات املتعددة تتطلب إطارا أو نافذة متزامنة تتوافق مع زمن الحارض املعاش، ويف 

التيار املتواصل للتنشيط الحيس ونتيجة محرك الواجهة داخل إطار دينامييك  هذه النظرة يندمج 

التوالد ـ وليس معلوماتياً ـ حاسوبياً فقط، والذي يعطيها عمقها وعدم انضغاطها. 

والنقطة املحورية ألطروحة هانسن أن فاريال يعالج ظهور الزمن كعملية تأطري جسدي باطن 

مرتكز يف مركب عصبي متوالد ذاتياً بدالً من اإلطار "التكنولوجي" املطبق ظاهرياً الذي دعا إليه 

ديلوز خاصة يف السينام Cinema 2 2، ومييز فاريال وغريه من علامء األعصاب املعارصين ثالثة 

موازين للزمن تنشأ من النظر املبارش لنشاط الخاليا العصبية إىل عملية بزوغ متزامن للمجموعة 

التسجيالت امليكروفيزيائية مع عدم وجود  0](، ويف أدىن مستوى ال تدرك   ،[  ،[0/[( العصبية 

ارتباط لإلدراك الحيس املبارش، وتنظم ذاتياً إىل لحظة مبارشة "لآلن"، ويرى فاريال أن هذه األطر 

[1[- Francisco Varela, “The Specious Present: A Neurophenomenology of Time Consciousness,” in Jean 

Petitot, Francisco J. Varela, Bernard Pachoud, and Jean-Michel Roy, eds., Naturalizing Phenomenology: 

Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science, Stanford, Calif.: Stanford University 

Press, 1999, pp. 272–273 )italics in original(.
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التكاملية املتولدة ذاتيا متثل الزمن املدرك باعتباره منفصال وغري خطي، و"اآلن" بالنسبة للحارض 

هو مدة تدوم 0.3 من الثانية )خالفاً للقالب الحاسويب املعلومايت للدماغ (، وهو ليس حصة زمنية 

ثابتة مثل الساعة املوقوتة وباألحرى "أفق كامل horizon of integration" كام يرى فاريال »لدينا 

أحداث مبنية عىل مستوى الخاليا العصبية مدتها ميزان]/0] وتشكل مجاميع تظهر كأفعال إدراكية 

]، ويعتمد الزمن املكتمل ديناميكياً عىل عدد  غري منكمشة بل أفعال إدراكية مكتملة عىل ميزان 

املركبات العصبية املشتتة وليس عىل مدة ثابتة متكاملة، وبعبارة أخرى إنها أساس ألصل املدة من 

دون ساعة ميقات خارجية أو باطنية]]]. 

ويوضح  جديدة،  مليديا  جديدة  فلسفة  كتاب  خالل  هانسن  ألطروحة  رمز  هو  املثال  وهذا 

الفيديو الرقمي الهجي عند فيوال املشاركة اإليجابية من الجسم مع التكنولوجيا، ونحن نتعرض 

يوميا ألحداث آلية machinic مثل عملية تدفق املعلومات يف الكمبيوتر، وأصبحنا مغمورين يف 

بيئة الحوسبة عىل نحو متزايد لعمليات آلية تحدث أدىن من عتبة 0.3 من الثانية يف "اآلن"، وبدالً 

محددة  تكون  رمبا  التي  املواقع  ـ  الرقمية  التدفقات  لهذه  لكتابات  واعية  غري  مواقع  كونها  من 

امليديا  فن  أن  هانسن  ويرى   ،posthuman اإلنسان  بعد  ما  بيئة  يف  املستقبل  يف  االستعامل 

الجديدة توضح مثل فيوال كيف يخدم الجسم املؤثر والحساس تأطري املعلومات وتحفيزها إىل 

coprocessor للمعلومات  صورة رقمية يدركها اإلنسان، ومبعنى مادي إن الجسم وحدة تحكم 

امتداداً  باعتبارها  للتكنولوجيا  الرقمية  الجاملية  هانسن  يرى  حي  ذلك  عىل  وعالوة  الرقمية، 

 Viola’s فيوال  خامسية  مثل  أعامالً  يحلل  فإنه  املادي  العامل  لفهم  تتسع  التي  اإلنسانية  للقدرة 

Quintet لتأكيد مذهل وهو أن الحياة خالقة بال حدود ويصعب قرائتها، وما ميكن إدراجه وما 

هو قابل للتكرار قد يزيد، وكتاب فلسفة جديدة مليديا جديدة هو تحدٍّ ملعرفة واسعة مذهلة يقدم 

مصادر مناسبة لالشرتاك يف أسئلة ما بعد األنسنة]2].

أجسام يف رمز

يقول مارك هانسن يف كتابه أجسام يف رمز إن هذا الكتاب »هو واجهات مبيديا رقمية تشكل 

الحجم املتوسط ملا أتخيله أن يكون أحد األساسيات املخصصة مليديا جديدة باعتبارها مرحلة 

مؤقتة للتكنولوجيات البرشية )تطور يربط اإلنسان بالتكنولوجيا(، وييل هذا الكتاب كتاب فلسفة 

[1[- Ibid., pp. 276–277.

[2[- Mark B. N. Hansen: New philosophy for new media, pp18 -20. 
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بعيداً  صور  إنتاج  يف  اإلطار  لتجسيم  املحوري  للدور  حالة  يصنع  حيث  جديدة،  مليديا  جديدة 

كمصدر  جديدة  ميديا  أضعها  والتي   Presencing الحضور  سياسات  وتسبق  املعلومات  عن 

للتلوث contamination  التكنولوجي لزمن الوعي املجسد، وأجسام يف رمز هو واجهات مبيديا 

جديدة تركز تحديداً عىل التجسيم وتكتشفه لذاته، ويف الصفحات اآلتية سوف أتحول مبارشة إىل 

الفينومولوجيا األكرث تطويرا للجسد وهي عند الفيلسوف الفرنيس موريس مريليو بونتي الستكشاف 

التقنيات التي ال يراها املطور، أعني كعالقة ملا يسبق الحس protosensory ودون األداء التجريبي 

للمس، وكام يقدمه مرشوع مريليو بونتي وأصبح أساسيا عىل نحو متزايد.

األسايس  االختالف  مع  بوضعه   the flesh لـ  النهائية  األنطولوجيا  إظهار  هو  الرصيح  وهديف 

بي الجسم والعامل، وقد تتطلب التكنولوجيات نظرية تأصلية لتكنولوجيا اإلنسان، ألن اإلنسان يف 

" أو   gap بأنها "فراغ  بالعامل، وهي تتصف  األصل موجود موزع إىل واجهات حسية غري متداخلة 

"شق divide " أو ما يسميه بونتي "فجوة écart "، وسوف أعرض للصورة األوالنية لهذه الفجوة وهي 

انتقال بي التجسيم واملرونة، واالنتقال ينقل انبثاق الرؤية البرصية من حاسة اللمس األوالنية، وهذا 

االنتقال )العالقة األولية باعتباررشوطها( هي حالة )يف الحقيقة تسبق الحالة protoinstance( لتالزم 

التكنولوجيات داخل الحياة املجسدة، ووفقا لهذا فإن التكنولوجيات تُفهم مبعناها الواسع كعالقة 

الجواهر  الخارج، وليست مجرد يشء يضاف عىل بعض  الداخل إىل  للخارج وكانتقال يشء من 

الطبيعية للحياة املجسدة، واألحرى يجب أن تفهم عىل أنها بعد تأسييس للتجسيد من البداية ]]].

وكام كانت الحال مع كتاب فلسفة جديدة مليديا جديدة، وقد استفدت من الفكر املحفز ألعامل 

الطريقة إلدخال  متنوعة  الذين أشاروا إىل استعامل ميديا رقمية  الفناني املعارصين  مجموعة من 

تقنيات إىل التجسيم، وقد يعي فن امليديا الجديد عىل توضيح رهانات التقنيات الفكرية فيام يتعلق 

بفلسفة بونتي، باعتبارها وسطاً جاملياً للتكنولوجيا الرقمية، لقد أُدخلت أبعاد تقنية للتجسيم ال ميكن 

تخيلها عند هذا الفيلسوف، والحق ال ميكن تخيلها يف كتابات أي فيلسوف ظهر يف منتصف القرن 

العرشين، ووفقا لهذا كرست الجزء األول الطويل لنقل هذه التكنولوجيات والتجسيم، وسعيت إىل 

التقاط البوتقة التي تلعب دوراً بالفن يف اعتقادي بتكريس سلسلة تحليالت مادية لعمل فني بعينه، 

وأميل أن تنعش هذه التحليالت كثرياً من النقاشات النظرية للتجسيم واالنعكاسية.

[1[-  Mark B. N. Hansen Bodies in Code- interfaces with  digital media, Routledge, United States of 

America, 2006, p ix.

عصر ما بعد الصورة



االستغراب

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

228

وعىل النقيض تقدم التحليالت املركزة يف الجزء الثاين مثاالً منوذجياً ألجسام يف رمز، وهي 

عبارة عن تجسيد موزع بالرضورة  خارج الجلد يف سياق التقنيات املعارصة، وكل املوضوعات 

وهندسة  رقمية،  أوامر  سياق  يف  منطية  وقوالب  مرئية  غري  أفرتاضية  بيئات  هنا  اُستكشفت  التي 

معامرية يف فضاء، ومسخ الرواية املعارصة مبيديا غري معيارية يقدم عملية فريدة من نوعها خالل 

يُنتج التجسيد بفاعلية يف تزامن مع ميديا جديدة مرنة مصنوعة.

يلعبه  الذي  والرضوري  الحيوي  بالدور  تذكرينا  يعيننا يف  أن  رمز  أجسام يف  كتاب  وأميل يف 

التجسيم يف أي تجربة إنسانية حتى يف الواقع األفرتايض، وبشكل عام االفرتايض يف صوره املتعددة 

الذي ظهر يف ثقافتنا املعارصة، مع تاليف الضجيج الذي أحاط بالواقع االفرتايض يف عرشة األعوام 

املنرصمة، ونحن اآلن يف وضع مثايل لتحليل العالقة العميقة بي التجسيم واالفرتاضية، ولتقييم 

مدى استيعاب االفرتاض يف الحياة اليومية.

وأراهن هنا عىل أن هذا التحول يشري إىل قبول أو عىل األقل االستعداد لقبول تالزم األفرتايض 

يف الحياة اإلنسانية كصورة مجسدة للعيش، ووفقا لهذا أسعى لتوكيد أن األفرتايض ال يقترص عىل 

التكنولوجيات الرقمية املعارصة )حتى لو كان األلفة بعينها منتقاة( وإمنا متتد إىل ما دون أصل 

اإلنسان، وحاملا فهمت بهذه الطريقة ميكن أن يُنظر إىل اقرتان األفرتايض بالتكنولوجيات القوية 

للحاسوب الرقمي عىل أنه مصدر غني للتجريب وتوسيع نطاق التجسيم البرشي]]].

اخلامتة

 انتهى املآل باإلنسان الغريب إىل عدم املصدقية يف عامل الصور وأخرج املثل الصيني القائل 

"الصورة مبليون من الكلامت" إىل أن الصورة هي "مجال شك" وقد تجلت هذه الرؤية عند هرني 

برجسون وجيل دلوز حينام شككا يف أن السينام صور مبتورة الزمن والحركة وال تعرب عن الواقع 

الحقيقي املعاش، وبنى مارك هانسن رؤيته يف رقمنة األجسام وما يحيط بها بناء عىل هذا الرتاث، 

وتجلت رؤية هانسن يف ضوء مؤلفاته الثالثة التي توضح كيف ميكن أن نُشفر األجسام الطبيعية 

وانفعاالتها يف أرقام عىل الحاسب وتكون أكرث مصداقية، ويحاول هانسن أن يُذكر  بالدور الحيوي 

عام  وبشكل  االفرتايض،  الواقع  إنسانية حتى يف  تجربة  أي  التجسيم يف  يلعبه  الذي  والرضوري 

االفرتايض يف صوره املتعددة الذي ظهر يف ثقافتنا املعارصة.

[1[- Ibid: op cit ppx-xi.
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الميديا بين التصنيِع والتصنيم
رهانيَّة التَّسلط األمريكي واإلرهاب

[[[

عامر عبد زيد الوائيل]*[

التكنو ـ إلكرتوين حدوده القصوى مع ظهور ثورة التصالت يف أواخر القرن  بلغ الزمن 

املنرصم، غري أن هذا التطّور العلمي ل يتوّقف عند حدود الستخدام التقني، وإمنا دخل يف 

حركة النزاع بني الدول واملجتمعات. وقد لعب املركز الصناعي الغريب املنتج للميديا دوراً 

حاسامً يف توظيف اإلعالم املعارص للهيمنة عىل الشعوب مبختلف املستويات.

يف هذا البحث مسعى إىل اإلضاءة عىل عامل امليديا بوصفه أداة لإلخضاع والسيطرة.

المحرر

نود هنا أن ندخَل يف اإلطار النظرّي لهذا البحث، وهو جدلية الرصاع بي األنا واآلخر سواء أكان 

اآلخر الغريّب أم اآلخر الشمويّل األصويّل اإلرهايّب الذي يرفض التحاور أو التعايش ضمن فضاء 

اإلسالمّي وكيف  العريّب  للواقع  املدّمر  اإلرهاب  أّثَر حروب  نَلمُس  األساس  تعددّي، وعىل هذا 

تحولت املنطقة إىل أتون مشتعل يسهم يف إشاعة الهيمنة الغربيَّة. إذ تبدو تلك االسرتاتيجيَّة القامئة 

عىل الخوف والتخويف جليَّة، فهي اسرتاتيجية كربى تَتَِّبُعها قوى الهيمنة؛ للحفاظ عىل مصالحها 

وهيمنتها، وبناء مواقع متقدمة لها يف بلداننا العربيَّة.

وهي اسرتاتيجية تغذيها مراكز التفكري) Think tanks ( »فهي مراكز فاعلة ومؤثِّرة يف مختلف 

املجاالت الحيويَّة اليوم. وهي متثل وجهاً إيجابياً هو استثامر املعرفة وحسم الرصاع بي املثقف 

وصاحب القرار، ووجهها السلبّي هو توظيف معطيات البحث العلم ومخرجاته لبسط السيطرة من 

*ـ أستاذ الفلسفة الوسيطة )إسالمّية - مسيحّية(، جامعة الكوفة / العراق.
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أجل الهيمنة والتخطيط للحروب واستثامر نتائجها ملصلحة الرشكات والدول الكربى »]]].

واسعاً  منهالً  شكَّلت  وقد  كلها،  األطراف  املرتامية  بأبعادها  املشكلة  هذه  راهنيَّة  تبزغ  وبهذا 

وثراً للدراسة. ومن املمكِن جمُع ثنائية )التصنيع والتصنيم ( التي متظهرت يف العالقة بي العقل 

اإلمرباطورّي األمرييّك والعقل األُصويّل اإلرهايّب.   وسنتناول أهمَّ ما مُييِّز هذا املوضوع  بالتحليل:

بحسب   -« االسرتاتيجي  »العقل  عليه   َهيَمَن  وكيف  اإلعالمّي،  الخطاب  تحليل  خالل  من 

توصيف هابرماس- املتمركز حول الذات الغربيَّة، إذ كشف عن جملة من املشكالت، منها : الهيمنة 

الغربيَّة، ورصاعات القوى املتحالفة مع قوى دوليَّة، وهناك مشكلة التداخل تتجىل يف عالقة اآلخر 

الغريّب بالذات العربيَّة اإلسالميَّة وإحالل التواصل والتعاون بداًل منها، وعىل مستوى التداخل تظهر 

مشكلة التنمية والتعليم وتأسيس مؤسسات سياسيَّة عىل أُسس عرصيَّة تقوم عىل التعددية السياسيَّة، 

ومن ناحية أخرى هناك رضورٌة لبناء املجتمع عىل أُسس جديدة بدل التشويهات الطائفيَّة واإلثنية 

وإحالل منطق التعايش بدياًل من منطق اإلقصاء والتهميش السيايّس والحقوقّي واالجتامعّي؛ مام 

التواصيّل  املنطق  وإحالل  الشموليَّة،  الهيمنة  عىل  القائم  االسرتاتيجّي  بالعقل  النظر  إعادة  يعني 

بالحقوق لكل طرف ضمن عالقة تقوم عىل  تأسيس إجامع  الذي يقود إىل االعرتاف  املتسامح 

سيايّس واجتامعّي جديدين ضمن فلسفة سياسية معارصة، تحاول تجاوز األزمة العاملية ونقدها، 

التي  والعقالنيات املسيطرة  الكويّن يف مواجهة املشكالت  والعقل  اإلنسان املعارص  أزمة  )هي 

تزداد تأزماً وتعقيداً، كام هي حال املشكالت األمنية بشكل خاص، حيث محاربة اإلرهاب، تولد 

املزيد من العنف األعمى والقتل املجاين والعمل الرببري(]2] وهي يف الوقت نفسه تخلق ردود 

فعل، فحي يُنظر إىل أّي دولة عىل أَنها تحاول الهيمنة عىل الدول األخرى يربز "ردُّ فعٍل " يقاومها.

وهذا يبدد الجهود يف مواجهة املشكالت الحقيقة لنا جميعا مثل أزمة البيئة العاملية التي ميكن 

أن تجعل جوانب تقدمنا األخرى كافة بال معنى، إذا مل نتعامل معها بنجاح، فإنَّ تصاعَد حدِّ الجفاف 

والفيضانات الكاسحة والعواصف الهوجاء، أَثٌر قاٍس حقا]3].

العقل  بي  والتداخل  التالزم  هنا هي كشف  تقدميها  نحاول  التي  األطروحة  إنَّ  النتيجة   ويف 

االسرتاتيجّي أي الهيمنة األمريكيَّة  واإلرهاب، من خالل تحليل الخطاب اإلعالمّي الغريّب عامًة 

]1]- أمريكان انرتبرايز انستيتيوت، ترجمة وعرض: محمود املقيِّد، املركز اإلسالمّي للدراسات السرتاتيجّية

العتبة العباسّية املقّدسة.، ط1، بريوت، 2017، ص 7-6.

]2]- عيل حرب أزمة الحداثة الفائقة، املركز الثقايف العريب، ط2 الدار البيضاء، 2008، ص15

]3]- انظر: ال جو، هجوم عىل العقل،ترجمة نشوى ماهر، دار العبيكان، ط1، 2009، الرياض، ص 243.
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واألمرييّك خاصة، ومعرفة دورِه يف تصنيع صورة متخيَّلة عن العدو املتمثل باإلسالم أو ما يعرف » 

اإلسالموفوبيا »، ويف مقابل هذا هناك التصنيم املتمثل بالخطاب اإلرهايّب اإلعالمّي، الذي يحاول 

شٍة غرَي قابلٍة للتعايِش، وهذا يتجىل يف خطابه بوضوح.  رسَم صورٍة متوحِّ

إذ ميكن تأصيل الصورة عىل مستوى اللغات هناك تعدٌد للمصطلحاِت املستعملة يف التعبري 

عن »الصورة » يف اللغة العربيَّة، ويف اللغة اإلنجليزيَّة؛ ففي اللغة العربيَّة نجد مصطلحات: الصورة، 

والصورة الذهنيَّة، والصورة النمطيَّة، والتعميامت النمطيَّة، والقوالب النمطيَّة الجامدة وغريها. ويف 

اللغة اإلنجليزيَّة نجد مصطلحاٍت عديدة أبرزها »the image  » و»tabloid« وغريها"]]]. وقد تجلت 

هذه الصورة يف الخطاب اإلعالمي األمرييّك واإلرهايّب مًعا يف نظرتهم إىل اآلخر خارج الذات، 

وكان بي هذين الخطابي بنيٌة مشرتكٌة عاّمٌة هي العقل االسرتاتيجّي. ومن ناحية أخرى فإنَّ الصورة 

النمطيَّة التي يرسمها اإلعالم الغريّب يحاول الخطاب اإلرهايّب أن يقرَّها عىل مستوى القول والعمل. 

وغاياته  العدو،  إنتاج  بآليات  يعرف  ما  األطروحة يف  هذه  أهمَّ متظهرات  أنَّ  نجد  ثَمَّ ميكن  ومن 

إىل  تحوِّلُه  التي  املنطقة  املتشددة يف  الخطابات  لظهور  املناسبة  الظروف  املنشودة يف صناعة 

نبذ املجتمع  يعني ظهور خطابات متطرِّفة تعمل تحت األرض من أجل  الغرب؛ مام  رشطة عند 

وتكفريه؛  ألنه صامت عىل استبداد الحكومات.  واالستفادة من وجود األنظمة املستبدة من أجل 

خدمة أهدافِه؛ ويف النتيجة جعلها أداًة يف خدمة أهداف الغريّب يف املنطقة.

إنَّ انتشاَر منٍط جديٍد من الرشوخ املجتمعية يستحرض االنقسامات القوميَّة واالثنيَّة والطائفيَّة، 

وهذا أدَّى إىل اختالق حروب إثنيَّة جديدة عىل  منطقتنا )الرشق أوسطية(  التي هي  أكرث الجغرافيات 

تعرًضا لتأثري هذه الحروب املفرتضة؛ ألنها خاضعة لتوصيفات إشكاليَّة كثرية؛  فيستخدمها العقل 

الغريّب األمرييّك يف مواجهاته ألزمات الرصاع الحادثة يف املنطقة. وألنها تضّج أيضا بأنواع كثرية 

الثقافات  من  متقاطعة  بأشكاٍل  ممتلئًة  تكون  والعقائديي؛  والدينيي  األيديولوجيي  األعداء  من 

ميدان  وهي  معقدة،  داخليَّة  واسًعا لرصاعات  ميدانًا  منها  تجعل  التي  التابعة  والثقافات  العدوانيَّة 

ا  تاريخيَّة، ورمبَّ دينيي ذوي مرجعيات  للقارات وأعداء  أعداء عابرين  متكافئة مع  لرصاعات غري 

التوصيفات  هذه  أن  يكشف  وهذا  بالعامليَّة.  التوهم  سمة  اكتسبت  إرهابية  توصيفات  لهم  أعداء 

والتحليالت محكومة باألحكام املسبقة؛ وهذا يجعل تلك املناهج املعتمدة من الخرباء العلميي 

عامة  األصوليَّة  ظاهرة  خلف  والكامنة  املبارشة  األسباب  تحليل  يف  العلميَّة  للمسوغات  تفتقر 

]1]- أمين منصور ندا، الصورة الذهنية واإلعالمية، املدينة برس، القاهرة،2004 )د،ط(، ص19.
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واإلسالمية خاصة، من خالل كشف آليات التفكري التي ال تزال مجهولة لدى  هؤالء الخرباء سواء  

ة لهؤالء الخرباء عىل مستوى تحديد األولويات  كان هذا عىل صعيد املنهج العلمّي أو الرؤية املوجَّ

عىل أساس املنطق العلمّي الذي فشل يف تعزيز طرق البحث، والنامذج الجاهزة  التي تم وراثتها 

عن برامج العلوم إالجتامعية]]]. 

وعىل الرغم من هذا النقد  نجد أنَّ تلك املراكز البحثيَّة قد اعتمدت آليات  متعددة من أجل 

إىل هذه  والغربيَّة  األمريكيَّة  اإلعالم  أدبيات وسائل  إىل  ولننظر  والطائفّي؛]2]  اإلثنّي  الرشخ  تعميق 

بأمن  يسمى  لها عالقة مبا  أَمني،  دامئة، ومنطقة تسخي  أزمة  منطقة  بأنَّها  التي توصف  املنطقة  

املصالح الدوليَّة، أو ما يعرّض )املجتمع الدويّل( كام يرد يف األدبيات الغرب أمريكيَّة إىل تهديدات 

خطرية،  كام أنَّ طبيعة اإلعالم املوّجه إىل هذه املنطقة يأخذ حيزا كبريا يف وسائل األعالم األمريكيَّة 

بشكل خاص.

إنَّ الرصاعات تستهلك األموال من أجل التسليح من الصناعات العسكرية األمريكيَّة والغربيَّة]3]؛ 

ويف النتيجِة يرُشعُن الخطاُب السيايّس األمرييّك  َشنَّ الحروِب من أجل تسويغ التدخل يف املنطقة 

وغزوها وتدمريها.

هذه هي فرضيُة البحث، فإنَّ االثني متوافقان عىل اختالق املسخ العدو، ثم يسّوغان الحرَب 

وتدمري املنطقة وإخضاع شعوبها للموت.

التخويف نجدها يف الخطاب اإلعالمّي األمرييّك ونجدها  القامئة عىل  إنَّ هذه االسرتاتيجية 

أيًضا يف الخطاب اإلعالمّي اإلرهايّب، وهو ما نحاوُل تحليلَُه أو توصيَفُه هنا. 

املبحث األول: ظاهرُة التصنيع يف اإلعالم األمرييّك: 

هناك تعريفات تصف عملية االتصال، فمن الزاوية النفسيّة نجد تعريف »هوفالند »:« االتصال 

ل  هو العملية التي يقوم مبقتضاها الفرد القائم باالتصال بإرسال مثري عادة ما يكون لفظياً ليك يعدِّ

من سلوك اآلخرين«. 

[1[- Hughes, Aaron W.Situating Islam: The Past and Future of an Academic Discipline. London and 

Oakville, Conn., 2008. Essays from the critical perspective of religious studies

»القوات  ارمدفورسس  الحارس، مجلة  الدم كيف سيبدو الرشق الوسط بحالته الفضل ؟، ترجمة عىل  بيرتز، حدود  انظر: رالف   -[2[

املسلحة » المريكية،عدد يونيو 2006، بواسطة شبكة عراق املستقبل.حيث تظهر السرتاتيجية بوضوح يف تقسيم املنطقة بعد الستثامر 

النقسام الثني.

[3[- http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=19485
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ويعرفه »دافيد بريلو«: »السلوك االتصايل يهدف إىل الحصول عىل استجابة معينة من شخص.

ا من زاوية اجتامعية فيعرِّفُه »جورج جدبرت« بقولِِه:« االتصال هو العملية التي يتفاعل بها بعض  أمَّ

األطراف من خالل الرسائل من سياقات اجتامعية االجتامعية التي يتم مبقتضاها تبادل املعلومات 

واآلراء واألفكار يف رموز دالة، بي األفراد أو الجامعات داخل املجتمع وبي الثقافات املختلفة 

لتحقيق أهداف معينة«]]]. 

والتأثرُي األخطُر لإلعالم ضمن هذه األبعاد النفسيَّة واالجتامعيَّة يتمثل يف أنَُّه يسهم بدرجة كبرية 

الجهة  فإنَّ  له؛  الواقع بحسب تصوره  يتفاعل مع  اإلنساّن  إنَّ  قلنا  وإذا  الواقع،  إدراكنا  يف تشكيل 

التي تشكل إدراك اإلنسان واقَعه تحكم فيه حرفياً]2]. ويف النتيجِة إنَّ الحديَث عن حضور اإلعالم 

الحقيقي  للواقع  مغايٍر  واقعٍ  خلق  حد  إىل  وصل  الذي  أَثرَُه  يبينون  النقاد  بعض  جعل  الواقع  يف 

العنوان  كان  تقع«.  لن  الخليج  »حرب  بعنوان  الشهرية  مقالته  بودريار يف  جان  فقول  منه،  وبديٍل 

الفتاً يف ال معقوليته نابًعا من تأويل للحدث، فقال: حي يراقب العامل الحرب عىل شاشة التلفزة 

يشعر أنَّ الحرب ال توجد يف الواقع، بل فقط عىل تلك الشاشات.]3] ولعل تأويلَه نابٌع من بالغة 

الخرب اإلعالمي وأثره الذي فاق ما هو واقعي فهو القائل »ما مييز ما فوق ـ الواقعية هو أنها تعدم 

العالقة الثنائية بي الدال واملدلول، لتبقى الرمز فقط...فإن الرمز...ال يحجب الواقع بل حل هو 

نفسه  مكان الواقع، بتدمريه ثنائية الدال واملدلول. مام يعني أن سلطة الرمز افرتست املرجعية التي 

يشكلها أو كان يشكلها الواقع....وملا كان الواقع مدمراً وحقيقة مدمرة، ال يعود هناك مجال لغري 

الكالم عىل حقيقة املصطنع«]4]. وهكذا تظهر مفردة التصنيع جليًة؛ مبعنى أنَّ اإلعالَم هو من يقوم 

العامل ليس حقيقيًّا بل هو مزيٌف يحلُّ  أدواِت اإلعالم. فهذا  بديل يعربِّ عن مالك  باختالق عامٍل 

محل الحقائِق بقّوِة مالك أدوات اإلعالم عىل صناعة الحقائق الواقعية وتشويهها؛ فهو صورة كاذبة 

تحل محلها وهذا أيًضا ما يؤكِّدُه جان بودريار بقوله:"ال يعني البرش التقنيي، ال يعني املأجورين 

فهذه  ميلكونها«]5]  برش  ويشغلها  يقودها  الذكية  اآللة  إىل  أقرب  فهم  واملتخصصي،  واملوظفي 

األداتية هي من أبرز معامل العقل االسرتاتيجية كام يقول هابرماس إذ يؤكِّد يف كتابه )التقنية والعلم(  

كإيديولوجيا  إىل عقل األدايت يعرب عن العقالنيَّة األداتية التي لها أثٌر  مهمٌّ يف املجتمع الرأساميّل 

]1]- أحمد فهمي، هندسة الجمهور، مكتبة مجلة البيان، ط1، الرياض،1436ه ص ص25.

]2]- املصدر نفسه، ص 31.

]3]- محمود حيدر، الدولة املستباحة من نهاية التاريخ إىل بداية الجغرافية، دار الفارايب، ط1، بريوت،205، ص111.وانظر: بيري بورديو، 

التلفيزيون والتالعب بالعقول، ترجمة، درويش الحلوجي، دار كنعان، ط1، دمشق،2004.

]4]- جان بودريار، املصطنع والصطناع، ترجمة جوزيف عبد الله، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بريوت، 2008،  ص 28-27.

]5]- نفس املصدر، ص 36.
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الغريّب«]]].

فالتأويل بهذه الصيغة بعيد عن الحوار والتواصل القائم عىل تقديم الحجج والرباهي، بل يعتمد 

عىل فرِض صوٍر مصطنعٍة تحلُّ َمحلَّ الواقعِ وتعمل عىل تزييف الوعي؛ لهذا يؤكد »قدم اإلعالم 

الغريب عن حرب الخليج صورة إيدلوجية ليس ألن اإلعالم مستقل وسيد نفسه بل ألن القوة القابضة 

 ،)ietual ( ًأو واقعا متخيال ) Rseudo (عليه استخدمته للتضليل.«]2] وهذا يجعلنا نواجه واقًعا مزيًفا
[3[ .Matafictiom يتمُّ اصطناُعُه عن اآلخر أو ميتاخرافة

األهداَف  تخدم  مصطنعة  رسالة  إيصال  أجل  من  العلم  أدوات  ملكية  يستثمر  كان  فالتضليل 

الواقع  عىل  مغلَّبًة  اآلخر  تجاه  تحملها  التي  النمطيَّة  الصورة  تلك  كانت  فقد  وغاياتها؛  األمريكيَّة 

وحالًَّة محلَُّه عرب هيمنتها اإلعالميَّة التي أدرك »االسرتاتيجيون، واألمريكيون عىل وجه الخصوص، 

إنَّ  حتى  وتعظيمها،  املقتدرة  الخفية  القوة  وهذه  تعزيز  عليهم  وسيكون  وفهمه،  بدقة،  األمر  هذا 

الحرب  النووّي وأسلحة  للسالح  مواٍز  يتورعوا عن وضع سالح اإلعالم كسالح  منهم مل  كثريين 

اإللكرتونيَّة، وكذلك لألسلحة التكنو – اقتصادية بأحيازها املختلفة.«]4].

مقدرات  عىل  هيمنتها  فرَض  تحاول  التي  للسلطة  االسرتاتيجية  املخطَّطات  مون  يقدِّ فهؤالء 

الدول، وهي تنزع بدافع الرغبة ضمن جدلية التملك والعطاء؛ وهذا يدفعها إىل الهيمنة العسكريَّة 

واإلعالميَّة وهام أداتان متكِّنان من انتزاع االعرتاف بها باإلكراه والتضليل »تلك التي تسيطر عىل 

أسياد  به  أن يصريوا  أثري هوًى محموم شاء صانعوه  الصورة والصوت أي عىل  الناس عرب  عقول 

العامل الجدد. وذلك ما يسميه ناقدو »امليديا املعوملة« بـ»اإلمربيالية الناعمة«. تلك التي تعرج يف 

األثري إىل الالّمتناهي فتتجاوز الحدود، وتنكث العهود، وتخرق سيادة الدول، حتى لتدخل البيوت 

من غري أبوابها، وسيتلقاها الجميع بطيب خاطر، كام لو كانت عضواً حميامً يف األرسة ال مناص 

من االستئناس به يف أي وقت. وسيمكن هذا الهابط إليك من َعٍل أن يشاطرك رسَك وَسرتك من دون 

إذن، يُسِمُعك ويُِريَك ما ترغب وما ال ترغب.....

ًة والواليات املتحدة األمريكية خاصة سيأخذون بناصية الظاهرة اإلعالمية وجعلها  إنَّ الغرب عامَّ

]1]-  أبو النور حمدي ابو النور حسن، يورجني هابرماس األخالق والتواصل، دار تنوير،ط1، بريوت، 2009، ص 133.

]2]-  جان بودريار، املصطنع والصطناع،  ص 37.

]3]- وامليتاخرافة Matafictiom:كل قصة او عمل يؤدي فيه الخيال دوراً رئيساً، مصوراً للناس واألحداث بطريقة مختلفة.انظر: مقدمة 

املرتجمة، ليندا هنشيون، سياسة ما بعد الحداثية، ترجمة، حيدر حاج إسامعيل، املنظمة العربية للرتجمة، ط1، بريوت،2009، ص 16.

]4]- محمود حيدر، الدولة املستباحة من نهاية التاريخ إىل بداية الجغرافية،ص112.
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القوة األكرث سحراً يف إنجاز عمليات االمتداد والسيطرة..«]]].

فهذه السلطة اإلعالمية سواء أكانت موجهًة إىل الداخل من أجل إقناعه بخطاب الدولة وتخويفه 

من العدو الخارجي أم موجهة إىل الخارج من أجل تسويغ التدخل؛ فإنَّها سياسة تقوم عىل قاعدة 

يتصف  الذي  العامل  ففي  يرى،  ثم  أوال  يعرف  ولكنه  يعرف،  ثم  أوالً  يرى  اإلنسان ال  »إن  قوامها 

الثقافة ثم منيل إىل إدراكه يف الصورة التي صنعتها لنا  بأنه محريِّ ومربك نحن نتقي ما عرفته لنا 

يف  الغرييَّة  مفهوم  يف«  واضح  هذا  ولعل  الالشعوريَّة،  البطانة  تشكل  الغربيَّة  فالثقافُة  الثقافة«]2]. 

ُسها فكرُة السلب أو النفي، فاألنا ال يفهم إالَّ بوصفه سلباً، أو نفيًا لـ  الفكر األوريّب وهي مقولٌة تؤسِّ

سَة لفلسفِة »الذات« هذه هي كوجيتو ديكارت... إىل هيجل  »اآلخر« عىل أساس أنَّ الفكرَة املؤسِّ

الحضارات،  إن   ...« بروديل:  فرنان  يقول  »وكام  بعده]3]  من  جاؤوا  والذين  سارتر  إىل  وماركس 

يف الغالب، ما هي إال »تجاهل وإنكار، احتقار وكراهية لآلخر ولكنها ليست هذا فحسب، ألنها 

أيضا تضحية وإشعاع، وتراكم للرثوات الثقافية وأرصدة لذكاء«]4]. وهكذا تكون هناك ثقافة سواء 

كانت غربيَّة أو عربيَّة إسالميَّة تشكل املرجعيَّة الفكريَّة والرتبويَّة؛ وتأيت الصورُة من أجل استثارتها 

 )The Engineering f Consent( وتوظيفها يف صناعة وعي الجمهور، أو ما يعرف هندسة اإلجامع

وهو مصطلح جاء به »إدوارد برينيز«  يول: »لو أننا فهمنا آليات العقل الجامعّي لنسق محدد حسب 

رغبتنا دون أن يدركوا ذلك« وبالتايل ما الذي مينع أن تكون سلوكياتك وردود أفعالك يف مجاالت 

متعددة متأثرة –ال شعوريا – مبا تتلقاه يوميا من رسائل...]5]. ومن هنا نستطيع توجيه وعي الجمهور 

واصطناعه من خالل وسائل متعددة يف صناعة الصورة ونقلها، و»توجد كثري من العوامل التي تهيِّئ 

لوسائل اإلعالم القيام بهذا الدور، أوَّلها: االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم، وثانيها: استيالؤها عىل 

التأثري الجامهريّي، وثالثها:  الشديدة للمؤسسات االجتامعيَّة يف مجال  أوقات األفراد ومنافستها 

إيقاع العرص الحايل الذي يتسم بالرسعة من ناحية وبعزلة األفراد عن بعضهم البعض...«]6]؛ ولكن 

هل معنى هذا أنَّ أمريكا قوة مهيمنة عىل العقول أو هي دولة مرفوضة ؟ والجواب نجده يف تلك 

النقود التي قدمها عدٌد من الباحثي األمريكان إذ أشاروا إىل تدهور التأثري األمرييّك يف إنتاج تأييد 

]1]- املصدر نفسه،ص112.وانظر: كولن مويرز، اإلمبياليون الجدد إيديولوجيات اإلمباطورية ترجمة،معني اإلمام، دار العبيكان، ط1، 

الرياض، 2008، ص 305.

الحكيم طه،  ترجمة شيامء عبد  العوامل،  ويلز، حرب  الذهنية واإلعالمية، ص68.وانظر: هربرت جورج  الصورة  ندا،  ]2]- أمين منصور 

مؤسسة هنداوي،ط1، القاهرة،2013.

]3]- محمود نور الدين أفاية، الغرب املتخيل صورة اآلخر يف الفكر العريب اإلسالمي، املركز الثقايف العريب ط1، بريوت 2000، ص 25.

 ،2018 بريوت،  للكتاب، ط1،  الثقايف  املركز  اإلسالمي،  العريب  الفكر  اآلخر يف  تجليات  الغريية،  أفاية، صورة  الدين  نور  ]4]- محمد 

ص137-136.

]5]- احمد فهمي، هندسة الجمهور، ص 9.

]6]-  أمين منصور ندا، الصورة الذهنية واإلعالمية، ص 112.
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والدراسات  التكنولوجيا  مجال  يف  األمرييّك  التفوق  من  الرغم  »وعىل  أمريكا  تريده  ملا  عاملّي 

العليا، مل تعد تستطيع االفرتاض، كام فعلت يف األيام املجيدة التي أَعقبت الحرب الباردة، بإقناع 

الرأي العاملّي بالخطاب األمرييّك. ومل  تعد نستطيع االفرتاض بأنَّ العامل الخارجّي عىل استعداد 

ليتامهى مع فكرتها عن )الحياة الجيدة( باعتبارها جذابة عاملياً.«]]] وهو أمٌر أدركَُه أوباما إذ قال عن 

نظرة العامل إىل زيارة الوفود األمريكيَّة الرسميَّة إىل تلك الدول: »إن ذلك يجعلك تتوقف وتتساءل 

حي يرفع الناس هناك أبصارهم إىل املروحيات األمريكيَّة، هل يشعرون باألمل أو الكراهيَّة؟«]2].

فهذا املوقف هو نتيجة حتميَّة للسياسة العدوانيَّة واإلعالم املضلل الذي يحاول تسويق تلك 

السياسة؛ فهذا اإلعالم يعتمد أساليب تقوم عىل التالعب بالعقول وتشكيل صور ذهنيَّة تقوم عىل 

الطابع  إضفاء  ومنها   ،)personalization( واألحداث  املواقف  شخصنة  منها:  متنوعة،  آليات 

الدرامي عىل املواقف واألحداث )Dramalization(، أو اعتامد آلية تجزئ املواقف واألحداث 

)Fragmentation(، أو اعتامد آلية تنميط املواقف واألحداث )Narmdizaation(]3]. وتشكل هذه 

اآلليات جزًءا من الوسائل التي تعتمد التضليل، ولكنَّها تقوم عىل اسرتاتيجية صناعة العدو، وهذا 

وسائل  باعتامدها  اإلرهابيَّة  الحركات  مع  تتشابه  وهي  الرمزّي،  العنف  أشكال  من  شكاًل  يتطلب 

اإلرهايّب،  نشاطهم  مع  يتوافق  ألنَّه  غريه؛  من  أكرث  الرقمّي  العامل  اعتامد  اإلرهاب  ويف  اإلعالم، 

ولكنَّهام يحاوالن مًعا أن يتجاوزا عائق املكان والزمان  اللذين يعوقان االقرتاب بي الناس جغرافيا؛ 

فأصبح هذا الفضاء الرقمّي مجاال رحبًا من أجل صناعة التواصل، فضالً عن الفوىض الخالقة أو 

التدريب والتحريض؛  من أجل جعل  التي تقوم عىل  الرابع]5]  الجيل  التوحش]4] أو حروب  إدارة 

]1]-  نيثان غردلز، مايك ميدافوي، اإلعالم المرييك بعد العراق –حرب القوى الناعمة،املرشوع القومي للرتجمة،ط1، القاهرة، 2015، ص 38.

]2]- املصدر نفسه، ص 43.

]3]-  أمين منصور ندا، الصورة الذهنية واإلعالمية، ص 115-113.

]4]- وهو كتاب: أبو بكر  ليس هو السم الحقيقي ملؤلف تلك املقالت ويقول مراقبون إنها شخصية لضابط مرصي هو سيف العدل- 

منسق الشؤون األمنية والستخباراتية يف تنظيم القاعدة- ورمبا هو محمد خليل الحكامية نفسه بسبب تشابه األسلوب. وقد منع الكتاب 

من التداول يف كثري من الدول العربية لكنه أصبح متاحاً لحقاً يف أكرث من 15 ألف رابط يف الشبكة العنكبوتية، وحسب بيان رسمي لوزارة 

الداخلية السعودية فقد تم اإلعالن عنه يف 1429/6/21 كأحد األعمدة الفكرية لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، كام ترجمته وزارة الدفاع 

األمريكية للغة اإلنجليزية بعد أن عرثت املخابرات األمريكية عىل وثائق ورسائل موجهة من بن لدن وإليه تشمل فصولً من هذا الكتاب، 

فاهتم به املختصون األمريكيون وقام مركز مكافحة اإلرهاب يف كلية ويست بوينت العسكرية برتجمته إىل اإلنجليزية بعنوان إدارة الوحشية 

وتم توزيعه عىل املسؤولني يف الدوائر السياسية للحكومة األمريكية واملسؤولني يف وزارة الدفاع.

]5]- إن حروب الجيل الرابع أهم ما فيها الدخول يف الحرب من دون خسارة أموال وأنفس، وتقوم عىل خمس أشياء أساسية أولها دعم اإلرهاب، 

وإنشاء إرهاب دويل متعدد الجنسيات، واستخدام اإلعالم ووسائل التواصل الجتامعي، واستخدام طرق معنوية ونفسية تدمريية، وأخرياً هدم 

الرموز واصفاً إياها بأخطر حرب عرفها العامل منذ بداية الوجود ويتم دراستها يف املعاهد الستخباراتية والعسكرية بسبب خطورتها، باإلضافة 

إىل أن فكرة الجيل الرابع نجحت يف ترسيخ فكرة أن املجتمع فاسد.انظر: يارس الغبريي،)نبيل فاروق: الجيل الرابع من الحروب يحولك 

لجندي بجيش عدوك(، حوار تم خالل استضافت قاعة ضيف الرشف مبعرض القاهرة الدويل للكتاب، ندوة ملناقشة كتاب »حروب الجيل 

الرابع- حني تصبح أنت جيش عدوك«، بحضور كاتبه نبيل فاروق، وأدار املناقشة الكاتبة نشوى الحويف جريدة:بوابة العرب.
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الدول- التي تراها الواليات املتحدة دوالً معادية-  منهكة ومفكَّكة وال بدَّ من  إزالتها، وهو هدف 

إمارات  التفتيت وإقامة  التوحش واإلنهاك وصوالً إىل  القائم عىل مخطَّط صناعة  نفسه  اإلرهاب 

إرهابيَّة؛ فهي تعتمد وسائل احرتافية مبنطق العنف املفرط من أجل تحقيق غايات سياسيَّة، وهو 

وفتاواها.  أو بخطاباتها وأحكامها  وتعاليمها  الرائجة مبرجعياتها ورموزها  والبيئة  الفضاء  جزء من 

ولكنَّها مشتبكة عىل الرغم من تضادها العلني بأمرين:

الذي  العدو  الغريّب عامًة واألمرييّك خاصًة يف منوذج  الخطاب اإلعالمّي  أنَّها تحقق  األول: 

تم تخليقه حتى تنطبق عليه سامت العدو، كام يظهر يف الصورة النمطيَّة ويف النتيجة تسوغ أعامل 

العنف والغزو أو ما يعرف بحروب اإلرهاب.

األمر اآلخر: أّن هذا العدو هو جزء من السياسة األمريكيَّة التي تسعى لتفتيت املنطقة، وتبدأ بالدعم 

والتدريب عىل أشكال االحتجاج وسياسة الالعنف]]]. وصوال إىل املواجهة العسكريَّة حيث تحول 

الدول املقصودة بهذه السياسة إىل دول مستبدة وإرهابية وفاشلة وتصدر فريوسات إرهابيَّة.

من  إنَّ  حيث  العدو  صناعة  يف  ودوره  اإلعالم  مخططات  يف  آثاره  تَتبُُّع  ميكُن  موضوع  وهذا 

يخالفنا يتم عرضه يف صورة »الغريب الشيطايّن« من خالل اآلليات اإلعالميَّة اآلتية:

أواًل: تجريد العدو من رشعيته: فالتجريد يعني إنكار آلدميَّة الجامعة موضوع التصنيف، عرب 

استخدام مضامي شديدة السلبيَّة، عندما تصنف الجامعة األخرى بوصفهم )أعداء(- أي كل أعداء 

أمريكا-  لهذا تضعهم يف قوالب مرفوضة كليًّا من أعضاء الجامعة الداخليّة أي املجتمع األمرييّك، 

أي  اآلخر  تجاه  سابقة  بثقافة  مدعومة  سلبيَّة  منطيَّة  بصور  قاتاًل  إرهابيًّا  له  اآلخر  تصوير  تَمَّ  وقد 

اإلسالم...الخ، فاإلعالم يسهم بإخراج اآلخر من كل معاملة إنسانيَّة.

األعداء  وصف  األوىل:  بطريقتي،  ذلك  ويتم   ،)Dehumaniza( اإلنسانية  من  تجريده  ثانيا: 

ولكنَّها  اإلنسانيَّة  من  أقوى  مخلوقات  بصفات  أو  اإلنسانيَّة،  مرتبة  من  أدىن  ملخلوقات  بصفات 

ا الطريقة األخرى: فهي النبذ واإلبعاد )Outeasting( كونهم قتلة أو إرهابيي.... مخلوقات خبيثة..أمَّ

ثالثاً:  الوظائف التي تحققها وسائل اإلعالم للمجتمع من عملية تجريد اآلخرين من رشعيتهم، 

وذلك من أجل تربير الترصفات السلبيَّة جدا للجامعة الداخلية، ومن خالل عملية التجريد أيًضا 

]1]- وهي اكادميية التغري أو الالعنف، وهي تحاول اعداد وتدريب القيادات الفاعلة من أجل احداث الفوىض الجتامعية والسياسية، وهناك 

سلسلة كتب ومحارضات، ومناهج تدريبية يف إحدى الدول الخليجية.
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يتم إبراز الخالفات والفروق بي الجامعات ) أي الدول والشعوب التي يتم محارصتها أو غزوها (، 

والجامعة الداخليَّة )أي الشعب األمرييّك (....]]].

االتحاد  زوال  بعد  أمريكا  ومارستها  االستعامر  أثناء  عامة يف  الغرب  استخدمها  الوسائل  هذه 

السوفيتّي؛ من أجل صناعة العدو، وقد عاش العراق حصاًرا قاسيًا  إجراميًّا،وعنًفا مفرطًا، وعاش 

الشامل. وتعيش سوريا  الدمار  اإلرهاب وأسلحة  بفعل  آثاٌر مدمرٌة مسوغة  اإلرهاب، ولكلِّ ذلك 

واليمن وليبيا كلها اليوم حالة اإلرهاب والحرب؛ ويتم تسويغ ذلك كله مبسوغاٍت مشابهة.

بل إنَّهم ميارسون برمجة السلوك حتى عىل املستوى الداخيّل  من دون أْن يشعَر املتلقي بهذه 

الصناعة للجمهور؛ عرب ثالث آليات:

من  مجموعة  أو  شخص  مع  إضايف  كمثري  السلبيَّة  الصور  تُستخدم  ا  رمبَّ املعاين:  تداعي   1-

الناس، بصورة متكررة إلحدى التطبيقات األكرث تداوالً يف املجال اإلعالمي ]2]. 

-2 التعزيز أو التدعيم: يتعلَّم اإلنساُن االستجابَة للمتغريِّ اإلضايف بصورة ايجابية، وحي يكون 

املثرُي طبيعيًّا فإنَّه يبعث بدرجة أكرب عىل الرضا والسعادة ]3]. 

-3 املحاكاة: مييل اإلنسان إىل تصديق ما يكون مصحوبا مبثال عميّل أو تجربة شخصيَّة  فهو 

يكتسب سلوكيات معينة بطريقة أرسع من خالل محاكاته لآلخرين وخاصة  حي يكون هؤالء من 

ذوي التأثري والشهرة ]4]. 

وميكن أن نَلمس هذه اآلليات ودورها يف صناعة الجمهور أو التالعب به من خالل ما تحدثنا 

عنه من استثامر الثقافة وما فيها من رواسب، وصور منطية وإعادة توظيفها يف اختالق العدو يضاف 

لها أنَّ اإلعالم األمرييّك يحاول »أن يخلق مفارقة بي مالمح املسلم أو بعض سلوكه الدينّي مثل: 

أداء الصالة أو قراءة القران، وبي القيام بأعامل عنف، وهو ما أدَّى إىل  وقوع حالت متكررة اتخذت 

منها إجراءات متحيِّزة ضد مسلمي يقومون بالصالة يف بعض املطارات مام يرث صوًرا أو ارتباطات 

ذهنيَّة لدى اآلخرين يجعلهم يتوقعون ارتكاب اعامل عنف]5].

]1]- انظر: أمين منصور ندا، الصورة الذهنية واإلعالمية، ص 120-118.

]2]- أحمد فهمي، هندسة الجمهور، ص 52.

]3]- أحمد فهمي، هندسة الجمهور، ص55.

]4]- املصدر نفسه، ص 56.

]5]-  املصدر السابق، ص 53-52.
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التصنيم« يف الخطاب اإلعالمّي لدى رعاة االرهاب بعد حديثنا عن  الثاين: »ظاهرة  املبحث 

ظاهرة التصنيع أو االختالق أو هندسة الجمهور، نجد أنَّ التصنيَم   ظاهرٌة موازيٌة تشرتك مع التصنيع 

يف أهمِّ خواصها )التزيف واللبس(، »فإن ما نشهده بالرضورة هو امليل إىل الطبيعي إىل التصنيم«]]]،  

فإنَّ من سامت هذا املفهوم أنَّه يقوم عىل كل فكرة سواء أكانت سياسيَّة أم دينيَّة يف قالب املوروث 

»دنس«  كـ  ألَنَّها  التاريخ؛  يف  الحاصلة  والطوارئ  العوارض  هذه  التصنيم  »يرفض  إذ  التقاليد  أو 

)sacrilege( يف حرمة الفكرة الدينية أو السياسية وقداستها التي يرتقي بها إىل مصاف اإلطالق«]2] 

إنَّنا نجد أنَّ هذا املفهوم يظهر بشكل جيل يف أفكار املنظامت اإلرهابيَّة التي تحاول استثامر 

الدين استثامرا سياسيًّا؛ من أجل تحقيق الغلبة املتمثلة بنرش الرعب يف صفوف اآلخر عرب العنف 

الضاري، والذي اعتمد ماكنته اإلعالميَّة؛ من أجل نرش هذا الخطاب؛ لتحقيق غاية عسكرية ارهابية 

تعتمد العنف، والعنف اصطالحا يشتمل عىل الخشونة يف املحاورة إىل استعامل السالح والبطش 

سلطة،  )دولة،  متارسه  أو  حزب(  )إنسان،  ميارسه  ما  ومثالية  املساملة،  نقيض  وهو  واالضطهاد 

معيًَّنا  إدراكًا  تعكس  مقاربة  وكل  متنوعة،  مقاربات  أمام  يضعنا  العنف  أن  يعني  مام  جهة، حركة( 

وأسلوباً يف التشخيص واالقرتاح]3]. وهذا التوصيف للدين ينطلق من توظيف ذرائعّي يحقق أهداف 

عنوة عىل  القراءة  هذه  تفرض  إنَّها  بل  املسلمي  قراءتها عىل عموم  فرض  تحاول  التي  الجامعة 

املسلمي؛ وهي بهذا تحاول احتكار متثيلهم أمام اآلخر، ومتارس وصايتها عليهم باإلكراه مخالفًة 

الغريّب  اإلعالم  يرسمها  التي  الصورة  تلك  مع  يتناغم  ترسم تصوًرا لإلسالم  ولكنَّها  الدين؛  جوهر 

وهندسة  التصنيع  من  آخر  هو شكل  فالتصنيم  تطابقها.  أو  الغايات  اختالف  مع  واألمرييّك  عامة 

الجمهور باعتامد آليات إعالميَّة، فالتصنيم هو فربكة الصنم الفكرّي أو األيديولوجّي حيث يرسخ 

الجمهور  الوصول إىل  يعتمد وسائل إعالمية يف  التصنيم  أّن هذا  الذهن...«]4]. ونجد  الصنم يف 

عرب العامل الرقمّي االفرتايض الذي تجاوز عائق املكان – واملكان اللذين يعوقان االقرتاب بي 

الناس جغرافيا. فأصبح هذا الفضاء الرقمّي مجاالً رحبًا من أجل صناعة التواصل، فضالً عن صناعة 

التوحش؛ ومن ثَمَّ إدارته بفعل االستثامر اإلرهايب للخطاب الرقمّي، فإن املتابع لألعامل اإلعالمية 

]1]- محمد شوقي الزين، تصنيم املبادئ أو ينبوع العنف، التفكري مع رونيه جريار يف اكتناه طبيعة املقدس، مجلة الباب، العدد 11سنة 

2017، ص 32.

]2]- شوقي الزين، املرجع السابق، ص 36

]3]-- انظر: ماجد الغرباوي، تحديات العنف، دار العارف ط1، بريوت، 2009،ص43. 

]4]- محمد شوقي الزين، تصنيم املبادئ او ينبوع العنف، التفكري مع رونيه جريار يف اكتناه طبيعة املقدس، مرجع سابق الذكر، ص 29.
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املعادية التي تتبعها الفصائل اإلرهابيَّة يجد أنها أعامل تعتمد وسائل احرتافية تتوّسل مبنطق العنف 

املفرط من أجل تحقيق غايات سياسية، وهو جزء من الفضاء والبيئة الرائجة مبرجعياتها ورموزها 

ا يخطط له يف  وتعاليمها أو بخطاباتها وأحكامها وفتاواها. )صحيح أنَّ اإلرهاَب كعمل عسكرّي إمنَّ

الرس وتحت األرض، ولكنَّه يشكل الوجه اآلخر لثقافة تسهم يف إنتاجه سمتها أنها متحجرة، أحاديَّة، 

عدوانيَّة، استبداديَّة، كام تجري مامرستها تحت سمعنا وبرصنا، وكام تعمم مناذجها يف الجوامع 

واملدارس أو عرب الشاشات والقنوات(]]]؛ فهي جميعا تحاول فرض تلك القراءات عىل الجمهور 

َط سلوكه عرب التحفيز والتخويف إىل أَْن تلقَي رسالتها، والخضوع إىل تهديداتها،  وتحاول أن تَُنمِّ

ويف النتيجة تحاول هندسة استجابته بالتالعب بالعقل الجمعّي واستثامر معطياتها.

فاإلرهاُب بكل عنفه وليد البيئة التي تُسهم يف إفراز الكثري من الخطابات املامثلة له، وسوف 

الحيوية  وطاقاته  الجسد  عىل  ليس  حربها  تشنُّ  األصوليَّة  الخطابات  فهذه  مستقبال.  بهذا  تستمر 

وحدها، أو السلوك وحركته ومرونته فحسب، بل تصل  إىل مطاردة النوايا، ومرجعية اإلنسان ال تكون 

يف ذاته بل يف نظم التحريم املتفاقمة التي ال ترتك خارجها سوى أشباح الحاجات]2]. فهذه القراءة 

االستبداد  من  األمن  إىل  املسلمي  لدى  امللحة  الحاجات  توضيف  تحاول  للنصوص  اإلرهابيَّة 

م حلواًل، فهي تولد تحالًفا  الداخيل والعدوان الخارجي، فإنَّها تزيد األمر صعوبة وعرًسا بدَل أن تقدِّ

خفيًّا مع الرغبات الخارجيَّة يف تربيرها الهيمنة عىل املنطقة، عرب زرعها الفتنه القامئة عىل تصنيم 

الرتاث واحتكار املعنى الحريّف واحادي الجانب وفرضه عىل جمهور املسلمي بالقوة واإلكراه 

من خالل الرغبة مبحاكاة الرتاث، وهي تسعى إىل خلق الفتنة، وشق صفوف املسلمي والوحدة 

الوطنية بإثارة الفنت  الطائفيَّة واملذهبيَّة التي تولد الجذب والنبذ بي االستقطاب واالستبعاد. وقد 

كان اإلعالم واحًدا من الوسائل يف إشاعة تلك القراءة.

فاإلعالم بكل ثَِقله الثقايّف والرشعّي وكل بُعده التقني وليد تلك املامرسة، يعتمد الحرب النفسية 

يف تسويق رسالته، التي تجد كل الوسائل مباحة من أجل تحقيق غايات التنظيامت اإلرهابيَّة  يف 

إشاعة التوحش يف البلدان املستهدفة وإدارته، سواء اعتمدت اإلعالم املريئ أو املطبوع؛ من أجل 

تحقيق أكرب قدر من اإلبالغ عن مضامي رسالتها اإلعالميَّة املشبعة بالعنف املفرط؛ الذي يتخذه 

وسيلة من أجل تحول خطابه الطوباوي التصنيمّي؛ إىل حقيقة وإعادة إنتاج الزمن املقدس: زمن 

]1]- عيل حرب،أزمنة الحداثة الفائقة اإلصالح –اإلرهاب – الرشاسة،املركز العريب، ط2، بريوت 2008، ص88.

]2]- مصطفى حجازي، اإلنسان املهدور، املركز العريب،ط1، بريوت،2005،ص25.
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البدايات، زمن الكامل، والعمل عىل إزالة الدنس والكفر واالستبداد والكفر عرب العنف الجهادّي 

الذي يفرتض خطابًا تضحويًّا عنيًفا يقوم عىل إراقة دم الذات، ومحق الخصوم وإزالتهم من الوجود، 

وكل هذه البؤرة اآليديولوجيَّة هي حمولة الخطاب الذي يعتمد العنف والرشاسة من أجل تحويل 

اليوتوبيا إىل حقيقة، عرب عالقة استقطاب بي خرييَّة الذات وشيطنة اآلخر الخصم من أجل إباحته 

أمام  الجامد هو عائق  العامل طابعها  الخراب يف  الدمار وبث روح  » تحاول زرع  وهدر دمه.إنَّها 

الحياة، مبعنى أمام التغري والتداول والتبادل والتذاوت«]]] إنَّها بعيدة كل البعد عن الحوار والتواصل 

والتعايش مع املختلف.

وهناك صفاٌت متعددة مشرتكة بي اإلعالم األمرييّك وإعالم التنظيامت، الصفة األوىل: التضليل، 

وقد عرضنا لها من قبل عند الغرب ونجدها هنا عند التنظيامت االرهابيَّة بارزة يف إعالمها، ومن أجل 

تحقيق هذا يأيت دور اإلعالم بوصفه جزًءا من الحرب التي تخوضها التنظيامت االرهابيَّة املختلفة، 

بل هي جزء حيوي يف استثامرها يف اعتامد التضليل واملخادعة من أجل تحقيق أهدافه العسكرية 

اإلعالمية  االتصال  وسائل  التنظيامت  هذه  استثمرت  فقد  انتكاساته،  عن  التعويض  أو  بالتغلب 

بأشكالها املتنوعة من خالل عالقة التواصل االجتامعّي يف نرش أيديولوجيته، وتجنيد أكرب عدد من 

الشبّان حول العامل، ومواكبة استعامل أكرث الوسائل تطوراً وتقنية بشكل ملحوظ، ومن ثَمَّ توظيفها 

ملصلحة إعالم التنظيم وأنصاره ومؤيديه الذين يأخذون أشكاالً متنوعة من الداخل والخارج ممن 

ينارصونه أو مّمن يُهوِّلون من مقدرته الجهنميَّة عرب تحليالتهم ذات االرتباطات املتخفيَّة، ولكنَّ كل 

هذه األوساط عىل اختالفها تبي: »أّن التنظيامت مدركة متاماً الدور الذي تلعبه وسائل التواصل 

االجتامعية يف جعل تنظيمها عابراً للحدود وصناعة شعبيَّة افرتاضية تفوق الواقع، فهو إن يطأ أرضاً 

يبادر بشكل منظم ورسيع يف تغذية املواقع بأخباره صوتاً وصورة«؛ وهذه التحليالت تكشف أّن 

التنظيامت وأنصارها يستثمرون الخطاب الرقمّي اإلعالمّي بشكل فاعل عرب إعادة الرتويج للحرب 

بالخوف يف  الشعور  زرع  منها:  التي  غاياته،  تحقيق  أجل  من  متنوعة؛  وأساليب  بأشكال  النفسيَّة 

قلوب املتلقي عرب بث الرعب يف الرأي العام من أجل تعظيم شأنه، ومنها: الوصول إىل تجنيد 

مقاتلي؛ لكسب عقول أكرث عدد من الناس، وصوالً إىل استاملة املتعاطفي، واملؤيدين، ويكون 

الهدف من التواصل معهم، استثامرهم والحصول عىل دعمهم ومساندتهم. ومنها: إدارة التوحش 

]1]- محمد شوقي الزين، تصنيم املبادئ أو ينبوع العنف، التفكري مع رونيه جريار....، ص34.
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املتمثل بخصوم التنظيامت من الدول ومؤسساتها بهدف زعزعة أمنها. 

والصفة الثانية بي التنظيامت اإلرهابيَّة واإلعالم الغريّب والسيَّام األمرييّك محاولة زرع الفنت يف 

املناطق التي تعيش يف األساس انقساًما؛ إذ نجد هذه التنظيامت ومنها داعش تحاول أن تستثمر 

هذا االنقسام يف تلك املناطق والدول؛ من أجل إيصالها إىل حالة التوحش لهذا )مقلق جداً إطالة 

أمد الرصاع السيايس يف املنطقة،..... فكل يوم مير يف ظل انسداد األفق املستقبيل للخروج من 

هذا الرصاع، فهو يستثمره يف استغالل الناشئة وتوريطهم من خالل ذلك الرتويج والضخ اإلعالمي 

الهائل واملتزايد عىل »اإلنرتنت« كتابة وصوتاً وصورة(]]]. 

والصفة الثالثة املشرتكة بي الرسائل اإلعالميَّة بي الغرب والتنظيامت،  محاولة إثارة الخوف 

يف الغرب تعرف »اإلسالموفوبيا« من أجل إخافة املجتمعات الغربيَّة من اإلسالم، فنجد أنَّ هذه 

التنظيامت تعزز هذا التوظيف يف »بثِّ الرعب الشديد عىل كل املستويات الشعبية والرسمية عند 

تقوم  املصور  بالذبح  القتل  يف  البشاعة  هذه  ترى  عندما  الغربية  الشعوب  أن  إىل  مشرياً  الغرب، 

مبامرسة الضغط عىل الحكومات؛ لعدم توريط جيوشها يف أتون معارك ال يعلم نتائجها إال الله«]2].

وهنا نجد التنظيم يخدم األجندة اإلعالميَّة األمريكيَّة يف تصوير أنَّ االسالم هو العدو للغرب، 

وداعش يحاول احتكار تلك الصورة حتى يظهر وكأنَّه ميثل اإلسالم ومعه تلك التنظيامت املشابهة 

له يف األدبيات القامئة عىل ذات القراءة واالتجاه.

العامل،  بقاع  أو من مختلف  املنطقة  أو جمهور خائف من  مؤيد،  يحاول كسب جمهور  فهو 

ومنها  الغرب، اذ تشري التقارير اإلعالميَّة إىل أنَّ حالة االستقطاب مع التنظيم زادت بعد نرش وسائل 

متقبلة  الرسالة  تلك  يجعل من  آخر  األوىل جانبًا  النقطة  وتأخذ  للضحايا،  الذبح  اإلعالم ملقاطع 

لدى املحطات الغربيَّة واملحطات املتعاطفة معها التي تعتمد رسالة خلق التشويق لدى جمهورها 

املولع باملفارقات. وغاية املحطة استثامر تلك الرغبات من أجل زيادة املتابعي لها؛ ألنَّ املشاهد 

العنيفة تصّور وحشيَة من يقوم بالذبح، التي تدل عىل فقدان أي درجة من اإلنسانيَّة؛ فإشاعة تلك 

املشاهد تُحدث آثاًرا نفسيَّة عالية،؛ فنجد أنَّ تلك الوسائل اإلعالميَّة العامليَّة تفّضل تحقيق زيادة 

التي  والعنيفة  املعادية  اإلعالمية  الرسالة  تلك  مجابهة  عىل  العمل  من  بداًل  املشاهدة  نسبة  يف 

[1[- http://www.alhayat.com/Opinion/Hassen-Bin-Salam.

]2]- أمل الصيفي- أحمد هنداوي، داعش« وجز الرقاب.. صناعة مخابرات أم ترويع للخصوم؟

http://moheet.com/20142164175/01/11//

حلقات الجدل
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تُسهم بتسويق خطابها اإلعالمّي لآلخر، فبداًل من أن تنترَش دعايًة إعالميّة مقابلًة ومجابهًة لدعاية 

»داعش«، أسهم اإلعالم يف نرش دعاية التنظيم.وتسهم الوسائل اإلعالميَّة العامليَّة باستهالك تلك 

الدعاية  من  النفسيَّة  الوسائل  تلك  يتلقَّى  الجمهور  وتجعل  والكراهية،  بالعنف  املشبعة  الرسائل 

النفسية الزاحفة وتخلق اضطرابًا نفسيًّا لديه. 

اخلامتة

- لقد اعتمدت أمريكا يف خططها السياسيَّة يف املنطقة والعامل عىل مراكز بحوث تسهم يف 

وضع الخطط االسرتاتيجية يف صناعة أجيال من اإلرهاب تستخدمها يف صناعة الفوىض مستثمرًة 

وجود تنظيامت إرهابيَّة أو تصطنعها من أجل صناعة نفوذها باملنطقة.

- يف مقابل ذلك كانت ظاهرة التنظيامت املتشددة  التي ال تقبل اآلخر تحكمها عقليَّة التصنيم 

عىل صعيد املفاهيم واألفكار؛ فأسهمت يف اصطناع التوحش وخلق مناطق فراغ من أجل إقامة 

أماراتها املزعومة.

- نرش منط جديد من الرشوخ املجتمعية تستحرض االنقسامات القوميَّة واالثنية والطائفية؛ فأدَّى 

إىل اختالق حروب اثنية جديدة عىل  منطقتنا )الرشق أوسطيَّة( التي هي أكرث الجغرافيات تعرضاً 

لتأثري هذه الحروب املفرتضة.

تظهر يف  التي  املسبقة،  باألحكام  محكومة  والتحليالت  التوصيفات  هذه  أن  يكشف  وهذا   -

اإلعالم؛ إلسقاط أوصاف رصاعيَّة منطيَّة ثابتة عىل ما هو مختلف إسالمي.

-  يتمثَّل التأثري األخطر لإلعالم يف أنَّه يسهم بدرجة كبرية يف تشكيل إدراكنا الواقع، وإذا قلنا إنَّ 

اإلنسان يتفاعل مع الواقع بحسب تصوره له فإنَّ الجهة التي تشكل إدراك اإلنسان لواقعه تتحكم 

فيه حرفيا.

- إنَّ اإلعالم هو من يقوم باختالق عامل بديل يعربِّ عن مالك أدوات اإلعالم، وهذا العامل ليس 

الحقائق  اإلعالم عىل صناعة  أدوات  مالك  بقوة  الواقعيَّة؛  الحقائق  َمحلَّ  يحل  مزيف  بل  حقيقيًّا 

وتشويها يف صورة كاذبة .

األغراض  تخدم  رسالة مصطنعة  إيصال  أجل  من  العلم  أدوات  ملكية  يستثمر  كان  التضليل   -

الواقع  التي تحملها تجاه اآلخر تغلبت عىل  النمطيَّة  الصورة  األمريكيَّة وغاياتها؛ فقد كانت تلك 

الميديا بين التصنيع والتصنيم
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وحلت محله عرب هيمنتها اإلعالميَّة، وقد أدرك »االسرتاتيجيون، واألمريكيون عىل وجه الخصوص، 

هذا األمر بدقة، وفهمه؛ فعملوا عىل تعزيز هذه القوة الخفية املقتدرة وتعظيمها.

التحكم  أجل  من  جاء  مصطلح  وهو   )The Engineering f Consent( اإلجامع  هندسة   -

العقل الجامعي لنسق محدد بحسب رغبتنا؛   بها  التي يعمل  التكيفيَّة  بالجمهور من خالل معرفة 

فتحكموا بتلك الوسائل اإلعالميَّة إلعادة هندسة استجابتنا مبا يتوافق مع مصالح أمريكا.

التنظيامت  استخدمتها  التي  التحكم  أجل  من  وسيلة  الرقمّي  الفضاء  أصبح  ذلك  مقابل  -يف 

اإلرهابية التي حاولت من خاللها شن حرب نفسيَّة عىل من تجدهم يخالفون أفكارها ويحاولون 

منع وصولها إىل أهدافها.

حلقات الجدل



آثار وسائل اإلعالم في المجتمع من منظور اجتماعي
[[[

حكيم خالد مهراج، أخرت نياز بات، حكيم رميز مهراج]*[

يتأسس هذا البحث عىل بديهية أنطولوجية مؤداها أن اإلنساَن كائٌن اجتامعي ل يستطيع أن 

يعيش منعزلً عن اآلخرين. بالتايل، فإّن أفعاله ل تؤثُِّر فيه فقط بل يف املجتمع األعم، وبدوره 

يؤثِّر املجتمع يف اإلنسان بطرٍق كثرية. وانطالقاً من ذلك سوف يُقّدم هذا البحث تعريفاً موَجزاً 

ملاهية وسائل اإلعالم ويُبنّي األشكال املختلفة لتأثريات اإلعالم يف الفرد والعائلة واملجتمع.

نشري اىل أن هذا البحث هو حصيلة عمل مشرتك قام به ثالثة من الباحثني الهنود يف إطار حلقات 

دراسية حول تطور وسائل اإلعالم الحديثة جرت يف الكلية الحكومية التابعة لجامعة كشمري.

الكلامت الرئيسة

املجتمع، وسائل اإلعالم، آثار الوسائل اإلعالمية، النظريات اإلعالمية، نظريات التواصل

المحرر

ه سلوكَهم وتتحّكُم به بطرٍق متعّددة.  لقد سعى البرش للتعبري عن طبيعتهم عرب تفعيل منظومٍة تُوجِّ

ها يف الوقت نفسه ـ وتضُع املعايري ليك يتّبعها  تُحّرر هذه املنظومة أنشطة اإلنسان-ولكّنها تَُحدُّ

اإلنسان ويُواظب عليها. عىل االلرغم من النقائص وحاالت الظلم التي تجلّت يف هذه املنظومة 

يُعاين يف  اإلنسان  فتئ  ما  بـ«املجتمع«.  وتُسّمى  فرد  كل  لحياة  أنّها رشٌط الزٌم  إال  التاريخ،  عرب 

أو آخر من املشكالت، واإلنسان يف املجتمعات املعارصة مل يسلم من هذه  كّل مجتمع نوعاً 

املشكالت أيضاً فهو يُواجه العديد من املعضالت ويتأثر سلوكه بالعديد من الجوانب وأحدها هو 

*ـ دراسة مشرتكة أجراها باحثون وأكادمييون من جامعة كشمري ـ الهند.
Impacts Of Media an Society: A sociological Perspective :العنوان األصيل للمقال

www.jihssi.org Volume 3 Issue 6 \June. 2014\ PP. 56 :املصدر

ـ ترجمة: عيل الصّباح ـ مراجعة: ج. مقديس.
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اإلعالم. وسائل اإلعالم هي القنوات أو األدوات التي تُستعمل لنقل املعلومات، إيصال األخبار، 

التعليم، التسلية، أو نرش الرسائل الرتويجية. تضمُّ وسائل اإلعالم كلَّ أداة ذات بثٍّ منترٍش أو محدود 

أهم  )أي  واإلنرتنت  الفاكس،  الهاتف،  الربيد،  اإلعالنية،  اللوحات  الجرائد،  املذياع،  كالتلفاز، 

وسائل االتّصال الجامهريي(. تحتّل وسائل االتّصال الجامهريي قسطاً كبرياً من وقت فراغنا حيث 

يقيض الناس معّدل 52 ساعة يف األسبوع عىل مشاهدة التلفاز ويجدون الوقت الستامع املذياع 

والذهاب إىل السينام وقراءة املجالت والصحف. أّما األطفال، فإنّهم يقضون يف مشاهدة التلفاز 

بأّن املدرسة  العائلة واألصدقاء. عىل الرغم من اإلقرار  الوقت الذي يقضونه يف املدرسة أو مع 

والبيت واألصدقاء ميثّلون تأثرياٍت اجتامعية مهمة عىل األطفال، إال أّن الجدال الكبري ما زال قامئاً 

حول اآلثار املحتملة لوسائل اإلعالم الجامهريي عليهم، ونتائج الدراسات التي تخلُُص إىل تأييد 

التأثريات برضورٍة  مسألة  تثار  اإلجامل،  نحو  محّل خالف. عىل  معارضتها هي  أو  الوسائل  هذه 

التعقيد  يُناسب  ط ال  ُمبسَّ ملّحة يف جدول األعامل املجتمعي وليس األكادميي ولكن عىل نحٍو 

الكامن يف املوضوع )فال يتّم االستفسار مثالً عن التأثريات االجتامعية األخرى، وما آثار األهل يف 

األطفال، أو هل ميتّد تأثري املدرسة إىل املنزل، أو هل يؤثّر األصدقاء بشكٍل إيجايب أو سلبي(.

   غالباً ما ميثل االعتقاد بوجود احتامٍل لتأثري اإلعالم تحدياً لالحرتام واالستقالل الفردي، وكأّن 

النظرة املدافعة عن وجود هذه اآلثار تفرتُض تشكُّّل املجتمع من جمهوٍر ساذج أو من أغبياء عىل 

املستوى الثقايف يتعرّضون لحقٍن أيديولوجي، أو أنّها تفرتُض أّن التلفاز هو السبب الوحيد لسلسلٍة 

من السلوكيات االجتامعية. متيُل هذه النظرة البحثية النمطية إىل إثارة نظرٍة منطيٍة بديلة أخرى تعترُب 

إّن  يُشاهدوه.  أن  ينبغي  ما  عقالئية حول  قراراٍت  يُصدرون  واملطّلعي   املبدعي  املشاهدين  أّن 

م خالل السنوات السبعي املاضية  املقاالت التي تُقّدم عرضاً عاماً كثرياً ما تقوُم بوْصف تاريخ التقدُّ

يف مجال البحث الذي يتقلّب بي هذين الطرفي، فقد اعتقدنا أوالً بوجود تأثرياٍت قوية ومن ثم برز 

الجدال لصالح عدم وجود اآلثار عىل اإلطالق وُعدنا بعدها إىل االعتقاد بوجود تأثرياٍت شديدة، 

التاريخ حينام نُعيد قراءة األبحاث القدمية بنظرٍة جديدة. أحياناً  التناقضات يف هذا  وهكذا تظهر 

تُعرِّف دراسات اإلعالم املعارِص نفسها من خالل رفضها لغَة البحوث التي تتناول التأثريات-أي إنّها 

تنتقد التجارب املختربية ومنطق االستنتاج السببي واالختزال النفيس- ولكّننا نعترب أّن هذا الرفض 

ُمربٌَّر من جهة ولكّنه ُمبالٌغ فيه من جهٍة أخرى.

حلقات الجدل
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وظائف اإلعالم

   وسائل اإلعالم الجامهريي هي مصدٌر هائٌل للمعلومات بالنسبة للفرد واملجتمع. لدينا معرفٌة 

بدور هذه الوسائل يف النظام الدميقراطي، ولكّننا سوف نتناول اآلن الكيفية التي يؤّدي فيها اإلعالم 

وظائفه بُغية تحقيق التغيري.

مساعدة وسائل اإلعالم اجلامهريي يف حتقيق التغيري

البرش وعاداتهم.     من خالل االستفادة من وسائل اإلعالم الجامهريي، مُيكن تغيري مواقف 

عىل سبيل املثال، فلنفرتض أّن إحدى الفئات املجتمعية لديها أفكاٌر خاطئة حول أمراض الجذام 

أو اإليدز ويظنُّ العديد من أفرادها أّن ملس األشخاص املصابي بهذه األمراض يؤّدي إىل اإلصابة 

بها. ولكن قد يشاهد هؤالء األفراد برامج عىل التلفاز أو املذياع ويقرؤون بياناٍت توّضح لهم أّن 

ملس هؤالء املرىض لن يؤدي إىل اإلصابة بالعدوى. ومن ناحيٍة أخرى كذلك، قد يطّلعون عىل 

الربامج والرسائل الخاصة التي تُبَّث عرب اإلعالم والتي تُبيِّ كيفية القضاء عىل شلل األطفال حيث 

تُخربهم هذه الربامج برضورة تطعيم األطفال ضّد هذا املرض وتُبلغهم عن موعد التطعيم، وبالتايل 

تُتَّخذ الرتتيبات الخاصة لتطعيم أكرب عدٍد ممكن من األطفال يف اليوم املحّدد. التغيري يعني تحويل 

األمور إىل األفضل. من األمثلة األخرى عىل التغيري مسألُة تنمية البلدان حيث تُستَبدل التطبيقات 

الجامهريي  االتّصال  وسائل  تلعُب  فاعلية.  وأكرث  جديدة  وسائل  وتُستعمل  القدمية  والتجهيزات 

دوراً مهامً يف إحداث هذا التغيري ألنّها تُوفّر املعلومات الرضورية وأحياناً تُعلّم املهارات للجمهور 

حيث نالحظ مثالً وجوَد برامج عىل التلفاز تُظهر كيفية استخدام األدوات املختلفة.

حّولت وسائل االّتصال اجلامهريي العامَل إىل دائرٍة صغرية ومتقاربة

تسبّبْت رسعة اإلعالم بتقريب األشخاص يف أنحاء العامل بعضهم إىل بعض. عىل سبيل املثال، 

حينام تُشاهد مباراة كريكيت بي الهند أو دولٍة أخرى بشكٍل مبارش عىل التلفاز فإنّك تشعُر بأنّك 

جزٌء من الجمهور عىل املدرّجات. من جهٍة أخرى، بإمكانك مشاهدة األحداث السعيدة أو الحزينة 

أّن العامل بأجمعه قد أضحى عائلًة  التي تجري يف أماكن أخرى مبارشة عىل الهواء. نشعُر أحياناً 

الكرة األرضية مترُّ يف حالة  أّن  الذي يعني  العاملية«  كبرية، ولعلّك قد سمعت مبصطلح »القرية 

تصغريٍ لتصبح قرية. إذا ذهبنا إىل أّي مكاٍن يف العالَم، نرى املنتوجات نفسها كاملرشوبات الغازية 

وأجهزة التلفاز والثالجات وغريها باإلضافة إىل اإلعالنات نفسها. كذلك، فإّن الشبكة العنكبوتية 

آثار وسائل اإلعالم
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العاملية قد قّربت األشخاص والدول بعضهم إىل بعض بشكٍل أكرب.

ترويج وسائل التّصال العاملي لعملية توزيع السلع: يستفيُد قطاع صناعة املواد االستهالكية 

الدعائية.  العملية  والخدمات من خالل  باملنتوجات  الناس  العاملي إلعالم  االتّصال  من وسائل 

من دون اإلعالنات، لن يعلم الجمهور بوجود املنتوجات املختلفة )التي ترتاوُح من الحساء إىل 

املرصفية،  )العمليات  دة  املتعدِّ املتوافرة  والخدمات  السيارات(  إىل  التلفاز  أجهزة  ومن  الزيت، 

التأمي، االستشفاء( باإلضافة إىل تكاليفها. بهذه الطريقة، تُقّدم وسائل االتّصال الجامهريي العون 

لكلٍّ من الصناعات واملستهلكي.

الرتفيه وتقديم املعلومات: مُتثُِّل وسائل االتّصال الجامهريي إحدى أفضل طرق الرتويح عن 

النفس إذ يُشكِّل التلفاز واملذياع واإلنرتنت أهم قنوات التسلية باإلضافة إىل تقديم هذه الوسائل 

التواصل االجتامعي عىل متاس مع األحداث املستجّدة حول  وتُبقينا وسائل  وافرة،  ملعلوماٍت 

العالَم.

ُيمكننا تلخيص وظائف اإلعالم كام ييل:

تقديم األخبار واملعلومات التي يحتاج إليها الناس

توعية الجمهور

عن  الناس  بإخبار  اإلعالم  وسائل  تقوم  حيث  بفاعلية  العمل  يف  الديقراطية  األنظمة  مساعدة 

األمر  هذا  للشعب.  بالنسبة  فائدة  موضُع  الربامج  هذه  أّن  وكيف  الحكومية  والربامج  السياسات 

يُساعُد الناس يف التعبري عن مشاعرهم ويُعي الحكومات عىل إجراء التغيريات الالزمة يف سياساتها 

أو برامجها.

التسلية

إحداث التغيري يف عمليات التنمية

تقريب الناس يف أنحاء العامل

تعزيز التجارة والصناعة عرب اإلعالنات

دعم العمليات السياسية والدميقراطية يف البلدان

إحداث التغيريات االجتامعية اإليجابية

حلقات الجدل
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التأثريات االجتامعية لإلعالم

آثار اإلعالم: مسألة تغيري أو تعزيز؟

   إذا كانت تعني آثار اإلعالم أّن التعرُّض إليه يُغريِّ اعتقادات الناس وسلوكياتهم، فإّن الوظيفة 

أو  التعرُّض وتبديل االعتقادات  بالنظر إىل وجود االرتباط األسايس بي مستويات  تتمثّل  األوىل 

زاد  أكرث  لوقٍت  اإلعالم  وسائل  شاهدنا  كلام  أنّه  عام  بشكٍل  »التغيري«  نظريات  تفرتُض  السلوك. 

التأثري. تُظهُر معظم األبحاث وجوَد هذا االرتباط ولكّنه ارتباٌط ضئيٌل وليس ثابتاً عىل الدوام. يتناوُل 

السؤال الثاين اتجاه السببية؛ عىل سبيل املثال، بعد إظهار كْون األشخاص الذين يُشاهدون العنف 

عىل التلفاز أكرث ميالً إىل السلوك العدواين، ينبغي أن يستفرس الباحثون عاّم إذا كان األشخاص 

العنف  برامج  كانت  إذا  أو  االختياري(،  )التعرُّض  العنف  برامج  يختارون مشاهدة  األكرث عدوانية 

دة تُسهم  تجعل املشاهدين عدوانيّي )التأثريات اإلعالمية(، أو إذا كانت الظروف االجتامعية املحدَّ

يف جعل الناس أكرث عدوانية وتقودهم يف الوقت نفسه إىل مشاهدة املزيد من العنف عىل التلفاز 

)االشرتاك بي السببي األوليَّْي(. لحّل هذه املسألة، تبّنى مذهب التغيري بشكٍل عام مقاربًة تجريبية 

حيث يتّم تعيي الناس بشكٍل عشوايئ يف التجربة املقارنة فقط، وبالتايل يتّم ضبط أّي متغرياٍت 

أخرى يف الوضع العام. من خالل هذا األسلوب وحده ميكن الوصول إىل االستنتاجات السببية 

التي تتّصل بأّي ارتباٍط مُيكن مالحظته بي التحكُّم التجريبي )أي التعرُّض إىل اإلعالم بشكٍل عام( 

بتقديم حجٍة  الباحثي  قام بعُض  العنف عىل اإلعالم،  الناتج من ذلك. يف بحٍث حول  والسلوك 

ثنائية االتّجاه وخلصوا إىل وجود الدليل عىل كلٍّ من املشاهدة االختيارية وآثار اإلعالم. ماّم ال 

النمطية )لطاملا ازدهر  العنيفة أو  أّن العديد من املشاهدين قد اختاروا مشاهدَة الربامج  ريب فيه 

سوق املشاهد العنيفة(، ولكّن هذا ال يعني عدم وجود اآلثار املرتتِّبة عىل مشاهدة هذه الربامج 

زين النجاَح يف تقويض أّي آثاٍر محتملة. ما زال العديُد من الناس  أو أنّه بإمكان املشاهِدين املحفَّ

قلقي خصوصاً تجاه تأثريات برامج العنف عىل األطفال واألفراد رسيعي التأثُّر بغّض النظر عاّم إذا 

كانوا هم الذين اختاروا مشاهدة هذه الربامج أم ال.

دة بل يُعّزز الحالة الراهنة  ولكن إذا كانت تعني آثار اإلعالم أّن اإلعالم ال يُحِدُث تغيرياٍت محدَّ

فإّن البيان التجريبي آلثاره سوف يكون شبه مستحيل. تصعُب معرفة املعتقدات التي كان الناس 

ليتبّنوها لوال بناء اإلعالم لواقعٍ معياري، ويصعُب كذلك معرفة أّي األدوار التي يلعبها اإلعالم يف 

بناء تلك الحاجات والرغبات التي تقوُم بدورها بتحفيز املشاهدين عىل التعامل مع اإلعالم وفق 

آثار وسائل اإلعالم
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ما هم عليه وليس ما مُيكن أن يصبحوه. عىل الرغم من ذلك، فإّن االحتجاجات عىل أّن اإلعالم 

يدعُم املعيارية ويقمع املعارضة ويقوِّض املقاومة ويُزيل بعض القضايا من جدول األعامل العام- 

كلّها تحتلُّ موضعاً رئيساً يف نظريات األيديولوجيا والدعاية واإلمناء. كذلك، يصعُب للغاية اختبار 

الدعوى التي تُفيُد أّن اإلعالمـ  مبعيّة القوى االجتامعية األخرىـ  يتسبّب بتغرياٍت اجتامعيٍة تدريجية 

عىل املدى الطويل كجزٍء من التنشئة االجتامعية للواقع. ولكن بالنسبة للكثريين، يُحتمل وجود 

هذه اآلثار التجريبية لإلعالم ألّن التلفاز »يُخرب معظم األخبار ألكرثية الناس يف أغلب األوقات«. 

فيام  والتعزيز  التغيري  التجريبي حول كلٍّ من مفهومّي  البحث  بالتايل، توجد صعوباٌت يف إجراء 

ل إليها ليست حاسمة  يتعلّق باآلثار اإلعالمية. كام سوف نرى، فإّن النتائج امليدانية التي تّم التوصُّ

حول  الدائر  الجدال  حّل  قط  ميكن  ال  أنّه  عىل  االحتجاج  تّم  وعليه،  الجوانب.  من  العديد  يف 

اآلثار اإلعالمية وبالتايل ينبغي للبحث أن يتوقّف. يُثرُي هذا األمر سؤالَي مرتبطي: أوال،ً هل ميكُن 

استخراج أيِّ استنتاجاٍت عامة من أبحاث آثار اإلعالم التي تّم إجراؤها لحّد اآلن والتي تتعلّق بكلٍّ 

من الرصيد اإلجاميل للنتائج واالتّجاهات املستقبلية الواعدة؟ ثانياً، إذا مل يكن باإلمكان التخلُّص 

من هذه القضيةـ  كام يشهد تاريخ أبحاث آثار اإلعالم واالهتامم الشعبي بها خالل هذا القرن- كيف 

ينبغي إذاً إعادة صياغة مسألة التأثريات؟

النظريات اإلجتامعية حول التواصل

تعتمُد املقاربة االجتامعية لنظرية التواصل عىل افرتاض وجود عالقٍة مؤكَّدة بي وسائل االتّصال 

الجامهريي والتغيري االجتامعي، وفيام ييل سوف نورد بعض النظريات املهّمة:

أ( نظرية التنمية: قام جورج غريبرن )George Gerbner( بتطوير هذه النظرية يف العام 7691، 

وقد أسندها إىل فرضية وجود آثاٍر خفيّة لوسائل االتّصال الجامهريي يف الجامهري الذين يترّشبون 

من دون قصد الرموز والصور والرسائل السائدة يف اإلعالم. أسمى غريبرن هذه النظرية »تنمية النمط 

تنمية  يُسهم يف  التلفاز  األمد ملشاهدة  والطويل  املتواصل  التعرّض  أّن  وتُفيُد  السائد«،  الصوري 

االعتقادات املشرتكة بي الناس حول العامل.

ب( نظرية التعلُّم الجتامعي: هذه إحدى أكرث النظريات املتّبعة يف وسائل االتّصال الجامهريي، 

القرّاء واملشاهدين  يُعلِّم  الذي  الناشط والخفّي  تلعب دور املدرِّس  الوسائل اإلعالمية  أّن  وتُفيُد 

واملستمعي حول العامل. إحدى املكّونات الرئيسة يف هذه النظرية هو رشحها للكيفية التي يستطيُع 

من خاللها البرش التعلُّم من املالحظة وحدها.

حلقات الجدل
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 )Maxwell McCombs( ماكومز  ماكسويل  ابتكر  األولويات:  ترتيب  نظرية   ج( 

 ودونالد ل.شاو )Donald L.Shaw( هذا املصطلح يف العام 2791 يف إطار حملٍة انتخابيٍة حاول 

السياسيون من خاللها إقناَع الناخبي بأهم القضايا التي تبّناها حزبهم. تسعى هذه النظرية لوصف 

التعبئة والعرض" )عمليٌة تُعرف باسم  أ"  انتقاء األخبار وهي كاآليت:  يتّم من خاللها  التي  الكيفية 

حول  الناس  آراء  يف  األجندة  هذه  فيها  تؤثِّر  التي  الكيفية  وج"  الناتجة"؛  األجندة  ب"  الحراسة(؛ 

األهمية النسبية للقضايا املعروضة". »تتوقّع« هذه النظرية أيضاً أّن اإلعالم إذا عرض خرباً ما بشكٍل 

بارٍز ومتكّرر، فإّن الجمهور سوف يعتقد بأنّه مهم.

ويليام  اعرتض  الجامهريي،  االتّصال  مبسألة  املتعلّقة  النظرية  هذه  يف  التسلية:  نظرية  د( 

ستيفنسن )William Stephenson( عىل املتحّدثي عن اآلثار املرضّة لإلعالم الجامهريي ُمحتجاً 

تُقرأ  أيضاً  الجرائد  أّن  يرى ستيفنسن  أوالً وقبل كّل يشء.  الجمهور  املتعة إىل  م  يُقدِّ بأّن اإلعالم 

للمتعة وليس الكتساب املعلومات، ويَعترُب أّن اإلعالم يقُف حاجزاً ضّد األجواء التي تُثري القلق 

م »متعة التواصل«. فهو يُقدِّ

ه( نظرية الستخدام واإلشباع: انبثقت هذه النظرية من الدراسات التي حّولت تركيزها عاّم يفعله 

ناشطة وتُعرُِّض  الجامهري  أّن  باإلعالم. تفرتُض هذه املقاربة  الناس  يفعله  ما  بالناس إىل  اإلعالم 

نفسها بشكٍل اختيارٍي لإلعالم وأّن أخطر وسائل االتّصال الجامهريي ال مُيكنها أن تؤثِّر يف الفرد 

االتّصال  وسائل  استخدام  أساليب  تعتمُد  فيها.  يعيُش  التي  البيئة  يف  فائدة«  لها  يجد  »ال  الذي 

الجامهريي عىل التصّور واالنتقاء والقيم واملعتقدات واالهتاممات التي يحملها الناس.

تأثريات اإلعالم

   تندرُج ضمن الدراسات املثرية للجدل مسألُة أثر اإلعالم عىل البرش، وقد جاءت هذه الدراسة 

يف وقتها املناسب نظراً إىل األفالم التي تُصدرها هوليوود والتي تحتوي عىل العنف والجنس. تّم 

العنف والجنس يف اإلعالم عىل املجتمع، ومن أشهرها  أثر  الدراسات ملعرفة  العديد من  إجراء 

دراسات باين )Payne Studies( التي أُجريت يف العرشينيات من القرن العرشين ومتحورت حول 

أثر العنف يف األفالم يف األطفال. بدءاً بأعوام الستينيات، أصبح الناس يبحثون عن السبب وراء 

الزيادة املشهودة للعنف يف املجتمع، وقد اعترب البعض أّن التلفاز مرشٌح جيٌد للوقوف وراء العنف. 

نظرًة إىل املحتوى  ألقينا  التلفاز، وإذا  ترّب عىل مشاهدة  أمرييك  برز أول جيٍل  العقد،  يف ذلك 

التلفزيوين يف ذلك الحي فسوف نالحظ وجوَد جميع أنواع الربامج البوليسية التي تحتوي عىل 

آثار وسائل اإلعالم
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أصبحت  بسببه،  االندثار  وخطر  التلفاز  لرواج  منها  مواجهٍة  ويف  أخرى،  ناحيٍة  من  النار.  إطالق 

األفالم تتضّمن املزيد من العنف والجنس.

املضامي  مُتارسه  الذي  األثر  لتحديد  األمد  الطويلة  الدراسات  من  عدٍد  تخصيص  تّم     

ل إىل أربع نتائج أساسية بينام تطّورت النتيجة الخامسة  اإلعالمية العنيفة عىل البرش، وتّم التوصُّ

مع مرور الوقت.

1( نظرية التنفيس: تُشري الفرضية األوىل إىل أّن العنف الوارد يف اإلعالم ليس مرّضاً بل له أثٌر 

إيجايٌب يف املجتمع. تُفيُد الفكرة الرئيسة يف فرضية التنفيس أّن حاالت اإلحباط تتفاقم عىل الناس 

يف مسار الحياة اليومية، وأّن املشاركة غري املبارشة يف العنف تُساعد يف إزالة التوتُّر. بتعبريٍ آخر، 

نحن نعاين كلَّ يوٍم تراكم الخيبات ومن دون َمنفٍذ لها نقُع يف خطر اللجوء إىل العنف أو العدوانية 

عىل األقل. عىل سبيل املثال، تخيّل السيناريو التايل: تذهب إىل قاعة االمتحان ويكون أداؤك سيئاً 

يف االختبار، وبعدها تضطر للميش مسافًة طويلة إىل املكان الذي ركنَت فيه سيارتك، ويف طريقك 

إىل املنزل يقوُم أحدهم بتجاوز سيارتك بنحٍو خطري عىل الطريق الرسيع، وحينام تصل إىل املنزل 

تلّح عليك زوجتك أو طفلك بتوجيه االهتامم إليهام فرتّد عىل ذلك بالرصاخ أو حتّى بالرضب. 

هذا األمر يندرُج تحت خانة العنف كام إطالق النار، ولكن الدرجة تختلف. يرُصِّح منارصو نظرية 

التنفيس أنّه من خالل مشاهدة املضامي اإلعالمية العنيفة، يقوُم الفرد بتنفيس بعض التوتُّر ويكون 

أقّل عرضًة ألن يصبح عدوانياً أو عنيفاً. ولكّن السؤال هو: هل ينطبق هذا األمر عىل الجنس يف 

اإلعالم؟

املضامي  أّن  يُفيُد  األوىل  للفرضية  معاكٌس  اتّجاٌه  يوجد  العدوانية:  الحوافز  إثارة  نظرية   )2

نظرية  االتّجاه هو  النظريات شيوعاً يف هذا  أكرث  اإلنسان، ولعّل  تأثرٌي يف  لديها  العنيفة  اإلعالمية 

ترفُع  العدوانية  الحوافز  مشاهدة  أّن  النظرية  هذه  يف  الرئيسة  الفكرة  تُفيد  العدوانية.  الحوافز  إثارة 

نسبة اإلثارة الفيزيائية والشعورية مبا يزيد من احتامل ارتكاب العنف. بتعبريٍ آخر، فإّن املضامي 

اإلعالمية العنيفة تزيُد من تدفُّق األدرينالي يف الجسد وتجعل الفرد أكرث انفعاالً، وهذا بدوره يجعله 

أكرث عدوانيًة أو عنفاً. عىل الرغم من ذلك، يرُسع منارصو هذه النظرية للترصيح بأّن مشاهدة العنف 

ال تؤّدي عىل الدوام إىل العدوانية أو ارتكاب العنف ولكّنها تزيُد من احتامالت حدوث ذلك. تؤثُِّر 

الطريقة التي يتمُّ من خاللها عرض العنف علينا أيضاً. عىل سبيل املثال، قد ننجرُف وراء السلوك 

العدواين إذا شعرنا بصلٍة مع البطل الذي يرتكب العنف أو إذا ُعرض العنف بطريقٍة مسّوغة. من 
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فإّن  أّن هذا عمٌل عنيف-  الواضح  اإلعالم –ومن  مزعٌج عىل  إذا رُضب طفٌل  أنّه  األخرى  األمثلة 

ذلك يبعُث برسالٍة إىل الجمهور بأّن العقاب الجسدي مسموٌح يف الظروف املناسبة. من األمثلة 

األخرى أنّه إذا شاهد عاّمُل مصانع الحديد برنامجاً يُظهر هؤالء الصّناع عىل أنّهم يرشبون الكحول 

ويتشاجرون يومياً، فمن األرجح أن يعتربوا هذه األفعال سلوكاً عادياً.

3( نظرية التعلُّم باملشاهدة: قام منارصو هذه النظرية بأخذ نظرية إثارة الحوافز العدوانية خطوًة 

إىل األمام. تُفيُد هذه النظرية بأّن الناس يُشاهدون املضامي اإلعالمية العنيفة ويقومون يف بعض 

49 طريقة عىل األقل ليك  50 طريقة ليك ترتك حبيبك، فإّن هناك  إذا ُوجدت  بتقليدها.  األحيان 

أو  تكون عنيفاً وعدوانياً، ويعلّمك اإلعالم الذي يبثُّ مشاهد عنيفة أساليب جديدة لتصبح عنيفاً 

عدوانياً. هل شاهْدَت يوماً ما فيلامً إجرامياً عىل التلفاز ووجدَت نفسك تقول بعد مشاهدتك الخطأ 

كان  إن  الخطأ«؟  ذلك  أرتكب  فلن  األيام  أحد  قتٍل يف  ارتكبُت جرميَة  »إذا  القاتل:  ارتكبه  الذي 

الجواب نعم، فإنك قد أرشت إىل إمكانية أن تقوم بقتل أحدهم يف ظرٍف ما.

   تخيّل أنّك متيش يف زقاٍق مظلم واعرتض أحُدهم طريقك فجأة وقام بحركٍة تهديدية. ماذا 

كنت لتفعل؟ إذا خطر يف ذهنك تطبيُق بعض حركات الكونغ فو أو الكاراتيه فإّن تلك فكرٌة عدوانيٌة 

قد تعلّمتَها من اإلعالم. وعليه، يرُصِّح منارصو نظرية التعلُّم باملشاهدة أّن العنف عىل اإلعالم ال 

يزيُد فقط من احتامل قيام املشاِهد بارتكاب فعٍل عدواين، بل يعلّمه فعالً كيف يؤّدي ذلك العمل.

يحتاُط  معاً.  االثنان  هو  الجواب  فيه؟  يؤثِّر  هل  أو  املجتمع  يف  الوضَع  اإلعالُم  يعكُس  هل 

بتقليد األفعال  أصحاب نظرية التعلُّم باملشاهدة يف خياراتهم فيشريون إىل أّن الفرد ال يقوم فوراً 

املشاهد  إىل  النظر  هل  بالتايل:  تفّكر  آخر،  كمثاٍل  ذهنه.  املشاهد يف  تلك  يُخزّن  ولكّنه  العنيفة 

الجنسية يُثري خياالٍت جنسية جديدة يف فكرك؟ أو هل يعلّمك أساليب جديدة ملامرسة الجنس؟ 

إذا أظهر اإلعالم أّن مامرسة الجنس بعد املوعد الغرامي األول هو يشٌء طبيعي، فإنّك بعد مدة 

سوف تظن أّن الجميع يف املجتمع يفعل ذلك وأّن عليك القيام به أيضاً.

4( نظرية الرتسيخ: تُفيُد النظرية األوىل أّن مشاهدة العنف عىل وسائل اإلعالم تُقلِّل من احتامل 

تزيُد من  العنف  ُمشاهدة  أّن  والثالثة  الثانية  النظريتان  تُفيد  بينام  العدوانية،  باألفعال  قيام املشاِهد 

احتامل القيام بهذه األفعال. أّما هذه النظرية فإنّها تُنكر االتّجاهي معاً وتعترب أّن املشاهد اإلعالمية 

تُرّسخ السلوكيات التي سبق وأن طبّقها املشاِهد قبل رؤيته املحتوى اإلعالمي. تزيُد َمشاهد العنف 

من احتامل قيام األشخاص الذين ينظرون إىل العنف كيشٍء طبيعي بارتكاب األفعال العدوانية، 
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ولكّن هذه املشاهد تُقلّل من احتامل قيام األشخاص الذين تربّوا عىل أّن العنف يشٌء يسء من 

يُرّسخ االعتقادات  العنف عىل وسائل اإلعالم  فإّن  النظرية،  إىل هذه  أفعال. استناداً  ارتكاب هذه 

السابقة. بدالً من إلقاء اللوم عىل اإلعالم، يقول منارصو هذه النظرية بأنّك إذا أردَت توقُّع نتيجة 

معيّنة فعليك النظر إىل خلفية الشخص وعاداته الثقافية ونظرته إىل األدوار االجتامعية. إذا ترّب 

الفرد يف حيٍّ تكرثُ فيه الجرمية، من األرجح أن يزيد العنُف عىل اإلعالم من قيامه بأفعاٍل عدوانية. 

من الواضح أّن مسألة املشاهدة االختيارية تنطبُق هنا أيضاً، ولكّن منارصو نظرية الرتسيخ يُشريون 

إىل وجود استثناءاٍت لهذه القاعدة. قد تجد بأّن الرجل الكبري اللطيف الذي كان يعترب الجميع أنّه 

ال يؤذي ذبابة قد قتل عائلته يف يوٍم من األيام، أو قد تجد أّن أحد أفراد العصابات قد أدرك عبثية 

العنف وأصبح قّسيساً.

من  العنيفة  اإلعالمية  باملضامي  املتعلّقة  األخرية  النظرية  تطّورت  الثقايف:  الغرس  نظرية   )5

مشاهدة  إثر  عنه  إعراضهم  أو  العنف  إىل  البرش  توّجه  النظرية  هذه  تتناول  ال  حديثة.  دراساٍت 

املضامي اإلعالمية العنيفة، ولكّنها تتناول رّد فعلنا تجاه العنف. تُفيد الفكرة الرئيسة يف هذه النظرية 

أّن العامل الرمزي لإلعالم –وخاصة التلفاز- يُسهم يف صياغة مفهوم الجمهور حول العامل الواقعي 

واملحافظة عليه. بتعبريٍ آخر، فإّن اإلعالم-وعىل رأسه التلفاز- يصنع عاملاً خيالياً رشيراً وخطرياً، 

ويضع قوالب منطية للناس يف املجتمع. عىل سبيل املثال، تخيّل شكل أحد سارقي املصارف. 

هل خطر يف ذهنك رجٌل من ِعرٍق محّدد؟ وهل جميع الناس الذين يُشبهون هذا اللص بهيئتهم 

العمر تظهر عىل  م يف  التقدُّ بدأت عالمات  إذا  أيضاً:  الىتي  بنوك كذلك؟ تخيّل  الخارجية سارقو 

الرجل من خالل الشيب وتجاعيد العيون، فهذا يُعدُّ شيئاً جيداً يف اإلعالم ألنّه دليٌل عىل النضج 

ولكّنه ليس جيداً بالنسبة للنساء ألنّه يعني أنّهن يتقّدمن يف العمر ويصبحن أقّل حيوية. يُقّدم اإلعالم 

قوالب منطية ويُخربنا أّن العامل مكاٌن يزخر فيه الرش، فمن الخطر قيادة السيارة عىل الطريق الرسيع 

بسبب عمليات إطالق النار واملطاردات البوليسية، وحينام تُشاهد نرشة األخبار املسائية تسمع عن 

انتشار الجرمية يف األحياء. بعض األشخاص الذين يعيشون عىل نحٍو يخترصون تجاربهم الحياتية 

عرب مشاهدة التلفاز يشعرون بأنّه من غري اآلمن الخروج من منازلهم ويُصبحون انطوائيي.

التي تحتوي  الذكية  الهواتف  التلفاز،  الحاسوب،  الشباب:  التي يستخدمها  األدوات اإلعالمية 

عىل التطبيقات، اآليباد.

التويرت، موقع  اليوتيوب،  الفيسبوك،  النصية،  الرسائل  التي يستخدمها الشباب:  وسائل اإلعالم 

MySpace، تطبيق Pinterest، األفالم، ألعاب الفيديو.
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نسبة استعمال وسائل التواصل االجتماعي: 
الشبكة  يستخدمون  منهم   %  70-60( لإلنرتنت  فّعالون  مستخدمون  هم  املراهقي  من   %  93

العنكبوتية يومياً(.

75 % من املراهقي ميتلكون هواتف محمولة.

معّدل إرسال املراهقي للرسائل النصية شهرياً هو 3000 رسالة )00] رسالة يومياً(.

د املهام اإلعالمية. ازدادت معّدالت املراسلة النصية بشكٍل هائل باإلضافة إىل تعدُّ

ماذا يفعل املراهقون عىل الشبكة العنكبوتية؟

يف أوساط ُمستخدمي الشبكة العنكبوتية الذين ترتاوح أعامرهم بي 2]-7]:

%89- يُرسلون أو يتصّفحون الربيد اإللكرتوين )الدردشة(.

%84- يرتادون املواقع التي تُتيح مشاهدة األفالم، برامج التلفاز، الفرق املوسيقية، أو الرياضة.

%81- يستخدمون اإلنرتنت لالنخراط يف األلعاب اإللكرتونية.

%76- يرتادون الشبكة العنكبوتية ملعرفة األخبار أو اكتساب املعلومات حول األحداث الراهنة.

%75- يُرسلون الرسائل الفوريّة ويتلّقونها.

%57- يرتادون الشبكة العنكبوتية الكتساب املعلومات املتعلّقة بالجامعة.

%43- يشرتون السلع عىل اإلنرتنت.

%22- يبحثون عن املعلومات حول موضوٍع صحي يتعرّس الحديث عنه.

أرقام حول التواصل االجتامعي اإللكرتوين لدى املراهقي:

%51- يتفّقدون صفحاتهم أكرث من مرة خالل النهار.

%22- يتفّقدون صفحاتهم أكرث من 0] مرات خالل النهار.

%39- قد أضافوا عىل صفحاتهم محتوًى ندموا عليه الحقاً.

%37- قد استخدموا مواقع التواصل االجتامعي للسخرية من تالميذ آخرين.

%25- قد أنشؤوا صفحاٍت شخصية تحت هويٍة زائفة.
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%24- قد اخرتقوا حسابات أشخاص آخرين عىل مواقع التواصل االجتامعي.

%13- قد أضافوا عىل وسائل التواصل صوراً أو مقاطع فيديو تحتوي عىل صورهم الشخصية 

يف حالة عرّي أو شبه عرّي.

تأثريات أنواع اإلعالم

الواقع  التضاد بي  د املهام اإلعالمية،  تعدُّ بسبب  الرتكيز سلباً  تأثُّر  الخوف والرهاب،  حصول 

والخيال، تقديم القدوات غري املناسبة، تضييع الوقت.

تأثري التعرُّض الكثيف لإلعالم يف السلوك والسالمة الذهنية

-انخفاض التحصيل األكادميي، تديّن العالمات، عدم التعلُّق باملدرسة، وتقلُّص مّدة الرتكيز 

الذهني.

يفوُق الوقت الذي يقضيه تالمذُة املرحلة املتوّسطة عىل وسائل اإلعالم ذاك الذي تقضيه أيّة 

فئة عمرية )وهو 8 ساعات و40 دقيقة يومياً(. يف أوساط الشباب الذين أبلغوا عن تعرّضهم للتحرُّش 

عىل اإلنرتنت والرسائل الجنسية، أعلن %25 منهم عن استيائهم الشديد.

التعرُّض لإلعالم والعنف

شيطانية  مضامي  تحتوي عىل  التي  أو  اآلخرين  تجاه  الحقد  تُثري  التي  املواقع  تصّفح  يتّصُل 

الذي  العنف  إىل  التعرُّض  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  عال.  بشكٍل  العنيف  السلوك  احتامالت  بزيادة 

يتضّمنه اإلعالم ال يؤثِّر يف األوالد بالطريقة نفسها.

الدراسات التي تّم إجراؤها عىل الدماغ

-تُظهر دراسات التصوير بالرني املغناطييس الوظيفي )fMRI( أّن مشاهدة العنف عىل التلفاز 

تُنّشط املناطق الدماغية املسؤولة عن تنظيم املشاعر، واإلثارة، والرتكيز، والذاكرة العرضية.

الذاكرة  يف  العنيفة  الذهنية  الصور  من  كبريٍ  عدٍد  تخزين  إىل  املستفيضة  املشاهدة  تقوُد  -قد 

الطويلة األمد ماّم يؤثّر عىل السلوك فيام بعد.

-تقوُد مشاعدة العنف عىل اإلعالم إىل إضعاف التفاعل العاطفي، وتؤّدي املشاهدة املتكّررة 

إىل تركيٍز أقل.
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العنيفة إىل تعويد ردود  العنيفي، قد تؤدِّي مشاهدُة املضامي اإلعالمية  الشباب  -يف أوساط 

اللوزة الدماغية )amygdala( عىل الحوافز العنيفة )تديّن التأثُّر العاطفّي(.

ر أنواع التنمُّ

ر املبارش )من عادة الذكور(: يتمثّل بهجامٍت جسدية علنية والتهديدات اللفظية واألذيّة  -التنمُّ

العاطفية.

ر غري املبارش )من عادة اإلناث(: يتمثّل بالعزلة االجتامعية والرفض من قبل الزمالء.  - التنمُّ

االمييل،  التويرت،  كالفيسبوك،  االجتامعي  التواصل  شبكات  عرب  يظهر  اإللكرتوين:  ر  التنمُّ  -

واملواقع الزائفة التي تهدُف إىل بّث اإلشاعات.

اخلتام

تناولنا يف هذا البحث اآلثار اإليجابية والسلبية لإلعالم يف املجتمع ووجدنا أّن أغلبية الشباب 

تديّن  إىل  يؤدِّي  ماّم  يومياً  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  ساعات  خمس  من  أكرث  يقضون 

صحتهم البدنية عامة وسالمتهم الفكرية خاصة. توّصلنا أيضاً إىل أّن اإلعالم يلعُب أدواراً بنائية من 

جهة وتدمريية من جهٍة أخرى، وأنّه عىل الرغم من منافعه العديدة إال أّن اإلعالم له مساوئ كثرية. 

يف النهاية، يعوُد أمُر اختيار أنواع الوسائل اإلعالمية واستغاللها بشكٍل أمثل إىل الفرد واملجتمع.

آثار وسائل اإلعالم



نقد الوسائطية الميديائية
مخاطر تحويل اإلنسان إىل كائن افرتاضي

[[[

جميل قاسم]*[

تحت هذا العنوان: "نقد الوسائطية امليديائية" يتناول الباحث جميل قاسم مفهوم الوسائطية 

يف اإلعالم املعارص من وجهة نظر الفلسفة النقدية.

هذا  وتأثري  الرمزي  الفضاء  يسميه عرص  ما  املفهوم ضمن  تشكّالت  إىل  الباحث  يعرض 

العرص يف قيم اإلنسان قيم اإلنسان األخالقية املعرفية ومخاطر تحويل الكائن اإلنساين إىل 

كائن افرتايض كسائر الكائنات الفرتاضية.

المحرر

قبل عرص الفضاء الرمزي )الرقمي( مل يكن لزاماً عىل القراء واملستمعي واملشاهدين أن يكونوا 

سلبيي عند مشاهدة الصور والكتب والسلع أما يف عرص الحاسوب واإلنرتنت والتلفاز والفضائيات، 

فقد دخلنا يف عامل »الواقع االفرتايض« وزمن »اللغة العربية الجديدة« التي تنبأ بها جورج أورويل 

الفضاء  فيها  يتداخل  لغة  984] من دون معرفة فحواها وماهيتها األخرية! وهي  الشهرية  يف روايته 

الداخيل بالفضاء الخارجي بحيث يصبح املجتمع »مجتمعاً افرتاضياً« وبتداخل العالوم )الكومبيوتر( 

بالشخصية اإلنسانية متعددة األبعاد يف تحويل اإلنسان إىل إنسان افرتايض ذي بعد واحد.

وعندما تتحول الثقافة، والحب )اإليروس( واالقتصاد، والحقوق، وحتى الرياضة إىل وسائل 

مسألة  تصبح  رمزي  )إيروتيكا(  رمزية. وجنس  وتجارة  رمزية  رمزي، وسياسة  مجتمع  »مدارة« يف 

األلينة واألمتتة  اإلنسان من  تحرير  مندوحة عنها إلعادة  والوسائط مسألة مصريية ال  اآللة  أنسنة 

)Automatisation( االفرتاضية.

*ـ أستاذ الفلسفة وعلم الجامل يف الجامعة اللبنانية.
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مثل  ما يحدث مع رشكات  الرياضة عىل اإلنرتنت؟ هذا  اإلنسان مزاولة  يتخيل  أن  هل ميكن 

الرمزية  الرياضة  فيه  وتزاول   .[998 العام  ريايض أسس يف  موقع  عبارة عن  sportal  وهو  رشكة 

بأشكال متعددة، من سباق السيارات، إىل كرة القدم، إىل كرة املرضب، إلخ...

ماذا عن آدابية االتصال الجديد يف عرص الوسائطية املعممة؟ ماذا عن الثقافة يف عرص الكتابة 

الوسائط  والوسط؟ وليس مبقدور  بالبيئة واملجال  اإلنسان  ماذا عن عالقة  اإللكرتونية؟  والقراءة 

– حتى لو دمرت بلداً كالعراق بوسيلة افرتاضية – من دون حرب – كام الحظ جان بودريار – أن 

تتجاهل الطبيعة بسبب تغيريات املناخ، والكوارث الطبيعية الناتجة من التلوث الصناعي، وتفتت 

األوزون، وبسبب الزراعة االصطناعية والنباتات اإللكرتونية.

مل يلحظ مارتن هيدغر أن التكنولوجيا ستتعدى كونها وسيطاً بي اإلنسان والطبيعة الخام بتحول 

الطبيعة عينها إىل طبيعة إفرتاضية يف عامل الوسائطية املاروايئ، ومل ير هيدغر يف تطرقه ملسألة 

التقنية، أن ماهية التقنية تقنية بحتة، فالتقنية باألحرى، هي وسيلة لبعض الغايات والفعاليات اآللية 

واإلنسانية.

التقنية  غاية  عن  التساؤل  ينبغي  ولذا  ماهيتها،  عن  يكشف  ال  للتقنية  األدايئ  والتوصيف 

 CAUSA املادي  السبب  وهي  األربعة  األرسطية  األسباب  فيه  تندرج  للتقنية  غائباً  سبباً  بوصفها 

MATERIALS )عىل سبيل املثال املادة التي يصنع منها قدح الفضة(.

الكتاب، اإلنسان،  الوعاء،  فيه املادة،  الذي تدخل  causa formalis الشكل  السبب الصوري 

الشجرة(.

السبب الغايئ )القطع للسكي، القربان للقدح، املواصالت لعربات النقل، االتصال للوسائط... الخ(. 

والكرتالت،  والدولة،  والرشكة  اإلنسان،  املنجز،  )الفاعل،   causa efficiens الفّعال:  السبب 

والرتوستات املتعددة الجنسيات... الخ( ههنا، تصبح السببية أكرث تعقيداً يف تحديد ماهية التقمية 

عىل صعيد السؤال والجواب واملعرفة النقدية. وتكون الغاية أو الهدف الذي يجمع األسباب األربعة 

pro- بصورة افرتاضية، هي غاية التقنية الكربى، والفعلية، والحقيقية، ليس يف حيز الفعل، واإلنتاج

ducation فقط وإمنا يف حالة اإلمكان االفرتايض، واإلنتاج االفرتايض hyper-ducation فلعبة 

البورصة والتسوق االلكرتوين تقوم عىل هذا النمط من اإلنتاج االفرتايض الذي يحول الرأسامل 

السلعي – إىل رأسامل فريض مل يتوقعه ماركس يف نظريته لفائض القيمة، وال ليني يف الرأساملية، 
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التي تدمج االقتصاد املايل باالقتصاد الصناعي، أما االمربيالية – التكنوترونية فهي اآلن إمربيالية – 

افرتاضية، ناعمة ميديائية )وسائطية(.

ال تهدد التقنية التكنوقراطية القامئة عىل مصادرة وعي اإلنسان وماهيته، كجمعية للعقل والروح 

والجسد يف صلته بذاته وبوجوده وحسب، وإمنا مبصريه الحيوي.

التقنية يف السؤال – الفن والسؤال – باعتبار  وقد وجد هيدغر – الخالص من إشكالية الهيئة 

السؤال تقوى الفكر، ومناط الخالص اإلنساين ولكن عندها أسس ريجيس دوبريه علم امليديولوجيا 

)la medioligie( رأى أن الفن عينه، أصبح مجرد أداة من أدوات التعمية امليديائية )الوسائطية(: 

ملاذا كانت الصورة بالنسبة لإلنسان، ملقاومة العدم وجعل الوجود يستمر مدة أطول؟ ملاذا تعد 

الصورة أكرث عدوى من الكتابة؟ )ملاذا التلفاز أخطر من الكتاب بكلمة أخرى(. 

يذكر دوبريه الواقعة األسطورية عن أحد أباطرة الصي الذي طلب من رسام بالطه أن يزيل صورة 

الشالل الذي رسمه عىل جدار قرصه ألن صوت املاء مينعه من النوم! هذه القصة هي تعبري عن قوة 

الصورة، التي تخلق حولها حياة املتعددة اإلحساس والحواس.

املذياع،  )كالصحافة،  املرئية واملسموعة  اإلعالم  التقني وسائل  باملعنى  »ميديا«  كلمة  تعني 

مثل  املعلومات  لنرش  أصالً  معدة  غري  أخرى  مجاالت  مثة  ولكن  اإلعالن(.  السينام،  التلفاز، 

»املأدبة« واملقهى، ومنرب الخطابة يف الكنيسة )والجامع( وقاعة املكتبة، والبار، والربملان، تنرش 

الرأي والحدث والحداثة، هذه السلطة  أيديولوجيات »ميديالوجية« )إعالمية( تقوم عليهام سلطة 

هي التي يعدها دوبريه سلطة وسائطية ال تقترص فيها التقنية عىل كونها آليات تقنية وإمنا منظومات 

تقنية – ثقافية، هل مثة وجود إلجتامع إنساين يف مجتمع افرتايض؟

أو  أو املجتمع واإلنسانية؟ هل مجتمع األمم واقع اجتامعي  أو جمهرة  للحزب مؤسسة  هل 

مؤسسة ميديائية؟ هل الفاتيكان مرجعية روحية، أو واسطة روحية – ميديائية؟؟ إلخ 

لقد أنتج الناس السلع وتبادلوها خالل آلف السني من دون أن يحتاجوا لالستعانة بعلم خاص 

مثل االقتصاد السيايس – فالعمل – القيمة كان موجوداً قبل ريكاردو، ولكن مفهوم العمل املجرد، 

قيمة التبادل، كانت تتطلب تقسيم العمل إىل عمل ذهني وعمل يدوي، قامت عليها القسمة الجديدة 

للعمل ورأس املال، هو الذي جعل من العمل قيمة افرتاضية، قام عىل أساسها الرتاكم الرأساميل 

الالنهايئ. إن عدم التمييز ما بي العمل، وقيمة العمل، الحاجة والرغبة، هو الذي قام عىل أساسه 
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تسوغ  )ميديائية(  وسائطية  إيديولوجيات  أساس  عىل  املجتمعات،  يف  لإلنسان  اإلنسان  استثامر 

قيمة العمل القامئة.

إن عقالنية العلم والتقنية إمنا هي محايدة يف عقلنة التحكم وعقلنة السيطرة – كام يقول هابرماز 

للتقنية مجاالً خالصياً يف بعض – كثري – من  يف كتابه »العلم والتقنية كإيديولوجياً« ال ريب أن 

افرتاضية  تجارية  لغايات   واستثامره  استخدامه  عدم  كالطب رشيطة  والعملية  العلمية  املجاالت 

أيضاً، ولكن العلم والتقنية يتطلبان أنسنة – جديدة من دونهام قد يقودنا العلم إىل تدمري اإلنسان 

والبيئة واملجال الحيوي.

العودة  عىل  تقوم  االنفصام،  من  حالة  عىل  الحديث  الغرب  يف  النظام  مع  القطعية  قامت 

الالطبعنة    أو  الطبيعة  عىل  الخروج  وعىل  واملصدر،  واملوئل،  املنهل  باعتبارها  الطبيعة،  إىل 

Desnaturalisation يف آن.

ترتب عىل القطعية الرايكالية بي الجديد والقديم )القائم عىل مفهوم عقيل مركزي( »لوغوقراطي« 

الفردية  فقامت  االجتامعية،  للبنى  الفردية  والتذرية  االجتامعي،  الحيوي  البيئي  بالتوازن  اإلخالل 

يف املجتمعات الحديثة عىل عقالنية مدارة، وجرى استثامر املجال الحيوي مبا يخدم حاجات 

الرتاكم الرأساميل الالمتناهية.

الطبيعة االصطناعية  لنا استعامل تعبري مارسيل غوشيه حلت  إذا جاز  الباهتة  الحداثة  يف هذه 

اقتصادي،  إنسان  إىل  اإلنسان  الحديثة  الرأساملية  املجتمعات  إذ حولت  األصلية،  الطبيعة  محل 

أبعاد  القيمة واملنظور واملثال، يف نظام يدمج يف كنفه كل  استهاليك، ذي بعد واحد يفتقر إىل 

عىل  القائم  »النظام«  يف  واملصالح  القوى  كل  امتثال  عىل  ويرتتب  والعامة،  الخاصة  الكينونة 

الحياة  Sur Value تحويل  القيمة والحاجة  الفائضة عىل  االستهالك والربحية، وإشباع الحاجات 

الحديثة إىل موضة حياة معممة يتحول فيها االستهالك إىل أخالقية استهالكية، تهدد أسس التوازن 

بي اللوغوس وامليثوس، الحاجة والرغبة، الروح واملادة، الطبيعة واملجال، وتحول اإلنسان إىل 

»إنسان امتثايل« »إنسان خري« )بتعبري نيتشه(.

التفريد  لعملية  نتيجة  والكوين،  والجامعي،  الطبيعي،  بعده  عن  اإلنسان  الحداثة  فصلت  لقد 

األنانية املركزية، وأدى عرص األنوار )عىل الرغم من إيجابيات العودة إىل الطبيعة واإلنسان كمعايري 

للوجود والحقيقة( إىل بروز فلسفات وأيديولوجيات تاريخوية، ووضعية وتطورية تقوم عىل سيادة 

الوضعية،  الطبيعية  الظواهر  عىل  الطبيعي  النقد  معايري  وتطبيق  القوة،  ومنطق  املركزي،  العقل 
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واألخالقية، والروحية وامليتافيزيقية عىل حد سواء.

من الكوكلة إىل الكوكبة )العوملة(

ما اآلليات امليديائية – الوسائطية الكربى، التي تؤثر يف الذات البرشية يف عرص العوملة؟ 

آلية االستحواذ: استهدف الفنان البدايئ – يف معنى ما، بالرسم عىل الكهوف – إىل االستحواذ 

عىل موضوعاته األخرى )كالثور( بنوع من الفن السحري، الذي يجعل من »الفن« أداة للسسيطرة 

والهيمنة عىل »املوضوع«.

بواسطة  والالوعي  الوعي  عىل  السيطرة  عىل  تقوم  الحديث،  العرص  يف  االستحواذ،  وعملية 

امليدياء، من الكوكلة )الكوكاكوال( إىل الُدرجة )املوضة( بأشكالها وإشكالياتها، وحتى مفاهيم، 

»الدميقراطية« وحقوق االنسان، والحرية والحداثة.

وتقّدم وسائل اإلعالم مفاهيم منطية، كونية – خصوصية، ال تأخذ بعي االعتبار الخصوصيات 

الفردية والجامعية األخرى. 

السوق،  منطق  عىل  يقوم  عاملي،  واستهالك  إنتاج  لنمط  الدعاية  عىل  وتقوم  الهيمنة:  آلية 

والبورصة، والعملة، واملؤسسات الدولية، باعتبارها مؤسسات كونية universal، بغض النظر عن 

الالتكافؤ يف االنتاج والتوزيع واالستهالك عىل الصعيد العاملي.

آلية املحاكاة: تقدم امليديا اإلعالمية مناذج منطية سلوكية، يف الزي، واللغة، والفنون، وأمناط 

العيش املركزية، باعتبارها مناذج كونية، بغض النظر عن األمناط األنرتبولوجية للثقافات األخرى.

آلية االستعامر الذايت: وهي تقوم عىل القابلية لالستعامر colonialisty، يف الفكر، والسلوك، 

والُدرجة )املوضة( والعادات االستهالكية. 

ال ريب أن للوسائطية امليديائية مناقبها، وهي ليست كلها من املثالب، من حيث التواصل بي 

األفراد واألمم والشعوب، عىل صعيد كوكبي، وعاملي. ولكن منطق الهيمنة الرأساملية هو الذي 

يوّجه »عرص الشاشة« من منطلق االمتثالية »للنظام« العاملي، ويغدو، باملحصلة إرسال املعلومة 

بالصورة  مناطة  أموراً  بالالمريئ  املريئ  عالقة  يف  والذهنية،  املادية  و"السلع«  وتواترها،  وتناقلها 

املركزية، وأساس وظيفتها، بي أفراد املجموعة البرشية. 

واملحاميل  بالدالالت  مثقلة  مجردة«  »صورة  وإمنا  صورة،  مجرد  ليست  والحال،  والصورة، 
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للعقل  وسيلة  إنها  والسيميائية.  واالنرتبولوجية  والداللية،  والجاملية،  املنطقية،  واملفاهيم 

اللوغوقراطي )-العقالطي( يف تسخري الطبيعة لالنسان، واإلنسان لإلنسان اآلخر، باعتبار الطبيعة 

معيار الوجود والكينونة، فاإلنسان كائن طبيعي، والحق والخري والجامل مقوالت »طبيعية«.

للتأليه، الخلق االلهي، أي إن االنسان بعيد  وعىل الصعيد امليتافيزيقي، تغدو الصورة وسيلة 

خلق الخالق، عىل صورته اإلنسية، النفعية، والغائيّة.

وإذا لنا يف نظام إمربيايل، فال بد أن يتصف الله باإلمربيالية والهيمنة والسيطرة عىل املسكونة 

باسم نظريات كنهاية التاريخ وصدام الحضارات، و"حدود الدم«!

ويف النظام اإلمربيايل، تكون إيديولوجية الغالب، وزيه، ولغته، ومنطقه هي األساس، بل ميارس 

لعبة التسمية عىل اآلخرين باسم الحرية، والدميقراطية وحقوق االنسان، ويقسم الدول »األخرى« 

القيمة يف  القيمة«. وما  القيمة و«حكم  الخليط بي  إىل دول فاضلة ودول »مارقة« يف عملية من 

النظام االمربيايل؟ إنها قيمة إمربيالية، مديوقراطية، تخلط يف »مركزية الصورة« الفكر واللغة والتقنية 

وتسمية  عامل،  يف  إحساسنا  منارس  حيث  باملحسوس،  باالحساس  الحس  عالقة  يف  والداللة، 

االشياء يف عامل آخر.

وماذا يصبح اسم امريكا لو قمنا مثالً بعكس املوقف من وجهة التسمية املضادة؟ تصبح أمريكا 

)الواليات املتحدة( »دولة لوفياتان« )تنيناً( أسطورياً يضخ حممه عىل العامل واملعمورة، فهي دولة 

دميوإمربيالية، من منظور دميقراطي، وسيايس، وسوريالية فانتازية، من منظور فني جاميل، تقّدم 

فضالتها يف معلبات، والفوىض والعنرصية والالأخالقية يف الدادائية – الجديدة، يف مبولة ديشامب، 

وفنون العري املجانية performance، حيث يصبح الجسد قيمة بال قيمة، وفن الكاريكاتور كفن 

واقعي وافرتايض )هوليوقراطية( هو الفن. 

»قراطية«  دميو  دولة  مبقتضاه  آمريي  تصبح  أال  الحضارية،   – الجسد  أخالقية  عن  وماذا 

Fuckcraty؟ وماذا عن الفضيلة وفضالتها؟ أال تكون أمريكا مبقتضاها »سوقراطية« وسلعة قراطية، 

وبرغرقراطية، وبيتزاقراطية )Hut( وكوالقراطية؟!

ولوبيات  واملاسونية،  الدويل،  والبنك  البورصة،  ومؤسسات  والدولرة،  االقتصاد،  عن  وماذا 

الضغط، واملال )رأس مال( الناطق أال يحول اإلنسان إىل حيوان مايل ناطق، ويحّول أو يسعى إىل 

تحويل العامل إىل »دميوالرية«؟ من دون معادل ذهبي؟!
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وماذا عن الدميقراطية األمريكية، أال تكون مبقتىض اسرتاتيجيات »حدود الدم« و«الكاوس« و«نهاية 

التاريخ« وصدام الحضارات »دمقراطية« ودمى قراطية، وبرتو قراطية وموز قراطية )دميقراطيات املوز 

ورشكات الفواكه املتحدة(؟ وماذا عن رشكات النفط املتحدة التي تخاض الحروب باسمها، من أجل 

 ،Desenchanté تعميم النموذج الدميقراطي عىل العامل وا ملعمورة؟! من أجل »عامل جديد« باهت

يجمع الصورة باملعلومة بالسياسة بالتواصل االفرتايض خارج الداللة، وبال داللة؟ يف سحر الصورة 

املتعالية، املخصوصة، يف عملية الفرجة، بال تفريج catharsis، خارج الزمان واملكان والتاريخ يف 

حياة الصورة وموتها – بحسب تعبري ريجيس دوبريه-؟

املراجع واملصادر: 

 2002 أفريقيا الرشق –  الزاهي. دار  -1 ريجيس دوبريه. حياة الصورة وموتها. ترجمة د. فريد 

بريوت.

-2 أندريه الالند، موسوعة الفلسفة. تعريب خليل أحمد خليل – دار عويدات – 2]20.

-3 عبد املنعم الحنفي – موسوعة الفلسفة والفالسفة – مكتبة مدبويل – القاهرة – 999].

-4 عبد الرحمن بدوي – موسوعة الفلسفة )وأجزاء( موسوعة ذوات القرب – طهران – 385]ه.

-5 روجرويم – جوزيف دومنيك – مدخل إىل مناهج البحث اإلعالمي – مركز دراسات الوحدة 

العربية – املنظمة العربية للرتجمة – الطبعة األوىل – بريوت – 3]20.
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سطوة الميديا
العالم االفرتاضي وأثره يف املجتمع املدني

[[[

صابرين زغلول السيد]*[

إىل أي مدى استطاعت امليديا أو ما يسمى بالعامل الفرتايض أن تغرّي منط الحياة الثقافية 

واتجاهات السلوك الجتامعي يف العامل ومجتمعنا العريب واإلسالمي بنحو خاص.

هذه املقالة تبحث يف أثر ثورة امليديا يف بيئات املجتمع املدين من النواحي األخالقية 

هذه  السيد  زغلول  الباحثة املرصية صابرين  قاربت  وقد  العام.  السلوك  واتجاهات  والثقافية 

القضية انطالقاً من أبرز الفرضيات والنظريات التي قدمها عامل الجتامع الفرنيس جان بوردريار 

يف هذا الشأن.

المحرر

يشهد عاملنا املعارص عىل الكثري من الفوائد التي قدمتها امليديا يف امليادين اإلنسانية املختلفة. 

فقد أنتج مام عرف بالعامل االفرتايض الرغبة يف التواصل والحوار وتبادل اآلراء. وهو ما يؤكد سعي 

األفراد نحو إثبات الذات ونرش األفكار حيث أصبحت الهوية االفرتاضية عند غالبية األفراد انعكاساً 

االفرتاضية  الهوية  طريق  عن  أنهم  اإلسالمية  مجتمعاتنا  يف  كثريون  رأى  فقد  الحقيقية.  لهوياتهم 

يكونون أكرث تفاعالً ونشاطاً ومشاركة وأحسن ترصفاً عام هي عليه الحال يف الواقع الفعيل، وذلك 

الفيزيايئ املبارش.  الفكري ولـيس عىل املظهر  التواصل  يركز عىل  الذي  العامل  لخصائص هذا 

إال أن القدرة عىل إخفاء الهوية أدى وبشكل سلبي إىل عدم مصـداقية الهويات االفرتاضية التي 

شجع بعضها عىل اخرتاق الحدود الدينية واألخالقية والسياسية …الخ، وقد أدى ذلك إىل انقالب  

الوسائل التكنولوجية وحرفها عن مسارها الصحيح  فأصبحنا بسبب ذلك كله فريسة سهلة للحرب 

*ـ - أستاذ فلسفة الدين يف جامعة عني شمس ـ جمهورية مرص العربية.
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الحقيقي. كام أدى إىل  قيمتها ومعناها  القيم  بديهيات  لفقد كثري من  ما أدى  القيم.  املعلنة عىل 

وضع جديد ميلء بالفراغ الروحاين كان من نتيجته صعود موجات الشك املعريف والوجودي، فلم 

يعد باإلمكان التمييز الدقيق بي ما هو حقيقي وما هو مصطنع. لقد بتنا أمام أسئلة ال مناص من 

اإلجابة عنها: هل الحقيقة هي العامل املصطنع االفرتايض أو عاملنا املادي الواقعي؟، هل ندرك 

أننا نعيش داخل عامل مصطنع افرتايض أو أن امليديا جعلت ما هو موهوم حقيقياً؟ ثم كيف نواجه 

االغرتاب الذي فقدنا بسببه هويتنا وذواتنا الحقيقية داخل عامل مصطنع مفرط؟   

بودريار  جان  الفرنيس  االجتامع  عامل  مقدمهم  يف  أوروبيون  فالسفة  لها  تصدى  كثرية  أسئلة 

»929]-2007م« الذي كثَّف هذه اإلشكالية بالتساؤل عام تبقى »من الواقع املادي ونحن نشهد يف 

كل مكان حقناً هائالً ومتواصالً للواقع بالصورة واملتخيل واالفرتايض«]]] ومن أجل ذلك حاول 

بودريار يف كثري من أعامله وكتاباته التصدي ملا سامه بعرص موت الواقع أو نهايته، الذي كان أبرز 

سامته نشأة العوامل االفرتاضية، فقام بتحليل املبدأ املادي  للواقع من رصاع وتناقض وجدلية ونفي 

وقطعية ومجاوزة وثورة والذي كان من نتاجهم جدليات هادمة نتيجة القطعية التي خلقتها العوامل 

بعيون املغرتب  يعيش  االفرتاضية بي  اإلنسان ومجتمعه فأصبح مغرتباً حتى يف وطنه  وأصبح 

الواقعي والعامل  العامل  افرتقا، وهام  التامس إال وقد  بي عاملي مختلفي مل يجتمعا عىل حافة 

االفرتايض، ومن أجل ذلك كان البد لنا من الوقوف عىل موقف بودريار من الواقع االفرتايض من 

خالل العديد من املفاهيم التي قّدمها يف محاولة للوقوف عىل تلك الهّوة الكبرية التي حدثت بي 

داخل هذا  فقدت هويتها  التي  املستلبة  الذات  إعادة  االفرتايض من أجل  الواقعي واآلخر  العامل 

العامل ذلك العامل االفرتايض. 

Virtual reality الواقع االفرتايض 

 يف ظل التأثريات  التكنولوجية الحالية انطلق بودريار  يف تقدميه مفهوم الواقع االفرتايض من 

خالل تقدميه فكرة الواقع املفرط Hyper-Reality، والذي يعني  عدم قدرة الوعي عىل التمييز بي 

الواقع ومحاكاة الواقع، وخاصة يف مجتمعات ما بعد الحداثية التي شهدت تقدماً تكنولوجياً هائالً، 

وينظر إىل الواقعية املفرطة بوصفها حالة ميتزج فيها الحقيقي والخيايل معاً بسالسة حتى ال يكون 

هناك متييز واضح يحدد أين ينتهي أحدهام وأين يبدأ اآلخر،  مام  يتيح االختالط بي الواقع املادي 

[1[- Baudrillard, Jean.Simulacra and simulation )S. F. Glaser, Trans.(. Ann Arbor, MI: University of 

Michigan. )Original work published 1994, p, 1 
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و الواقع االفرتايض والذكاء البرشي والذكاء االصطناعي و قد يجد األفراد أنفسهم ألسباب مختلفة، 

أكرث إنسجاماً أو تورطاً مع عامل الواقع املفرط مقارنة بالعامل الحقيقي املادي لذلك يرى بودريار 

التكنولوجيا  يف  تشكيل  أثرت وسائل  يعد ما كان عليه من قبل، حيث  الحقيقي مل  الواقع   »أن 

الوعي االجتامعي الجديد يف العرص الحارض ومع تطور وسائل االتصال والثورة التكنولوجية التي 

شهدها عرص ما بعد الحداثة أصبحت وسائل اإلعالم متارس دوًرا جوهريًا يف إثارة اهتامم الجمهور 

الجمهور  إليه  يلجأ  رئيساً  مصدًرا  اإلعالم  وسائل  تعد  حيث  املطروحة«]]]  واملشكالت  بالقضايا 

يف استقاء معلوماته عن كافة القضايا، بسبب فاعليته االجتامعية وانتشاره الواسع فهو – اإلعالم – 

بقدرته عىل الحراك ومخاطبة القسم األعظم من التكوين املجتمعي، ميتلك تلك اإلمكانية عىل 

التأثري ال سيام الفضاءات االفرتاضية، التي تقوم بتشكيل الوعي االجتامعي بصورة غري مبارشة، وقد 

ذهب بودريار  إىل أن املعلومات واالتصاالت، أصبحت  يستعاض عنها مبا يعرف بالواقع  املفرط 

الذي يحايك الواقع  الفعيل وذلك  من خالل اإلثارة واخرتاع األكاذيب التي تجعل من حقيقته، 

هي األفضل  وقد تم ذلك عند نقطة تحول حاسمة من خالل االنتقال من اإلشارات التي غطت 

عىل األشياء، إىل عالمات تخفي وجود هذه  األشياء،  وعىل ذلك أصبح الواقع املفرط يعرف بأنه 

التي مل تكن موجودة، مام ترتب عليه عواقب بفقدان »التمييز بي  ثقافة مليئة بالنامذج الحقيقية 

يعد  يكون عقالنياً، ألنه مل  يحتاج ألن  الحقيقي ال  بأن  نخاطر  الحقيقي واملتخيل«]2] وأصبحنا  

لدينا  املقاييس  نفسها التي نحكم من خاللها عىل  املثال األعىل أو السلبي. ولذلك  ساد منطق 

العقالنية]3] ويعترب   أوالرتتيبات  الحقائق  له أي  عالقة مبنطق  ليس   الذي  أو االصطناع   املحاكاة 

مصطلح االصطناع  أو املحاكاة من املفاهيم  املهمة  والرضورية  لفك ألغاز الواقع املفرط عند 

بودريار، ولذلك ال بد لنا من تسليط الضوء عىل هذا  املفهوم. 

Simulation االصطناع

لعب  مفهوم االصطالح دوراً أساسياً يف تشكيل منظومة العامل املفرط يف فلسفة بودريار، وليك 

نفهم مفهوم االصطناع عنده ال بد من إظهار التباين بي مصطلح االصطناع Simulation واإلخفاء 

dissimulation، وقد ذهب بودريار إىل أن اإلخفاء يلزمه وجود اليشء أوالً ليتم إخفاؤه فهو عىل 

[1[-Ibid ,p, 22.

[2[-Ibid, p, 44.

[3[-Ibid, p, 45.
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حد قوله يعني »التظاهر بعدم امتالك ما منلك«]]] لذا فإن ذلك املصطلح يعني  )مبا منلك( فنحن 

ال نخفي شيئاً ليس بحوزتنا، ألنه ال ميكن إخفاء الاليشء أو العدم، كام أنه ليس مبقدورنا حجبه 

طاملا أنه غري موجود، فلزم وجوب وجوده وملكه.

 أما االصطناع فهو »التظاهر بامتالك ما ال منلك«]2]، وهو بهذا  يعني الذي ال منلكه مدعي امتالكه 

واستمرارية ذاك االمتالك، أو مبعنى آخر ادعاء حضور الغائب، وذلك ألن موضوعاته ليست واقعية 

وغري حقيقية نظهرها عىل أنها وقائع طبيعية، لذلك كانت مكانة الغياب متباينة بي املصطلحي، ففي 

مصطلح اإلخفاء مكانة الغياب ثانوية ألنها تأيت بعد الحضور أو الوجود وامللكية، أما فيام يخص 

مصطلح االصطناع فتلك املكانة – الغياب - أساسية تدخل يف بنيته وصلب تكوينه ألنه يقوم عليها 

فهي مرجعيته االسرتاتيجية، ومع ذلك فاالصطناع ليس بهذه البساطة والوضوح والتميز، ألنه أكرث 

تعقيداً وتركيباً وتضليالً، ذلك »ألن االصطناع غري التظاهر«]3]، أو التمثيل، بل بالعكس هو معارض 

له ذلك أن العالمة والرمز ميثالن الحقيقة  يف التظاهر وهام متكافئان مع الحقيقة الواقعية، يف حي 

أن االصطناع يبدأ من يوتوبيا هذا التكافؤ، من خالل االرتداد بالعالمات والرموز  عن كل مرجعية 

وبالتايل الحكم عليها باإلعدام، كذلك نجد  التظاهر  يحاول امتصاص ماهو مصطنع ومحاىك عن 

طريق تفسريه عىل أنه متثيل كاذب، ولذلك فالتظاهر باليشء ال يعني اصطناعه، عىل سبيل املثال 

من يتظاهر باملرض – كام يقول بودريار – ميكنه ببساطة أن يستلقي عىل رسيره ليوهم اآلخرين 

بأنه مريض، أما من يصطنع املرض فإنه يعمل عىل أن يعي يف ذاته بعض األعراض، ولذلك فإن 

االصطناع متباين متاماً عن التظاهر واإلخفاء ومؤثر يف الواقع عىل نحو مغاير لهام، حيث أن تأثريه 

يخل بالتوازن يف الواقع، بل أنه يشوه الواقع وميزق مبادئه يف حي تأثري التظاهر واالخفاء ال يؤثر أو 

يغري من  توازن الواقع، ولذلك  فاالصطناع ال يعرُب ثم مييض ويزول، ألنه ليس اسرتاتيجية سطحية 

ثانوية وإمنا موجه بالرضورة ضد مبادئ الواقع ومقوالته، فاالصطناع إذاً يضع الواقع يف زلزلة قوية 

مفادها فقدان ثنائياته وتناقضاته مام يعمل عىل زيادة الهشاشة ملبدأ الواقعية،  ويرمي بظالله عىل 

أي إمكانية للتمييز بي الحقيقة والزيف والصدق والكذب، الخري والرش، بي الواقع والخيال... 

ونظرياتها  حدودها  بي  التمييز   عدم  خالل  من  املعاين  عمق  زلزلة  إىل  يؤدي  بدوره  وهذا  إلخ، 

ونقيضتها، فيحدث ما ميكن أن نسميه بالدمج بي الواقع واملصطنع، لذلك فإن االصطناع  بكونه 

[1[- Ibid , p, 48.

[2[- Ibid ,p 55.

[3[-Ibid ,p 55.
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ابستمولوجية فوضوية جرثومية أساسها  فإنه يسعى إىل خلق  الواقع،  موجه بالرضورة ضد مبادئ 

التمويه والتضليل وانعدام الشفافية، مام يؤدي إىل  سقوط مبادئ الواقعية وحدودها لحدوث هذا 

الدمج  حيث مل يكن هناك ما مييز ذلك الحد الفاصل بي ما هو واقعي وخيايل أو حقيقي ورساب 

زائف ألن جميع تلك املصطلحات قد أُزيلت الحدود بينها وبي نقيضها »بحيث مل يعد هناك بُعد 

األوراق  اختلطت  لقد  الحقيقة،  املنفصل عن  الزيف  إال  يبقى  ولن  الواقع«]]]  مستقل عن  خيايل 

والعنارص واألشياء، ويف هذا املستوى نلمس تشابهاً بي نظرة بودريار للعامل ونظرة ديريدا  للعامل 

كنص، فدريدا كذلك يقر بالطابع »املرتدد والاليقيني indécidabl   للعامل.

ولذلك يتساءل بودريار: مبا أن املصطنع يخلق أعراضاً  حقيقية فهل هو مريض أو ال ؟ ويجيب 

بقوله: »ال نستطيع أن نتعامل معه موضوعياً ال كمريض وال كسليم هنا يتوقف الطب وعلم النفس 

أمام حقيقة مرض صارت غري معروفة«]2].

الصورة اافرتاضية املصطنعة

إذن فام هي نتيجة هذا االصطناع عىل الواقع ؟ النتيجة أن الواقع بعدما أصبح مصطنعاً ومفربكاً 

أصبح عصياً عن الفهم ما دمنا ال نستطيع متييز مظاهره الحقيقية عن املصطنعة، لذلك يقول بودريار 

»لقد انخرط الجميع يف اللعبة،  لعبة اإليهام، ذلك أن االصطناع جعلنا » مل نعد نتوقف عىل معيار 

أو مقياس أو إطار أو مرجع أنطولوجي أو قاعدة ابستمولوجية أو ضوابط أخالقية نهائية أو يقينيات 

دينية تصلح للتمييز بي األشياء ورسم الحدود وتحديد املسارات وتثبيت األسامء وضبط اآلفاق 

وطرد األشباح واألوهام والتناقضات]3]، واملثال الذي يرشح ويوضح به بودريار ذلك االصطناع” 

وليست  حقيقية  ليست  الند  ديزين  ظاهرة  أن  يؤكد  حيث     Disney Land الند  ديزين  مثال  هو 

باملزيفة كذلك، إنها آلة تعمية )حجب، إخفاء...( غرضها األسايس إعادة توليد وهم الواقع. ومن 

هنا – يقول بودريار – بهزال التخيّل وسخريته وانحطاطه؛ ذلك بأن عامل ديزين الند يريد أن يكون 

طفولياً  ليوهم الناس أن عامل الكبار هو يف مكان آخر – أي– يف العامل الواقعي«]4] وأن هذا العامل 

هو مجرد عامل ديزين الند، ليخفي حقيقة أن الطفولة الفعلية هي يف كل مكان، وأنه ال فرق بي 

ديزين الند والعامل الواقعي«، وواقع الواليات املتحدة األمريكية بالخصوص، ديزين الند هي طفولة 

[1[-Ibid, p, 66.

[2[-Ibid, p, 66.

[3[-Ibid,p, 67.

[4]-Ibid, 88.
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الكبار بأنفسهم الذين يلعبون هنا دور األطفال لخداع الناس وتوهيمهم وإخفاء طفولتهم الواقعية]]]، 

وأساس  عنه،  التعبري  دون  من  األمرييك  الواقع  عن  يعرب   Stérétype مقولب  منوذج  الند  فديزين 

هذه الصورة املقلوبة هي النمنمة أو التصغري miniaturisation وال شك يف ذلك طاملا أن عرص 

االصطناع هو عرص النمنمة بامتياز،عىل حسب تعبري بودريار،  وقد ساعد عىل ذلك  أن  تحولت  

كل  الكلامت إىل  إشارات ورموز تنتقل  بفعلها الدالالت عرب فضاءات لتصبح  كلامت ورموزاً 

للخطاب، لذلك  أصبح الواقع يف نظر بودريار  مجرد وهم يتميز باالختفاء كلام أردنا  االقرتاب 

منه،  فمثله يف ذلك مثل رساب أنشأنا من خالله واقعاً افرتاضياً]2] جاء نتيجة الصطناع  مفرط متثل 

فيه  األشياء لتحل محل األشياء املمثلة، وأصبح  التمثيل أكرث أهمية من »اليشء الحقيقي«]3] وقد 

انتقد بودريار  العالقة بي الدال واملدلول عند« فرديناند دي سوسري  857]-3]9] م«]4] حيث أنكر  

مثل جاك ديريدا وجود أي معنى  واضح، و قال بالدالالت العامئة أو املعنى املغيب، وبالتايل 

أخريا  انهارت  له،  وبالنسبة  املظاهر«]5]  هذه  وراء  الكامنة  والحقائق  املظاهر  بي  التمييز  رفض   «

الفوارق بي الدال واملدلول، ومل تعد العالمات تشري إىل مدلوالت بأي معنى معقول، حيث يتكون 

العامل الحقيقي من الدالالت العامئة. ولذلك ذهب مثل الفيلسوف األملاين نيتشه، بوجود الحقيقة 

التخييلية ووسائل  والبالغة  والظن واملبالغة املجازية  والخطأ  باللغة  وثيقا  ارتباطاً  ترتبط  مادامت 

اإلعالم، وقد ذهب  بودريار إىل أبعد مام ذهب إليه نيتشه بصياغته ملفهوم »مافوق الحقيقة، حيث 

يكون يشء ما حقيقياً فقط عندما يتحرك ضمن نطاق وسائل اإلعالم، وتولد تكنولوجيات االتصال 

يف مابعد الحداثة الصور العامئة بشكل حر، حيث الميكن ألحد أن يعيش أي تجربة إذا مل تكن 

بصيغة مشتقة،  وقد أخذت تجربة العامل للعبث مكان أي ثقافة مميزة، وأصبح للعبث لهجة واحدة 

فقط: تلك التي متتلكها الواليات املتحدة األمريكية.

وهذا ما قاد العديد للشك يف أن بودريار نفسه مبفهومه مافوق الحقيقة، مل يعد يسكن جسداً 

بال  والرموز   العالمات  فادحة حي أصبحت  إسرتاتيجيات  إىل   كتاباته   تحولت  دنيويا]6]، حيث 

[1[-Ibid, 89.

[2[-Ibid,89.

[3[-14-  Baudrillard, for a Critique of the Political Economy of the Sign, trans. Charles Levin, St 

Louis:Telos,, 1981 , p, 45.

]4] - فرديناند دي سوسري ولد يف 26 نوفمب 1857 وتويف يف 22 فباير 1913، عامل لغوي سويرسي شهري. يعتب مبنزلة األب للمدرسة 

البنيوية يف علم اللسانيات. فيام عّده كثري من الباحثني مؤسس علم اللغة الحديث. ُعني بدراسة اللغة الهندية، األوروبية.

[5[-16 - Baudrillard, for a Critique of the Political Economy of the Sign, p76, 

]6] - ديفيد كارتر :ترجمة باسل املساملة، دمشق،  التكوين للطباعة والنرش والتوزيع، 2010،ص133
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العالمة  البي لكل من  التكرار واالختالف  الرغم من هذا  تكرارها واختالفها، وعىل  معنى بسبب 

والرمز إال أنهام شكال الجوهر الجذري الذي صاغ به بودريار اتجاهاته األيدولوجية واإلسرتاتيجية 

الفادحة  ويتضح ذلك من عبارته  الشهرية واألكرث  إثارة للجدل  »أن حرب الخليج عام ]99]م مل 

تكن حقيقية، بل كانت حدثاً إعالمياً« إنها غري حقيقية، إنها حرب دون أعراض الحرب«]]] فهي يف 

نظره عبارة عن وهم، ألنها  مل تعد موجودة بقدر ما، إن الذي أصبح موجوداً هو فقط الوهم الذي 

أننا كنا  التعويض بالعالمات والرموز الحربية،  فنحن  مل نكن أمام حرب حقيقية بقدر ما  فيه تم 

أمام عالمات ورموز حربية وهمية ومضللة وهي الحرب نفسها التي مارسها األمريكان عىل الرأي 

إليه  أشارت  فام  لذلك  لها؛  معنى  ال  حرب  أنها  خاصة  اإلعالم  وسائل  خالل  من  العاملي  العام 

وسائل اإلعالم ميكن أن ينتمي إىل الواقع بقدر ما أنه ميكن أن ينتمي إىل الزيف، فنصبح بذلك 

أمام الشك أي عدم اليقي واالرتياب، ولذلك يرى بودريار  أن القول إن الحرب لها وجود واقعي 

هو قول من قبيل الوهم؛ فالقول بالحرب هو متثيلية، نجاحها ارتبط بالقدرة التي متت مامرستها 

عىل ما يسمى »بالرأي العام« بفعل قوة تغطية وسائل اإلعالم التي عملت عىل نرش وهم مساندة 

الجميع للحرب وكذا املربرات التي تم تقدميها للرأي العام عىل أنها مسّوغات صحيحة؛ وبذلك 

حلت عملية الحدث اإلعالمي عن الحرب محل الحرب ذاتها؛ ومبعنى آخر، يرى بودريار، أننا مل 

نعد أمام اختالف بي حرب هي حرب الكلامت أو الوهم الذي أسست له وسائل اإلعالم بتوجيه 

من اليمي املحافظ خاصة األمرييك منه لرتويض الرأي العام، وبي الحرب التي هي الحدث ذاته 

الذي لن يحدث إال يف مخيلة هذا األخري بفعل قوة اإلعالم التلفزيوين خاصة مرحلة حشد القوات 

العسكرية قبل مدة وجيزة عن انطالق الحرب؛ ويتابع بودريار قوله  »بأن مرجعية مجمل املسؤولي 

من رؤساء دول وسياسيي وعدد من الجرناالت والخرباء تتجسد يف اإلعالم التلفزي الذي هو آلية 

متدهم بكثافة من الصور املزيفة واألخبار املعدة قبال يف املوضوع«]2] لذا مل يعد مبقدور الرأي 

العام املحيل واإلقليمي والعاملي التمييز بي الحرب الحقيقية والحرب الوهمية، لقد أصبحنا أمام 

متثيلية مرسحية محبوكة موقعها شاشات التلفاز، متثيلية مل يعد بإمكان الرأي العام التمييز فيها بي 

ما هو حقيقي وما هو وهمي، والشك أن تصور بودريار هذا هو تصور يندرج  تحت اسرتاتيجية 

السياسية وغريها  أن األحداث  لعبثيتها املتمثلة يف كون  نظرا  السيايس  التحرر  منحطة لخطابات 

هي أحداث ال معنى لها، وما عىل الرأي العام إال أن يقتنع بذلك مادام هو الدائرة الوحيدة التي 

[1[-18- Baudrillard , Gulf War will  did not take  place , Translated and with introduction Paul  

Patton,Bloomington and Indianapolis, Indian university press , 1995, p 87.

[2[-Ibid , p, 90.
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أزمة  أيديولوجي عن  القول هو تعبري  الحال،  فهذا  يتحرك من داخلها من دون  رفضها، وبطبيعة 

النظام الرأساميل الذي أصبح - ليك يتجاوز أزماته-، مضطراً  إىل أن يصور الواقع كام يريد، وكام 

تقتضيه مصلحته االقتصادية؛ وهذا يتطلب تعبئة املستوى السيايس الذي أفرغ سلوكيات الرأساملية 

من املضمون السيايس املتوحش وأعطاه املضمون الغامض والشديد املرونة التقاء احتجاجات 

لذلك  واأليديولوجي،   األبسيتمولوجي  والتوجه  التنظري  نفس  وتظاهراتها وهو  وثوراتها  الشعوب 

أصبح  التحقق من حرب الخليج غري ممكن إال من خالل شاشات التلفاز، فالصورة التلفزية هي 

نفي  ألية إحالة واقعية  أو حدثية أو لنقل إنها الصورة االفرتاضية التي تتميز بالتوالد والتكاثر لكن 

نفي  مدلوله يف  يتحدد  لغوياً  رمزاً  الصورة  تصبح  عندما  ولذلك  الواقع؛  إحالة عىل  أي  عن  بعيداً 

الواقع، أو لنقل عندما يتم تحويل اإلعالم، وأهمه التلفاز، إىل فضاء افرتايض للحدث، فهنا نصبح 

أمام خلق رشوط مرشوعية االستعامر والغزو وبالتايل الحصول عىل مرشوعية إبادة الواقع وإحالل 

واقع افرتايض تقوم وسائل اإلعالم بالدعاية ملرشوعية وجوده ليصبح املشاهد شخصاً مسجوناً أمام 

الشاشة لذلك يرى بودريار أنه مل يعد للواقع مرجعاً أو أي سلطة وبالتايل مل يعد معقوالً »لقد غدا 

واقعاً إسرتاتيجياً عىل وجه التحديد«]]]  لقد  أصبح اإلستوديو والشاشة  كام يذهب إىل ذلك بودريار 

هام  مركز  القيادة  يف ميدان الحدث وبالتايل تغييب امليدان الحقيقي لصالح امليدان االفرتايض 

للحدث، وهذا يؤكد -كام يذهب بودريار- قصد تزكية املصداقية عىل غزو العراق وغريه من دول 

الرشق األوسط بل وغريه من باقي دول العامل - مثال رومانيا وقصد محاكمة وإعدام تشاوسسكو 

الحقيقة  مبدأ  قبضة  يعودا يف  والصورة مل  الخرب  أن  بودريار  يرى  989] م]2] وعىل ذلك   –  [9[8

والواقع«]3] بل أصبحا يف قبضة املحاكاة أو االصطناع الحاكم عىل كل أفعالنا من خالل انخراطنا 

يف العوامل اإلفرتاضية، ووفقاً ملا ذكره بودريار  انعكس هذا عىل الفرد و املجتمع، حيث فقد الفرد 

هويته يف ما يسمى بالشتات الذهني للشبكات«]4] ومل تعد األفكار الفردية ذات صله باملوضوع 

واستعيض عنها باألصوات واألفعال التي ترتدد أصداؤها يف الشبكات بتضخيمها وتشويهها، وهو 

ما أدى إىل نتائج عشوائية  غري متوقعة وال ميكن ألحد أن يتحكم فيها  حيث استعيض عن  الهوية 

الفردية بالهوية املفرطة )للشبكة أو املجموعة(، ويتساءل بودريار: أليس هذا غريباً  عىل عكس ما  

]1] - جان بودريار :  الفكر الجذري، أطروحة موت الواقع  ترجمة منري الحجوجي واحمد القصوار  دار توبقال للنرش العام 2006 ص13

]2]-  نيكولي تشاوتشيسكو هو سيايس روماين راحل، وكان األمني العام للحزب الشيوعي الروماين يف الفرتة من 1965 إىل 1989، وكان 

هو الزعيم الشيوعي الثاين واألخري يف البالد.

[3[- Baudrillard, Jean , Symbolic  Exchange and Death, trans. Iain Hamilton Grant, London, Sage., 1998, p, 122

]4]- جان بودريار : الفكر الجذري، أطروحة موت الواقع ، ص 13.
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نشكو  منه، من أنانية مفرطة، وهوس  بالذات و الرنجسية الفردية؟ فهل  يكون شيئاً جيداً أن يوجه 

الناس  أنفسهم  أكرث نحو املجتمعات االفرتاضية ؟ 

هنا يذهب بودريار إىل أنه إذا   مل يكن هناك واقع  مشرتك خارجي  يخترب فيه  الناس أفكارهم، 

فلن  يوجد بذلك أساس اللتقاء  األفكار، وبالتايل تتالىش الهوية شيئاً فشيئاً وقد ساعد عىل ذلك 

وجود  أشياء يف الواقع االفرتايض من شأنها  أن تساعد عىل  االغرتاب النفيس واالجتامعي للفرد، 

التفكري  فنان( فأصبح  يتفاعل مع أشخاص آخرين )مؤلف،  الواقع االفرتايض  يعد املرء  يف  فلم 

ينشط من خالل أدوات  جاهزة تعرض، وأصبح الفرد من خالل العامل االفرتايض يبني عاملاً هو 

أشبه باملعبودات التي يفضلها،  كذلك أصبحت  الشبكات االجتامعية، مثل الفيسبوك عاملاً منغلقاً 

عىل نفسه حيث  يتم اختيار اآلخرين وفقاً للتشابه االذي  يتجمع  حوله الناس فيغلقون  تفكريهم  

عىل أنفسهم يف شبكات أو مجموعات، ونتيجة لذلك فإنه نادراً ما يستطيع املرء مساعدة نفسه  عىل 

التحرر من االندماج، و بدالً من ذلك يحدث  النقيض حيث يدمر املرء  قيم التسامح والتعاطف 

والفهم لآلخرين الحقيقيي، من خالل انغالق العقول  التي تنحرص يف املرسل واملتلقي فتصبح  

مامثلة  من دون أي إبداع، ووفقاً ملا  يسميه بودريار يحدث نوعاً من االلتواء يؤدي إىل  فقدان 

املعلومات والتنوع  يف الحياة، ولذلك  تؤدي  الزيادة  يف  املعلومات إىل نتيجة عكسية حيث  

ينتج منها ضآلة القيمة املعلوماتية ولذلك يؤكد بودريار من خالل  عبارته املشهورة  »بأن  ما يزدهر 

بنفس الطريقة سيهلك بنفس الطريقة«]]] وقد ساعد عىل ذلك  سببان:

أولً: مع تكنولوجيا االتصاالت يحدث  انفجار من الرسائل والصور التي  نلتقي حولها والتي  

نظراً  التكرار، واالزدواجية، والتضخيم من خالل  صدى شبكة  اإلنرتنت  نتيجة  ينشأ  منها   كثري  

لسهولة انخفاض تكلفه االتصاالت و ذلك يسمح  ببذل جهد أقل مام ينتج منه تفكك املعلومات  

يف نهاية األمر.

ثانياً: إن ما يرسله الناس ويختارونه، عبارة عن ثرثرة ينتج منها انخفاض  للقيمة املعرفية، التي 

تؤدي لفقدان القيمة املعرفية يف بعض الفئات االجتامعية، وبالتايل فقدان التفرقة بي اآلراء واألفكار، 

وهذا األمر يتعارض مع طبيعة  الحياة ذاتها، ويشكل شكالًمن أشكال االنحالل و املوت، نتيجة 

لتعصب تلك العقول املغلقة، التي تساعد عىل  قتل الحياة الثقافية، ولذلك ومن أجل بقاء الحياة  

استيعاب  أجل  املغلقة، من  فتح هذه املجتمعات  يحتاج إىل  ذلك  فإن  االتصاالت،  من خالل  

[1[- Baudrillard, Jean,[ The Mirror of Production, trans. Mark Poster, St Louis: Telos., 1975 ,p, 120.
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الحياة والعيش فيها، ومن أجل ذلك طالب بودريار  برضورة استيعاب أن عاملنا هو عامل الواقعية 

املفرطة أو الواقع الفائق، الذي هدم حدود الواقع لينفتح عىل أضداده لتصبح هذه األضداد مندمجة 

فيه، كذلك البد من فهم أن اسرتاتيجية االصطناع تعني االختالف بي الحقيقي واملزيف فمن منا 

سيقول مثال إن الصور املنقولة عىل شاشة القنوات اإلخبارية بالخصوص غري واقعية أيضا؟ صحيح 

أنها نسخ عن الواقع، لكنها استطاعت أن تحل محله من حيث القيمة وأصبحت أكرث واقعية منه، 

لذلك ينبغي أال ننظر إىل االفرتايض واالصطناعي من جهة أخرى »كشيئي متعارضي أو كقطبي 

متناقضي«]]]، ذلك أن االفرتايض واالصطناعي هام بالفعل أكرث واقعية من الواقعي  ذاته، ونتساءل 

اآلن كيف أثر الواقع املفرط  االفرتايض يف منظومة املجتمع املدين ؟ يقّدم بودريار ذلك التأثري 

من خالل مفهوم املجتمع االستهاليك الذي سنعرض له بإيجاز يف السطور اآلتية. 

املجتمع االستهالكي

كان من مظاهر التكنولوجيا املعارصة مايعرف بظاهرة املجتمع االستهاليك،الذي  بدأ يف الدول 

املتقدمة  الغنية  كتطور طبيعي، ونتيجة الرتفاع مستوى الدخل، بعد أن أشبع معظم الناس حاجاتهم 

أبواب االقتصاد،  األساسية،  وقد ساعد عىل ذلك ضغط الحكومات واملؤسسات الكربى لفتح 

قبل أن يشبعوا  الحاجات الرضورية ملعظم الناس، وقد نظر بودريار لظاهرة  املجتمع االستهاليك 

عىل أنها نهج سوسيولوجي ملجتمع الرأسامليه االستهالكية، جاء مع ُذْروة املفاهيم املعارصة  بي 

ما ذهب  إليه إميل دور كايم )858] - 7]9] م(   لتقسيم العمل وتغيري  التصنيع للمجتمعات من 

البساطة واالتساق إىل التخصص واالختالف، وبي  ماذهب إليه ماكس فيرب )864] - 920] م(  يف 

التفرقة بي  األخالق الربوتستانتية و أخالقيات الرأساملية، وبالنسبة  لبودريار، كان  االستهالك هو 

السمة الرئيسة للمجتمعات الغربية،  من حيث أنه »االستجابة العاملية التي ترتكز عليها املنظومة 

الثقافية بأكملها]2] ويطرح  بودريار مفهوم االستهالك  عىل أنه أصبح وسيله للتفرقة، وليس للرتضية، 

الواقعي   الحقيقي  العامل  تالىش  حيث  املسألة  هذه  واألفراد   الهيئات  لتويل  طبيعيه  نتيجة   وهو 

واستعاض عنه بعالمات وهمية من  العامل الحقيقي.

الحياة  بأن  تافهة وغري رضورية، مع تصويرها  الدعاية واإلعالن لسلع  وقد دعم ذلك موجات 

عبارة  واإلعالين  اإلعالمي  للتواصل  نتيجة  السلع  أصبحت  دونها، حيث  من  تستمر  أن  ال ميكن 

[1[- Ibid ,p, 120.

[2[-Baudrillard , America, trans. ChrisTurner, London & NewYork:Verso. ,1988,p,122.
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عن منتجات من  املامرسات البرشية، مثل › الشاالت الهندي، واملسدسات االمريكيه، والخزف 

تفوق  توترات شديدة،  نتج من ذلك   آخره]]].  وقد  املناطق املدارية…إىل  والتوابل من  الصيني 

بكثري ما أنتجته ظاهرة املجتمع االستهاليك من توترات يف البالد التي أبدعتها، وقد نظر بودريار 

إىل مجتمع االستهالك من خالل كيفية التحول من الليربالية باعتبارها الصورة التي يرى عليها الغرب 

الرأساميل نفسه إىل مجتمع االستهالك الذي هو الواقع الحايل والنهاية األخرية التي وصل إليها 

هذا الغرب، وقد عربت دراسات بودريار عن مدى تحول القيم واملثل البورجوازية واأليديولوجيا 

من خالل  اإلعالم  ووسائل  الكربى  املؤسسات  بها  تتحكم  استهالكية  ومعايري  قيم  إىل  الليربالية 

الواقعية  الحياة  تلغي  التي  الخاصة  الخاص وحياتها  لها منطقها  التي  الرموز والعالمات  نسق من 

للبرش، كام عربت دراساته أيضاً عن  الكيفية التي  يصنع  بها اإلعالم واالتصال عاملاً صناعيا ميثل 

الوسائل  بهذه  املعارص  االستهاليك  املجتمع  يتحول  نفسه]2] حيث  الواقع  من  واقعية  أكرث  واقعاً 

اإلعالمية  إىل أسطورة، ولهذا فهو ليس بحاجة إىل إنتاج األساطري حسب ما يؤكده بودريار بقوله  

املتصاعدة  اإلنتاجية  املسارات  لكل  التاريخي  املآل  بوصفه  االستهالك  إن عرص  القول  »ميكن 

، إذ إنه يسرّي  تحت برج الرأساملية، وهو أيضاً عرص االرتهان الجذري، فقد شاع منطق السلطة وعمَّ

اليوم سريورات العمل واملنتجات املادية، مثلام يسرّي الثقافة بأرسها والحياة الجنسية والعالقات 

اإلنسانية، وصوالً إىل النزوات الفردية، وهذا املنطق اسرتجع كل يشء، ال مبعنى أن كل الوظائف 

وكل الحاجات قد متوضعت واستعملت ألغراض الربح وحسب، بل أيضاً باملعنى األعمق، حيث 

مترسح كل يشء، أي تربمج يف خيالت، يف عالمات، يف مناذج قابلة لالستهالك]3]. 

ويرى بودريار أن ثقافة املجتمع االستهاليك يف املجتمعات املعارصة قد وصلت إىل النقطة 

التي اختفى  فيها الحقيقي واستعيض عنها بنامذج »مصطنعة هي جوهر الواقعية املفرطة، ولذلك 

والثقافة،  وقد أسس ذلك من  السلعة ودورها يف املجتمع  بودريارد حول مشكلة  قلق  يتمحور  

خالل الرجوع لفلسفة  ماركس العامة يف »رأس املال« حيث  جادل ماركس بأن املنطق األسايس 

للمجتمعات الرأسامليه هو تراكم الرثوة من خالل »الجمع الهائل للسلع األساسية الذي تظهر يف 

شكلها األول  كسلع  فردية]4] وقد حاول بودريار تحرير هذا املفهوم الذي ساد  يف  القرن 9] من 

[1[-Ibid, p, 136- 

http://www.m.ahewar.org/s. املتمدن  الحوار  موقع  الستهالك  مجتمع  إىل  الليبالية  من  منصور:  أرشف   -[2[

asp?aid=85418&r=0

]3] - جان بودريار » املجتمع الستهاليك ـ دراسة يف أساطري النظام الستهاليك وتراكيبه« تعريب خليل أحمد خليل ـ دار الفكر اللبناين/ 

بريوت، ط/1995. ص257.

]4]- املرجع السابق: ص 257
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التقدم يف مجال  الثانية كان فيها  العاملية  خالل فلسفة ماركس وبخاصة أن حقبة ما بعد الحرب 

ينطوي عىل  األمر  هذا  و  األساسية،  السلع  لتحليل  الجديدة  لألشكال  ممهداً  والتكنولوجيا  العلم 

إشكاليه خاصة يف مجال االتصاالت، ولذلك كان تحليل بودريارد متتبعاً املشكلة األساسية للسلع 

دور  أهمية  يتوقع  بودريار   وكان  املجتمعات«]]]،  لجميع  الهيكلية  »املشكلة  بوصفها  األساسيه 

االتصال يف تحليل السلعة، وبالتايل كان ينظر يف  تحليله منوذج السلع األساسية  من خالل عدسة 

»شبه اللغويات« حيث  توقع أهمية االتصال يف تحليل الظاهرة االجتامعية التي مل يتمكن ماركس 

من القيام بها، ولذلك وجد  بودريار أن ماركس مل يكن قادراً عىل فهم شكل أبسط مفهوم للسلع 

األساسية، ولذلك رأى أن   تحرير التكنولوجيا  يف الثورة الصناعية مل يكن تحريراً لقوة محضة، لكنه 

كان تطوراً تحت سيطرة الجامعات السياسية والعسكرية الحاكمة السابقة، كأداه للهيمنة والتمييز. 

الرموز  من  معاين  مجموعة  عن  عبارة  واقعه  يف  الحايل  مجتمعنا  أن  الفكرة  هذه  عزز  وما 

والعالمات، وأن التجربة البرشية هي محاكاة للواقع، حيث  املفاهيم الحالية للدخل ورأس املال 

وما إىل ذلك مل تعد تشري إىل األشياء الحقيقية وأن االحداث مل تعد وفقاً ملنطق التمثيل الشفاف 

أو اقتصاد املعلومات]2] وقد جادل بودريارد يف أن الزيادة يف العالمات والرموز يف أواخر القرن 

العرشين للمجتمع العاملي قد تسببت يف كثري من املفارقات املتناقضة.

 ويف الواقع سقطت الثقة يف الليربالية واملاركسية،وأصبحنا  نعيش  يف حالة من الجدل نظراً 

أعمى   أصبح  فقد  األساسية،  والسلع  العالمات  تبادل  مستوى   عىل   يعمل  الدويل   العامل  ألن 

القوة من سيطرة الرشكات، و  الرمزية مثل اإلرهاب، و تفلت  أكرث من أي وقت مىض  لألفعال 

العملية  عن  ومتميزاً  وبريئاً،  للجميع،  املفتوح  املورد  بوصفها  االجتامعية  األساطري  يف  تدخل 

أداة  هي  بل  الطبيعة  عىل  للهيمنة  أداة  مجرد  ليست  التكنولوجيا  أصبحت  ولذلك   السياسية،  

لإلتقان االجتامعي. وقد ساعد عىل ذلك ما يعرف بالفكر الجذري ذلك املصطلح الذي نحته 

بودريار، فامذا يقصد بهذا الفكر ؟

الفكر اجلذري 

يقوم  تأرجحياً  فكراً   يكون  ما  بقدر  جدلياً،  أو  نقدياً  فكراً  ليس  بودريار   عند  الجذري  الفكر 

]1] -30 املرجع السابق : ص257.

- املرجع السابق : ص،258

]2] - املرجع السابق :ص 258
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عىل التسليم بفكرة العالقة املتوافرة بي الفكر والواقع مبعنى عدم  إحالل الواحد محل اآلخر أو 

النيابة عنه؛ وهذا راجع يف نظره إىل عجز الفكر عن امتالك الواقع الفعيل لصالح الواقع الوهمي 

بودريار هو موت  الجذري« حسب  »فالفكر  أو مبعنى آخر االفرتايض، وبلغة أخرى  أو املتخيل 

الواقع، إنه الفكر الذي يتبنى ويحتضن املعنى والالمعنى أو الحقيقة والزيف يف الوقت نفسه، نظراً 

الستحالة تجاوز حالة التوتر الذي صنعه الواقع املفرط،  ويثري بودريار تساؤالت متكررة حول ما 

سمته ما بعد الحداثة مبيتافيزيقا الواقع، نظراً لنتائج التطور التكنولوجي واملعلومايت التي عملت 

زمني رسيع  بإيقاع  يتميز  الذي  االفرتايض  الواقع  لنقيضه من خالل   والدعوة  الواقع  تغييب  عىل 

يفوق قدرة اإلنسان عىل متابعته ومسايرته؛ لذلك متكن من اإلحالل محل وعينا وقدراتنا اإلدراكية 

وأصبح ينوب عنه يف مامرسة مهامه وهو يف  واقع الحال أصبح يعنى تخيل اإلنسان نفسه وبشكل 

طوعي عن أدوات إدراكه؛ فعىل سبيل املثال مل يعد يثق يف حواسه الطبيعية التي منها العي مبا تراه 

وتبرص، ألن شاشات التلفزة وتقنيات املعلوميات أصبحت متده مبا ال تستطيع عينه رؤيته،  وفد 

أنتج ذلك لنا وضعاً عىل مستوى آخر هو تجاوز املكان لصالح الزمن؛ لذلك اختفت أهمية املكان 

بفعل رسعة إيقاع الرسعة، فلم يعد مفيداً التمييز بي املايض والحارض واملستقبل،  ومل يعد مفيداً 

التمييز بي هنا وهناك ألن ذلك أصبح عبارة عن وهم برصي.

 ومن هنا تم تدمري األزمنة الثالثة السابقة الذكر، لصالح زمني اثني هام : الزمن الحقيقي وهو 

بالذات زمن البث املبارش، والزمن املؤجل وهو بالذات زمن البث الالحق ويقصد بودريار بذلك 

اختالفه  من  تستمد  أصبحت  أنها  ما  بقدر  الحقيقة  مع  تطابقها  من  تستمد  تعد  الفكر مل  قيمة  أن 

الجذري عنها مبعنى أن موقعه ووجود وعينا قد أصبحا خارج الزمن الواقعي أو لنقل إن وجوده 

أصبح  دوماً وجوداً مؤجالً ؛ ويف هذا يقول بودريار إننا ال نوجد واقعياً إال فيام سامه »بالالوعي 

والنوم واملوت«]]] فالوعي أصبح هو اإلميان بالوجود الوهمي للعامل الذي اعتربه أساس الوجود 

ال اإلميان بالواقع، ويف هذا يقول بودريار: »إن الغريزة األهم بالنسبة لإلنسان هي غريزة الرصاع 

ضد الحقيقة وبالتايل ضد الواقع،  فاإلميان بالواقع هو مبنزلة الحلقة األكرث ضعفاً يف فهم الواقع أو 

العامل الذي ال يعدو كونه قد أصبح، حسب تعبري بودريار« املأوى األخري لحراس العقيدة]2] ويرى  

بودريار أن العالقة التي تربط الفكر بالواقع مل تكن وال ميكن أن تكون عالقة تطابق بقدر ما هي 

عالقة توتر مستمر وأبدي؛ ومن هنا فأهمية الفكر الجذري ووظيفته تكمنان يف إبراز الهوة القامئة 

[1[-Baudrillard , The Illusion of the End, trans. Chris Turner, Cambridge: Polity, 1994,p,22   Ibid ,p, 33- 

[2[- Ibid , p, 33.
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بتيئيس بقدر ما هو كذلك بالنسبة للنقد السيايس الذي يتجاهل أهمية الكتابة  بينهام؛ وهذا ليس 

تحويل ملواضيع  عبارة عن  الذي هو  الخطاب  يتجاهل  نقد  إنه  لنقل  أو  واللغة  املعنى  التي هي 

العامل إىل وهم يسمى »باملعنى« الذي هو يف هذه الحالة معنى شقي ؛ ولكن لغة هذه الكتابة تبقى 

دوماً سعيدة، يف نظر بودريار، عىل الرغم من إحالتها عىل عامل بال أمل؛ وهذا بالضبط هو تعريفه 

مفهوم الفكر الجذري: »معرفة سعيدة وفهم بال أمل]]] إنه مفهوم يشري إىل وصف املعنى وهمه يف 

الوقت نفسه، وعموماً، فبودريار يحدد موضوع الفكر الجذري يف فكرة الوهم؛ وخلفيته يف ذلك  

هي إبراز أن املفهوم يكون غري قابل للفهم، والظاهرة غري قابلة للقراءة؛ أما التقديم املزيف للواقع 

فيكون أكرث وضوحاً؛ لذلك يقول: »عىل الفكر أن يكون مامرسة رسية، متاماً كبيع مادة ممنوعة. أما 

القاعدة املطلقة فهي جعل العامل غري قابل للقراءة، بل وأكرث من ذلك جعله غري مقروء«]2].

خامتة

من خالل هذه املفاهيم السابقة التي عرضها بودريار  نالحظ أنها مفاهيم تساعد عىل   اختالط  

الهوية بالالهوية االفرتاضية اللتي أصبحتا نتاجاً النتفاضة الذات عىل نفسها ودخولها يف حالة من 

االغرتاب، لذلك  يصبح االنسحاب والتبديل وجهي  يتجانسي بوفرة يف تلك الذات املغرتبة،  

حيث تنسحب الذات من العامل الواقعي لتتبدل جزئياً أو كلياً،اجتامعياً أوعقائدياً أو سياسياً أو ثقافياً 

أو جميعهم، فتُنشئ هويتها الخاصة يف أرض افرتاضية جديدة حيث الال قانون يحكم، وفوىض 

الحرية  التي تعد النظام األسايس فيه، فتصبح تلك الرتبة هي األرض الخصبة إلنبات تلك الهويات 

املستحدثة للذات بديالً من هويتها الواقعية. مام ينعكس أثره يف العامل الواقعي يف شتى اتجاهاته  

االجتامعية والدينية واألخالقية…إلخ، ولعل هذا االنسحاب املتسارع من العامل الواقعي للعامل 

االفرتايض دليل عىل عظم الهّوة  بينهام، وحجم التباين بي العاملي حيث عاملنا املعارص مييل 

التكنولوجي والرسعة، فالعامل االفرتايض عىل سبيل املثال  التطور  إىل أحدهام ويدعمه بدعائم 

هو عامل يعتمد عىل التكنولوجيا املتطورة والتي بدورها ال تحتاج إىل تعقيدات أو روتي يف إبداء  

الرأي أو إثبات الحجة أو أذونات عدة لتقديم هذا الرأي ألحدهم أو لجامعة ما،  بل ميكنك بكبسة 

زر واحدة أن ترسل رأيك ومضمون فكرك ملئات أو ألوف أو يزيد، معلناً به عىل املأل  أن العامل 

الواقعي  لن  يستطيع مجاراة تلك الرسعة أو التطور التكنولوجي اللذين توغال إىل صميم حياتنا 

فأصبحا ناقوس خطر يدق باستمرار ليخربنا أننا نعيش يف وجود افرتايض بعيد كل البعد عن العامل 

[1[-Ibid , p, 33- 

[2[-http://mohammed-boujnal.blogspot.com.eg/201109//blog-post_3742.html- 
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الحقيقي، ليتكون هذا الواقع املفرط بعد دمج الواقعي الحقيقي واالفرتايض، والذي ال نتيجة له إال 

موت الواقع الحقيقي، حيث االصطناع هو الذي يقول الكلمة التي تسمعها اآلذان وتعيها العقول، 

وحيث كلمته هي الكلمة األخرية.
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مؤتمر باريسي حول اإلعالم العالمي
امليديا بني ثقافة النجاح وخواء املعرفة

[[[

]*[Guylain CHEVRIER حّرر الندوة: غويالن ِشيفرِيِيي

تشكّل هذه الندوة التي ننرش وقائعها فيام ييل واحدة من أبرز املحطات التي يشهدها السجال 

حول أثر وسائل اإلعالم الحديثة يف الحياة الجتامعية والسياسية يف أوروبا. فقد انعقدت هذه 

الندوة يف إطار مؤمتر علمي جرى تنظيمه يف العاصمة الفرنسية باريس يف 23 ترشين الثاين 

 Observatoire des Mouvements de la( نوفمب 2002. ونظّمه مرصد حركات املجتمع

Société / OMOS( تحت عنوان: التمثيالت الذهنية ووسائل اإلعالم.

فرصة  األكادمييني شكل  أبرز  من  فيه عدد  الذي شارك  العلمي  امللتقى  أن هذا  إىل  نشري 

للحكْم عىل نتائج الروابط القامئة بني املواطن ووسائل اإلعالم يف سياق فرتة ما بعد 11 أيلول، 

وإعداد األذهان لحرب ثانية يف الخليج. نرُِشَ هذا الكّراس يف جزأين: األول يف العدد 89 من 

من   91-90 العدد  والثاين يف   ،2002 بتاريخ   )Cahiers d’histoire( التاريخ  كراسات  مجلة 

املجلة نفسها بتاريخ 2003.

المحرر

العرشين  القرن  يف  والدعاية  والسلطات  الدميقراطية  تُقيمها  التي  املُعّقدة  العالقات  شّكلت 

موضوع ملّف عدد أيلول 2002 من مجلّة )Cahiers d’histoire )1(.  ركّزنا يف ذلك العدد عىل 

األمناط التي تثري فضول الصحافة، لكن أيًضا البنى املفهومية والعقلية التي متنح الجهاَز اإلعالميَّ 

*ـ  عضو هيئة التحرير يف املؤمتر.
Un colloque de l’OMOS sur les medias qui interpelle l’historien: 1ère et 2ème parties :ـ العنوان األصيل للمقال

Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique: n 89  ،2003/et n 90–91 2002/ :ـ املصدر

ـ ترجمة: عامد أيوب. ـ مراجعة: جامل عامر.
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إطارَه، ُمحاولي يف ذلك اتّباع التطّورات الكربى التي تركت أثرًا يف هذا امليدان يف القرن العرشين. 

إّن رهان الرأي العاّم يُتيح الفرصة لِسياسٍة لالتصال )communication(، مبالمحها الدعائية. يطرح 

هذا الرهان السؤال حول الرابط بي الدميقراطية والتعّددية ودور اإلعالم، وبالتحديد التلفزيون الذي 

هو يف قلب املشهد اإلعالمي يف فرنسا.

ًا. لكن مبجرَّد أْن تُفَضح األكاذيب  إّن مثال حرب الخليج ]األوىل[]99] كان من هذه الناحية معربِّ

اإلعالمية، بأنّها انعكاس تاّم لألكاذيب السياسية التي مُتّجد مرشوعية الحرب، ترتّسخ عالقة جديدة 

ِخصاميّة بي املواطن والتلفزيون، وأيًضا مع السياسة والدميقراطية، عالقة تُؤكّدها تحقيقات رأي 

عديدة حول إزالة تصديق اإلعالم املُتلَفز. رأينا، يف هذا السياق، بزوغ تقارب يف االهتاممات بي 

يُواجه إعالًما  الذي  الوقائع، واملواطن  بالتحقيق األفضل املُمكن يف  كلٍّ من املؤّرخ، املُتشبّث 

 )libre-arbitre( جرى التالعُب به، ويف قامشة الخلفية الخطر الناجم عن ُمصادرة حرية االختيار

ومصادرة فكرٍة ما عن الحرية يف النظام الدميقراطي.

يُضاف إىل ذلك أّن موضوع هذه املبادرة وتنّوع املشاركي فيها َحَمَل لنا فائدة كبرية، ماّم َسَمح 

موضوع  حول  نجمع  أن  ا  جدًّ شائًعا  ليس  ونواحيه.  التقريب  هذا  لحدود  األمام  إىل  أكرث  بالدفْع 

َعرَضاين )transversal( باحثي مثل جان-ماري فنسنت )Jean-Marie VINCENT(، األستاذ يف 

 ،)Marcel TRILLAT( جامعة باريس 8، املُتخّصص يف التواصل، واختصاصيّي، مثل مارسيل تِريّا

الصحايف واملخرج الذي ركّزت آخر تقاريره عىل دراسة عامل العمل اليوم ورصاعاته )بُثّت التقارير 

عىل محطة فرانسا 2(، »300 يوم من الغضب، عام 2002 و»الكاِدحون« )Les prolos( عام 2003.، 

أو راوول سانغالس )Raoul SANGLAS(، املخرج وأحد ُمؤّسيس التفزيون الفرنيس، وأيًضا بيار 

مثل  وُمناضلي   ،)l’Humanité( »اإلنسانية«  لِصحيفة  السابق  املدير   ،)Pierre ZARKA( زرقا 

كريستيان مارتن )Christian MARTIN(، الناشط السيايس امليداين، وأمي رّس فدرالية »سارت«  

)fédération de Sarthe( التابعة للحزب الشيوعي الفرنيس، وعلامء اجتامع، وُمهنديس اتّصاالت، 

ومؤرّخي...

اإلعالم  للعالقة بي وسائل  مقتضبة شاملة حقيقية  بدراسة  بالقيام  املبادرة  لقد سَمَحت هذه   

والسياسة واملجتمع، وللمشكالت املطروحة من خالل موضوع هذا اليوم، من دون إقصاء أيٍّ من 

املقاربات املتناقضة، كام دفعت قُدًما بعض مسارات األجوبة يف شكل بدائل. وقد جرى تلخيص 

)2( املداخالت، وتّم عرضها وفق ترتيب إلقائها، احرتاًما للعبة ردود الفعل التي سبّبتها.

متثيالت عقلية وثقافية: رهان وسائل اإلعالم، رهان سيايس:
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يقّدم املوضوع   ،)OMOS( املجتمع«  »َمرْصد حركات  ُط  منشِّ  ،)Pierre ZARKA( زرقا  بيار 

ُمشريًا إىل الطريقة التي قَلََب بها اإلعالُم املريئُّ واملسموُع رشوط االنفتاح عىل العامل الخارجي 

بالنسبة إىل كل شخص منا، وذلك لِجهة التغيري العميق الذي أحدثَه يف وعينا وإدراكنا، والطريقة 

التي نكتسب بها ذيوال من املعارف. إّن وسائَل اإلعالم هي جزٌء من ذواتنا. إّن »الرّسعة« و«املُبارِش« 

َدفَعا بقّوة القدرة الفردية عىل اكتساب املعلومة. مثة حالة اختناق تُقاس بحسب اإلحساس املُبَهم 

غالبًا الذي يرتكه برنامج تلفزيوين. تنبثق األحداث كام يخرج العفريت من صندوقه، ُمخفيًة عالقات 

املُّدة  حساب  عىل  للجودة  معايرَي  والصدمة   )fugace( العابر  أصبح  وبالتايل،  باملعلول.  العلّة 

الرضورية للتدّرج الذي يتضّمنها كلُّ استدالل. ومن جهة أخرى، يف مناخ ال يُكفُّ فيه عن محاولة 

الربهنة عىل إخفاق كّل إرادة للفكر املُتّسق والذي يْسعى إىل رْشح الكّل، فإّن هذه التجزئة ُمثَقلَة 

بالنتائج: فْهم عرصنا ليس هو مجموع عمليات الفهم لكّل مشكل مشكل.

إّن العزلة املاُلزمة لُِمشاِهد التلفزيون تضعه يف وضع قريب من السلبيّة )passivité(. إّن هذه السلبيّة 

تجعله غرَي حصٍي )vulnérable( أمام األثرين املعلَنْي: أمام الرسعة وأمام تأويٍل يفرض نفَسه عىل 

ُمشاهد التلفزيون عىل أنه بداهة. يكون هناك عملية إعالم )information( عندما يكون هناك، عالقة 

ص / )voyeurisme. عندما تتجاوز  مشاركة مع إمكانية التفاعل، ال عندما يكون هناك بصبصة )تلصُّ

 )information( اإلعالم  صنع  يف  الفاعلة  املشاركة   )modalités( كيفيّات  التكنولوجية  القدرات 

للمعلومات،   )appropriation( اكتساب  وسيلة  تكون  أن  ميكن  التي  نفسها  األداة  فإّن  والثقافة، 

تُصبح وسيلة للتجريد )dépossession( من املعلومات، تُقّوي أكرث صورة العجز يف املجالي العام 

والسيايس. إّن اإلعالم املريئ واملسموع، الذي هو منط اتصال ما يزال جديًدا تاريخيًّا، يطرح أسئلة 

لطة. عندئذ يكون ُمثريًا للدهشة أننا نعيش يف حقبة زمنية متتاز بإقبال كبري عىل  تتعلّق بالتصّور وبالسُّ

وسائل اإلعالم فيام غالبية الرجال والنساء فقريون باملعلومات. لسنا بصدد أن نُحّمل وسائَل اإلعالم 

ٍ ِمعيارًا للنظر إىل العامل وإىل الذات.  مسؤولية كل آالمنا، بل أن نُحّدد أنهم يجعلون منَط متثيٍل معيَّ

يف هذا السياق، إّن تعزيز صورة الفرد الخاصة، ومصادرة نظرته الخاّصة إىل العامل هام ميادين كربى 

للحرية. بذلك، فإّن التمثيالت العقلية والثقافية هي رهان سيايس.

أيُّ بديل هِليمنة »ثقافة النجاح« اإلعالمية؟

جان-ماري فنسنت )Jean-Marie VINCENT(، األستاذ يف جامعة باريس 8، واملُتخّصص يف 

االتصال، يظهر إىل الواجهة فكرة أّن وسائل اإلعالم ليست سوى الجزء العائم من جبل الجليد، وأنها 

 imaginaire( تُتّوج نظاًما فعليًّا بالَغ التعقيد إلنتاج صور املجتمع، أْي لنوع من املُتخيَّل االجتامعي
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social(. بتعبريٍ آخر، إذا أردنا فْهم وسائل اإلعالم، ال ميكننا أن نستند يف ذلك إىل دراستها وحسب. 

يتبّنى فنسنت الفكرة التي عرّب عنها بيار بورديو القائلة بأّن »الرأي العاّم غري موجود«. تُفيد هذه الفكرة 

أْن ليس هناك مجموع ُمعاِدل من آراء األفراد كام تَستخدمه وسائل اإلعالم، من خالل إحالتها إىل 

األفراد ما مُيكن أن يُنتجوه ُمجتِمعي، بشكل تلقايئٍّ.

 يف الواقع، إّن ما تُحيله وسائُل اإلعالم، برأي صاحب املداخلة، من خالل هذا املسعى، هو 

حقيقة أّن وسائل اإلعالم تُشّكل طرفًا مؤثِّرًا )partie prenante( يف بنية العالقات االجتامعية املُتعلّقة 

باملعرفة والجهل يف املجتمع. مَييض فنسنت يف تفكريه، فيرشح أن املجتمع الذي يُقّدم نفَسه لنا 

من خالل وسائل اإلعالم، ليس هو املجتمع الذي نعيشه يف الواقع. إّن الفضاء العاّم هو يشء يجب 

أن يْسمَح، من الناحية العملية، بالتعبري. لكن يف واقع األمر، إّن هذا الفضاء العاّم هو ذروة الفضاءات 

إداريٍّ  بخطاٍب  تتحّدد  التي  االقتصادية  وللمؤسسة   ،)non-communication( لاِّلاِتّصال  املُتنّوعة 

)managérial( يف املدرسة حيث يهيمن اإليعاز بفعل الرتسيخ. إذا أردنا جْمع فضاءات الاّلاِتّصال 

. يف الفضاء العاّم، سنفهم بصورة أفضل أّن وسائل اإلعالم هي مبعظمها عنٌف رمزيٌّ

 personnalités( الصنميّة  الشخصيات  شعار  تحت  املجتمع  لنا  تُقّدم  اإلعالم  وسائل  إّن 

fétichisées( التي تحتّل قمة املجتمع، والتي هي منتفخة وُمتكرّبة إىل الحّد الذي، كام تُبّي ُمجازفة 

جان-ماري مسيي )Jean-Marie MESSIER(، ميكن أن تَُنّفس )أْن يُزال عنها االنتفاخ( بسهولة فيتّم 

جزٌء  هم  باستمرار،  مُيتَدحون  الذين  والفّناني  واملُمثّلي  التلفزيون  ُمقّدمي  إّن  مبارشة.  تعويضها 

م  من هذه الشخصيات الصنمية. إّن زاوية الذروة تحّل محّل التحليل النقدي الصارم. مثّة ما يُقدَّ

ه إلينا هي صور  باستمرار عىل أنّه الكامل، ومثّة ما يتّم إسكاته وحجبه. إّن صور العامل التي تُوجَّ

الذين ينجحون  الهيمنة فيها، لكن هناك  تُضاعف الحقيقة بتجريدها من واقعيتها. مثاًل، ال تُوجد 

والذين ال ينجحون. إّن األحداث املطروحة تُعرَض بوصفها أموًرا تابعة لألفراد، ال عرب رّدها إىل 

مواقف وسياقات معروضة عرًضا حقيقيًّا.

إّن وسائل اإلعالم تُقّدم لنا أيًضا التقويم كقانون، الظهور )le paraître( واملتألّق اللّذيْن يُفيدان 

يف التسليع )marchandisation(. ينبغي أن نُقوِّم أنفسنا ألنّنا يف عالٍَم سلعٍة حيث يُفرتَض أّن ما 

يلمع أكرث هو الذي تُكتَب له الغلبة. حسب هذا املنطق، ينبغي تقويم ذواتنا يف نطاق املُنافسة، 

وهو أمر يستتبع الظهور، ومن أجل الظهور يجب أْن نُقيِصَ [املنافسي]. بذلك يرّدد جان-ماري 

فنسنت كالم بيار زرقا الذي كان قد شّدَد عىل أنه يف الكثري من برامج األلعاب التلفزيونية، القاعدة 

األساسية هي اإلقصاء. إذا كان هناك، من جهة، أولئك الذين يُنظر إليهم نظرة التعظيم، فإن هناك 

(دعائية،  إعالنية  ثقافة  هي  فيها  نعيش  التي  الثقافة  إن  شأنهم.  من  الحّط  وقع  قد  الذين  اآلخرين 
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إشهارية( عىل نطاق واسع، ثقافة النجاح والفوز، هي، يف جوهرها، ثقافٌة سلعٌة.

ُمْستقلّة  يُجيب صاحب املداخلة: من الرضورّي خلْق فضاءات  العمل يف مواجهة ذلك؟  ما 

للنقاش واالتصال حيث مُيارس املرء االشرتاكية بطريقة ُمختلفة. إذا كان هناك مهّمة سياسية كبرية، 

فهو يراها يف إنشاء هذه الفضاءات، ويف القدرة عىل ضّمها إىل بعضها البعض، ويف أْن نصنع شيئا 

يُنتجون لنا املجتمَع الذي هو  منها يؤلّف مجموعات، يكون وسيلة لتعرية وسائل اإلعالم. إنهم 

ونُنتج  املجتمَع  نُنتج  ونحن   ،)désocialiation( االشرتاكية«  »إلغاَء  لنا  وينتجون  املجتمَع،  ليس 

  .)socialisation( إرساَء االشرتاكية

الحاجة إىل أْن نحلم: »ستار أكادميي« )قّصة الِعلِّيّة / Lofft story( ، أو ثقافة؟

فيليب ستريلي )Philippe STIERLIN(، املُهندس-الباحث، يُعرّب عن فكرة أّن برنامَجْي »لوفت 

ستوري« )Loft Story( و«ستار أكادميي« )Star Academy( هام االنعكاس لِجانٍب من مجتمعنا. 

هو يرى فيهام تجيّل حاجة األفراد إىل أن يحلموا. يف اآلن عينه، يحتاج املجتمع اليوم، برأيه، إىل 

القوى الرضوريّة لِتحويل الرغبات واألحالم. ياُلحظ ستريلي أن الرأساملية تكشف عن قوتها من 

خالل قدرتها عىل استعامل رغبات األفراد وااللتفاف عليها، واإلغراء، وهو ما نراه ميارَس بوسائل 

عديدة من بينها األلعاب التلفزيونية. إنّها قّوة منظومة. يوّجه ستريلي النقاش حول مسألة متناِويب 

 Jacques( مستعيًدا فكرة جاك راليت )intermittents du spectacle / الَعرْض )املمثّلي املَؤقَّتي

RALITE( الذي يرى يف إلغاء وضع ُمتناويب املشهد »مسألة حضارة، كام مسألة حّق املؤلّف«.

إّن الوضع النوعي لِعاّمل الَعرْض )le statut spécifique des travailleurs du spectacle( يؤثّر 

عىل مسألة أن توَجد، يف املستقبل، رشكات تُنتج عروضا، وكذلك مخرجون وممثلون يربزون... 

بإلغاء وضع »متناويب العرض« نُعرِّض للخطر جانبًا من األنشطة اإلنسانية وجزًءا من الرغبات: رغبة 

اإلنتاج لدى الرشكات، ورغبة الناس يف رؤية عروض غري خاِضعة للِّضوابط. هنا تُعطي الثقافة عن 

املستقبل فكرة أخرى غري تلك التي يقّدمها بائعو الوهم.

هل لدينا التلفزيون الذي نستحّق؟

 ،[3 باريس  جامعة  يف  األستاذ-الباحث   ،)Vincent BRULOIS( برولوا  فنسنت  إىل  بالنسبة 

ما،  بوجٍه  توحي.  ماّم  بكثري  أخطر  فكرة  هي  نستحّق  الذي  التلفزيون  لدينا  بأّن  القائلة  الفكرة  إّن 

فإّن مرجع ذلك إىل خطئنا نحن! ستكون املشكلة يف صياغة  إْن كّنا غري سعداء،  أنّنا  هذا يعني 

الطلب، والطلب مفروض عىل ُمشاهد التلفزيون. إّن ما يفرض نفَسه وراء هذه الفكرة، هو عالقة 

بي الطلب )ُمشاهدي التلفزيون( والعرض التلفزيوين )الذي تُقّدمه املحطات التلفزيونية(، عالقة 
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يكون للطلب، فيها، األولويُّة. وهكذا فإّن صياغة العرض لن تقوم إاّل باالستجابة للحاجات املُعربَّ 

عنها، فليس مثّة منطق تجارّي غري ذلك الذي يُلبّي مبارشًة أمنياِت ُمشاهدي التلفزيون وحاجاتهم.

إّن هذه الطريقة يف التفكري ليست سوى انحراف عاّم توّصل إليه باحثو املقاربة الوظيفية األمركية 

يف الخمسينات )3(، الذي يرون أّن التلفزيون خاضٌع لرغبات وحاجات فردية. يُعرّب التلفزيون عن 

منوذج مجتمع يُريد منه )من التلفزيون( أن يكون الطريقة الفضىل لالستجابة ألقىص عدد من الرغبات. 

بذلك فإنّه يُعرّب عن النموذج الذي يطمح إليه كل مجتمع. لكن ما جرى طمسه بظاهر اليد، كام يرشح 

األستاذ-الباحث، ضمن هذه الرؤية التفاؤلية لبناء املجتمع، هي كل تاريخ عملية البناء هذه.

تَْسمح يف  الربامج  ي  وُمِعدِّ التلفزيونية  والربامج  املشاهد  بي  العالقة  لتقديم  الطريقة  هذه  إن 

واقع األمر بتربير نظام حايل لِهذا السوق لإلعالم املريئ واملسموع، ورمبا حتى بتربير نظام ُمعّي 

للمجتمع. هذا يْسمح بتربير عمل التلفزيون الذي يرى أن الربنامج الجامهريي )audience( هي 

باالستجابة  يتعلّق  ما  ألنه، يف   .)4( املعارصة  الرأساملية  التواصل يف  لُِمنتجات  لعي  السِّ الّشكل 

لِطلب ترتيب حاجات ُمشاهدي التلفزيون، فإّن املحطّات التلفزيونية ُمهتّمة بالربامج الجامهريية 

لتجنيد مشاهدين  إال  تصلح  الربامج ال  أّن  عنه  يتولّد  أمر  اإلعالنات، وهو  تبيعها ألصحاب  التي 

هو  التلفزيون  أّن  هي  هنا  املطروحة  الفكرة   .)5( إعالنيَّْي  نََفَقْي  بي  انتباههم  ولرتكيز  ُمحتَملي 

»ُمنِتج برامج جامهريية تُباع ألصحاب اإلعالنات«.

كانت إيتيان موجوت )Etienne MOUGEOTTE( )نائبة رئيس قناة فرنسا األوىل ]TF( قد أقرّت 

بأنّها إْن تقرتْح برامَج مثل )Star academy( فذلك لالستجابة لطلبات املُعلِني املتستهِدفي للشباب: 

»إّن إشكاليتي بسيطة. يجب أن تبقى ]TF محطّة قائدة تُخاطب كلَّ املشاهدين. لكن مِبا أّن لديَّ 

نعتاش فقط من اإلعالن، يجب عيلَّ أن آخذ بعي االعتبار  اهتامًما رئيسيًّا ذا طابع تجاري، وألنّنا 

طلبات الذين يستثمرون يف املحطّة، أي املُعلِني« )6(. تتبّدى هنا الفائدة الكربى من التوقّف عند 

الفكرة التي طُرِحت يف بداية هذا التحليل: مرفق عامٌّ حقيقيٌّ ]]TF[، تُرِك بال نقد، أصبح يُساعد يف 

، ميكنهام أن يحتالَّ كّل املجال املرتوك فارغا. تأسيس نوٍع من الَقَدريّة وفكٍر أُحاديٍّ

الدميقراطية ووسائل اإلعالم: جواب محيّل

يجب  أنّه  عىل   )Raoul SANGLAS( سانغالس  راؤول  التلفزيونية  الربامج  ُمخِرج  يُؤكّد 

أُنشئ  هل  األكرب.  للعدد  الوحيدة  اإلعالم  أداَة  يكون  التلفزيون سوف  أّن  الحسبان  يف  نضع  أن 

أنفسنا.  عىل  السؤاَل  هذا  نطرَح  أن  حّقنا  من  املواطني؟  وعَي  االقتضاء،  عند  ليغرّي،  التلفزيون 

يُشّدد سانغالس عىل فكرة أّن التلفزيون ينبغي أن يكون أداًة ُمسّخرًة للمواطن، مبا لهذه الوسيلة 
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ا.  من قابليّة لتكون كذلك، لكّن ذلك يبدو فعاًل غرَي ُمْحتََمل الحصول أو، عىل األقّل، بعيًدا جدًّ

أجله  من  يناضل  الذي  املواطن]،  [من  القريب  التلفزيون  أْي  املحيّل،  التلفزيون  يف  يرى  هو 

متلّك  عملية  نطاق  يف  أنّه  ويرشح  قُُدًما.  األشياء  لِدفع  وسيلًة  يراه  قال،  كام  سنة  عرشين  منذ 

القرية،  مستوى  عىل  ذلك  يتيرّس  مل  إْن  املُقاطعة  مستوى  عىل  األقّل  عىل   ،)appropriation(

من  أمام  البلديات  التي وضعتها  املوانع،  أّن  ويرى  التلفزيوين.  لإلخراج  ورٌش  تزدهر  أن  ينبغي 

يريد االنخراط يف مشاريع التلفزيون املحيّل، تنبع من حقيقة أّن كل سلطة متقت القوة املضاّدة 

تعترب  أنّها  من  بالرغم  الشيوعية،  البلديات  بعض  ذلك  يف  مبا   ،)contre-pouvoir( السلطة 

تُجرى  تجربة  عن  سانغالس  تكلم  األولويّات.  من  املدينة  شؤون  يف  الناس  وتدّخل  املواطنية 

 ،)Marcel TRILLAT( تريّا  مارسال  مع  نفُسه  هو  فيها  شارك   ،)Lorraine( اللورين  يف  حاليًّا 

تجربة تأسيس قناة محلّية تبّث يف خمس كومونات من خالل الوصل بالكابالت.

انطالقًا من كونه يعمل يف مجال التلفزيون، أو أنه كان كذلك، يعتقد سانغالس أّن التلفزيون 

املحيّل هو األرض امللموسة الوحيدة لِتملّك املواطني لهذه األداة بأنفسهم. إضافة إىل ذلك فإّن 

هذه التجربة هي التي ميكنها، رمّبا، أن تبدأ بجعل املواطني يفّكرون كم يكلّفهم تكييف أوقاتهم 

مع برامج التلفزيون.

يُطَرح سؤاٌل: كيف ميكننا استخدام وسائل اإلعالم السائدة من دون الخضوع لها. هناك تجارُب 

اإلعالم  لِوسائل   )logique instrumentale( األدوي  املنطق  إّن  املُمكنة.  األجوبة  إىل  تُرشدنا 

املنطق  إّن  بها.  تعمل  التي  للطريقة  كانعكاس  اإلعالم  وسائل  استعامل  إىل  يْدفع  اإليديولوجية 

مسائل  عن  مبعزل   ،)Georges MARCHAIS( ماريش  جورج  دماًرا:  أحَدَث  املحض  األدوي 

بالنسبة  يعد،  التوجيه، عندما استخدم وسائل اإلعالم طوال أعوام، قد كان زبونًا ممتازًا. وملّا مل 

إىل وسائل اإلعالم السائدة، زبونًا جيًّدا، انرَبَت وسائل اإلعالم ضّده وضّد الصورة التي كان الحزُب 

الشيوعي يُريد إخراجها عنه. السؤال األساس هو كيف نُعطي قَروئية )lisibilité( إعالمية لحركات 

اجتامعية، ولفاعلي سياسيي، وملواطني، يظهرون أيًضا عىل وسائل اإلعالم السائدة؟ وعىل كل 

حال ليس هناك أي بداهة مع استخدام وسائل اإلعالم كام هي.

تلفزيون اإلغواء وازدراء الشعب 

يتحّدث مارسال تريّا Marcel TRILLAT(( الصحايف وُمخرج الربامج التلفزيونية، عن دكتاتورية 

ماكرة، دكتاتورية التّجار الذين تتمثّل أسلحتهم باإلغواء والفتنة. قال يف نربة تعّجبية: »وصلنا إىل 

حّد أنّنا، أحيانًا، نتحرّس عىل أيّام الديوان الفرنيس لإلذاعة والتلفزيون )ORTF(!«. »نجد من جهة 
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ى الربامج التي كانت مُتثّل، بالرغم من كل عيوبها، ما كْنُت أدعوه داًرا كبرية للثقافة.«  ما كان يُسمَّ

 Cinq colonnes( األوىل«  القناة  عىل  أعمدة  »خمسة  مثل  الهاّمة  التلفزيونية  بالربامج  تريّا  ذكّرنا 

ُمخرجي  وكبار   ،)La camera explore le temps( الزمن«  تستكِشف  »الكامريا   ،  )à la Une

الربامج التلفزيونية يف ذلك الوقت مثل راؤول سانغالس، جان برا )Jean PRAT(، مارسيل بلُووال 

Jean-( أفرييت  كريستوف  وجان   ،)Stellio LORENZI( لورنزي  ستيليو   ،)Marcel BLUWAL(

مؤيِّدين  كانوا  الذين  الدولة،  يف  الكبار  املوظفون  أيًضا  هناك  كان   ...)Christophe AVERTY

فرصة  الشعب  مُيَنح  أن  رضورة  حول  سامية  فكرة  ميلكون  كانوا  لكنهم  الغالب،  يف  »ديغول«  لـ 

التثّقف. لقد كانوا يتشاركون هذه الفكرة مع عدد من ُمخرجي الربامج التلفزيونية، من اليسار يف 

الغالب. يُشري تِريّا إىل أنّنا رمبا ألفينا هنا تحالفات قدمية تعود إىل حقبة املقاومة الفرنسية. فقد 

 ،)Journal Télévisé / JT( التلفزيوين، وصحافيو نرشة األخبار املُتلَفزة كان هناك قطاع اإلعالم 

الذين كان يُسّميهم دوغروب )DESGRAUPES( »الصدريّات املُشطّبة« )Gilets rayés( ُمشريًا إىل 

نسطور )Nestor( خاِدم تان تان )Tintin(. وال ينسحب ذلك، بال ريب، عىل بعض الشخصيات 

البارزة مثل فريدريك بوتيش )Frédéric POTTECHER( وغريه... لقد كان هناك لجنة رقابة. وكان 

رؤساء التحرير يف املصالح العاّمة والتلفزيون والراديو يذهبون لتلقي التعليامت، كل صباح، يف 

 SLII: Service de Liaison Interministériel( أحد مكاتب قسم الربط اإلعالمي بي الوزارات

 Alain( الذي كان قد أُنِشَئ بالقرب من مكتب وزير اإلعالم آالن برَْييفيت ،)pour l’information

PEYREFITE(. كان ُممثّلو الوزارات يأتون ليرشحوا بهدوء ملُدراء اإلعالم ما ينبغي فعله وقوله يف 

الصحف يف ذلك اليوم.

بتلك  مُتارَس  والرقابة  الضغوط  تَُعِد  اليوم، مل  إلينا  بالنسبة  أخرى،  زمنية  إىل حقبة  انتقلنا  لقد 

الطريقة، فاألمور أصبحت أدقَّ بكثري؛ يَتّم اآلن اللّجوء كثريًا إىل الرقابة الذاتية، وما يؤثّر أكرث هو 

التواطؤ بي مسؤويل وسائل اإلعالم واملسؤولي السياسيي؛ لذلك نجد عدًدا من مسؤويل وسائل 

اإلعالم يُغرّيون سرتاتهم باستخفاف؛ لقد عرفناهم شيوعيي أو يساريي، وأصبحوا مؤيّدين متعّصبي 

 règne de la( للرئيس ميرتان ثم رأيناهم يف صّف باالدور... لقد وصل بنا األمر إىل سيادة اإلغواء

séduction(. إّن العالقة بي ُمقّدمي الربامج التلفزيونية والجمهور قد تغرّيت كليًّا. فاملُقّدمون مثاًل 

أصبحوا، فجأًة، نجوًما؛ ومل يعودوا صحافيي يُخاطبون املواطني، إنّها عالقة العقالنية والواعية 

الذين يجنحون بهيئاتهم الشاحبة إىل محاكاة نجوم السينام،  النجوم املُزيَّفي،  نشأْت بي هؤالء 

وبي ُمشاهدي التلفزيون. يف الوقت عينه، قمنا بالتخيّل عن معايري الكيفية لصالح معايري النجاح 

.)Audimat( املُبارش، أي مؤرش عدد املشاهدين
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ما  اتّجاه  يف  باألساس  تذهب  التي  والربامج  القنوات  مسؤولو  فَرََضه  الذي  التوجيه  ينتقد  ثم 

 Loft( »و«لوفت ستوري )Star Academy( »يطلبه الجمهور، مام أّدى إىل ظهور »ستار أكادميي

Story(... يتعلّق املوضوع بإغراء )racoler( ُمشاهدي التلفزيون الذين أصبحوا زبائن ومل يعودوا 

مواطني، بإغرائهم وَسْوقهم )drainer(، كقطيع اإلوّز، إىل الفاصل اإلعالين القادم.

الفرنسية  القناة  هدية  كانت  لقد  حقيقية،  كارثة  برأيه   )privatisation( الخصخصة  مثّلت  لقد 

الرائدة [يقصد بالهدية خصخصة القناة] من دون تعويض عىل صعيد تقوية اإلمكانيات يف القنوات 

العاّمة األخرى. يف الوقت الذي يدخل فيه القطاُع الخاّص الّسوق [سوق التلفزيون]، يف بريطانيا 

العاّمة؛ إّن متويل هيئة اإلذاعة الربيطانية )BBC( أكرب من متويل  يُعَمل عىل تقوية الخدمة  مثاًل، 

التلفزيون العاّم يف فرنسا، مبرّتي أو ثالث مرّات. حتى لو أّن التلفزيون العاّم جّنبنا االنحرافات من 

فإّن املشكلة تكمن يف   ،télé-poubelle(  / التلفزيونية  )النفايات  الهابطة  التلفزيونية  الربامج  نوع 

أّن التلفزيون يعمل وفق منط الرشكة، مع وجود مدراُء يرُشفون عىل القنوات يشبهون ُمدراء القطاع 

الخاّص، وهم غالبًا من خرِّيجي املدرسة الوطنية لإلدارة )ENA(. غالبًا ما يشري السجل املهني 

لهؤالء إىل انتقالهم من القطاع العاّم إىل القطاع الخاّص وبالعكس، من خالل الحذاء وامللبس أو 

الجمهور وفق متطلّبات مؤرش عدد املشاهدين  ذاتها الستاملة  يشء آخر... يستعملون الرضورة 

)audimat(. يُحّدثوننا عن السياسة اإلدارية، أكرث من حديثهم عن النوعية. ال يعريون اهتامًما لِمن 

يسّمونهم »منتجاتهم«. ]...[ ألنهم، بال ريب، يزدرون الجمهور، أي الشعب.

يرسد قضية دافيد بوجادا )David PUJADAS( الذي قال، بعد إخباره مِبا َحَدَث يف ]] أيلول 

هذا  جهّنميّة!  أخبار  نرشة  نُِعّد  سوف  ُمذهل!  »هذا  ُمتعّجبًا:  قال  ُمعاونيه،  أحد  قبل  من   ]200[[

ُمْدهش!...« وبعد ساعات نبّهه أحد الصحافيي قائاًل: »أرأيَْت نفسك كيف تفاعلَت منذ قليل؟« 

وجد صعوبة كبرية يف تربير موقفه: »حسًنا، نعم.. نحن، الصحافيي، نُشبه قلياًل األطبّاء، أنت تعلم 

أننا اعتدنا املأساة، إلخ.«. لقد اعتادوا، كام يرشح مارسال تريّا، عىل التخبّط يف الّدم، ُمجازفي 

بأنّهم مل يعودوا ميارسون الصحافة، بل صناعة الفرجة، وبأنهم قد نسوا األخالق.

حمّطات تلفزيونية، رقمية، حمّلية: تلفزيون جديد؟

الوسائط  مجال  يف  التطوير  أنشطة  مسؤول   ،)Francis JANDRON( جاندرون  فرانسيس 

و«املُرِسل«،  »املُتلّقي«  بي  العالقة  تقوية  مشكلة  عىل  كالَمه  يُركّز   ،)multimédias( املُتعّددة 

والفرصة التي يُقّدمها برأيه سوق املحطّات التلفزيونية الخاّصة، يف ما يتّصل بالتجارب واإلمكانات 

الصور،  إعداد  يتم  عندما  لكن  ُمْسبًَقا،  أُِعدَّ  قد  املصطلحي  بي  املذكور  االتّصال  إّن  الجديدة. 
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فإنها تكون جاهزة وتُبّث من دون أن يكون هناك مجال لتفاعل قوّي: إّن بناء املُتخيَّل الذي ذُكِر 

يف النقاش ال ميكن أن يحدث يف الزمن الحقيقّي )ُمتزاِمًنا(، وال ميكن أن يحدث يف التفاعل مع 

من تّم تصويره، أْي مع من له اإلمكانية، بوصفه كائًنا اجتامعيًّا، أن يتفاعل مع شاشة التلفزيون. هو 

يرى يف قرار خصخصة محطة القناة األوىل للتلفزيون الفرنيس )]TF( إمكانية نشأة تلفزيون جديد، 

تلفزيون سيتوقّف عن كونه تلفزيوَن الدولة الذي مل يَُعد يؤثّر، باملعنى الفّعال للمصطلح، يف نطاق 

عالقته بالفرد. إّن خصخصة محطة )]TF( كان برأيه محتوًما ألنها كانت قد أصبحت عاجزة عىل 

 .)représentation( مواصلة العمل، كمحطة تابعة للدولة، يف املنافسة العاملية يف ميدان التّمثيل

كام رّصح بأنّه يرى أنّه من الرضورّي الوصول إىل تسوية داخل البنية الفوقية بي التّجار والدولة 

والبيئات املهنية لإلعالم املريئ واملسموع.

يُطلق املجلس األعىل   .)le numérique( الرقميُّ  النظام  مها  يقدِّ إمكانات جديدة سوف  مثّة 

دعوة  السنة  هذه   )CSA: Conseil Supérieur de l’Audiovisuel( واملسموع  املريئ  لإلعالم 

للرتشح لتأسيس محطّات تلفزيونية رقمية أرضية. وفق املبدأ، يوجد ]33 محطة رقمية أرضية من 

وافقوا  الذين  يُخاطب املجلُس  تلك،  2004. يف دعوته  ابتداًء من سنة  يتّم إطالقها  أن  املُحتمل 

التزاماتهم  عىل االضطالع مبسؤوليات داخل املجال السيايس املحيّل، وذلك ملُساءلتهم حول 

املستقبلية يف هذه املسار، من خالل سؤالهم عاّم إذا كانوا سينخرطون يف عامل يُهيِمن عليه التّجار، 

ٍل ملسؤولية املشاركة، بوجٍه ما، يف بناء املُتخيَّل؟ عندما يُكون البناُء مهيَمناً  مبا يعنيه ذلك من تحمُّ

القطاع  تبلغ بوجٍه ما حدودها. لكن جاندرون يرى، يف هذا  فإّن األشياء  عليه من قبل االقتصاد، 

حيث يُزَدرى »الجانب« )niche( االقتصادي ِمن ِقبل كبار الفاعلي، وكبار الرأسامليي، يرى إمكانيًّة 

 .)sa representation( لِبلورة عنارص لتجديد نظرية التواصل، أْي لتجديد عالقة املُشاهد مع متثيله

بذلك، يف ما ميكن أن يتحرّك يف النزعة املحليّة )localisme( عىل هذا الصعيد، أال توجد ورشة 

جديدة واردة اليوم؟

كتابة التاريخ والقدرة الكّلية لِوسائل اإلعالم

أّما أنا، غياَلْن شوفرييي )Guylain CHEVRIER(، فإّن أُقّدم ملُداخلتي بهذا التنبيه، بأّن »دفاتر 

قد  كانت   )Cahiers d’Histoire. Revue d’histoire critique( النقدي«  التاريخ  التاريخ. مجلة 

خّصصت عدة ملّفات للعالقة بي »السلطات واإلعالم ووسائل اإلعالم«، بخاّصة عدد أيلول 2000 

الذي جاء تحت عنوان »الدميقراطية والسلطات والدعاية يف فرنسا يف القرن العرشين« )3(

ألِفت االنتباه إىل رضورة التقريب بي اختصاصات البحث وقطاعاته، بهدف اإلشارة إىل رضورة 
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الرهانات  منها يف  انطالقًا  يُفكَّر  التي  املفاهيم  بعض  تجديد يف  الحسبان حدوث  يُوَضع يف  أن 

ب »االتصال«، تقريب يتجاوز حقل وسائل اإلعالم. ومن املدهش أن نرى الخلْط الذي  املُتعلّقة 

يسود يف بعض األحيان يف استعامل مفهوم »الفرد« أو »الحّرية«، وكأمنا نتكلّم كلُّنا عن اليشء نفسه 

عند ذكرهام. إذا كان مجتمعنا يتميّز بتطّور ما، فإّن يتميّز، بخاّصة، بالتطّور الذي يتعلّق مبوقع الفرد، 

وبوضعه وبحالة حريته. منذ عرشين عاًما، كّنا نُفّكر عىل الجملة بأّن كل فتح لحريات جديدة كان 

يحصل من خالل أعامل جامعية. وما أصبح مهيمًنا، اليوم يف مجتمعنا، هو الفكرة القائلة بأّن كّل 

فتح لحريات جديدة إمّنا يحصل من خالل النجاح الشخيص، األمر الذي مَييل إىل ُمطابقة مفهوم 

منّو الشخص، باستبعاد بُْعٍد كامل من الحياة االجتامعية.

بهذه  »الفرد«  مفهوم  فبتحريف  فرنسا.  يف  األفكار  تاريخ  يف  ُمنعطًَفا  يُشّكل  االنزالق  هذا  إّن 

الطريقة لََغمنا العمل الجامعي. إّن هذا التغرّي رافََق تراجًعا للقوى السياسية املُنظّمة التي تُدافع عن 

 ،)contre-pouvoirs( فكرة الفتوحات الجامعية لحريات جديدة، والتي هي قوى مضاّدة للسلطة

بالرغم من أنها ذات أهمية أساسية للدميقراطية. يبدو أّن هذه القوى مل تُركّز كل اهتاممها عىل هذا 

التطّور الذي أثّر يف مجتمعنا تأثريًا عميًقا، والذي يُواصل التأثري عىل تطّور السلوكيات السياسية 

بها وسائل  تُخاطب  التي  بالطريقة  مبارشة  التطّور عىل صلة  هذا  إّن  االجتامعي.  التواصل  وعىل 

اإلعالم الناس، ويتحّدد بها شكل الرسالة اإلعالمية ومضمونها.

يبدو أّن الرأساملية قد ربحت، عىل األقّل مؤقتًا، معركة هاّمة هنا. إّن وسائل اإلعالم تعكس ذلك 

كفايًة من خالل املعالجة التلفزيونية للمواضيع الكربى يف املجتمع حيث يحتل بُعد الفرد وطُرُق 

تلبية رغباته املقام األول. إّن منطق التفريد )individualisation( هذا ال يزال يُدرَك بالحواّس عرب 

 Nice People( / الجيل الجديد من برامج التسلية التلفزيونية مثل »نايس بيبل« )الشعب اللطيف

التي  الطريقة  إىل  مناسبة  بنظارات  النظر  يكفي   ...Popstars(  / البوب  )نجوم  ستارز«  و«بوب 

ترتاجع بها املراجع الجامعية )références collectives( الكتشاف األرضار املُتولّدة مثاًل من تلك 

مفهوم  وراء  ما  إىل   )lien social( االجتامعية«  »العالقات  مفهوم  إرجاع  إىل  أّدت  التي  الطريقة 

»التضامن« )solidarité(، والتي ال تربطها سوى صلة ضعيفة بالرصاع االقتصادي والسيايس ضّد 

حاالت الاّلُمساواة )inégalités(، بل عىل العكس من ذلك، هي تَسعى إىل تقوية حاالت الاّلتوازن 

 bonne( للقانون  املرتاح  الضمري  مبثابة  التضامن  أصبح  لقد  تربيرها.  عرب   )déséquilibres(

conscience( الضاري للسوق. بي شكل التضامن الكامن يف املساواة يف الضامن االجتامعي 

 RMI: Revenu Minimum( ن يف الدخل األدىن لإلدماج )Sécurité sociale(، والشكل املُتضمَّ

بهذا  إّن وسائل اإلعالم،  القيم.  الاّلتوازن، مثّة عالٌَم، هّوٌة من  يُقّوي حاالت  الذي   )d’Insertion
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املُراد  املستوى  يف  املشاركة  عىل  وقدرتها  التقّدمية  القوى  تعطيل  عن  مسؤولة  ليست  املعنى، 

لرِصاع األفكار الذي يتحّكم يف كيفية األعامل ومعناها.

وراء مفهوَمي »الفرد« و«الحرية«، مثَّة سريوراٌت سياسيّة واجتامعيّة وتاريخيّة، هناك تصّورات 

نجد  ال  لألسف،  البعض.  بعضها  من  النقيض  عىل  تكون  أن  وميكن  تتواجه،  للمجتمع  ُمختلفة 

املراجع  بعض  إّن  منها.  مناَص  ال  أنه  من  الرغم  عىل  العام،  الفضاء  يف  تظهر  املناقشة  هذه  أّن 

)références( من قبيل »األمة« أو »الجمهورية«، أو حتى »الشعب«، قد أُهِملت يف حي أنها مُتثّل 

األطُر الكربى التي تُحّدد مفهوم الجامعة، والتي تستحرض وجهة نظر املصالح املشرتكة لألغلبية، 

التي تقف، تحديًدا، إىل جانب ما يوَضع جامعيًّا ويتعارض مع الفردانية.

أْن مُتَْنح سلطًة ما، فإّن ذلك سيكون بفعل تأثري الجمهور  إذا ما أمكن لوسائل اإلعالم الكبرية 

وكذلك تأثري نرْش أفكارها [وسائل اإلعالم]. لكن سيكون من الخطأ تحميلُها مسؤولية سياسية أكرث 

يتعلّق بسلطة وسائل اإلعالم،  ما  ذا داللة كبرية يف  الخليج  مثاُل حرب  لقد كان  مام هي إعالمية. 

باألخّص التلفزيونية، والطريقة التي هي قادرة من خاللها عىل إحياء املعلومة بحسب مخطَّط مجرَّب 

وفّعال يف خدمة مصالح سياسية مُيكن مالحظتها. شّكلت هذه الحرب فرصة لرنى بوضوح دخول 

ُمخطّط دعاية حقيقي حيّز التنفيذ، وهو اسرتاتيجية ُمَعّدة سلًفا مبشاركة بعض رشكات االتّصاالت التي 

. )vocabulaire propret de la guerre( ابتكرت الشعارات الكبرية للُمعجم النَّظوف للحرب

الرأي  وإقناع  األسلحة  اختيار  لفرْض  حاساًم  عنرًصا  والتلفزيون  الحرب  بي  التحالُف  شّكَل 

العاّم بثمنها )4(. من جهة وسائل اإلعالم التلفزيونية التي تغلّبت، عىل نطاق واسع، عىل الصحافة 

املكتوبة، كان يوجد تّورُّط كبري يف هذه النزعة إىل إنتاج أطر عقلية لتلّقي األحداث، مهيّأة سلًفا 

لتقبّل قراءة معيّنة للتاريخ الذي يُصَنع، وللذاكرة التي ميكن أن تَنتج عنه. وهكذا فإّن وسائل اإلعالم 

أفعالنا،  وراء  تقف  التي  هي  التمثيالت  هذه  ألّن  ُمبارشة،   )representations( التمثيالت  تصنع 

عىل  للقدرة  تُعطى  أن  ميكن  التي  األهّمية  إًذا،  نتخيّل،  أْن  لنا  نُفّكر.  كام  نترصّف  فيها:  وتتحّكم 

مامرسة تأثري عىل ما نفّكر فيه من ِقبل أولئك الذين يعملون عىل تطويع موافقة املواطني ألهداف 

سياسية ال يستفيدون منها بالرضورة.

لقد كانت حرُب الخليج محطة زمنية ال تُْنىس من وجهة النظر تلك، بل حتّى أنّها مُتثِّل ُمنعطًَفا 

يف تاريخ وسائل اإلعالم، عرب زواج اسرتاتيجّي بي الحرب والتلفزيون. لقد كان هذا املُنعطف من 

جنس ُمنعطف آخر أعّم مثّلته هذه الحرب لتاريخ العامل املُعارص.

اإلعالم  وضع  تطّور  يف  مركزّي  بدور   )communication( »االتصال«  مفهوِم  بروُز  قام 
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مفهوم  يخرج  مل  الخليج.  حرب  خالل  للمفهوم  االستعامل  هذا  إىل  وصواًل   ،)information(

تاريخ.  له  والدعاية، طالق  الدميقراطية  بي  لصالح طالٍق  تأكّد  قد  هو  أّي جهة،  من  »االتصال« 

للدعاية يف  وزارة  ُمحاوالت إلنشاء  عّدة  هناك  كانت  الثانية،  العاملية  الحرب  اندالع  لحظة  حتى 

فرنسا، كأداة رسمية للدفاع عن الدولة الجمهورية، وأخفقت كلّها. إّن استعامل الدعاية من قبل نظام 

ا لهذا املفهوم، اُستُخِدمت، بعد الحرب العاملية  فييش أثبََت، بعد هذه اإلخفاقات، صورة سلبيّة جدًّ

الثانية، يف تربير طالق ُمالئم بي الدميقراطية والدعاية، مع استمرار استعامل الدعاية بشكل ُمبَطّن. 

حرية  قرْن  بينام جرى  الشيوعية،  رأسه  الشمويل، وعىل  والنظام  الدعاية  بي  الربْط  وهكذا جرى 

»الدعاية«،  مفهوم  َخلََف  »االتصال«  مفهوم  إن  بالرأساملية.  والدميقراطية  بالدميقراطية،  التفكري 

وبذلك تّم بناء أسطورة إعالم من دون رأي قبْيّل، مع تفادي النقاش الرضوري حول اإلعالم وإرجاع 

مفهوم »الرصاع األيديولوجي« إىل الكلامت املهجورة األقّل قيمة.

التقني، عربًة ُمحايدة لإلعالم ليس  لقد جرى إظهار االتصال بوصفه الصنيَع املحض للتقّدم 

لها جهة اصطفاف، ونوًعا ما، أنبوبًا يستخدمه الصحايفُّ لبّث معلومة، والذي يكون هو الضامنة 

لحياده، بعد أن ظهرت التقنية ُمستقلّة عن الخيارات السياسية. يتلّقى الصحايف معلومة من أنبوب 

املعلومة  إزاء  الصحافية  للمسؤولية  مفهوم  أي  يستتبع  ذلك  يعود  ال  ما  آخر،  أنبوب  إىل  وينقلها 

التي يُذيعها، إْذ ال مسؤولية غري ما يتعلّق بالتحّقق من صفة مصدر املعلومة. أخريًا، مِبا أّن معالجة 

املعلومة هي انعكاٌس إلطاٍر أوسَع هو إطار نظام يتحّكم عىل نطاق واسع يف املراجع الجامعية 

الكربى، فاملعلومات املُرتّبة بواسطة واقع الحال هذا واملُذاعة عىل املواطني من طريق االتصال 

املرتاح  بالضمري  يلوذ  أن  للصحايف  عندئذ  ميكن  فطرية.  كحقائق  أو  بها  ُمسلٌَّم  كحقائق  تُتلّقى 

)bonne conscience( للتلفزيون الذي يتطابق مع كونه انعكاًسا لتلك املراجع الكربى السائدة، 

يك يُراقب نفسه أو يُطبّق الرقابة. مع حرب الخليج، بلغنا تحت هذه املنظومة االستداللية الخاصة 

بأّن  نُذكّر  والكذب.  التالعب  يف  قماًم   )argumentaire de la communication( بـ«االتصال« 

مارسال تريّا قد كان واحًدا من الصحافيي النادرين الذين اجرتأوا عىل فْضح هذا األمر، ملا كان 

.)France 2( عىل أرض األحداث مراسال لِقناة فرنسا الثانية

يبدو يل أنّه أمر عاجل أْن نُواجه مفهوَم »االتصال«، سواء يف الفضاء العاّم أو يف املؤّسسة، بالتحّقق 

الرضوري من اآلراء القبلية التي يخفيها، وذلك ليك نؤسس نقاشا فكريًّا ونبعث الحياة يف دميقراطيتنا. 

إّن رفْع الغموض الذي يُّغذيه هذا املفهوم، ال يعني أن يرُتَك لوسائل اإلعالم القدرة الكلية لألفكار عرب 

مهمة أسطورية لإلعالم. من الواجب االعرتاف بأّن معظم األحزاب السياسية والنقابات قد قَِبل مفهوم 

السياسة، من دون االحرتاس من خالل تحليل  ينقل من اإلعالن والتسويق إىل  الذي  »االتصال«، 
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ُمعّمق. ينبغي يف هذا الشأن عدم قبول أي يشء كيفام كان، ينبغي أن نعرف كيف نُحلّل من أين يأيت 

أّي مفهوم وإىل أين يقود، خشية أن نقبل، دون وعي مّنا، أفكارًا ومفاهيَم قد جرى ابتكارها للدفاع عن 

نظام يُفرتَض أنّنا نحاربه، مع كّل النتائج التي ميكن أن تنجم عن ذلك.

أخريًا، إّن انبثاق معلومة من نوع جديد ترتفع إىل منزلة تاريخ َمعيش يف الزمن الحقيقي [البث 

املبارش]، بتعزيز من الوسائل التكنولوجية الحالية لـ«االتصال«، ال ميكنه ترْك املؤّرخ غري ُمكرتِث، 

نظرًا للتأثري املُبارش لهذا األمر عىل رشوط بناء الذاكرة الجامعية. مثّة ثقافة وْهم بأكملها تستهدف 

التاريَخ  هذا  يرُبِّر  لحظة حدوثه، وهم  التاريخ يف  نعيش  أنّنا  لنا  يصوِّر  ُمضلٌِّل  وْهٌم  إنّه  املواطن؛ 

للمواطن بقدر ما أّن هذا التاريَخ يُفلُت منه، لكن، ويف الوقت نفسه، يُصوَّر هذا التاريُخ عىل أنّه يف 

. املتناول بال فاصٍل زمنيٍّ بشكل دميوقراطّي ويوَصُف، زوًرا، بأنّه عامٌّ

املحطة  هذه  إّن  ذلك.  جيٌّد عىل  مثاٌل  هي   /  France Info( إنفو  )فرانس  فرنسا  أخبار  إذاعُة 

م نفسها، طوال اليوم، عىل أنّها تضع يف متناولنا معلومات عن العامل ُمبارشًة وبشكل متواصٍل.  تُقدِّ

أو  بشكل خاطئ،  البانوراميّة،  الرؤية  هو  ليس  ما  ثاقبة عن حدث  رؤية  ما مينح  إّن  أخرى،  ومرًّة 

املُبارشة للمعلومة اإلعالمية، بل هو املفهوم الذي يُفيد يف النظر إىل الحدث، وتحديده، وتحليله، 

ومتثّله، مقرونا بالتحّقق من صفة مصدر املعلومة. ال يوجد دميقراطية من دون قوى ُمضاّدة للسلطة 

)contre-pouvoirs(، وال وسائل إعالم دميقراطية من دون أن تَفرض هذه القوى املُضاّدة للسلطة 

موقعها عىل بعض األفكار للتصّدي للخطر املُحِدق بحرياتنا يف جميع املجاالت، نتيجة هيمنة 

طريقة واحدة للتفكري.

الرأساملية واالقتصاد الرمزي للتلفزيون

يسأل  االتصال،  ِبرِهانات  بعيد  أمد  منذ  املُهتّم   ،))Pierre MUSSO موّسو  بيار  املهندس 

الحارضين: إذا كانت وسائل اإلعالم تبني متثيالت )représentations( اجتامعية، فام هي متثيالتنا 

حول وسائل اإلعالم؟ هو يُريد، منذ البداية، التشديد عىل العالقة القامئة بي التمثيالت االجتامعية، 

»وسائل  تناول  عدم  يقرتح  هو  واستخداماتها.  اإلعالم  وسائل  ومامرسات  الجامعي،  واملتخيَّل 

الصحافة  اإلعالم:  وسائل  من  أنواع  ثالثة  بي  مُييّز  وفق خصوصياتها.  وإمنا  عاّم،  بشكل  إعالم« 

املكتوبة، اإلعالم املريئ واملسموع، أي الراديو والتلفزيون وألعاب الفيديو وحتى السينام، وأخريًا 

وسائل االتصال عن بعد )télécommunications(، أْي املعلوماتية واالنرتنت.

اسرتعى موّسو االنتباه إىل مسألة أّن النقاش متمحور أساًسا حول التلفزيون، وهو أمر ُممكن 

التلفزيون هو يف قلب  إّن  »العالقات االجتامعيّة«.  يبني  الذي  الجامهريي هو  فهمه ألّن اإلعالم 
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ولألساطري  للُمتخيَّل   )clef de voûte( القبّة  عقد  مفتاح  إنّه  االجتامعية؛  والتمثيالت  املامرسات 

وللذاكرة الجامعية املُعارصة، أْي ملا يُسّميه بعض علامء االجتامع املُتخّصصي يف وسائل اإلعالم 

)إليهو كاتز / Elihu KATZY ودانيال دايان / Daniel DAYAN( »الحفالت التلفزيونية« املعارِصة 

أو »العروض التلفزيونية« اليومية. يُساهم التلفزيون يف إنتاج كل أنواع األجهزة الرمزية، مبا يف ذلك 

السياسية. كام بّيَ النقاش، ال نستطيع الحديث عن التلفزيون بدون شغف: التلفزيون هو، دامئًا، 

»رائع« أو »ُمرِعب«. إنّه يخضع، من الوهلة األوىل، لحْكم معياري، ظّني. ذلك أّن وسائَل اإلعالم، 

وبصورة أعّم التقنية، تستحوذ عىل الرمز بأكمله يف مجتمعاتنا.

اإلله الجديد هو التلفزيون أو اإلنرتنت، أو التكنولوجيا الجديدة. ينبغي هنا أن نُوّسع التّْسآل 

التمثيالت والخطابات. رغم خطابات اإلنكار  التقنية يف األجهزة الرمزية، ال فقط يف  عن موقع 

والرفْض والحْكم »املُثّقف«، فإّن التلفزيون، قبل كل يشء، أداة إلدخال الرسور وإيقاظ العقول 

ذلك  يف  مِبا  معيارية،  بنربة  للتلفزيون  العادي  اإلدراك  ُمساءلة  يجب  لذلك  الشعبية.  وللرتبية 

التلفزيونية  والتمثيالت  الخطابات  بي  الفارق  عن  الفحص  أيًضا  يجب   .)5( بورديو  بيار  عند 

من جهة، واملامرسات واالستعامالت، ألّن كل الناس جاهزون إلدانة التلفزيون باسم األخالق 

الوسيلة  التلفزيون،  يشاهدون  الناس  كل  عينه،  الوقت  يف  لكن  إلخ.  و«املوضوعية«،  والثقافة 

الجامهريية، وما فتئ يزداد اإلقبال عىل مشاهدة التلفزيون: هناك التلفزيون »الجيّد« والتلفزيون 

»السيّئ«؛ ميكن لالثني أن يتعايشا.

التلفزيون: مِبا يف ذلك مامرسة قادة  يجب االنطالق من املامرسات ال من الخطابات حول 

األحزاب السياسية، ومنها هذا الحزب )يقصد هنا الحزب الشيوعي الفرنيس(، القادة الذين يدينون 

باستمرار التلفزيون ألنه ُمرْتبط بالسلطة – السلطة السياسية واالقتصادية- ويف الوقت ذاته السباق 

لقد  ليكونوا مرئيّي/مقروئي/مسموعي.  يُحرّكهم  الذي  الربّاقة  الشاشات واألماكن  الحقيقي نحو 

ا التفكرُي عىل نحو ُمختلف  ب«التلفزيون« ووسائل اإلعالم بصورة عاّمة. ال بّد من  أصبح أمرًا ُملحًّ

حدوث قطيعة نظرية ونقدية، قطيعة »ابستمولوجية« باملعنى الباشالري، قطيعة يجب أْن تأخذ يف 

االعتبار التأّخر النظري املُرتبط بالجْهل باألبحاث املُتعلّقة باالتصال، التي تحققت منذ خمسي 

عاًما. يُقّدم بيار موّسو يف هذا املنظور عّدة مالحظات للتأّمل.

التلفزيون عن األمناط األخرى  املالحظة األوىل، ال ميكن من وجهة نظر موّسو عزْل مسألة 

االجتامعي  املجال  عىل  التقنيُة  فيه  تُسيطر  مجتمع  ففي  اليوم.  االجتامعية  التمثيالت  إِلنتاج 

 dogme( التقنية واالقتصادي بالكامل )وبخاّصة تقنيات االتصال واإلعالم( تفرض عقيدٌة تُقّدس 

technolâtre( نفَسها، وهي التي يُسّميها جورج باالنديي )Georges BALANDIER( »املسيحية 
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التقنية« أو »املُتخيَّل التقني« )techno-imaginaire(. من املعلوم أّن من األجهزة التقنية األساسية 

والخطابات  الصور  كل  مع  االنرتنت  وكذلك  األوىل،  االجتامعية  املامرسة  ألنّه  التلفزيون،  هو 

املقرونة بها.

إّن وسائل اإلعالم هي، قبل كّل يشء، »أجهزة تقنية وصناعية« تحمل املُتخيَّل وتُبلوره وتصنعه: 

للعالقات  أو  للرسائل  اإلخراج  عمليات  صناعة  يف  تكمن  التلفزيون  خصوصية  فإّن  وهكذا، 

االجتامعية. إذا مل ننطلق من هذه الفرضية فإننا نعود مبارشًة إىل املُناقشات حول »آثار« التلفزيون 

و«تأثريه« )َمْن يُراقب، َمْن يُدير، ما هي »املؤامرة« اإلعالمية، إلخ...( ونغوص برسعة يف »الدرجة 

واآليل  املبارش  التأثري  أطروحة  يف  يُخترص  الذي  الفكر  بالتلفزيون،  املتعلّق  الفكر  من  صفر« 

نعِكَس  بأْن  األقّل  عىل  لنبدأ  العنف(.  يُسبّب  التلفزيون  )مثاًل  واألفراد  املجتمع  عىل  للتلفزيون 

املسألة املساّمة بـ«مسألة آثار« التلفزيون ولنهتّم أيًضا باملُتلّقي، وبـ«ماذا يفعلون بالتلفزيون«.

فالتلفزيون  صناعة،  يُعّد  الذي  بالتلفزيون  تتعلّق  فهي  اقتصادي:  طابع  ذات  الثانية  املالحظة 

قزم  النظر هذه،  التلفزيون هو، من وجهة   .)industrie de l’imaginaire( املُتخيَّل«  هو »صناعة 

 :)audiovisual( اقتصادي، هو اقتصاد ضعيف، كام هو الشأن بالنسبة لكلِّ إعالم مريئٍّ ومسموع

مليار   50 يقارِب  ما  املبيعات(  أرقام  جمعنا  )إذا  التلفزيونية  املحطّات  إيرادات  مُتثّل  فرنسا،  يف 

فرنك فرنيس، أي أقّل من 0.5 % من إجاميل الناتج الداخيل. ميكن أن يُقال عن التلفزيون أنه قزم 

مثل  اإلعالم  وسائل  بالتنّوع يف  آخذة  الكبرية  املجموعات  إّن  وثقايف.  رمزي  وعمالق  اقتصادي 

»بوِويغ« )Bouygues( التي تنتمي إىل قطاع البناء واألشغال العاّمة )BTP(، الرشكة العاّمة والرشكة 

الليونية للمياه اللتي أصبحتا عىل التوايل »فيفندي« )Vivendi( و«السويس« )Suez(، أو الغاردير 

)Lagardère( التي تُدير دار »هاشات« )Hachette(، النرش والتوزيع يف املكتبات.

الصناعي  تُركّز عىل اإلنتاج  التي  الفوردية  الرأساملية  انتقلت من  الكبرية  إّن هذه املجموعات 

واملُعتمدة عىل الدولة، إىل رأساملية »ما بعد فوردية« تُركّز عىل الخدمات وعىل املنطق املايل. 

عالوة عىل البحث يف معّدالت الربح األكرث ارتفاًعا، تهتّم هذه املجموعات ببناء املُتخيَّل االجتامعي 

 )Benetton( »و«بينيتون )Zara( والفردي: ليس علينا سوى إدراك كيف تعمل مجموعات مثل زارا

و«برلسكوين« )Berlusconi( منذ السبعينات. يهدف منطقهم إىل بناء طلب املستهلك، وبالتايل 

العمل عىل ُمتخيَّله ومتثيالته. نحن مل نَُعْد بْعُد يف نطاق الرأساملية الفوردية حيث إرشاد الصناعة 

الفوردي إلنتاج  بعد  ما  فاملنطق   ،  )par l’amont de la production( اإلنتاج«  »قبل عملية  يتّم 

الخدمات يعمل بعد عملية اإلنتاج )par l’aval de la production(، أي بالتأثري عىل املستهلك، 

من خالل اإلسهام يف البناء الجامعي )co-construction( لرغباته وآلماله وبالتايل البناء الجامعي 
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»لطلبه«. هذا ما تفعله »زارا« و«بينيتون« مثاًل يف مسألة الثياب: فهم يرون من خالل أنظمة إعالم 

ُمعّقدة املُشرتيات واألذواق والسلوكيات لدى املستهلكي يف متاجرهم ثّم يبعثون هذه املعلومات 

إىل مكاتب التصميم وأنظمة التصنيع. إّن صاحب مصنع حواسيب )DELL(، يُصّمم لك حاسوبك 

من  ليست  السريورة  هذه  إّن  صفر(.  املخزون  )وبالتايل:  بالتصنيع  بعدها  ويبدأ  لرغباتك  وفًقا 

مختّصات االتصال، إمنا تُشّكل ميزة للمرحلة الحالية لتطّور الرأساملية. ليك نفهم موقع التلفزيون 

يف املجتمع، يجب أْن نتموضع يف هذه املرحلة بالذات من تطّور الرأساملية. انطالقًا من اللحظة 

التي يتم فيها توجيه التصنيع بالطريقة البَعديّة )par l’aval(، أي انطالقًا من رغبة املستهلك، يصبح 

من املناسب البناء والبناء الجامعي ملُتخيٍَّل لهذا املُستخدم، من أجل تنظيم رغبته. لهذا السبب 

التمثيالت االجتامعية وعىل  تعمل عىل  املُتخيَّل وأن  الرأساملية املعارصة إىل صناعات  تحتاج 

 mise en( الخاصة، وإىل عرضها )théàtralisation( املُتخيَّل. إّن الرأساملية بحاجة إىل َمرسحتها

.)Guy Debord( كام سبق أْن حلّل بعمٍق غي ديبور ،)spectacle

فإّن ذلك، بكل بساطة، مل يتحقق بفضل  إذا كانت مؤّسسات االتّصال قد أصبحت مركزية،   

التطّور الحايل للرأساملية. إّن مؤّسسات االتصال، مثل  قوتها االقتصادية، بل ألنّها تقع يف قلب 

فيفندي يونيفرسال )Vivendi Universal(، ورشكات هوليوود، إلخ.، إّن هذه املجموعات الصناعية 

الخاّصة باإلعالم املريئ واملسموع أو بالوسائط املُتعّددة قد استولت عىل القدرة عىل املشاركة 

يف إعداد صور وُمتخيَّالت جامعية، أي القدرة عىل اسرتقاق )vampiriser( الحقل الثقايف. ميكن 

أن يصل هذا األمر إىل حد إنتاج أفخاخ ونبوءات ذاتيّة التحقق: وعىل هذه الشاكلة اإلعالنات حول 

»الثورات التكنولوجية« املوِجدة لحاجات جديدة وملجتمعٍ )يُسّمى مجتمع »اإلعالم«(. إن الهاتف 

ا جامعيًّا كبريًا تّم اخرتاعه  الجّوال املُتعّدد الوسائط من الجيل الجديد )UMTS(، مثاًل، شّكل فخًّ

يف أوروبا من ِقبل ُمصنِّعي الهواتف: هذا األمر أفىض إىل استثامر ألفي مليار فرنك [فرنيس] يف 

أوروبا، ثّم حدثت الكارثة املالية الكربى )ألّن »الفّقاعة« الخيالية واملالية قد انفجرت(.

حّد  إىل  القصوى  الدرجة  إىل  به  يُدفََع  أن  املُتخيَّل ميكن  موضوع  هذا يف  املصانع  عمل  إن 

االستيالء عىل السلطة السياسية. إّن »الهوليووديي« قد اكتسبوا القدرة عىل بناء ُمتخيَّالت، هم قادرون 

عىل الوصول إىل حّد اسرتقاق املجال السيايس، وبرلسكوين خري مثال عىل ذلك. فهو قد استوىل 

عىل السلطة يف إيطاليا ليس فقط بسبب أنه ميلك ثالث محطات تلفزيونية، بل ألنّه قد امتلك القدرة 

العرض  عمليات  من خالل  السيايس  املجال  اسرتقاق  وبالتايل  الجامعي  املُتخيَّل  اسرتقاق  عىل 

التلفزيونية. لذا، يجب علينا عدم االقتصار عىل إنشاء رابط آيل بي السلطة ووسائل اإلعالم، من نوع: 

.)passifs( يفرَتَُض أنّهم سلبيّون )récepteurs( يُسيطر أو يؤثّر، بل »يُدير« ُمتلّقي )émetteur( املُرِسل
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هذه الخطاطة التبسيطية ينبغي التخلّص منها عاجاًل. إذا مل نقْم بهذه القطيعة، فشوف نشاهد 

الجديد –الذي بلغ الثالثي عاًما- مع القديم. أعرف جيًّدا أّن هذا يُجّدد التأكيد عىل الذهاب للبحث 

ماك-لوهن  من  طبقات  إليها  يُضاف  عندما  خصوًصا   ،)marxoïdes( ماركسويدية  خطاطات  عن 

ُمناسبة لفْهم موقع  )McLuhan( ومن »امليديولوجيا«، لكّن ذلك ال يكفي لتوفري شبكات نظرية 

يف  للتفكري  جديدة  نظرية  وأدوات  مفاهيم  بناء  ينبغي  املعارصة.  الرأساملية  يف  اإلعالم  وسائل 

»االقتصاد الرمزي« املُعّقد للتلفزيون.

املالحظة الثالثة واألخرية حول التلفزيون. إنني أتّفق مع مارسال تِريَّا حول ما قاله بشأن تلفزيون 

زمن الديوان الفرنيس لإلذاعة والتلفزيون )ORTF(، أعني ما يُسّميه أمربتو إيكو »التلفزيون القديم« أو 

»باليوتلفزيون« )Paléotélévision(. ألنه يجب علينا أيًضا أن نُدرَك أّن التلفزيون َمرَّ ِبأشكاٍل ُمختلفة 

ا. هناك عىل األقّل ثالثة أنواع من التلفزيون يف فرنسا )ويف عّدة بلدان أوروبية( منذ الستينات.  جدًّ

األول هو التلفزيون التابع للـ )ORTF( واالحتكار العاّم، الذي كان يَعهد بدوٍر مركزيٍّ للدولة لكنه 

كان مييّز، وهو ما أشار إليه تريّا، بي الربامج، التي يحظى املُخرجون فيها بهامش كبري من الحرية، 

وبي األخبار، التي تَتَحّكم بها السلطُة السياسية برصامة. لكنه كان تلفزيونًا يقوم عىل املُرِسل والرسالة 

)»التلفزيون القديم / الباليوتلفزيون«، وفق تعبري إيكو(. إن املُرِسل كُيّل القدرة )مثال: تلفزيون الجرنال 

أيًضا  حيث كانت صورة فوتوغرافية لِوجه الجرنال، مأخوذة عن قرب، تحتّل كامل الشاشة(، لكنه 

تلفزيوٌن »نافذٌة« يُتيح للعدد األكرب اكتشاف العامل واألدب واملرسح والسريك، إلخ...

يف هذا التلفزيون النافذة )télévision-fenêtre(، يكون عقد املشاهدة الذي يتّم إبرامه ضمًنا 

التلفزيون هو عقد قائم عىل الحقيقة والواقع )التاريخي أو الواقع االجتامعي(، إلخ.  مع مشاهد 

يجب عىل التلفزيون أن يقول )أو ينبغي عليه أْن يقول( الحقيقة، وأن يصف الواقع »الصحيح«. عقُد 

املشاهدة، هذا، قد ُمزِّق مع ظهور »التلفزيون الجديد« )néo-télévision( وذلك طوال السنوات 

70-80 ال سيام مع ابتكار التلفزيون التجاري الذي متظهر يف فرنسا يف خصخصة محطة ]TF ويف 

 ،M6 التي أصبحت TV6 ازدياد إيرادات اإلعالنات، وازدياد عدد املحطات )املحطة 5، املحطة

 ،)Néo-TV( عقد املشاهدة املرُْبَم مع ُمشاهد التلفزيون أصبح، مع هذا التلفزيون الجديد .)إلخ

قبل كل يشء عقًدا قامئًا عىل املشهد والعالقة.

الكامن  وقرينه،  التلفزيون  مشاهد  بي  العالقة  وإمنا  تهّم،  التي  هي  الرسالة  »صّحة«  تُعْد  مل 

التوك-شو  خالل  من  اللعبة(.  أو   )Talk-show( التوك-شو  )انظر  الشاشة  من  اآلخر  الجانب  يف 

التلفزيوين  الربنامج  مرسَح  ويدخل  الشاشة،  )والجمهور(  التلفزيون  مشاهد  يجتاز   )talk-show(

ط واملُشاهد  ، إىل جانب املُنشِّ )plateau(. يُصبح مرسُح الربنامج التلفزيوين هو العنرَص املركزيَّ
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التي تّم دمجه يف عملية العرض )mise en scène( والجمهور الوهمي الذي يُصّفق ويبتسم عندما 

يُطلَب منه ذلك. هناك، يحدث انشطار املشاهد، الذي أمام الشاشة والذي »خلفها«، وتنشأ عالقة 

 ،)Dominique MEHL( التلفزيون والجمهور. إنه، كام قال دومينيك مال تعاطف انفعالية، بي 

»تلفزيون عالئقي«. إنه تلفزيون املُتلّقي الحارض يف اآلن عينه أمام الشاشة وعىل مرسح الربامج 

 Bas les( األقنعة«  »لِتْسقِط  برنامج  يف  كام  الفئوي  الجمهور  التلفزيون  يصنع  بذلك  التلفزيونية: 

Masques( للصحافية مرياي دوماس )Mireille DUMAS(؛ ومن هنا، فإّن الفضاء العاّم والفضاء 

الخاّص قد أصبحا ُمنصهرين بالكامل يف بعضهام البعض.

هذا التلفزيون الجديد يعمل عىل تعميم الحياة الخاّصة وتخصيص الفضاء العاّم: كل واحد ميكنه 

أْن يذهب )وأْن يحلم بأْن يذهب( لريوَي تفاصيل حياته، الحقيقُة هي املعيش الخاّص بكّل شخص 

يظهر عىل الشاشة )انظر »هذا اختياري« )c’est mon choix( مثاًل(، كل واحد يعرض نفسه وبذلك 

. ينسحب ذلك عىل املاُمرسة اليومية يف ما يتعلّق بالهاتف: فالهاتف الثابت  ص الفضاَء العامَّ يُخصِّ

يسمح بإدخال الفضاء العاّم يف الفضاء الخاّص واملنزيل )رني الهاتف يُذكّر بذلك(، فيام يُتيح الهاتف 

م »شؤونه  الجّوال بأن يصطحب املرء يف نزهة عاملَه املنزيل كـ«فقاعة« يف الفضاء العاّم )وأن يُعمِّ

 )téléphonie mobile( والتلفنة الجّوالة )néo-télévision( إّن التلفزيون الجديد .)»املنزلية الصغرية

يُساهامن بشكل يومي يف هذا االّمحاء )اللِعبّي؟ / ludique ?( للحدود بي الفضاءيْن العاّم والخاّص. 

إنّها ُمامرسات اجتامعية ينبغي تحليلها، وليست إنتاًجا مكيافيليًّا لِسلطة ما.

ألقى بيار بورديو ُمحارضة حول التلفزيون لكنه، يف الواقع، ال يقصد إال التلفزيون التجاري الذي 

هو ليس سوى واحٍد من أشكال التلفزيون، وهو أقيّلٌّ من ِجهة املشاهدين؛ ال يتحّدث بورديو عن 

التلفزيون العاّم ويتجاهله، عىل بالرغم من أنّه مُيثّل 30 % من الجمهور، وال يتحّدث عن التلفزيون 

الفضايئ وبالكابل  البّث  التلفزيونية ذات  أو املحطات   )Canal Plus( بأجر )مثل »كانال بالس« 

التي مُتثّل 30 % من الجمهور(.

بال ريب، كّل الناس قد فَِهموا عمل التلفزيون التجاري: إنّه منطق الوقت الضائع املُحوَّل إىل 

جمهور؛ ألّن وسائل اإلعالم هي تحويل الوقت إىل جمهور أو الوقت الجامعي إىل نشاط اقتصادي، 

فليس ذلك خسارة للوقت وإمنا تحويل الوقت إىل نقود. هذا هو منوذج ]TF وM6 وبرلسكوين، 

وكذلك منوذج تلفزيون الشبكات يف أمريكا الشاملية منذ نشأته. لكْن أيًضا، شكل خاّص للتلفزيون 

ا من جهة الجمهور. يف فرنسا، هو ذلك الشكل الذي ساَد يف الثامنينيات وال يزال قويًّا جدًّ

لكن هناك شكل ثالث للتلفزيون بََرَز منذ خمسة عرش عاًما ومُيثّل 35 % من الجمهور، أْي 35% 
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التي  واملحطّات   )Canal Plus( بالس  كانال  مثل  باالشرتاك،  بأجر،  التلفزيون  إنه  اإليرادات،  من 

إنّه شكل جديد  البّث الفضايئ، الذي ال يتوقّف جمهوره عن االزدياد.  بالكابل أو عن طريق  تبّث 

للتلفزيون، هو تلفزيون االشرتاك والتواصل. من اآلن فصاعًدا، ما يهّم هو أْن يكون الناس متواصلي 

بالشبكة ومشرتكي، ومقدم الخدمة يجتهد يف تأليف )fidéliser( ُمشرتكيه... وليك يبيع لهم باقات من 

ى »الوسائط املُتعّددة« )كان ذلك قلب اسرتاتيجية فيفندي )Vivendi( يف عهد مسيي  الخدمات تُسمَّ

والعرض،  تلفزيون املشهد  فقط  يَعْد  املزيّفة هذا، مل  والعالقة  التواصل  تلفزيون  إّن   .))Messier(

إنه عىل نحو منوذجي التلفزيون الذي يعرضه تلفزيون اليوم. إّن التلفزيون يعرض نفَسه بنفسه: إنّه 

 Loft Story، Stars( ُمؤثّرًا يف مصري ُمشاهديه )acteur( »هو موضوُع نفِسه. يُصبح كذلك »فاعال

Academy، Popstars، إلخ(. إّن ما يتم عرضه اآلن هو الجمهور الذي يصبح كاتب السيناريو املُشارِك 

)co-scénariste( كام يف برنامج )Loft Story( ويصنع مصرَي املُشاركي فيه أو نتيجَة اللعبة بتدّخله 

يف الربنامج. الجمهوُر كفَّ عن أن يكون »سلبيًّا« )passif(، إنّه جمهور فاِعل )acteur(. ميكن إدانة 

هذه الربامج أو الدفاع عنها، ال يهّم: إنّه حدث اجتامعي يُغّذي التمثيالت والخطابات واملبادالت 

اليومية. إنها برامج تلفزيونية تقوم عىل عرض التواصل والعالقة، »إننا عىل اتّصال«، إننا »ُمتّصلون«، 

»نتفاعل« من خالل التلفزيون )ميكننا أن نضّم الهاتف أو االنرتنت، كام يف برنامج )Loft Story(؛ 

بتعبري آخر »التواصل موجود« )ça communique(، إننا هنا مًعا نتّحد يف الرأي، ونتشارك الربامج 

ذاتها واالنفعاالت ذاتها )كام يف الحفالت التلفزيونية الكبرية عىل غرار األلعاب األوملبية أو كأس 

العامل لكرة القدم(. فليس مهامًّ املضمون واملعنى، ما يصنع املعنى هو التواصل واالجتامع وتشارك 

االنفعاالت: لقد أدركنا ما قاله برنار نويل )Bernard NOEL( منذ عرش سنوات، الرقابة، أي فقدان 

.)super-censeur( املعنى. وليس مثة حاجة من أجل هذا األمر رقيب أعىل

واملُتشظّي  املُفتّت  املجتمع  يلتئم  خالله  من  التشارك:  ن  ويُؤمِّ يجمع  الحايل  التلفزيون  إّن 

ويتشارك يف االنفعاالت واألحاسيس. األمر ال يتعلّق بالواقع. إنّها، وفقا لتعريفها، برامج تلفزيونية 

تخلط بي الوْهم والواقع، وبي الخاّص والعاّم، وبي الجمهور واملُشاهد أمام الشاشة وخلفها؛ يُنِتج 

هذا التلفزيون املعارص عرْض العالقة والرابط االجتامعي. إنه مظهٌر خّداٌع )simulacre( أو رِمامٌة 

)prothèse( للرابط االجتامعي. لهذا السبب شهدت برامج تلفزيونية عىل غرار برنامج »قصة الِعلِّيّة« 

)Loft Story( نجاًحا شعبيًّا، ال سيام وأّن برنامج »قصة الِعلِّيّة« قد نجح يف عرْض قلق املُراهقي ضمن 

عالقتهم باملؤسسة االقتصادية وباإلدماج االجتامعي واملهني )انتقال املراهقي إىل عامل البالغي، 

إىل عامل املؤسسة، من خالل تنظيم الدخول والخروج، انظر وظيفة انتقال »ساس« )sas( بي الِعلّيّة 

)Loft( والخارج(. إنها برامج تلفزيونية ُمعّدة بإتقان بالنظر إىل إنتاج الصور واملُتخيَّالت.
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الفرنيس الذي يتطّور كثريًا مع املجتمع ذاته  للتلفزيون  إًذا عىل هذه األشكال املتنوعة  أُشّدد 

بأشكاله  التلفزيون  عن  الحديث  إًذا  ينبغي  تحليله.  أداَة  بل  وكّشافَه،  مرآتَه  التلفزيوُن  مُيثّل  الذي 

] العاّمة  الخدمة  اليوم:  تلفزيون  تُشّكل  ذكرتُها،  التي  دة،  املُنضَّ الثالثة  األشكال  تلك  املُختلفة؛ 

التلفزيون الحكومي]، حتى وإن أُضِعَف، والتلفزيون التجاري والتلفزيون بأجر. عند الحديث عن 

وسائل  بي  التمييز  يجب  واحدة؛  كلمة  يف  الكل  باختزال  الخلط  وقوع  من  يُخىش  »التلفزيون« 

اإلعالم، وليس هذا وحسب، بل يجب التمييز بي األمناط التلفزيونية، ال سيام وأّن هناك أمناَط 

متويل، وأمناَط تنظيم مخصوصة لكل منط من أنواع التلفزيون. إّن بعض الربامج التلفزيونية مثل 

برنامج »دمى األخبار« )Guignols de l’Info( و«نرشة األخبار الصحيحة« )Vrai Journal( اللذين 

بعده  له  للتلفزيون،  ذايت  احتفال  اتّجاه  يف  تذهب   )Canal Plus( بالس«  »كانال  عىل  يُعرَضان 

ما  التلفزيونية، ألّن  الربامج  من  النوع  )péage( وهذا  األجر  اقتصاد  بي  تطابق  هناك  االقتصادي. 

يهّم هو الرتابط والتواصل والشعور باالنتامء إىل ناٍد وجامعة تلفزيونية تتشارك بعض االنفعاالت. 

 abonnées( يُقوَّم عىل املستوى االقتصادي، هو االنضامم إىل »ناٍد« )يضّم ُمشرتكي مَؤلَّفي ما 

التواصل  هو  التجاري،  بالتلفزيون  يتعلّق  ما  أسايّس، يف  بشكل  رمزيًّا،  ُمقوَّم  هو  وما   ،)fidélisés

واملشاركة والرتابط.

هو يرى طريقي كبريين ُممكني للتأثري يف التلفزيون:

الطريق األوىل: يف بناء تنظيم مريئ ومسموع جديد. يجب أن نُحاول التفكري وأْن نقرتح تنظياًم 

ُمَدقْرطة )démocratisé(؛ ال ميكن أن يكون ذلك عودة إىل الديوان  جديًدا وخدمة عامة جديدة 

الفرنيس لإلذاعة والتلفزيون ORTF(( السابق الذي كان خدمة عاّمة حكومية بالرغم من كل الجودة 

 )studios[Buttes Chaumont[( »تالل شومون« ]التي كانت قد متّيزت بها مدرسة ]أستوديوهات

وبالرغم من العدد الكبري من ساعات اإلبداع يف الستينات والسبعينات. إّن نقد الحركة االجتامعية 

باحتكار  موثِل  قد   )ORTF( الـ  احتكار  إّن  األمر:  هذا  عىل  ركّزت   [968 أيار  يف  تشّكلت  التي 

الحكومي[  ]التلفزيون  العاّمة  بناء منط جديد للخدمة  يبقى علينا  حكومّي وسيايس. ألجل ذلك 

متثيل  )واإلنصاف يف  واملسموع  املريئ  االتصال  الحّق يف  لضامن  واجتامعية  عاّمة  ومسؤولية 

التيارات النقدية لألمور التي هي مواضيع للصور؟(.

الطريق املرسومة الثانية، ضمن العمل النظري لتحليل هذا الغرض االجتامعي األسايس الذي 

مل يُفكَّر فيه إال قلياًل والذي هو التلفزيون، والذي هو »طوطم« حقيقي يف مجتمعاتنا، هناك الكثري 

يجب فعله يف عمليات التعلّم، وال سيّام يف املدرسة والجامعة وحتى يف املؤسسة االقتصادية، 

واملسموع  املريئ  اإلعالم  ليْئكة  إّن  بعاّمة.  والتلفزيون  الصورة  ملكية  عىل  االستحواذ  أجل  من 
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جارية. ما أنِجَز للمدرسة العامة منذ قرن ميكن إنجازه للتلفزيون. إنّه رهاٌن للمجتمع وللمواطنية. 

نحن كلّنا لسنا ُمضطّرين للبقاء عصاميًّي أمام التلفزيون. ميكن االستيالء عىل لَيْئكة التملّك الثقايف 

واالجتامعي لإلعالم املريئ واملسموع، مبا يف ذلك ضمن مامرسات إنتاج تلفزيوين بديلة عرب 

تلفزيونات رشاكة أو من خالل تدّخالت مبارشة للمواطني يف وسائل اإلعالم املريئ واملسموع.

التعّددية ووسائل اإلعالم والُقوى املضادة للسلطة

يعتقد عالِم االجتامع ميشال مولر )Michel MULLER( أّن املسألة التي تُطَرح اليوم هي التالية: 

يف  تُؤثّر  أن  يجب  التي  التعّددية  املناقشة  يف  فاعلة  عوامَل  اإلعالم  وسائل  تُشّكل  مدى  أي  إىل 

فاعلة ال صاحبة املسؤولية  إال مجموعة عوامل  ليست  أّن وسائل اإلعالم  افرتضنا  إذا  مجتمعنا؟ 

اتّجاهات  تُشّكل  أن  بإمكانها  أن  نأمل  أن  ميكن  األذهان،   )opalization( ألألة  عن  الرئيسية 

تؤّدي هذا  اإلعالم ال  أّن وسائل  تُفيد املالحظة  األفكار.  تُغّذي حياة  التي  املتناقضة  املناقشات 

الدور أو تؤّديه بقدر قليل.

»املجيد«  العرص  يف  سائًدا  كان  الذي  للتعّددية  القديم  املفهوم  إىل  مولر  ميشال  يعود  ثم 

البورجوازية،  التعّددية تتمفصل حول قطبي: قطب الصحافة املساّمة  للصحافة املكتوبة. كانت 

وقطب الصحافة الشيوعية. إن هذا املفهوم التاريخي مل يوجد له بَديل. إّن فكرة إنشاء مجموعة 

هوما )groupe Huma( مع مجموع الصحافة الشيوعية اصطدم بعّدة عمليات مقاومة وأخفق، بينام 

يف كل مكان تعاقبت التّكتاّلت.

امليزة الثانية التي ال تسمح لنا باإلجابة هكذا البتّة، هي تفّجر تكنولوجيات االتصال الجديدة، 

مناقشات  حصول  وإمكانية  للمناقشات،  أماكن  خلْق  بهدف  ُمحتملة  فضاءات  بتخيّل  َسَمَح  ماّم 

بناء ثقافة خاّصة بالحركة الشعبية أمرًا محتماًل. عىل العكس، رافََق ظهوَر  متعارضة، حيث يكون 

تكنولوجيات االتصال الجديدة تركيٌز هائل مل يُشَهد له مثيٌل ِمْن قبُل. إّن مجموعة مثل »جنوب-

غرب« )Sud-Ouest(، وهي صحافة إقليمية، ال تَدين للصحيفة-العنوان »جنوب-غرب« إاّل بنسبة 

والصحافة  املحلّية،  بالتلفزيونات  يرتبط  نشاطها  من   %  60 أن  أعني  معامالتها.  رقم  من   %  40

أشكال  أّن  ُمالحظة  أيًضا  ميكننا  ُمالمئًا.  مصطلًحا  نستخدم  حتى  أخرى،  ومبُنتَجات  املجانية 

البعض.  بعضها  إىل  تنضاف  بل  السابقة  األشكال  محّل  تحّل  ال  تتعاقب  التي  الجديدة  االتصال 

وهكذا، فإّن الصحافة املكتوبة ال تزال تُشّكل اتّجاًها أساسيًّا لإلعالم رغم هذه التطّورات، مع تسعة 

ماليي قارئ لها باليوم. لتوضيح هذا الرتكيز الخارق لوسائل اإلعالم، نشري إىل أّن 67 جريدة يومية 

Sopresse-( فقط. وحدها مجموعة سوبريس-فرانس-أنتي  نرش  25 رشكة  لـ  ملك  فرنسا هي  يف 
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France-Antilles(، أْي مجموعة ]عائلة[ »إرسان« )Hersant(، متلك 7] صحيفة.

سوبريس- ومعها   ،)Dassault( داّسو  مجموعة  حاكمتي:  مجموعتي  مع  اليوم  أنفسنا  نجد 

عائلة  مقابل  يف  األول  املُساهم  أصبحت  أنها  مِبا   ،)Sopresse-France-Antilles( فرانس-أنتي 

»إرسان« )Hersant( التي مل تعد املُساهم الرئييس، ومن جهة أخرى مجموعة »أشيت-الغاردير 

الطائرات  صناعة  مجال  يف  األوىل  الصناعية  املجموعات  متلك   .)Hachette-Lagardère(

والتسليح )داّسو والغاردير( ويف قطاع البناء واألشغال العاّمة)BTP(  )القناة األوىل )]TF( وقناة 

األخبار)LCI(  تنتميان إىل مجموعة »بُويغ« )Bouygues((، متلك هذه املجموعات، يف الوقت 

عينه، وسائل اإلعالم الرئيسية. ما الذي ميكن بناؤه إىل جانب ذلك؟ ما يهّم اليوم هو كيف نخلق 

فضاءات بعيدة عن املنطق التجاري وخاّصة باملواطني؟ يذهب ميشيل مولر أبعد من ذلك: أمل 

يحْن الوقت لنجعل من ذلك هدفًا شعبيًّا.

إّن الرصاعات القامئة اليوم يف اإلعالم املريئ واملسموع العاّم، والرصاعات التي نخوضها يف 

ب »الِحرَفيّة« )corporatisme(. حول  تبقى محصورة يف دائرة بعض املهنيي املُتّهمي  الصحافة 

مسألة الصحافة املجانية، أعتقد أنّنا مل نُفَهم ألننا عندما منعنا توزيعها ُعدَّ ذلك أحيانًا رصاًعا ضّد 

حرية التعبري. عىل الرغم من أّن مقاومتنا لها مل يكن هدفُه إاّل أن نفرض أن تعجز هذه الصحافة، التي 

تعيش عىل حساب التعّددية والكيفية، أن تعجَز عن احتقار املُقتضيات ذاتها التي للصحافة بعاّمة. 

توجد رصاعات، لكن ما إْن تُطَرح املشكلة، فإنها ترتكّز عىل الصحافيي: ولكن هل الصحافيون هم 

الذين دوًما يُصِدرون الصحف التي تتألّف بنسبة 50 – 60 % من برقيات عاجلة، ليس هذا فحسب، 

وإمنا تضّم أيًضا عدًدا من املراسلي والصحافيي بالصفحة الذين، لكونهم يتقاضون بالسطر ويف 

وضعية وقتية جّد هّشة، يُخىش أنّهم قد ال يكتبون غري ما تتوقّعه منهم اإلدارة؟ كل واحد يف املهنة 

يُصارع يف زاويته: ينبغي خلق تطابق قوي كفايًة لتمثيل بدائل. عندئذ، يف نطاق ُمعّي، أوافق عىل 

فكرة أّن »لدينا وسائل اإلعالم التي نستحّقها«، ال التي طالبنا بها، إمنا وسائل اإلعالم التي تفرض 

ا  نفسها اجتامعيًّا. كل تحقيقات الرأي تُبّي أّن مثة طاقة حقيقية يف الشعب الستخراج رأٍي نقديٍّ جدًّ

حول ما تُنتجه وسائل اإلعالم وما تُصبح عليه.

البنى  لتجمع    )CGT(للشغل العامة  الكنفدرالية  داخل  لالتصال  فدرالية  إنشاء  اقرتاح  إّن 

القامئة قد طُبَّق، لكنها بقيت جامدة. تهدف هذه الفكرة إىل جْمع قوى تقّدمية يف هذا املجال، 

يتناقص  أياٍد  السلطة اإلعالمية بي  تركيز  للسلطة« حقيقية، ملواجهة واقع  لتكون »قوى مضادة 
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سيايس  مرشوع  غياب  يف  أخريًا،  التجارية.  السلطة  يف  مرتّسخة  أياٍد  هي  األيام،  مع  عددها 

سنعاين  أننا  أعتقد  واجتامعي،  اقتصادي  أيًضا  لكن  أخالقي،  أي  اإلعالم،  وسائل  حول  ُمتّسق 

ُمختلف. بتلفزيون  للمطالبة  االجتامعية  القوى  تحريك  يف 

تفكري مجاعي مفيد للعمل ولتعريف موقع املؤّرخ

من  فإنه  املُتحاورين،  املوضوع عىل  هذا  اقرتحها  التي  للمقاربات  والجودة  التنّوع  يف ضوء 

نظر  بوجهات  عاّم،  تفكري  بفتح  سمحت  بأن  بوعدها  َوفَت  املبادرة  هذه  إّن  االستنتاج.  العسري 

مختلفة. وساهمت أيًضا يف إبراز مسارات عمل مع الحْكم عىل نتائج التجارب التي تجري سجااًل. 

إّن معضلة إنتاج التمثيالت هي، دامئًا، يف قلب املناقشات حول التلفزيون. وبال ريب فإّن إنتاج 

تتوفّر عىل كل سلطة نرغب بوصفها،  التي  الشيطانية  الصناعة  النوع من  التمثيالت ليس هو ذاك 

ألن قوته، أْي القدرة عىل اإلرضار التي تُنَسب إليه، تنشأ عاّم تعكسه، أْي عن مجموعة تنتمي إليها 

وتُسيِطر عليها. هذا هو السبب الكامن وراء عدم الحاجة إىل وزارة إعالم تُراقب بدقّة الصحافيي، 

فهؤالء غارقون يف عالقة الهيمنة التي تِبًعا لها ِصيَغت طريقتهم يف ُصنع األخبار.

يكون من  املُشاركي،  اقرتح عدد من  بال شّك، وكام  فذلك  التلفزيون ودوره،  تغيري  أردنا  إذا 

خالل إسهام أكرب للمواطني يف العالقات بي املجتمع ووسائل اإلعالم؛ هنا بواسطة عمل تلفزيون 

محيل قريب من املواطن، وهناك بواسطة العمل الجامعي الذي يفرض عالقة قوة ماّدية تُشّكل 

أيًضا عالقة قوة لألفكار، ويف مكان آخر بخلق الحدث من أجل إدراجه ضمن األحداث الجارية 

ومباغتة وسائل اإلعالم. نرى أّن املسألة تتعلّق بإنشاء قوى مضادة للسلطة ونرْش الدميقراطية أكرث 

عىل  اليقظة  تكن  وإْن  منظَّم،  نحو  عىل  اإلعالم  ووسائل  التلفزيون  عىل  هجوم  مسألة  كونها  من 

أن  ميكن  الذي  األعّم  السيايس  الرهان  ضمن  رهان  هو  إفراطهم  فْضح  ألّن  بهم،  تتعلّق  األغلب 

يُساعَد يف بعض أعامل نرش الوعي. إذا كان من صلة بي التمثيالت العقلية والسلطة التي مُتارسها 

وسائل اإلعالم عىل مجرى األفكار، فإّن تلك التمثيالت هي األثر لتاريخ يُشارك اإلنسان فيه كعاِمل 

واٍع لتشكيل فكره الخاّص.

إضافة إىل اإلضاءات التي مُيكن أْن تُعطيَها التجارُب املاضيُة، فإّن ما ميكن أن تُبيّنه مثل هذه 

أو أطراف  بها قطاعات أخرى  التي تقوم  التحليالت  الفائدة املتأتية من غنى  الندوة للمؤّرخ، هو 

اجتامعية ُمعارصة للعمل عىل موضوع ما. ميكن أن يكون هناك مجال لخيار ضمن التفكري املُشرتك 

حول الطريقة التي مييض بها املجتمع قدًما يف مجال كهذا، وفق قراءة الحارض واملايض املطروح 

يرتهن  بأن  لتاريخ رسمي  السامح  تقع عىل عاتق املؤّرخ، مسؤولية عدم  للنقاش. هناك مسؤولية 
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الذاكرة الجامعية ومن مثّة التاريخ الذي سيأيت عىل مجتمعنا. إّن العالقات التجارية الحاكمة تقرتح 

حدوًدا لِمستقبل سيُبنى عىل أسِس قراءٍة انتقائية وُمؤيِّدة أحيانًا للاميض. هنا ال يعود املؤّرخ باحثًا 

فحسب، بل تتواطأ وظيفتُه النقدية مع املصلحة العاّمة، التي تربطها صلة بكيفية مناقشة األفكار 

التي تُغّذي التعّددية والتوّجه السيايس.

اهلوامش

إّن هذه املؤّسسة التي ُشكّلت يف آذار 2000 تضّم باحثني من قطاعات ُمختلفة ولهم اهتاممات ُمتشّعبة،   - 1

إضافًة إىل مناضلني من ُمنظّامت سياسية ُمنخرطة يف الحركة الجتامعية، وُمناضلني نقابيني واختصاصيي تواصل، 

ميزجون بني تجاربهم ومهاراتهم، وذلك بغية تحليل تطّور السلوكيات الجتامعية والسياسية األكرث تنظياًم.

Colonel- انعقد هذا املؤمتر يوم السبت 23 ترشين الثاين 2002 يف باريس، يف ساحة كولونيل-فابيان  - 2

Fabien. يضّم هذا العرْض املُداخالت التي شِهَدها املؤمتر، والتي َخرََجت إىل النور بعد بضعة أشهر من انعقاد 

املؤمتر، وقد أُرِفَقت باملاُلحظات التي ُسّجلَت خالل املؤمتر.

3 - Les Cahiers d’Histoire. Revue d’histoire critique, n 86. Dossier: Démocratie, 

pouvoirs et propagande en France au XX e siècle. De la paix de Versailles à la guerre du Golfe, 

coordination: Guylain Chevrier. Septembre 2002.

4 - Idem note n 1, Chevrier Guylain, Guerre du Golfe et télévision: un mariage 

stratégique, p. 63 – 84

5 - Bourdieu Pierre, Sur la télévision, Paris, Raisons d’agir Editions, 1996   
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الرشق  مفكري  نقد  تظهري  الباب  هذا  يستهدف 

املنجز الحضاري لحداثة الغرب. أما عملية التظهري 

فتتم أولً من خالل كتابات سجالية مع أفكار الحداثة 

بها مفكرون من الرشق وشكلت قيمة  ومعارفها قام 

راهنة  مقاربات  خالل  من  وثانياً  تأسيسية..  معرفية 

حول قضايا فكرية وفلسفية معارصة وتدخل يف إطار 

تفعيل  السجال النقدي مع الفكر الغريب وتحولته.

نحن والغرب

مطالعة نقدية يف أطروحات 
برتراند راسل
مازن املطوري

صورة الفلسفة اإلسالمية
يف العقل الغربي



صورة الفلسفة اإلسالمية في العقل الغربي
مطالعة نقدية يف أطروحات برتراند راسل

[[[

مازن املطوري]*[

وغموضه  التباسه  يف  لإلشكال  مثرياً  الغريب  الفلسفي  املنجز  يف  املسلم  اآلخر  يبدو 

والتأويالت التي جرى تداولها يف سياق التوظيف الثقايف واأليديولوجي.

عند  يظهر  الغريب كام  الفلسفي  التأويل  اإلسالمية يف  الثقافة  هنا مسعى لستقراء صورة 

الفيلسوف البيطاين برتراند رسل )1872 ـ 1970(.

مسند هذه  القراءة الفصل العارش من كتاب تاريخ الفلسفة الغربية وجاءت تحت عنوان "الثقافة 

والفلسفة عند املسلمني" كام نقله إىل العربية الدكتور زيك نجيب محمود )1905 - 1993(.

المحرر

ميثّل عنوان )الثقافة والفلسفة عند املسلمي( الفصل العارش من كتاب تاريخ الفلسفة الغربية 

يف ثاين ُجزأيه تأليف الفيلسوف اإلنجليزي برتراند راسل )-1872 970](، كام نقله للعربية الدكتور 

زيك نجيب محمود )-1905 993](.

منه  العارش  الفصل  وعقد  الكاثوليكية،  الفلسفة  عن  للحديث  الثاين  الجزَء  )راسل(  خصَّ 

للحديث عن الثقافة والفلسفة عند املسلمي. وقد تحّدث يف مطلع الفصل عن أوضاع ما قبل 

اإلسالم واملناخات التي رافقت ظهور دعوة النبي محمد )ص( وأحوال الجزيرة العربية، ال سيام 

يف الوجهة الثقافية وسبل العيش والطبيعة الصحراوية.

*ـ باحث وأستاذ يف الحوزة العلمية ـ النجف األرشف ـ العراق.
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أعقب ذلك بالحديث عن بدايات تشّكل اإلسالم وحكومة املسلمي، وصار يحلل الدوافع 

التي حدت باألرسة املالكة األوىل )بني أميّة( إىل اعتناق اإلسالم، وقد أرجع )راسل( ذلك إىل 

غايات سياسية خالصة!

أن  رأى  به، حيث  الفرس  بالدين وعالقة  العرب  طبيعة عالقة  مقارنة عن  لعقد  )راسل(  انتقل 

العرب مل يكونوا ساللة تتصف باإلمعان يف التدين، خالفاً للفرس الذين كانوا منذ أقدم العصور 

بعد  اإلسالم  من  جعلوا  بل  موفور،  بسهم  الفكري  التأمل  يف  وضاربي  الديني  الشعور  عميقي 

اعتناقهم شيئاً أحق باالهتامم وأعمق يف الصبغة الدينية وأبعد أغواراً يف الفلسفة]]]!

ثم عطف الكالم عىل العباسيي والخالفة، وتطورات النظام السيايس واملدين عند املسلمي، 

وجوانبه املختلفة، ال سيّام الحالة االقتصادية.

لسنا معنيي يف هذا املقال املقتضب بدراسة تلك القراءة وتحليل مرتكزاتها ومقدار حقانيتها 

تضمنه  وما  املسلمي،  عند  والفلسفة  للثقافة  )راسل(  رؤية  عند  التوقف  نريد  وإمنا  وواقعيتها، 

حديثه من تقييم وأحكام بشأن الفلسفة اإلسالمية، سواء أكان يف روافدها وتطوراتها، أم يف مدياتها 

يتخللها  عنوانات  مجموعة  يف  حديثنا  نجعل  وسوف  الغربية.  الفلسفة  عىل  وتأثريها  وإبداعها 

التوقف عند األخطاء التاريخية واالشتباهات التي وقع فيها )راسل(. عىل أن نشري هنا إىل مالحظة 

تتمثّل يف أن مجمل هذا الحديث عن الثقافة والفلسفة عند العرب واملسلمي وما تبّناه )راسل( 

من رؤية بشأنهام، قد أورده إجامالً كذلك يف كتابه املتأخر تأليفه عن تاريخ الفلسفة الغربية، أعني 

)حكمة الغرب( يف جزئه األول]2].

بداية الفلسفة اإلسالمية

سّجل )راسل( يف مفتتح حديثه عن بداية الفلسفة عند املسلمي قائالً: »وأما الثقافة املميزة 

للعامل اإلسالمي، فعىل الرغم من أنها بدأت يف سوريا، إال أنها رسعان ما ازدهرت أعظم ازدهار 

الغزو  أيام  السوريون  العامل الرشقي والغريب، أعني يف فارس وأسبانيا، وكان  لها يف طريف هذا 

معجبي بأرسطو الذي آثره النسطوريون عىل أفالطون الفيلسوف الذي فّضله الكاثوليك. وكان أول 

]1]-تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الثاين، الفلسفة الكاثوليكية، برتراند رسل: -183 184، ترجمة: د. زيك نجيب محمود، الهيئة املرصية 

العامة للكتاب، 2012.

]2]-حكمة الغرب، عرض تاريخي للفلسفة الغربية يف إطارها الجتامعي والسيايس، برتراند رسل 1: -257 261، ترجمة: د. فؤاد زكريا، 

عامل املعرفة، يونيو 2009. 
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معرفة العرب بالفلسفة اليونانية مستمداً من السوريي، ولذا فقد حسبوا منذ البداية أن أرسطو أهم 

من أفالطون. عىل أن أرسطو لديهم قد لبس حلّة )أفالطونية جديدة(، فقد ترجم الكندي )املتوىف 

حوايل سنة 873(- وهو أول من كتب الفلسفة بالعربية والفيلسوف املهم الوحيد الذي كان نفسه 

عربياً-  أجزاًء من تاسوعاء أفلوطي، ونرش ترجمته بعنوان الربوبية عند أرسطو، فأحدث هذا خلطاً 

عظيامً يف أفكار العرب عن أرسطو، مل يزيلوه عن أنفسهم إال بعد قرون طويلة]]].

بدايًة وقبل أن منيض يف تفكيك هذا النص والوقوف عند إثاراته األساسية، ال بُدَّ لنا من التنبيه 

عىل وجود خطأين تاريخيي وقع فيهام )راسل(:

أن  والواقع   !)873  805-( الكندي  إىل  )أثولوجيا(  الربوبيّة  كتاب  ترجمة  بنسبة  يتعلق  األول: 

ترجمة هذا الكتاب إىل العربية مل تكن عىل يد الفيلسوف الكندي، وإمنا ترجمه عبد املسيح بن 

عبد الله الحميّص ابن الناعم املرتجم املسيحي والطبيب املعروف، كام نّص عىل ذلك أصحاب 

إليان  ليوسف  املطبوعات  معجم  يف  جاء  الرتجمة.  بإصالح  الكندي  وقام  والرتاجم،  الفهارس 

رسكيس )-1859 932]( بعد حديثه عن كتاب أثولوجيا ونسبته ألرسطو )-384 322 ق. م(: »نقله 

إىل العربية عبد املسيح عبد الله الحّميص ابن الناعمي، وأصلحه أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 

الكندي«]2].

الثبت بعد حديثه عن كتب أرسطو وتناوله الكالم  النديم )-910 995(  ابن  وجاء يف فهرست 

عىل كتاب الحروف: »كتاب أثولوجيا، وفرّسه الكندي«]3]، وذكر نفس املعنى صاحب الذريعة، 

فنّص عىل إصالح الكندي ترجمة ابن ناعمة الحميص بأمر املعتصم بالله العبّايس]4]. وقد كان 

الحميص متوّسط النقل ولكنه إىل الجودة أميل]5].

وعىل كّل حال، فالكندي مصلٌح للرتجمة ومفرّس لها وليس ُمرتجامً.

حتى  )راسل(  غري  آخرون  فيه  وقع  وقد  األول،  الخطأ  يف  القاعدة  ميثّل  الخطأ  وهذا  الثاين: 

يعود  الكندي. ومنشأ هذا االشتباه  العربية إىل  اللغة  نسبة معرفة غري  من املسلمي، ويتمثّل يف 

إىل نص للمؤّرخ ابن أيب أصيبعة )-1203 270]( سّجله يف ترجمة الكندي، وهو نص ال ميكن 

]1]-تاريخ الفلسفة الغربية: 186. 

]2]-معجم املطبوعات العربية، إليان رسكيس 1: 425، بهمن- قم، 1410هـ.

]3]-الفهرست، ابن النديم: 312، تحقيق: رضا تجّدد.

]4]-الذريعة إىل تصانيف الشيعة، آقا بزرگ الطهراين 1: 120، برقم: 577، دار األضواء- بريوت، الطبعة الثالثة، 1983. 

]5]-الوايف بالوفّيات، الصفدي 19: 101، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتريك مصطفى، دار إحياء الرتاث- بريوت، 2000.
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االعتامد عليه بحال من األحوال، إذ إن املصدر األقدم واألكرث وثاقة يف التعرّض لرتجمة الكندي 

بالتفصيل، واملتمثّل بفهرست ابن النديم البغدادي، ليس فيه إشارة من قريب وال بعيد إىل كون 

عىل  النديم  ابن  نص  قد  إذ  ذلك،  من  العكس  نجد  بل  العربية،  بغري  عارفاً  أو  مرتجامً  الكندي 

أسطاث  نقلها  الحروف  »وهذه  قوله:  النصوص  تلك  ومن  مرتِجمَي،  يستعمل  كان  الكندي  أن 

للكندي«، و"إن كتاب جغرافيا يف املعمور وصفة األرض.. نقل للكندي نقالً رديئاً، ثم نقله ثابت 

إىل العربية نقالً جيداً«. كام ومل يُدرج ابن النديم الكنديَّ يف لوائح النقلة والرتاُجمة إىل العربية 

من اللغات األخرى.

إن أقدم مصدر تعرّض ملعرفة الكندي بغري العربية ووصفه باملرتجم هو كتاب إخبار العلامء 

بأخبار الحكامء لجامل الدين القفطي )-1172 248]( بعد ما يقارب أربعامئة سنة من وفاة الكندي. 

ونقله كذلك معارصه ابن أيب أصيبعة متقّدم الذكر يف )طبقات األطبّاء( مستنداً أليب معرش يف كتاب 

املذاكرات لشاذان، يف رواية مضطربة تنص عىل أن حّذاق الرتاجمة يف اإلسالم أربعة: حني بن 

إسحق، ويعقوب بن إسحق الكندي، وثابت بن قرّة الحراين، وعمر بن الفرخان الطربي]]].

ومن وجوه اضطراب هذه الرواية أن اثني من هؤالء األربعة ليسا مسلمي، فحني كان مسيحياً، 

وثابت كان صابئيّاً، فكيف يقال إنهام من حّذاق الرتاجمة يف اإلسالم! فضالً عن وجود مرتجمي 

لوقا وابن  بن  البطريق وقسطا  التي ترجموها كابن  ثبت املؤلفات  أكرث شهرة من هؤالء بحسب 

املقّفع وحبيش األعسم ويحيى بن عدي املنطقي، وغريهم.

ويالحظ كذلك أن عبارة القفطي متثّل تحريفاً لعبارة ابن النديم املتقدم نقلها فيام يخص كتاب 

جغرافيا يف املعمور، حيث قال: »وهذا الكتاب نقله الكندي إىل العربية نقالً جيداً«، فبينام كان 

ابن النديم يؤكد أن الكتاب نقل للكندي »نقالً رديئاً« صار بقدرة قادر عند القفطي نقالً جيداً وقد 

نقله الكندي! وإذا كان النقل رديئاً فكيف صار الكندي من حّذاق الرتاجمة يف اإلسالم؟! وهل 

الحذاقُة تعرف بغري واقع الكتب املرتجمة!

أما فيام يخص نسبة كتابة )أثولوجيا( ألرسطو التي اتخذها )راسل( مطعناً يف الفلسفة اإلسالمية 

وفهم فالسفة املسلمي أرسطو، فعلينا االعرتاف أن نسبة الكتاب ألرسطو غري صحيحة، وعىل أقل 

التقدير مشكوكة، وأن الكثري من فالسفة املسلمي واملهتمي بالفهارس واملخطوطات والكتب 

]1]-عيون األنباء يف طبقات األطباء، ابن أيب أُصيبعة: 179، تحقيق: د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة- بريوت. 
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ينّصون عىل أن الكتاب منسوب ألرسطو ومل يجزموا بالنسبة. وحتى ال نستغرق يف هذه املسألة 

واالستغراق فيها ليس مهامً يف دراستنا هذه، أنقل نّصاً للدكتور عبد الرحمن بدوي )-1917 2002( 

تعرض فيه لدواعي هذه النسبة، أورده يف كتاب أرسطو عند العرب، جاء فيه:

“ويف تقديرنا لهذه العوامل يجب أن نتجاىف عن كل تقويم يتصل مبا يسمونه الخطأ يف اإلسناد 

التاريخي، فليس هناك خطأ وال صواب، وإمنا هي الرضورة التاريخية تعمل عليها، وبالنسبة إىل 

الرضورة ينتفي معنى الخطأ والصواب! وعىل ضوء هذه الواقعة نفهم ملاذا نسب إىل أرسطو- يف 

أن  التاريخية-  للرضورة  وفقاً  الواجب-  كان من  إليه من كتب،  ما نسب   – مثالً  العربية  الحضارة 

تنسب إليه، شاء الفيلولوجيون واملؤرخون املزعومون أو مل يشاؤوا، فلم يكن صدفة أو حاجة 

يف نفس من فعل، أن تنسب هذه املقتطفات من )تُساعات( أفلوطي إىل أرسطو، إمنا هي الروح 

الحضارية العربية العامة هي التي كانت وراء هذه النسبة. وال عربة بعد باكتشاف املؤلف الحقيقي 

لهذه املقتطفات التي عرفت باسم أثولوجيا أرسطاطاليس. فحتى لو كان العرب قد عرفوا هذا أو 

شّكوا يف نسبة هذا الكتاب إىل أرسطو فلم يكن هذا بحائل لهم دون استمرارهم يف نسبته إىل 

أرسطو، ألن الشعوب واألفراد ال يهمها أن تعرف أرسطو كام كان يف واقع التاريخ بقدر ما يعنيها 

أن تدركه كام تريد لها حاّستها التاريخية املنبثقة من روح الحضارة التي تنتسب هي إليها«]]].

ال نريد هنا أن نتامهى مع اتجاه الدكتور بدوي إىل حّد بعيد، أو نتنّكر ألهمية التثبّت يف النسبة، 

أو أن ننكر الواقع التاريخي عند مؤرّخي العرب املسلمي يف بذلهم الجهود الكبرية والتدقيق يف 

تحقيق الكتب والتثبّت من مؤلفيها، وهو أمر ال يسع الباحث املنصف أن ينكره. ولكن ال بد لنا من 

تسجيل يشء يخص استنتاج )راسل(:

كنُت أمتنى عىل )راسل( وهو بصدد تقويم فلسفة املسلمي وثقافتهم، أن يربز لنا املوارد التي 

اعتمد فيها املسلمون وفالسفتهم عىل هذا الكتاب، وإثبات مقدار ما نسبوه ألرسطو من مطالب 

علمية اعتامداً عىل أثولوجيا، وبيان مقدار ما يرتتب عليه من مؤاخذات بنحو يشكل ضعفاً ووهناً 

يف فلسفة املسلمي كام قرر )راسل(! وهو أمر ال نجد له أثراً وال عيناً يف نصوص )راسل( التي 

أطلقها جزافاً بشأن ثقافة وفلسفة املسلمي.

إن مثل هذا الحكم عىل فلسفة بحجم الفلسفة اإلسالمية يحتاج إىل استقراء للفلسفة اإلسالمية 

الكويت،  7، وكالة املطبوعات-  بدوي:  الرحمن  د. عبد  العرب، دراسة ونصوص غري منشورة،  أرسطو عند   ،)5( ]1]-دراسات إسالمية 

الطبعة الثانية، 1978.  
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الربويب )أثولوجيا( وبيان اعتامدهم  بالعلم  يف مدارسها املشهورة، ويف سائر املسائل املرتبطة 

عىل ذلك الكتاب املنسوب ألرسطو، ثم ميكن بعد ذلك تقويم وتقييم استنتاجاتهم، ومثل هذا 

االستقراء مل يكلف السيد )راسل( نفسه القيام به، وإمنا ارتجل أحكاماً بشأن الفلسفة اإلسالمية 

وقيمتها اعتامداً عىل مقولة مطاطية عامئة ترتبط بنسبة كتاب )أثولوجيا( ألرسطو!

عىل أن هناك نّصاً لشيخ فالسفة املسلمي ابن سينا )-980 037]( أورده يف كتاب )املباحثات(، 

فهم منه املستعرب اليهودي بول كراوس )-1904 944]( أن ابن سينا يشكُّ يف صّحة نسبة )أثولوجيا( 

إىل أرسطو. أما نّص ابن سينا فيقول فيه: ».. أين كنُت قد صّنفُت كتاباً سّميته اإلنصاف وقّسمت 

العلمي قسمي: مغربيي ومرشقيي. وجعلت املرشقيي يعارضون املغربيي، حتى إذا حّق اللََّدد 

تقدمت باإلنصاف. وكان يشتمل هذا الكتاب عىل قريب من مثان وعرشين مسألة، وأوضحت رشح 

املواضع املشكلة يف النصوص إىل آخر )أثولوجيا( عىل ما يف أثولوجيا من الطعن..«]]]. وحتى ال 

نستفيض يف هذا املوضوع، وهو ال يستحق بعد معرفة ارتجال )راسل(، نحيل القارئ الكريم عىل 

كتاب )أفلوطي عند العرب( للدكتور عبد الرحمن بدوي للوقوف عىل تفاصيل أوىف]2].

يف  ذكر  قد   )[640  1572-( الشريازي  الدين  صدر  الفيلسوف  أن  إىل  اإلشارة  من  بأس  وال 

األول«،  املعلّم  إىل  »املنسوب  عنه:  معرّباً  )أثولوجيا(  كتاَب  املتعالية(  )الحكمة  من  موضعي 

و«املنسوب إىل املعلم األول أرسطاطاليس«، مام فيه إشارة إىل عدم الجزم بنسبته ألرسطو]3].

فيام ِسوى ذلك، مثّة أمور يف نص )راسل( املتقدم يحسن التوقف عندها يف نقاط:

كان  والذي  والوحيد  املهم  الفيلسوف  هو  الكندي  الفيلسوف  أن  عىل  )راسل(  نّص  لقد   1-

عربياً. وهنا يحق لنا أن نتساءل عن املقياس الذي اعتمده )راسل( ليحكم يف ضوئه بأن الكندي 

هو الفيلسوف املهم الوحيد سيام إذا ما عرفنا أن )راسل( كان بصدد التأريخ للفلسفة الغربية.

عىل أن هناك سؤاالً مهامً آخر يتعلّق بصحة اعتامد املؤّرخ عىل مقياسه النظري وما يتبّناه من 

فلسفة ليحكم يف مقام كتابة التاريخ بأهمية فيلسوف من دون آخر؟ أليس الحكم باألهمية هو شأن 

الدرس الفلسفي النقدي املقارن؟

]1]-أرسطو عند العرب، كتاب املباحثات: 121. 

]2]-دراسات إسالمية )20(، أفلوطني عند العرب، نصوص حققها وقّدم لها، د. عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة املرصية، 1955. 

]3]-الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، صدر الدين الشريازي 2: 128، الفصل األول: يف أن الواجب بالذات واجب من جميع 

الجهات والحيثيات، دار إحياء الرتاث العريب- لبنان، الطبعة الثالثة، 1981 ؛ الحكمة املتعالية 4: 447، يف كالم املعلم الثاين يف أنحاء 

العقل النظري.

صورة الفلسفة اإلسالمية في العقل الغربي



االستغراب

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

316

قبل كل يشء يجب أن نعلم أن )راسل( مدرسياً ينتمي إىل مدرسة الواقعية اإلنجليزية الجديدة. 

ويقوم جوهر هذه املدرسة عىل رفض املثالية واإلميان بالواقعية، فهم يؤمنون باستطاعة اإلنسان 

التصورات  عن  فضالً  )املدرِك(  الذات  عن  املستقل  الخارجي  الواقع  مبارشة  بصورة  يدرك  أن 

النفسية عن ذلك الواقع. ومن ناحية نظرية املعرفة تنتمي هذه املدرسة للمذهب التجريبي، إذ ال 

يشك أصحابها يف أن معرفة اإلنسان كلها تأيت من التجربة الحسية، وهم يف ذلك يخلفون سلفهم: 

جورج بريكيل )-1685 753](، وجون لوك )-1632 704](، وديفيد هيوم )-1711 776](.

ومن جهة أخرى، فإن فالسفة الواقعية الجديدة يتّجهوَن يف اهتامماتهم صوب العلوم الطبيعية 

يهتمون  وال  حقيقياً.  فلسفياً  منهجاً  العلمي  املنهج  ويروَن يف  والرياضيات،  الفيزياء  وخصوصاً 

باملشكالت النظرية الخالصة كاملنطق ونظرية املعرفة. ويجمع فالسفة هذه املدرسة الخصومة 

للنظم الفلسفية وينتقدون بعنف كّل الرتاث الفلسفي السابق يف الفكر الغريب]]].

لقد أخرج )راسل( كلَّ فالسفة املسلمي من دائرة األهمية ما ِسوى الكندي بناًء عىل قناعاته 

التصديقية، وما يتبّناه من اتجاه فلسفي، وهو بذلك يرتكب جناية بحق الدرس التاريخي الفلسفي، 

ذلك أن الدرس التاريخي الفلسفي يفرتض أن يقوم عىل أساس مالحظة واقع الفلسفة عند كّل قوم 

وشعب وأُّمة، ومن ثّم السعي للتعريف بها وبفالسفتها، وتصنيفهم من حيث األهمية وفقاً لخيارات 

تلك املدارس، وليس وفقاً للقناعات التصديقية التي يؤمن بها الباحث بوصفه فيلسوفاً ال مؤرّخاً! 

ومن الصعب جداً تقبّل هذا اللون من التصنيف البعدي القائم عىل الخيارات التفصيلية للباحث 

بوصفه فيلسوفاً وليس باحثاً تاريخياً.

وهذه مسألة بالغة األهمية، وتعرّب عن خطأ منهجي، فعىل سبيل املثال ال يحق لفيلسوف ينتمي 

لحلقة فيينا )الوضعيّة املنطقية( التي تجايف امليتافيزيقيا ومسائلها املتداولة، أن يطلق حكامً بعدم 

األهمية بشأن الفلسفة اإلسالمية أو فلسفة األسكوالئيي، ألنهام تهتامن بالبحث عن امليتافيزيقيا 

واملاهية والعلل البعيدة لألشياء، ألن هذه الحلقة أخرجت تلك املسائل من دائرة االهتامم ومن 

دائرة القضايا ذات املعنى، فإذا ما ورد فيلسوف وضعي ميدان البحث التاريخي الفلسفي، ففي 

مثل هذه الحالة ال بد له من الركون إىل مقياس عام يحظى باملقبولية العامة يف تصنيف املدارس 

التصديقية  قناعاته  االعتامد عىل  له  يحق  واإلبداع، وال  والجدة  لألهمية  تبعاً  املختلفة  الفلسفية 

الشخصية القاضية بعدم أهمية البحث عن امليتافيزيقيا.

]1]-الفلسفة املعارصة يف أوربا، إ. م. بوشنسيك: -72 73، ترجمة: د. عزّة قرين، عامل املعرفة 165، سبتمب 1992. 

نحن والغرب



االستغراب

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

317

2 - فضالً عن ذلك، فوفق طريقة )راسل( يف ترتيب األولويات واألهمية ينبغي إخراج سائر أو 

غالب فالسفة العرص الوسيط أو األسكوالئيي عن دائرة األهمية، لعدم توافرهم عىل الصفات التي 

تهتم بها واقعية )راسل( وقناعاته التصديقية! والحال أننا نجد )راسل( نفسه قد ذهب عكس ذلك 

متاماً يف تناوله الفلسفة الكاثوليكية وآبائها.

بـ)راسل( وهو يقّدم لكتابه أن يذكر لنا امليزان الذي يعتمده يف ترتيب األهمية  3 - كان حريّاً 

واألولويات، ويف الوقت الذي ال نجد فيه مثل ذلك امليزان، نجده معتذراً ومرّبراً ملا سيصيب كتابه 

من لوم األخصائيي يف دراسة الفلسفة]]]! وأما التربير الذي أورده )راسل( يف مقّدمة كتابه: باضطالع 

رجل واحد يف حرص جهوده يف مؤلّف واحد، أو باملوازنة بي اإلطناب الذي ال يحتمل والخلو 

من التفاصيل الذي يصيب الكتاب بالتفاهة والّسخافة]2]، فهو أمر ال ينتمي للموضوعية بعد تضّمن 

الدراسة ألحكام تعّسفية، وأخطاء منهجية، كمثل االرتجال يف اعتبار الكندي أهم فالسفة املسلمي!

4 - إذا رصفنا النظر عام تقدم فإننا نجد )راسل( قد عاد ليسّجل: “ومن بي الفالسفة املسلمي 

فيلسوفان جديران باالهتامم الخاص، أحدهام فاريس واآلخر أسباين، وهام ابن سينا وابن رشد، 

وأولهام أشهر من زميله بي املسلمي، عىل أن ثانيهام أشهر من األول بي املسيحيي”]3].

لسُت أدري هل ميزان )راسل( كان حاسامً يف تحديد األهمية ليقول تارًة عن الكندي: »الفيلسوف 

املهم الوحيد«، ثم يعود ليقول تارًة أخرى عن ابن سينا وابن رشد: »فيلسوفان جديران باالهتامم 

الخاص«! أو أن دائرة االستثناء تبقى مفتوحة بعد أن أعطانا )راسل( حكامً قاطعاً باألهمية!

-5 قّرر )راسل( أن املسلمي عاجزون يف “النشاط العقيل الرضوري لالبتكار”]4]، وأكد من جهة 

ثانية عىل أن املدنية اإلسالمية أيام مجدها مل “تبّي شيئاً من القدرة عىل التفكري التأميل املستقل 

يف األمور النظرية”]5]. وقفز ثالثًة مقارناً بي كونها محّفزاً وما أنتجته وهو الفلسفة األسكوالئية التي 

كانت فكراً جديداً أفضل من أي فكر أنتجه النقلُة أنفسهم]6].

ويف الواقع إن البحث الجاد ينأى باإلنسان عن إعارة مثل هذه األحكام املبترسة واالرتجالية 

]1]-تاريخ الفلسفة الغربية 1: 9. 

]2]-تاريخ الفلسفة الغربية 1: 11. 

]3]-تاريخ الفلسفة الغربية 2: 187. 

]4]-تاريخ الفلسفة الغربية 2: 192.

]5]-تاريخ الفلسفة الغربية 2: 192. 

]6]-تاريخ الفلسفة الغربية 2: 192. 
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أي اهتامم، لوضوح انطالقها من عقدة ونظرة استعالء عنرصي، ومشبعة برؤية استرشاقية حاقدة. 

غري أننا مضطرون بحكم )التابو الثقايف( و)االنبهار( الذي تعيشه قطّاعات من الناس يف الرشق 

إزاء هذه األسامء وما تكتبه، أن نتعاطى معها بروح علمية، ونتنزّل عن سلّم األولويات هنا لنناقش 

بهدوء ما تضمنته من إفك!

بدايًة نحتاج إىل التوقّف مليّاً عند مفردة االبتكار واملعني بها والتي اتخذها )راسل( شامعة للذّم 

التعرّف إىل توفر الفلسفة اإلسالمية عىل عنارص اإلبداع واالبتكار  تارة واملديح أخرى، ثم نريد 

األصيل، وثالثاً نريد أن ال يصادر علينا )راسل( فيجعل بعض الدعاوى كمقدمات مسلّمة، لنعرف 

هل كان الفكر املدريس األسكواليئ يعترب منتجاً وفكراً جديداً وأفضل من أي فكر أنتجه النقلة 

أنفسهم، كام ادعاه برتراند )راسل( من دون أن يقدم وثائق ومؤرشات عىل ذلك؟

بدهي أن مفردة االبتكار ضبابية مطاطية ال يعرف عىل وجه التحديد مقصود )راسل( منها، فامذا 

أو منظومة فكرية باإلبداع؟ فهل اإلبداع هو خلق األفكار من العدم؟ أو  يعني أن نصف شخصاً 

هو التوفّر عىل أفكار السابقي وفهمها مع نقدها وتقويم ما يستحق التقويم منها وتتميم النواقص 

عىل  والرباهي  الشواهد  إبراز  مع  الهفوات  يتجاوز  متجانس  نظري  مركب  يف  صياغتها  وإعادة 

جدارته؟

ال نتصور أن يراد باإلبداع خلق األفكار من العدم، فاألفكار ويف كل املقاطع التاريخية التي 

عاشها اإلنسان، متثّل عملية تراكم يف التجارب واملعطيات، وهكذا نزوالً إىل اإلنسان األول الذي 

كان ملهامً من السامء أو حصل الفكر عنده بقفزة تطورية كيفية!

وهل بإمكان شخص أن يتنّكر لكل التجارب السابقة عليه ويبدأ من الصفر ثم نصفه باملبدع 

واملبتكر؟ إن مثل هذا الفرض غري متصور وغري عقالين باملرّة.

مبا  املجهولة،  الخيوط  واكتشاف  التدليل  وأمناط  الطرح  يف  الجدة  يعني  اإلبداع  كان  وإذا 

يتضمنه ذلك من هضم لألفكار السابقة واالستفادة منها، ومن عنارص الصحة واإلبداع فيها، فال 

مربر حينئٍذ لتوصيف فكر ما باإلبداع وجعله حكراً عليه فيام نبخس الحلقة الوسيطة من وصف 

االبتكار واإلبداع عىل الرغم من وجود نفس العنارص فيه؟ إذ ما أكرث العنارص يف الفلسفة اإلسالمية 

والتي ينطبق عليها ذلك التوصيف حقيقة، وكام سنتعرف إىل ذلك يف عنوان مستقل.

وأما بشأن الفكر املدريس األسكواليئ، فنحن ال نريد هنا أن نبخس ذلك الفكر حّقه، ولكننا 
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جرياً مع طريقة )راسل( ال نوافق عىل توصيفه بالفكر الجديد واألفضل من أي فكر أنتجه النقلة، 

توليفة  أنها متثّل  يعرف  التسمية(  يتحفظ عىل هذه  )وهناك من  الكاثوليكية  للفلسفة  املتابع  ألن 

ومزجاً بي عنارص اليونانيي وعقائد الكنيسة، إضافة إىل معطيات دخيلة فيها مأخوذة من فالسفة 

املسلمي.

عىل أن املستغرب جداً أن يصف )راسل( فالسفة املسلمي أمثال ابن سينا وابن رشد بالرّشاح، 

اليونانية  العنارص  إىل  الفلسفية  منظومتهم  إرجاع  بسبب  الفكر،  بأصالة  توصيفهم  عن  وينأى 

واإلسكندرية والهندية والفارسية القدمية، ثم يأيت يف ذات الوقت ويصف الفلسفة األسكوالئية 

بالفكر الجديد ويفّضله عىل فكر النقلة )املسلمي(، والحال أن نفس العنارص حارضة بقوة يف 

الفلسفي إىل حّد  البحث  تعدد املواقف من  فلسفة املسلمي يف  بل وتشرتك مع  األسكوالئية، 

املطابقة! فام مسّوغ أن توصف مرحلة الفلسفة األسكوالئية األوىل بأنها: »الفرتة العظيمة«]]]!

وإذا جاز لـ)راسل( أن يصف الفلسفة الدينية عند املتصّوفة بكونها »مزيجاً من العقائد الفارسية 

والتي ظهرت  املسيحية  الفلسفة  الغنوصية يف  التوجهات  التغايض عن  فهل ميكنه  القدمية«]2]، 

القديم  الرشق  بديانات  املسيحي  الالهوت  متزج  أن  وحاولت  للمسيحية،  األوىل  القرون  يف 

واألفالطونية الجديدة بالفيثاغورية؟

إن مطالعة ما كتبه إتي جلسون )-1884 978]( يف روح الفلسفة املسيحية يف العرص الوسيط، 

إثبات  الرغم من أن جلسون قد حاول جاهداً  قلناه، عىل  ما  القارئ املحرتم عىل حقيقة  توقف 

وجود فلسفة مسيحية. وبرصف النظر عن مدى اتفاقنا مع مساعيه، إال أن ما نريد التأكيد عليه هنا 

اتبعها )راسل(، وبيان ضحالة أحكامه وارتجالها وافتقادها للقراءة  التي  الطريقة  يتمثّل يف خطل 

انتقلت إىل بعض  الطريقة قد  املتأنية، وافتقارها للشواهد املقنعة. ومام يؤسف له أن مثل هذه 

األوساط يف الرشق!

بل إن جلسون قد نقل لنا يف مفتتح كتابه تصوراً شائعاً يف عامل الغرب يُقّرر: »بالغاً ما بلغت 

عظمة ما أنجزته العصور الوسطى يف ميدان األدب والفن، فإنها مل تفعل شيئاً قط يف ميدان الفلسفة 

لتستحق أن يطلق عليه اسمها، أعني أنه ليس مثة ما ميكن أن نسميه بفلسفة العرص الوسيط، ومن 

ثم فإن محاولة تحديد روح هذه الفلسفة ال بد أن يعني أوالً أن يبدأ املرء بتقديم الرباهي عىل 

]1]-تاريخ الفلسفة الغربية 2: 8. 

]2]-تاريخ الفلسفة الغربية 2: 191. 
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وأنا أحاول تحديد  بأنها مل توجد قط. ولقد وجدت نفيس-  التسليم  الفلسفة أو  وجود مثل هذه 

ماهيتها منقاداً إىل تحديد سمتها األساسية بأنها فلسفة مسيحية- وجهاً لوجه أمام مشكلة لها نفس 

الصعوبة السابقة، عىل الرغم من أنها من مستوى مختلف متاماً، وهي: إننا إذا أنكرنا وجود فلسفة 

للعرص الوسيط فسوف تكون فكرة الفلسفة املسيحية نفسها فكرة مستحيلة، وال بد عندئذ أن تنتهي 

هذه املحارضات كلها إىل هذه النتيجة: إن الناس يسلّمون مبا أنتجته العصور الوسطى من أدب 

مسيحي وفن مسيحي، لكن الفلسفة املسيحية موضوع نزاع وجدال..«]]].

يقّرر عدم وجود فلسفة يف العصور الوسطى  ينقله جلسون  الذي  التصور )الشائع(  وإذا كان 

وتوصيفها  لها،  والتبجيل  املديح  قيم  إضفاء  )راسل( يف  تفرّد  بها  يتمتع  قيمة  فأي  األسكوالئية، 

قبل  العرش  بإثبات  العقل  بديهة  تقيض  أال  الَنَقلة؟!  فكر  يفوق  الذي  الجديد  والفكر  باألفضلية 

النقش!.

هناية الفلسفة اإلسالمية

بعد أن تحدث )راسل( عن ابن سينا وابن رشد باقتضاب شديد ال يناسب ما قرره سالفاً من 

الفلسفة عند املسلمي: »ومل ميض عىل  جدارتهام باالهتامم الخاص! سّجل قائالً بشأن نهاية 

ذلك وقت قصري ]عىل إحراق كتب ابن رشد[ حتى أخذت أرض املسلمي يف أسبانيا تتقلّص 

بنسبة كبرية أمام غزوات املسيحيي، فانتهت الفلسفة اإلسالمية يف أسبانيا بابن رشد، وطغت عىل 

بقية العامل اإلسالمي موجة من التعّصب الجامد ألصول الدين، فانتهى بذلك التأمل الفكري«]2].

ثّم سّجل بعد ذلك: »ليست الفلسفة العربية بذات خطر من حيث أصالة الفكر، فرجال كابن 

سينا وابن رشد ال يزيدون يف جوهرهم عىل رّشاح، وإذا أطلقنا القول عىل وجه التعميم قلنا إن 

آراء الفالسفة املصطبغي بقدر أوفر من الروح العلمية، مستمدة من أرسطو ومن أتباع األفالطونية 

الجديدة، يف املنطق وامليتافيزيقيا.. فقد كانت املدنية اإلسالمية أيام مجدها تدعو إىل اإلعجاب 

يف الفنون ويف كثري من األساليب الفنية، لكنها مل تبّي شيئاً من القدرة عىل التفكري التأميل املستقل 

يف األمور النظرية، فأهميتها التي ال ينبغي أن يقلل من شأنها، هي أهمية الناقل، ذلك أن العصور 

والبيزنطيون  املسلمون  فجاء  والحديثة،  القدمية  األوربية  املدنية  بي  الطريق  توسطت  املظلمة 

العامة  املرصية  الهيئة  إمام،  الفتاح  عبد  إمام  د.  أ.  وتعليق:  ترجمة   ،18 إتني جلسون:  الوسيط،  العرص  املسيحية يف  الفلسفة  ]1]-روح 

للكتاب، الطبعة األوىل 2011.  

]2]-تاريخ الفلسفة الغربية 2: 189. 
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وعملوا- عىل الرغم من عجزهم يف النشاط العقيل الرضوري لالبتكار- عىل صيانة جهاز املدنية، 

وهو التعليم والكتب والفراغ الذي يُقىض يف تحصيل العلوم؛ وحّفز املسلمون والبيزنطيون كالهام 

بالد الغرب عىل النهوض بعد أن زالت عنها غمرة الربابرة، وكان حفز املسلمي إياها مرتكزاً أغلبه 

يف القرن الثالث عرش، وحفز البيزنطيي لها مركزاً معظمه يف القرن الخامس عرش؛ عىل أن الحافز 

يف كلتا الحالتي أنتج فكراً جديداً أفضل من أي فكر أنتجه النقلة أنفسهم، فأنتج حافز املسلمي 

الفلسفة األسكوالئية، وأنتج حافز البيزنطيي النهضة التي كان لها أيضاً أسباب أخرى غري ذلك«]]].

مل يأت )راسل( يف هذين النّصي عىل ذكر يشء جديد، وإمنا تابع يف ذلك رؤية املسترشقي 

األوربيي ومؤرّخيهم يف االنتقاص من شأن الفلسفة اإلسالمية، انطالقاً من عقدة العنرص والدم! 

ففي رأي صنف من املسترشقي أن العنرص السامي ميثّل تركيباً دنيئاً يف الطبيعة البرشية، ومن ثم 

فهو غري مؤهل لإلبداع واالبتكار سيام يف املجال الفلسفي الذي يحتاج إىل التوفّر عىل مستوى 

النشاط  الرغم من عجزهم يف  يؤكد: »عىل  املتقدم  نصه  )راسل( يف  نجد  ولهذا  متطّور!  عقيل 

العقيل الرّضوري لالبتكار«!

إن )راسل( يف هذه الرؤية- وهو يسّجل لنا هذا النص- ميثّل حلقًة يف سلسلة، فمن قبله سّجل 

هيغل )-1770 ]83](: »إن الرشق مل يشهد الفلسفة ألنه مل يعرف املفهوم«]2]. ونجد املسترشق 

الهولندي دي بور )-1866 942]( األستاذ بجامعة أمسرتدام، قد  سّجل ذات املعنى فيام يخص 

الفلسفة اإلسالمية، بل وتحّفظ حتى عىل إطالق تسمية الفلسفة اإلسالمية]3]! وهكذا فعل املسترشق 

الفرنيس أرنست رينان )-1823 892]( يف كتاب )ابن رُشد والرشدية(]4]، ومن بعده الفرنيس ليون 

جوتييه )-1862 949](. فكل هؤالء املسترشقي ومعهم )راسل( ينطلقون من عقدة عنرصية يف 

تحليالتهم وتقوميهم للفلسفة اإلسالمية، فضالً عن اتباعهم للطريقة اإلرجاعية، فينسبون كّل ما 

لدى املسلمي من أفكار وفلسفة للعهدين اليوناين والهندي.

وحتى تتضح لنا قيمة أحكام برتراند )راسل( يف هذين النّصي بشأن الفلسفة اإلسالمية، وكيف 

أنها تعكس صورة ارتجالية مشّوهة مجانبة للصواب، نحتاج إىل التوقف عند أمور:

]1]-تاريخ الفلسفة الغربية 2: -191 192. 

]2]-النّص والحقيقة )1(، نقد النّص، عيل حرب: -256 257، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء- املغرب، الطبعة الرابعة، 2005.

]3]-تاريخ الفلسفة يف اإلسالم، ت. ج. دي بور: 54، نقله إىل العربية وعلّق عليه: د. محمد عبد الهادي أبو ريده،  دار النهضة العربية، بريوت.

]4]-انظر: ابن رشد والرشدية، أرنست رينان، نقله إىل العربية: عادل زعيرت، دار إحياء الكتب العربية- القاهرة، 1957.
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أواًل: هل كان ابن سينا شارحًا؟

ألرسطو  ومتابعاً  شارحاً  كونه  عىل  يزيد  ال  سينا  ابن  أن  املتقدم  نصه  يف  )راسل(  لنا  سّجل 

وفلسفته. وحتى نتعرّف نسبة صوابيّة هذه الدعوى، التي ال نشك يف افتقادها املسّوغات الكافية، 

نقول:

ال ينكر أحد مكانة أرسطو طاليس يف الفلسفة، فهو املعلم األول الذي تتجه إليه األنظار والذي 

سيطر عىل املعرفة لقرون. كام ال ننكر أن ابن سينا ظل وفيّاً التجاه أرسطو يف املعرفة وفلسفة 

الوجود، وكان معجباً به واهتم برتاثه ورشحه، ولكن هذا الحب مل يحل دون االختالف معه ونقده 

والوقوف عىل مواضع قصور فلسفته وعامة رؤية املشائي، بل وتجاوزه والثورة عليه! فقد أعلم 

ابن سينا ثورته ضد أرسطو واملشائي يف كتاب منطق املرشقيي ويف التعليقات عىل كتاب النفس 

ويف رشح حرف الالم ورسالة الكيا، وكذلك يف الفصل األول من مدخل الشفاء.

ويف خصوص منطق املرشقيي، فقد تحدث ابن سينا عن نفسه وكيف كان يقدم طوال الوقت 

فلسفتي: واحدة لجمهور )البُلِّه( من األرسطيي، وأخرى مرشقية للخاصة من تالميذه، وقد عرّب ابن 

سينا عن موقفه من أرسطو وحدد منهجه الفكري يف نّص رصيح ال لبس فيه وميثّل يف ذات الوقت 

بالعلم شديدي االعتزاء إىل  إذ قال: »وملا كان املشتغلون  تاريخية مهمة يف هذا املجال،  وثيقة 

املشائي من اليونانيي كرهنا شق العصا ومخالفة لغة الجمهور، فانحزنا إليهم.. وأكملنا ما أرادوه 

وقرصوا عنه.. فإن جهرنا مبخالفتهم ففي اليشء الذي ميكن الصرب عليه، وأما الكثري فقد غطّيناه 

بأغطية التغافل، فمن جملة ذلك ما كرهنا أن يقف الجهال مخالفة ما هو عندهم من الشهرة بحيث 

ال يشّكون فيه ويشّكون يف النهار الواضح. وبعضه قد كان من الدقّة بحيث تعمش عنه عيون هؤالء 

الذين يف العرص.. أحببنا أن نجمع كتاباً يحتوي عىل أمهات العلم الحق الذي استنبطه من نظر كثرياً 

وفّكر مليّاً، ومل يكن من جودة الحدس بعيداً.. وما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إال ألنفسنا- أعني الذين 

يقومون منا مقام أنفسنا- وأما العامة من مزاويل هذا الشأن فقد أعطيناهم يف كتاب الّشفاء ما هو كثري 

لهم وفوق حاجتهم، وسنعطيهم يف اللواحق ما يصلح لهم زيادة عىل ما أخذوه«]]].

ويبدو أن )راسل( قد اعتمد عىل كتاب الشفاء فأدىل بدلوه! وإن كنُت أشّك يف اطاّلعه عليه!

كتاب  يف  الفالسفة  وسائر  املشائي  بي  للمحاكمة  سينا  ابن  تصدى  فقد  ذلك،  عن  فضالً 

]1]-منطق املرشقيني، ابن سينا: -2 4، دراسة وتقديم: املسترشق البارون كّرادي فو، بيت الوّراق للنرش، الطبعة األوىل، 2010.  
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اإلنصاف، وقد ظهرت نتيجة تلك املحاكمة يف كتاب )اإلشارات والتنبيهات( الذي ميثّل التحول 

الفكري والتطور الفلسفي عند ابن سينا، والذي نحسب أن )راسل( مل يطّلع عليه!

فمن الغريب كّل الغرابة أن يسجل لنا )راسل( أن ابن سينا ال يزيد عىل كونه شارحاً ألرسطو، 

فكأنه أطلق هذا الحكم من دون إطالع عىل تراث الرجل وسائر نظرياته وما قاله من أفكار. ولو 

أن )راسل( كان قد حّرر نفسه من األغراض الخاصة والرؤية املسبقة، والنزعة اإلرجاعية وعقدة 

العرق والعنرص، وقارن بي ابن سينا والفلسفة األسكوالئية التي اعتربها منجزاً وفكراً جديداً يف دنيا 

الغرب، ملا سّجل ذلك الحكم الجائر بحق ابن سينا، بل لوجد أن حكمه يصدق يف حق الفالسفة 

املدرسيي األسكوالئيي وال يصدق بحق ابن سينا.

ال نريد لهذه املقالة أن تفيض يف هذه النقطة الحتياجها إىل دراسة تفصيلية مستوعبة ومقارنة 

بي أرسطو وابن سينا، تظهر مواطن اللقاء ومواطن االختالف، وتركّز عىل تظهري إبداعات ابن سينا 

ونقده ومخالفته أرسطو واملشائي.

ثانيًا: ابن سينا والفلسفة األسكوالئية

غرباً،  امتدادها  يف  السينوية  خصوصاً  اإلسالمية  الفلسفة  وصورة  بالتاريخ  الجهل  موارد  من 

والتي وقع فيها )راسل(، ما نّص عليه من: أن ابن سينا مل يكن مهامً عند املسيحيي كأهمية ابن 

رشد وشهرته، وأن ابن سينا ظل يف أوربا مرشداً يف الطب من القرن الثاين عرش إىل القرن السابع 

عرش]]].

وحتى ندرك اشتباهات )راسل( ُنقّرر:

شكَّل ابُن سينا وآثاره الفلسفية وما أودعه فيها من أفكار ُملِهامً وأثراً بالغاً يف الفلسفة األسكوالئية 

الوسيطة، واملتتبع لآلثار الفلسفية املسيحية األسكوالئية يجد حضور ابن سينا يف أبحاث املعرفة 

أثبت  الفلسفة األسكوالئية  ابن سينا وأفكاره إىل  والوجود والنفس. وحتى نتعرف مراحل دخول 

نّصاً لآلنسة )والفريي( جاء فيه:

“قد بدأ هؤالء املرتجمون يف ترجمة الشفاء والقانون منذ النصف الثاين من القرن الثاين عرش. 

أما القانون.. فأما الشفاء فلم يرتجم كله، وما ترجم منه إمنا تدريجياً، فلم يرتجم من املنطق إال 

]1]-تاريخ الفلسفة الغربية 2: -187 188. 
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املدخل وأُهمل القسم الريايض جميعه. وترجم معظم الطبيعيات، كام ترجمت اإللهيات كاملة. 

وأما اإلشارات فلم يوجد منها إال بعض فقرات وردت يف كتاب )الدفاع عن اإلميان( لرميو تدوس 

حاريتنوس. وترجم أخرياً يف القرن السادس عرش إىل الالتينية أيضاً بعض رسائل ابن سينا ومن 

بينها رسالة األضحوية”]]].

ونذكّر هنا ببعض العنوانات التي تناولت هذا املوضوع من جوانب متعددة؛ فقد كتب مالكومل 

أوربا خالل  ابن سينا وأثرها يف  )فلسفة  النهضة(، وكتب جواشون  ابن سينا يف عرص  )أثر  بارها 

القرون الوسطى(، وكتبت والفريي )ترجمة ابن سينا إىل الالتينية وانتشارها يف القرون الوسطى(، 

وكتب البارون كارادي فو )ابن سينا(، وكتبت زينب الخضريي )أثر ابن سينا يف العصور الوسطى(، 

وكتابها اآلخر )ابن سينا وتالميذه الالتي(، وكتب أحمد حسن الرحيم )ابن سينا حياته وتأثريه يف 

الغرب(، وغريها من الدراسات التي عنيت بهذا الجانب من الفلسفة األسكوالئية. وقد استندت 

كل هذه الدراسات إىل نصوص فالسفة أوربا األسكوالئيي ومؤرخيهم ووثائقهم، وعاينت تأثري 

ابن سينا فيها. وبعد ذلك كله يأيت برتراند )راسل( لينفي برضس قاطع أهمية ابن سينا يف الفلسفة 

الوسطى األوربية ويرى فيها طبيباً عند األوربيي أكرث مام هو فيلسوف!

إن املعطيات التاريخية املتوافرة بي أيدينا، ونتائج الدراسات املتعددة، توقفنا عىل جهالة 

فّجة تتعلّق بحضور ابن سينا يف الفلسفة الوسيطة بأوربا، إىل جانب ابن رشد والكندي والفارايب 

)-874 950(. وكّل تلك النصوص واملعطيات توقفنا عىل طبيعة األحكام االرتجالية التي أطلقها 

قائالً  كتب  إذا  سوذرن،  ريتشارد  قرره  ملا  هنا  ولنستمع  الشأن.  هذا  يخص  فيام  )راسل(  السيد 

أساسياً  تعديالً  أدخلت  230]م  العام  بعد  ما  السني  إن عقود  قلنا  إن  نبالغ  لن   ..« الشأن:  بهذا 

عىل الالهوت والفكر األوربيي الكالسيكيي الذين اعتادوا عىل التفكري يف نطاق مصطلحات 

األوربيي  السياسيي  تحول  أو  ومصطلحاته،  ماركس  كارل  لغة  إىل  فجأة  وكينز  مارشال  ألفرد 

املقصود  التغيري  ماهية  بيان  قدماً يف  املصطلحي. وسأميض  ليني وعامله  لغة  إىل  الليرباليي 

من خالل مثل من الالهوت األوريب القديم.. وأمكن أخرياً تحديد املصدر األسايس املحتمل 

يف  الغرب  يف  أنصاراً  وتكتسب  تتسع  بدأت  التي  سينا  ابن  دائرة  نطاق  يف  يقع  وهو  للمسألة 

العقود الثالثة السابقة عىل العام ]24]م.. بيد أن هذه الرؤية للمسألة وجدت قبوالً لدى بعض 

]1]-ترجمة ابن سينا إىل الالتينية وانتشارها يف القرون الوسطى، والفريي: 343، القاهرة، 1952.
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املفكرين األوربيي يف القرن الثالث عرش تحت تأثري ابن سينا املستجد«]]].

كاف إلطالق  إطالع  توفّره عىل  وعدم  اإلسالمية،  والفلسفة  الثقافة  برجال  )راسل(  إن جهالة 

األحكام يف هذا الشأن، أمر اعرتف به )راسل( نفسه من دون أن يلتفت لذلك، فبعد أن تحدث عن 

الحضارة الفارسية وكونها موضع إعجاب من الوجهتي العقلية والفنية، نص عىل أنه مل يعرف منها 

سوى عمر الخيام! »ظلّت الحضارة الفارسية موضع إعجاب من الوجهتي العقلية والفنية، حتى 

جاءت غزوة املغول يف القرن الثالث عرش فقضت عليها قضاًء مل تقم لها بعده قامئة، والرجل 

 .[079 سنة  التقويم  أصلح  وقد  معاً،  ورياضياً  شاعراً  كان  الخيام،  عمر  هو  أعرفه  الذي  الوحيد 

والعجيب أن أقرب أصدقائه إىل نفسه هو الرجل الذي أنشأ مذهب الحشاشي الذي اشتهر عىل 

ألسنة الرواة باسم شيخ الجبل..«]2].

يشعرك )راسل( وكأنه يتحدث يف )مقهى شعبي(، وليس بصدد كتابة تاريخ فلسفة أّمة من األمم 

والحديث عن ثقافتها، فرتاه يتطرق ألمور ال ترتبط من قريب أو بعيد مبوضوع البحث!

تعوزه  مشّوش  مرتبك  نص  الفصل،  هذا  يف  )راسل(  كتبه  الذي  النص  إن  الحال  واقع  ويف 

الدقة واالطالع واملصادر، فأفىض ذلك إىل جنايات متعددة، توزّعت بي اختزال ثقافة وفلسفة 

الصفحات من اإلرجاع ملصدر من مصادر  املسلمي يف ثالث عرشة صفحة! وبي خلو تلك 

املسلمي يف تقرير تلك األحكام وما نسبه يف كلامته، وعىل خالف ما فعله يف سائر فصول كتابه!

لقد رصدت الدراسات الرصينة الحضور املبّكر البن سينا يف الفكر الغريب بشكل كبري، وكون 

ذلك الحضور يف الفكر املسيحي كان بوصفه مفكراً ال شارحاً، واستمر حضوره ليشّكل لحمة مع 

ذلك الفكر. واعتمدت تلك الدراسات عىل املصادر الالتينية والغربية باألساس]3].

املسيحي  الغرب  يف  ومؤلفاته  سينا  ابن  عىل  واإلقبال  السينوي  الحضور  شواهد  ومن 

خمسة  منها  وعرشين،  وأربعة  مئة  بلغ  ملؤلفاته  الالتينية  املخطوطات  عدد  أن  )األسكواليئ(، 

وأربعون لكتاب النفس. ويعد هذا العدد ضخامً للغاية إذا ما وضعنا يف االعتبار احتاملية أن عدداً 

آخر من املخطوطات إما ضاع أو تلف]4].

]1]-صورة اإلسالم يف أوربا يف القرون الوسطى، ريتشارد سوذرن: -97 98، ترجمة: د. رضوان السيد، دار املدار اإلسالمي، الطبعة الثانية 2006. 

]2]-تاريخ الفلسفة الغربية 2: 186. 

]3]-ابن سينا وتالمذته الالتني، زينب محمود الخضريي، مكتبة الخانجي- القاهرة، الطبعة األوىل، 1986. 

]4]-ابن سينا وتالميذه الالتني: -29 31. 
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هل كان املسلمون جمّرد شارحني؟

سار )برتراند راسل( عىل وفق الرؤية االسترشاقية يف اعتبار الفلسفة اإلسالمية مجرّد واسطة بي 

املدنية األوربية القدمية والحديثة، وإذا ما جاز لنا التعبري فإن االهتامم الذي وصف به )راسل( الفلسفة 

اإلسالمية كونها واسطة وناقلة، واهتامم سائر املسترشقي بهذه الفلسفة، ينطلق من محاولة التعرف 

إىل بدايات الفلسفة األوربية، والتوقف عند أدوارها املتعّددة، والجغرافيا املختلفة التي حلّت فيها.

يستطع-  ومل  راسل(،  )برتراند  أحكام  يف  واضح  بشكل  حارضة  الُعقدة  هذه  إن  الواقع  ويف 

بكل ما يدعيه من تحّرر فكري وموضوعيّة- أن يفلُت من آسارها، وأن ينصف الفلسفة اإلسالمية 

ورجاالتها وإن بحظ يسري. وإذا مل نستغرب من باحث غريب أن تستحكم عليه هذه الرؤية، ويتابع 

سلفه من املسترشقي، فاملستغرب جداً أن يكّرر بعض الكتاب يف ديارنا تلك الرؤية، ويتلّقفوا 

تلك األحكام االرتجالية الجاهزة كحقائق تاريخية مسلّمة، وينسجوا عىل منوالها. وهل ميكن بعد 

ذلك لباحث أن يدعي معرفته بإسهامات فالسفة املسلمي، وهو يخضع للرؤية التي تنظر للفلسفة 

اإلسالمية كانتقالة جغرافية مؤقتة للفلسفة األوربية!

اآلن نريد أن نتعرّف بشكل رسيع هل كان فالسفة املسلمي مجرّد شارحي؟ أو أنهم أبدعوا 

نسقاً خاصاً يف الفلسفة بعد إحاطتهم مبا ورثوه عن اليونانيي؟ وما مقدار ما أضافوه لتلك الفلسفة 

املوروثة؟

ورثها  التي  املسائل  أن   )[98[  1904-( الطباطبايئ  العالمة  الفيلسوف  الثّبت  الباحث  ذكر 

الفالسفة املسلمون من مدرسة أثنيا واإلسكندرية قد بلغت حوايل )200( مئتي مسألة يف حدها 

الدين  مدرسة صدر  دورة  اإلسالمية، ال سيام يف  للفلسفة  الفعيل  الرصيد  يتشكل  بينام  األعىل، 

الشريازي )-1572 640](، من حوايل )700( سبعامئة مسألة]]].

صدر  مدرسة  يف  اإلسالمية  الفلسفة  ومسائل  املوروثة  الفلسفة  مسائل  بي  التفاوت  هذا  إن 

الدين الشريازي )500 مسألة(، له دالالت مهمة جداً، فهو يؤرش بشكل واضح عىل مديات اإلبداع 

الفلسفي عند فالسفة املسلمي. بل إن املراجعة املتأنية والدقيقة ملا كتبه فالسفة املسلمي يف 

موسوعاتهم الفلسفية، توقفنا عىل أن مئتتي مسألة ورثوها من اليونان قد خضعت بدورها للتطوير 

]1]-إطاللة عىل حياة صدر الدين الشريازي ومنهجه الفلسفي، السيد محمد حسني الطباطبايئ، ترجمة: السيد عامر أبو رغيف، منشور 

ضمن مجموعة: دراسات يف الحكمة واملنهج: -261 262، دار الفقه للطباعة والنرش، الطبعة األوىل، 1426هـ.
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)-1919 979]( مسائل  الشهيد مطهري  األستاذ  نسق جديد. وقد جعل  اإلنتاج يف ضوء  وإعادة 

الفلسفة اإلسالمية يف أربعة أنحاء:

املسائل التي بقيت عىل صورتها األوىل تقريباً، ومل يحدث فيها أي ترصّف وتغيري وتكميل.. ]

وترسيخ . 2 أسسها  بتثبيت  كان  إكاملهم  ولكن  اإلسالميون،  الفالسفة  أكملها  التي  املسائل 

استدالالتها، بتغيري شكل الربهان، أو إضافة براهي أخرى.

املسائل التي ظلّت عىل عنوانها السابق، ولكن محتواها تغرّي كلياً، وأضحت شيئاً آخر.. 3

املسائل التي طرحت ابتداًء يف العرص اإلسالمي، وهي جديدة، يف عنوانها ومحتواها.. 4

ويف الواقع إن متابعة هذا البحث بشكل تفصييل يتطلّب دراسة خاصة تالحق تطور البحث 

املنطقي والفلسفي يف اإلسالم، يالحظ فيها املنطق والفلسفة، يتحدد يف ضوئها ما هو مرياث 

يوناين، وما جاء إضافة عليه من تقويم وتصحيح وتكميل، ثم يتم الرتكيز عىل املسائل التي طرحت 

ابتداًء يف الدورة اإلسالمية مضموناً وعنواناً، والتي تشكل شواهد إبداع فالسفة املسلمي. ومن 

دون شك، فإن دراسة من هذا القبيل كفيلة بالكشف عن حقائق كثرية جداً، ومام يؤسف له عدم 

توفر دراسة تعنى بهذا الجانب حتى كتابة هذه األسطر.

وهنا ال بد من االعرتاف بوجود تقصري كبري عند املهتمي واملشتغلي بالبحث العقيل )منطق 

/ فلسفة( يف أوساطنا العلمية، يرتبط بالعناية ببحث تاريخ العلوم واملسائل، والتتبع التاريخي لكل 

مسألة ومبدئها وتطوراتها، ِسوى خطوات أولية مهمة اضطلع بها األستاذ العالمة مطّهري]]]، لكنها 

تحتاج إىل متابعة وجهود جامعية مؤّسساتية.

وميكن هنا عىل سبيل اإلشارة التذكري مبسائل تعترب من إبداعات فالسفة املسلمي يف الفلسفة 

واملنطق، كام أوردها األستاذ مطّهري:

إعادة املعدوم،  امتناع  الذهني،  الوجود  الوجود،  الواقع والوجود، وحدة  الفلسفة: أصالة  يف 

املعقوالت  املاهية،  اعتبارات  الجعل،  مسألة  العلة،  إىل  اليشء  احتياج  ومناط  الفقري  الوجود 

الثانية الفلسفية، بعض أقسام التقدم، أقسام الحدوث، بعض أقسام الوحدة والكرثة، أنواع الرضورة 

واالمتناع واإلمكان، الحركة الجوهرية، تجرّد النفوس الحيوانية، التجرد الربزخي للنفس اإلنسانية 

الثانية،  الطبعة  الكتاب اإلسالمي،  دار  الرفاعي،  الجبار  العربية: عبد  نقله إىل  الفلسفة اإلسالمية، مرتىض املطهري،  ]1]-محارضات يف 

2003، ويف األصل الفاريس صدرت بعنوان: مقالت فلسفى.
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بالتسخري، وحدة  الفاعلية  البقاء،  الحدوث روحانية  النفس جسامنية  العقيل،  التجرّد  إىل  مضافاً 

النفس والبدن، تحقيق نحو تركب املادة والصورة، الوحدة يف كرثة قوى النفس، املعاد الجسامين 

الربزخي، كون الزمان بعداً رابعاً، قاعدة بسيط الحقيقة، العلم اإلجاميل يف عي الكشف التفصييل 

برهان  والقديم،  الحادث  بي  العالقة  نحو  تحقيق  واملعقول،  العاقل  اتحاد  الوجود،  لواجب 

الصديقي، تجرد قوة الخيال، تحقيق حقيقة اإلبصار وسائر اإلدراكات الحسية. وغريها.

إىل  القضية  تقسيم  القضايا،  اعتبارات  وتصديق،  تصور  إىل  العلم  تقسيم  فمنها:  املنطق  يف 

خارجية وذهنية وحقيقية، تكثري املوجهات، تقسيم القياس إىل اقرتاين واستثنايئ، بيان نحو آخر 

من عكس النقيض، تفكيك القضية معدولة الطرف عن القضية السالبة الطرف]]].

إن هذه العيّنة من املسائل التي أبدعها فالسفة املسلمي، شكالً ومضموناً، مؤرّش عىل تهافت 

لنهج جملة من املسترشقي، والتي تقّرر نفي األصالة واإلبداع  املقولة التي كّررها )راسل( تبعاً 

واالسرتجاعية  تارة،  بالشارحة  الفلسفة  هذه  َوسم  عىل  وترّص  اإلسالمية،  الفلسفة  عن  واالبتكار 

للفلسفة اليونانية، تارة أخرى، وتجهل أو تتجاهل النشاط العقيل اإلسالمي املبدع.

]1]-محارضات يف الفلسفة اإلسالمية: -58 78، الفلسفة اإلسالمية قبل صدر املتألهني.
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واملصطلحات  املفاهيم  تظهري  بإعادة  يُعنى 

العاملي  للفكر  معرفية  مفاتيح  بجملتها  تشكل  التي 

املعارص وإبرازها. 

كام تهدف موضوعاته إىل التعرّف إىل التحوالت 

هذه  حيال  املعرفية  الحركة  عىل  طرأت  التي 

حولها،  جرت  التي  املجادالت  وكذلك  املفاهيم؛ 

وأثر ذلك يف اتجاهات املدارس الفكرية والفلسفية 

وطريقة تعاملها مع كل مفهوم أومصطلح يدخل يف 

حقول استخداماتها.

عالم المفاهيم

علم اإلعالم
ميروسالف تودغمان، نيفس ميكلك

مواقع التواصل االجتماعي

عرض ملعاني املفاتيح االصطالحية



علم اإلعالم 
كيف نميز املعلومات الخاطئة من املعلومات املضللة؟

[[[

]*[ Miroslav Tudjman and Nives Mikelic ،مريوسالف تودغامن، نيفس ميكلك

 )WWW( يسعى املشاركون يف عمليات التواصل التفاعلية )خاصة يف وسائل اإلعالم التفاعلية

إىل تغيري مقاصدهم، وأهدافهم، وقراراتهم وأفعالهم – وكذلك مقاصد املشاركني اآلخرين يف عملية 

التواصل وأهدافهم وقراراتهم وأفعالهم. لذلك تتأثر سالمة املعلومات: حيث تظهر التغريات عىل 

شكل أخطاء تقنية دللية واجتامعية وتؤدي إليجاد املعلومات information، واملعلومات الخاطئة 

misinformation، واملعلومات املضللة disinformation، التي تصبح مسائل مقبولة ومفيدة يف 

علم املعلومات. 

هذه املقالة املشرتكة لألستاذين الباحثني يف علم املعلوماتية من جامعة زغربـ  كرواتيا مريوسالف 

تودغامن ونيفس ميكليك تيضء عىل الكيفية التي يستطيع فيها املستخدم متييز املعلومات الصائبة 

من املعلومات املضللة يف عامل امليديا.

المحرر

فهم  يف  كربى  أهمية  العلمية   Rafael Capurro كابورو  رافائيل  البارز  املنظّر  لكتابات  كان 

إبستيمولوجيا علم املعلومات )Capurro, [978, [985, [992, 2000(. فقد ختم تحليله أّسس علم 

املعلومات Foundations of Information Science بالكلامت اآلتية: “يدرس علم املعلومات، 

الذي يفهم كحقل بالغيـ  هرمنيوطيقي األبعاد الرباغامتية السياقية التي تتشارك  فيها املعرفة إيجاباً، 

University of Zagreb, Zagreb, Croatia ـ باحثان يف علم املعلوماتية من جامعة زغرب كرواتيا ـ*
ـ العنوان األصيل للمقال:

Information Science: Science about Information, Misinformation and Disinformation 

ـ ترجمة: طارق عسييل ـ مراجعة: إبراهيم املوسوي.



االستغراب

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

331

التقنية   من خالل أشكال االتصال  بوصفها معلومات، وسلباً،بوصفها معلومات خاطئة خصوصاً 

)Cappuro, 2000(. هذه إحدى االستنتاجات من تحليالته املرتكزة عىل املواقف التي تقول إن 

املعلومات يف جوهرها مرتبطة ببنية الفهم اإلنساين. أما علم الهرمنيوطيقا، فهو عىل عكس ذلك، 

يبّي النظرة الشمولية للعالقات بي اإلنسان والعامل. إنها مقاربة اجتامعية كام هي براغامتية، فالناس 

ليسوا جواهر فردة معزولة. وعليه ال يوجد دائرة خاصة أو ذاتية، معزولة عن الدائرة املوضوعية. “إن 

املعلومات، باملعنى الوجودي ـ الهرمنيوطيقي وسيلة للمشاركة املوضوعية واملوقعية يف عامل 

مشرتك«. )Cappuro   2000, (. يرى  كبورو  Cappuro، أن املعلومات ليست نتاجاً نهائياً للعرض، 

وأنها ليست شيئاً يبث من ذهن إىل آخر. واملعلومات ليست شيئاً مفصوالً عن الذاتية املنطوية، بل 

.)Cappuro, 2000( ”.هي البعد املؤسس “لوجودنا يف العامل مع اآلخرين

املعلومات  علم  أن  كبورو  فأطروحة  املعلومات.  طبيعة  حول  نقاش  يف  الخوض  نريد  ال 

األطروحة  ننقاش  أن  نريد  فحسب.  الدافع  هي  الخاطئة  واملعلومات  املعلومات  عن  العلم  هو 

الخاطئة  املعلومات  فهل  الخاطئة.  واملعلومات  املعلومات  يدرس  املعلومات  علم  إن  القائلة 

أو/ و املعلومات املضللة موجودة فعالً كموضوع لتوثيق املعلومات؟ وهل املعلومات الخاطئة 

واملعلومات املضللة هي ما ندرسه يف األنظمة املعلوماتية، وقواعد البيانات؟ وكيف ميكننا أن 

وإذا  املضللة؟  املعلومات  املعلومات عن  أو  الخاطئة،  املعلومات  املعلومات عن  نظرياً  منيّز 

جودة  )ال(  نقيس  أن  ميكننا  فكيف  االتصال،  عملية  يف  الصالحية  مقياس  هي  املالءمة  كانت 

املعلومات، واملعلومات الخاطئة واملعلومات املضللة يف نفس العملية؟ 

حتديد املصطلحات

من املعاين، يف  بريطانيا عدداً  information يف  لكلمة معلومات  أن  مقالته  رأى كوبريو يف 

املعلومات   misinformation معنى  إىل  أي  السلبية،  لصيغها  إشارات  تقريباً  يوجد  ال  املقابل 

املعلومات   misinformation السلبية  الصيغة  إىل   Schrader رشادر  أشار  حي  يف  الخاطئة. 

الخاطئة، ومشتقاتها: »األكاذيب، الرتويج،  التحريف، اإلشاعة، التضليل، الهذيان، الخداع، الخطأ، 

 .)Cappuro, 2000( »التمويه، التشويه، التزيي، التعريض، الكيد

قد ال تكون الصيغة السلبية ملفردة معلومات موجودة يف اللغة الكرواتية. توجد بعض الكلامت 

فكلمة   .misinformation كلمة  يقابل  معتمد  تعبري  يوجد  ال  لكن  الجديدة،  والتعابري  األجنبية 

 .)pogrešna obavijest.Bujas, [999(  ترتجم إىل  معلومات خاطئة misinformation
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ويُستعمل التعبري اإلنكليزي misinformation مكان املعلومات الخاطئة، و / أو املعلومات 

املضللة. إذ إن املعلومات الخاطئة Misinformation ال تصدر بالرضورة بقصد خداع املستعمل 

 )FBI أو تضليله، عىل الرغم مام جاء يف بعض القواميس املتخصصة )مثالً يف مصطلحات ال 

من أن املعلومات الخاطئة misinformation هي املعلومات information )التي تعّدها بعض 

أجهزة املخابرات بهدف تضليل ثقة األفراد واملنظامت أو الحكومات وخداعها وإفسادها«  )990] 

.) ,B.W. Watson

التي  الخاطئة عن قصد  املعلومات   “ Disinformation   هو  التضليل  فإن  أخرى،  من جهة 

والخداع.«   الرش،  فعل  عىل  والحض  املتلقي؛  إيذاء  إىل  خاللها  من  املعلومات  مزود  يهدف 

.).Klaic, [978(

وهي   )dezinformatsiya( رويس  أصل  إىل   اإلنكليزية   Disinformation كلمة  أصل  يعود 

وتعرّف  للعامة.  أو  أخرى  إىل  التي تصدر من حكومة  املزيفة عمداً  املعلومات  تستعمل مبعنى 

disinformation بطريقة مشابهة: »يستعمل املصطلح يف العمليات  التضليل  أجهزة املخابرات 

سمعة  لتشويه  تستعمل  التي  املحرفة  أو  الزائفة  األدلة  لتوصيف  املغطاة  واملخابراتية  الرسية 

.)B.W.Watson, [990(  .»الخصم

 misinformation لـ pogrešna obavijest نقرتح استعامل املصطلحات اآلتية باللغة الكرواتية

.disinformation  معلومات مضادة( لـ( protuobavijest و )معلومات خاطئة(

من  بالرضورة موجهة  وليست  مزعومة  معلومات  Misinformation هي  الخاطئة  املعلومات 

ميكن   quasiinformation و   pseudoinformation ومرادفاتها  للتضليل.  قصد  عن  املستعمل 

"كاذب"  تعني  )التي   pseudo السابقة  إن  املركّبة،  الكلامت  ففي  الغاية.  لنفس  أيضاً  تستعمل  أن 

السابقة  أما  املصطنع.  اليشء  فيه،  املشكوك  الزور،  املّدعى،  الشبيه،  املزيف،  تعني  باليونانية( 

 .).Klaic, [978(  »قبل الكلمة فإنها تعني “كام لو” “مّدعى”، »مفرتض quasi

لهذا فإن عبارة misinformation )املعلومات الخاطئة( ميكن أن تستعمل مبعنى املعلومات 

غري الصحيحة، وغري الدقيقة، واملحرّفة، والزعومة.

تضليل  إىل  تهدف  التي  البديلة  الخاطئة  املعلومات  تعني  فإنها   Disinformation عبارة  أما 

املعلومات  بدل  قصدياً  للخصم  الدقيقة  وغري  املزية  املعطيات  توجيه  يتّم  حيث  املستعمل. 
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أو  الكاذبة  املعلومات  هي   disinformation أن   Djordjevic دحوردجفيك  ويرى  الصحيحة. 

املعطيات غري الدقيقة. وميكن أن تكون أخباراً ملفقة، وأخباراً محرّفة جزئياً أو غري دقيقة، ويستعمل 

هذا املصطلح إذا كانت الرسالة مرتكزة عىل معطيات متناقضة عن الظروف الحقيقية، وإذا كانت 

مقبولة من الذي توجه إليهم )Djordjevic [960(. أما مرادفات disinformation فهي املعلومات 

كام   disinformation ليست  فالدعاية  املضادة.  واملعلومات  املعاكسة،  واملعلومات  املقابلة، 

ال ميكن تصنيفها يف خانة الـ misinformation، عىل الرغم من أن بعض املؤلفي يدرجونها يف 

 ،misinformation أما العالقات والفروقات بي الـ ،)Cappuro, 2000( الصيغ السلبية للمعلومات

املستوى  عىل  ال  النظري  املستوى  عىل  عنها  البحث  فيجب   disinformation والـ   والدعاية 

الداليل. 

نبدأ من فرضية أن الـ misinformation، والدعاية والـ  disinformation هي نتائج للمعالجة 

العرضية أو القصدية للتعامل مع املعلومات يف العملية التواصلية. ففي عملية التواصل، يتّم تبادل 

املعلومات بي املرِسل واملرَسل إليه. والـ Misinformation تسبق إفساد سالمة املعلومات يف 

أثناء التواصل. والـ Disinformation  تكون مسبوقة بالتالعب باملصادر، أي تكون نتيجة التالعب 

بصحة نسبة املعطيات إىل مؤلفها الحقيقي. أما الدعاية فهي عىل عكس ذلك تهدف إىل التالعب 

مبواقف املستعمل أي تهدف إىل التأثري يف اهتاممات املستعمل.

Disinformation و Misinformation و Information معيار التمييز بي

  مل تكن مصطلحات  Information و misinformation   وdisinformation   موضوعاً للبحث 

النظري يف علم املعلومات إال حديثاً. فاليوم، ال يقدم اإلنرتنت واملواقع االلكرتونية معلومات موثوقة 

وحديثة فحسب، بل تقدم أيضاً معلومات مضللة ومخادعة. ولذلك، يلزم استعادة معيار التمييز بي الـ 

information و misinformation  و  disinformation  وخصوصاً عىل اإلنرتنت. 

يقدم د. تاركزا D. Tarcza  وأ. بوكر A. Buker   املعيار التايل لتمييز املواقع اإللكرتونية التي 

:Disinformation و Misinformation و Information تزود بالـ

املواقع املعلوماتية تعرض املعلومات الواقعية. فهي تكشف عن املؤلف، وتشري إىل مصدر 

أو  األخطاء  من  وخالية  دقيقة،  املعلومات  هذه  مصداقية:  ذات  ومعلوماتها  وصاحبها،  املعلومة 

الذاتيات، وهي حديثة متاماً.
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أو  السابقة  للمعلومات  معاكسة  محرفة،  ألنها  والفوىض  الحرية  تجلب   Misinformations

معّدلة يف العملية التواصلية، و Misinformation تحمل أخطاء ومعلومات ذاتية منتهية الصالحية. 

وهي ال تكون دامئاً محاولة مقصودة لإلقناع بالخطأ، ألنها تعرّب عن وجهات نظر ميكن أن تكون 

غارقة يف الذاتية. 

 Disinformations تريد التضليل قصداً، وتخدع، وتغش. فاملؤلف الفعيل غري واضح. وال 

يوجد جهة اتصال، وال يوجد مرجعية فعلية ملصدر املعلومات، ال تاريخ لكتابتها وال تحديث، 

وال تعريف مبؤلفها. 

لتقييم  الخمسة اآلتية  أ. بوكر  A. Buker )2001( املعايري  D. Tarcza  و  تاركزا  كام قدم د. 

املعلومات عىل الشبكة:

املصدر.

الدقة. 

املوضوعية.

التداول.

التغطية.

ال يقدم د. تاركزا D. Tarcza  و أ. بوكر  A. Buker يف بحثهام تفسرياً نظرياً  لتصنيفهام. لذلك 

فإن تصنيفهام، الذي يتبع املعايري املذكورة أعاله، هو تصنيف براغاميت وبياين بالدرجة  األوىل. 
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)الجدول رقم 1: تصنيفات ناتجة عن تلخيص أطروحتهام(.

التغطيةالتداولالدقةالسند

املؤلفون 

والرعاة معروفون: 

إضافة إىل ذلك 

هناك عنوان لجهة 

االتصال وحتى 

تحذير من انتهاك 

حقوق الطبع.

تضم 

املعلومات 

معطيات 

واقعية: 

تعرض 

املعطيات 

بطريقة تسمح 

بالتأكد من 

صحتها.

املعطيات 

حول مصدر 

املعلومات، 

وزمانها ومكان 

صدورها، 

وتحديثها 

تامة.

وظائف 

التواصل: 

يوجد عناوين 

لجهات 

االتصال 

والروابط 

باملواقع 

األخرى أو 

صفحات 

االنرتنت.

ليس واضحاً 

من راعي املوقع، 

من ميلكه أو من 

هو املؤلف.

ليس 

للمعلومات 

دليل خاص  

حول 

املعطيات 

املقدمة: وال 

ميكن فحص 

املعطيات.

املعطيات 

عن مصدر 

املعلومات، 

وزمان 

صدورها 

ومكانه غري تام 

وقدمية. 

وظائف 

التواصل؛ 

هناك جهات 

اتصال وروابط 

مبواقع أخرى 

)صفحات 

إلكرتونية( 

لكنها تكون 

ناقصة أحياناً.
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املؤلف 

الحقيقي للموقع 

مجهول وال يوجد 

جهة اتصال.

ال تضم 

املعلومات 

حقائق واقعية 

مثبتة، تضم 

املعلومات 

معطيات غري 

دقيقة وكاذبة. 

املعطيات 

حول مصدر 

املعلومات 

وزمان 

مصدرها 

ومكانه غري 

موجودة أو ال 

يتم تحديثها. 

التواصل ال 

يؤدي وظيفته؛ 

التفاعل 

املستقبيل مع 

املوقع غري 

واضح.

حول سالمة املعلومات

تبادل   فيها  يتم  التي  العملية  بتصنيف  املعلومات  لسالمة  النظري  التفسري  يبدأ  أن  ينبغي 

املعلومات بي املرِسل واملتلقي. تبدأ املكتبة القياسية، والتوثيق ونظريات املعلومات بافرتاض 

أن املعلومات )املعطيات، الوثائق( يجب أن تبدأ من املصدر، تبث وتعالج وتخزن، ثم توزع عىل 

.)T.Saracevic, J.B.Wood )1981 M.Buckland )1994( املستخدمي

لكن حتى قبل تأسيس علم املعلومات بوقت طويل، كان معروفاً أن األبعاد الرمزية والداللية 

والرباغامتية تشري إىل اكتامل املعلومات. كام أن هذا القسم يقبل التطبيق يف نظرية املعلومات 

الرياضية لـ س. شانون  C. Shannon و و. ويفر  W. Weaver )1949( اللذين شددا عىل أنهام غري 

مهتمي بالبعد الرباغاميت أو الداليل للمعلومات، بل فقط بنقل اإلشارة من املصدر إىل هدفها. 

تقني  بعد  إىل  واملعلوماتية  الكمبيوتر  علم  املعلومات يف  اختزال متامية  يتّم  املوقف،  هذا  بعد 

فقط: بث اإلشارات، أي معالجة املعلومات من دون أي تعمق يف املعاين الرباغامتية والداللية. 

  Fuchs نظرياً، توجد مجموعة من املحاوالت لتعريف سالمة املعلومات، فقد سعى فوخس

 Unify Theory of Information( لتعريف توحيد نظرية املعلومات Hofkirchner وهوفكرشرن

UTI Fuchs, C., Hofkirchener, W., 2002( وذلك استكامالً من األطروحة القائلة يجب التمييز 

يف عملية تطور املعلومة املفردة بي املعطيات، واملعارف، والِحكم؛ أي إن املعطيات تتشكل 

عىل أساس التلقي املفرد. واملعطيات هي نقطة االنطالق لتشكيل املعرفة الالزمة للتقييم وصنع 

دامئاً  تكون  املعرفة  أن  املعلومات،  نظرية  توحيد  يف  جاء  وقد  للحكمة.  آخر،  بتعبري  أو  القرار. 

املعلومة  بها.  املحيطة  والظروف  لألحداث  وفقاً  دامئاً  تقرر  فالذات   : الخارجي  بالعامل  متصلة 
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الواحدة هي املعلومة التامة، ولها ثالثة مستويات، البيانات، املعارف، والِحكم.

عىل املستوى األول، تدرك اإلشارات من املحيط، فاإلدراك هو الفعل الذي يشتمل عىل تلقي 

.data  اإلشارة وفهمها: الوحدة الجديدة تسمى بيانات

عىل املستوى الثاين، تفرس املعطيات، أي يضاف معنى للمعطيات وتتشكل املعرفة. فالتفسري هو 

عملية الفصل بي اإلسقاط واالستدماج. تطبّق املعرفة املوجودة عىل املعطيات باإلسقاط، مبعنى 

إسقاط النسق عىل الحقيقة. أما يف االستدماج، فيتم تفسري املعطيات الجديدة وفقاً لعالقتها ببنية 

املعلومات املوجودة التي تنشأ عنها بنية املعرفة الجديدة. وبتعبري آخر، يستدمج النسق الواقع يف 

بنيته. واإلسقاط واالستدماج هام مثريان المتناهيان للمعرفة. لذا ميكن القول إن البيئة ال ميكن أبداً 

أن تحدد املعرفة بالكامل. ولكن املعرفة أيضاً ال تتشكل بالكامل بشكل مستقل. وال هي تتشكل من 

البيئة بالكامل. فاملعرفة هي نتيجة تفسري املعطيات وهذه العملية تشتمل عىل تجربة وحقائق. 

عىل  املعرفة  وتقيّم  بأهدافها،  خاص  سياق  يف  املعرفة  الذات  تضع  الثالث،  املستوى  عىل 

أساس املعلومة الواحدة التي تحتوي عىل قيم، ومعايري، وقواعد، وآراء، وأفكار، ومعتقدات. تبدأ 

هذه العملية يف حال اضطرار الذات للترصف من أجل حل املشكلة. ويف هذه الحاالت، يتّم تقييم 

العرفة ويضاف إليها املعنى. وتتألف عملية التقييم من وصف ونصح. الوصف هو تطبيق قواعد 

التقييم املوجودة يف عملية حل املشكلة التي ال تتغري يف أثنائها  قيم الشخص ومعايريه. والنصح 

عند  الجديدة  واملعتقدات  والقواعد  واملعايري  والقيم  التجارب  أثنائها  تظهر يف  التي  العملية  هو 

الشخص.

ميكننا، وفقاً لتفسري  Fuchs وHofkirchner للمعلومة الواحدة، أن نستنتج ما يأيت:

املعطيات نتيجة لتلقي اإلشارة التي تدخل إىل النسق وإدراكها.

تنتج املعرفة عن تفسري العالقة بي موضوع املعرفة واإلشارة.

التي  واملشكلة  )القرار(  الفعل  بي  العالقة  من خالل  وقيمتها  املفردة  املعلومة  معنى  يتحدد 

تواجهها الذات العارفة.

غري أن فوخس Fuchs  وهوفكرشرن Hofkirchner يلفتان انتباهنا وبسبب مقنع إىل املعلومات 

االجتامعية، التي تصدر عن النشاط االجتامعي. والعالقات االجتامعية تتأسس يف أثناء النشاط 

املتبادل لفردين  فاعلي.  إذ يعتقد أن التعاون االجتامعي يحصل عندما تنشأ العالقات االجتامعية 
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العالقات  أثناء  تنشأ يف  التي  والقواني  والقواعد  والقيم  املعايري  تعترب  لذا  االجتامعي.  والتفاعل 

االجتامعية معلومات اجتامعية ألن األفراد مضطرون لالشرتاك بالرأي نفسه من أجل تفسري الواقع 

وبنائه. وهذا يؤكد عىل أساس نشاطهام وتفاعلهام االجتامعيي. 

من هنا كان التأكيد اآليت، الذي قدمه فخس وهفكرشرن مهامً لتفسري سالمة املعلومات: »الفعل 

االجتامعية  العالقة  االجتامعية ألن  العالقة  لتأسيس  كافياً  ليس رشطاً  لكنه  االجتامعي رضوري، 

ال يلزمها العالقة بي العوامل: فالعامل األول ميكن أن يرتبط بنشاط الثاين، لكن الثاين ال يحتاج 

.).Fuchs, C., Hofkirchener, W., 2002(  »لالرتباط بنشاط األول

  information, misinformation واآلن ميكننا العودة إىل التفسري النظري للفرق بي

 .disinformation و

تتأكد سالمة املعلومات وفقاً لـ Unify Theory of Information من خالل وحدة املعطيات 

ومعنى املعلومات. واملعلومات املكتملة هنا، هي املعلومات التي تتلقى اإلشارات بدقة وتدركها، 

ثم تفرس املعطيات بشكل صحيح وتطبق املعرفة قصداً من أجل حل املشكلة. 

وقد يحصل تعطيل سالمة املعلومات عىل مستويات ثالثة:

مستوى سالمة املعطيات.

مستوى سالمة املعنى.

مستوى صنع القرار.

يف الحالة األوىل، يحصل خطأ يف بث و/ أو تلقي اإلشارة.

يف الحالة الثانية، يف أثناء التفسري، مثة احتامل لنوعي من األخطاء، إما أن تخطئ اإلشارة يف 

التوجه إىل املوضوع املعريف، أو أنها توجه إىل موضوع معريف خطأ. 

يف الحالة الثالثة، تنشأ عالقة خاطئة بي املعلومات والفعل، سواء أكانت تقديرات خاطئة قامئة 

عىل معلومات خاطئة misinformation و / أو عىل قرار خاطئ. واضح أن املستوى الثاين يتضمن  

فإن املعطيات  معاً. وعليه  الثاين واألول  يتضمن  الثالث  أن املستوى  األول، يف حي  املستوى 

الخاطئة هي أساس التفسري الخاطئ، بينام يؤدي التفرس الخاطئ إىل تقييم خاطئ وقرارات خاطئة. 

املعطيات وصوالً  تشكيل  عملية  أثناء  املعلومات يف  ترابط  االعتبار سالمة  بنظر  اخذنا  وإذا 
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إىل املعنى وصنع القرار، فإن سالمة املعلومات تراعي املعلومات بشكل أسايس من وجهة نظر 

الوظيفة املعرفية.  تفرس وحدة نظرية املعلومات  Unify Theory of Information املعلومات 

باعتبارها نتيجة لألفعال املعرفية التي تشمل اإلدراك والتفسري والتقييم. 

لذلك أعلن أن إعاقة سالمة املعلومات هي:

الخطا التقني: الخطأ يف نقل املعطيات أو خطأ يف إدراك املعطيات. ينتج من األخطاء التقنية 

 .misinformation معطيات خاطئة، أو بتعبري آخر

تشكل  الخاطئة  فاملعاين  التفسري.  يف  خطأ  أو  املعنى  إضافة  يف  خطأ  الدليل:  الخطأ 

misinformation وكذلك سوء فهم يف العالقات االجتامعية. لهذا فقد تشكل األخطاء الداللية 

.disinformation أساساً للتضليل

الخطأ االجتامعي ـ خطأ يف تقييم املعلومات واستعاملها. فاملعطيات الخاطئة والتفسريات 

قرار وفعل خاطئ.  أو   / و  للهدف،  للمشكلة، وتحديد خاطئ  تقدير خاطئ  تؤدي إىل  الخاطئة  

الرئيس  القرار هو املهمة األساسية والهدف  السلوك االجتامعي وصنع  ألن حصول األخطاء يف 

.disinformation للتضليل

أن  املعرفية،  الوضيفة  نظر  وجهة  من  املعلومات  لسالمة  التصنيف  لهذا  ميكن  كيف  يهم  ال 

يساعد يف فهم طبيعة information و  misinformation  و  disinformation فهذه املقاربة ال 

.disinformation  و  misinformation توفر اإلجابة التامة عن سؤال كيف وملاذا ميكن تشكيل

فلرنجع إىل الفروقات بي misinformation  و  disinformation )الجدول رقم2( كام قدمها 

Tarcza and Buker )2001(  نجد أن مصدر التضليل disinformation أو املناورة باملعلومات ال 

يكون يف العملية املعرفية، لكن يف التالعب بـ:

مصدر املعلومات: املصدر مجهول. 

مؤلف املعلومات: املؤلف غري معلوم.

مرسل املعلومات: التواصل مع املرسل غري متاح.

بالتايل:  نحن ال نسعى إىل االبتداء بـ misinformation و disinformation أوالً يف العملية 

نتاج رمزي  إن املعلومات  القائلة  نعود إىل األطروحات  التواصل. ولهذا،  املعرفية بل يف عملية 
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 .)M. Tudjman, [990, [99[( يتحدد بالوظيفة التواصلية واملعلومات والذاكرة

بشكل  مرتابطة  تشكلها  التي  الجزئية  الوظائف  لكن  ككل  تتطور  رمزي  كنتاج  واملعلومات 

من  تافهة  وهي  لها  أهمية  وال  ثابتة،  ليست  والعالقات  الوظيفة  املتداخلة  فالروابط  ينفصل.  ال 

وجهة نظر إدارة املعلومات. إن تغري الروابط املتداخلة تشكل امليزة الرئيسة ومضمون الحوسبة 

.)M. Tudjman, [990, pp.[20( وهذا يعني أنها تغري إدارة املعرفة الوظيفية computerization

misinformation and disinformation الجدول رقم 2: الفروقات الرئيسة بني

MISINFORMATIONDISINFROMATION

املؤلف الحقيقي غري واضحراع غري محددالسلطة

ال يوجد أدلة واضحة عىل الدقة

الحقائق

ال يتم التحقق من املعلومات بالوقائع

ال يكشف عن املصادر الحقيقيةوجهة نظر شخصيةاملوضوعية

املعلومات يف وقت االبتداء أو قدميةالتداول

التحديث مفقودة

التفاعل غري ممكنالوظيفة التواصلية جزئيةالتغطية

أشكال االتصال ونامذج املعلومات

الوسيلة  هو  النرش  وكان  التناظري  الشكل  عىل  تسجل  الحاسوب  ظهور  قبل  املعرفة  كانت 

أنواع  شامالً  لكل  النرش بوصفه مصطلحاً  يستعمل مصطلح  لتبادل املعارف.  الوحيدة  اإلعالمية 

املطبوعات )الرسائل العلمية، الدوريات، املطبوعات املتسلسلة إلخ.( وأيضاً لكل أنواع البحوث 

املعرفة  تنقل  واملطبوعات  إلخ.(.  واألبحاث،  واملقابالت،  )املقاالت،  الطبوعات  تحويها  التي 

من  املعرفة محدودة  كانت  لقد  والالمتغري.  الثابت  السجل  أي عىل شكل  التناظري.  عىل شكل 

الكتاب، أي املطبوعة،  لتمثيل املعرفة. فلامذا كان  ثابتة  التي تستخدم كمنطقة  خالل املطبوعة 

للمعرفة منذ غوتنربغ  Guttenberg ؟ ألن العملية املعرفية بأكملها، من اإلدراك والعرض  مرادفاً 

إىل تقييم املعرفة، متمثلة، ومحتواة، ومكتملة يف املطبوعات. وكان املؤلف مسؤوالً عن إيجاد 
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مصادر البيانات، والتزويد باألدلة واتخاذ القرارات. ليست املطبوعة إال مضاعفة للوثيقة األصلية. 

التي  إلخ.(  املقابالت،  ومجرو  املحرر،  )النارش،  اإلضافية  امليكانيزمات  بعض  متلك  أنها  غري 

تقدم ضامنات لصدقية وموثوقية املعرفة، لكن وظيفة التواصل ال تؤثر يف بنية املعرفة. ألن مهمة 

وظيفة التواصل هي مضاعفة املعرفة املسجلة بالطريقة التي  ميكن أن توزع بها عىل أكرب عدد من 

املستعملي.   

إن جمع املطبوعة ومعالجتها وتخزينها واستعاملها هو املهمة الوظيفية للتوثيق. وهذا يعني أن 

دورة حياة املعرفة التي تحويها املطبوعات تتحدد من خالل إيجاد املطبوعة وجمعها، ومعالجتها، 

وتخزينها واستخدامها. 

الوظيفية  واملهمة  املعلومات  توثيق  مكانز  أو  املكتبة  يف  منتظمة  املطبوعات  فإن  هنا  ومن 

للمعلومات هي تأكيد الوصول إىل املكنز أو إىل املوضوعات املكتبية الخاصة أو املادة التوثيقية. 

لكن تقييم املعلومات  يعود إىل املستخدم حرصاً، وإىل حاجاته وفطرته السليمة. فاملستخدم هو 

الذي يقيم املعلومات، بينام يؤكد كل نظام توثيق املعلومات فقط عىل انتقاء املطبوعات. لهذا 

فإن عمر املطبوعات مرتبط بقيمة استخدامها، أي عدد قروض املطبوعة يف الوحدة الزمنية وليس 

.)C.Couture-J.J.Rousseau, 1987( بقيمتها املعرفية

املطبوعة وسيلة  تلّق إعالمية )L.Floridi, [996(. والتغيري الجذري يف إدارة املعرفة بدأ من 

 Weaver وويفر Shanon  خالل تقديم وسائل اإلعالم الرقمية. سبق اإلعالن عن هذا التغيري شانون

 .)Mathematical theory of information )1949 يف كتابهام

فقد شددا بوضوح عىل أنهام يتعامالن مع بث اإلشارة فقط وليس مع البعد الداليل والرباغاميت 

وسيلة  من  نقلها  ومن  اإلعالم،  وسائل  عن  البيانات  فصل  من  الرقمي  السجل  ميّكن  للمعلومة. 

إعالمية إىل أخرى، أو بتعبري آخر، متّكن الوسيلة الرقمية املقاربة التفاعلية ملضمونها. أما نتيجة 

هذا التواصل التفاعيل فهي فصل البيانات عن معناها األسايس. وبفضل الفرص الجديدة للتواصل 

أو  املعلومات  هناك حق حرصي ملؤلف  يعود  األولية. ال  املعلومات  التفاعيل، تضعف سالمة 

التفسري  يصبح  وهنا  وتقييمها.  ورشحها  عرضها،  عند  أي  املعرفة،  تشكيل  عملية  عىل  للمراقبة 

والتقييم ممكني بالنسبة للمستخدم. لذا تكتسب املعلومات قيمة جديدة؛ أي تصبح مالمئة. كام 

تكتسب البيانات قيمة جديدة بالنسبة للمستخدم ألنها توضع يف سياق جديد وتُعطى معنى جديداً. 

لكن املالءمة تعرف بأنها »قياس الفاعلية يف عملية التواصل«  )Saracevic, [975( أو بدقة أكرث، 
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املالءمة قياس لوظيفة التواصل متاماً كام يكون الصدق مقياساً للوظيفة املعرفية. 

بفضل وسائل اإلعالم الرقمية وتكنولوجيا االتصال عن بعد تحول السجل إىل نص قابل للنقل. 

ميكن أن ترتاكم املعلومات الرقمية وتنتقى وتعالج وتعدل وتطبق وتستعمل يف حاجات جديدة. 

ويصبح النص وسيلة قابلة للنقل وحاملة ملعان مختلفة كثرية  لديها رسالة معرفية أولية للمؤلف لكن 

بالنسبة للمؤلف تكتسب قيمة اتصال جديدة – تصبح املعلومات مالمئة الستعامل مستقبيل ما.

غري أن املؤلف واملستخدم يتفاعالن مع البيانات، وتحديداً مع الجزء األسايس من النصوص. 

بتفسري اإلشارات التي يتبادلونها والتحقق منها. األول من خالل  وهذا يعني أنهام محكومان معاً 

تفصيل الرسالة )وظيفة املعلومات املعرفية(، والثاين من خالل فك رموز معناها  )قيمة التواصل(. 

بنك  املعلومات،  أنظمة  البيانات،  )قواعد  النص  جسم  يف  املنتظمة  املعلومات  أن  يعني  وهذا 

البيانات، منظومات الخرباء، إلخ.( تحددها أساساً وسائل اإلعالم الرقمية واملقاربة التفاعلية.  

:)V. Floridi, [996( لقد سبق لنا ذكر التصنيف اآليت

.W-media وسائل إعالم انفعالية ذات اتجاه واحد أو

.WW-media وسائل إعالم تفاعلية ذات اتجاهي أو

وميكننا بسهولة أن نضيف مجموعة أخرى لهذا التصنيف:

WWW- اليوم، اإلنرتنت هو منوذج من الوسائط املتعددة التفاعلية للشبكة العنكبوتية العاملية

.networked

إنها مدونات معرفية متعددة منترشة عىل الشبكة ترتبط بعدد من جوانبها. ودورة حياة املعلومات 

 :)V. Floridi , [996(  عىل اإلنرتنت تتحدد من خالل املراحل اآلتية

اإليجاد.

التخزين.

االسرتجاع.

التحديث.

)املعرفة(  املعلومات  من  النوع  هذا  واستعامل  والتوزيع،  والتنظيم،  العرض،  إن  وبالنتيجة، 

 .)WW-media( ووسائل اإلعالم التفاعلية )W-media( مختلف متاماً عن وسائل اإلعالم االنفعالية
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فقد سبق أن ذكرنا أن املؤلف هو املسؤول عن العرض، وعن تفسري وتقييم املعلومات بوسائل 

االتصال االنفعالية. وكذلك يف الوسائط املتعدد التفاعلية، يبقى املؤلف مسؤوالً عن العرض لكن 

املستخدمي والوسطاء يشاركون أيضاً يف عملية التفسري والتقييم. هنا نستعمل مصطلح الوسطاء 

مبعنى أنظمة املعلومات، وبنوك البيانات، وقواعد البيانات وكل البنى األساسية لتوثيق املعلومات 

التي تسهم يف عملية تجميع املعلومات وتخزينها ومعالجتها واستعاملها. 

يف أنظمة املعلومات التفاعلية WW- media تكون كل أنواع أنظمة توثيق املعلومات وسائط 

باتجاهي بحيث يكون مؤلف  تفاعلية  أنظمة  إنها  بي مؤلف املعلومات )املرسل( واملستخدم. 

املعلومات واملستخدمون متفاعلي مع النظام لكن ليس يف االتصال املبارش مع البيانات املرتدة.

لهذا عىل الرغم من أن املعلومات التفاعلية WW- media تكون منتظمة عىل الشبكة online، يوجد 

دامئاً انفصال متفاوت الدرجات بي نظام االتصال األويل ونظام املعلومات، بوصفه وسيطاً للمعلومات 

األولية. وبسبب هذا، ميكن اعتبار مؤلف املعلومات املرسل واملسؤول عن عرض املعلومات. 

فيام يخص WWW-media مل يخرس املؤلفون هويتهم، بل تغريت خاصية املؤلف وخاصية 

مصدر املعلومات. قيد املؤلف يتحدد موضوعياً، إضافة أنه من خالل املؤلف ومساعد املؤلف، 

ومن خالل رعاية املوقع اإللكرتوين وبطريقة غري مبارشة من خالل مزود خدمات االنرتنت. مل 

ومزود  اإلنرتنت،  اآلن  هو  بل  وثيقة،  أو  مؤسسة  أو  فقط،  واحداً  شخصاً  املعلومات  مصدر  يعد 

الخدمات، واملوقع اإللكرتوين. 

لذلك  ونتيجة  املعلومات.  إيجاد  يف  الجدد  الوسطاء  من  عدد  يشارك   WWW-media يف 

يزداد عدد املشاركي الذين يحددون مؤلف املعلومات ومصدرها. فقد غري حضورهم الثابت يف 

االتصال والتفاعل مع املستخدمي طبيعة التواصل من أساسها. يكون مصدر املعلومات الجديد 

حارضاً بحيوية عىل اإلنرتنت، ألنه يولد ويحدث معلوماته من ذاته.  ألن رعاة املوقع اإللكرتوين 

ومؤسسيه مهتمون بعرض املعلومات باسم املؤلف وباسم مصدر املعلومات أيضاً.

مدونات املعرفة يف أنظمة  WWW-systems مفتوحة أمام أعداد املشاركي الذين يشكلون 

مدونات  أن  ونوعه. كام  املعروض  املضمون  كم  االعتبار  بنظر  األخذ  وكذلك  االسايس  جزءها 

املعرفة عىل WWW-media تحّدث نفسها باستمرار. فليس من يحافظ علها ويحّدثها املستخدمي 

والوسطاء فقط، بل يحدثها املرِسلون أيضاً، أما األجزاء التي ال يحافظ عليها وال يتم تحديثها تلقائياً 

فتصبح قدمية وتنتهي.
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اليوم  لكنها  ملعالجتها.  وقواعد  معروفة  بداية  لها  الشبكة  عىل  مجودة  وسائل  هي   WWW

أنظمة مفتوحة بكل ما للكلمة من معنى. بالنسبة لنسب املعلومات، وعدد املستخدمي، واملزود 

باملعلومات، إلخ. فان حجم منظومتها غري خاضع للسيطرة. إضافة إىل أن اإلنرتنت وسيلة إعالمية 

تفاعلية، عىل الرغم من العالقات املتغرية  الكثرية بي مزود الخدمة واملستخدم. فكل مستخدم ميكن 

أن يصبح مزود معلومات وكل مؤلف قد يصبح املستخدم الذي ال يحتاج إىل وسيط يف تفاعله. هذا 

ممكن فقط ألن وظيفة املعلومات )وظيفة اختيار وتنظيم املعلومات( مرتبطة متاماً بوظيفة التواصل 

)وظيفة نرش املعلومات وتوزيعها(. النص القابل للنقل يتغري إىل نص تشعبي  hypertext و/ أو اىل 

نص متعدد الوسائط، منظم بطريقة ميكن من خاللها البحث عنه واستخدامه وفقاً لكل املعايري – 

بدءاً باللحظة التي تم إطالقه فيها. تلك الخاصية تربط املؤلف وتساويه باملستخدم وتحولهام إىل 

مشاركي يف االتصال، حيث يسعى كل منهام إلنجاز فوائد االتصال وإشباع حاجاته التواصلية. 

يف كل اتصال، مؤلف املعلومات هو املشارك النشط، وهو يريد عند بث املعلومات التأكيد 

عىل فوائد التواصل لذاته، أي إن التواصل ليس غاية يف ذاته طاملا سعى املستخدم للمعلومات 

املالمئة إلشباع حاجاته ومطالبه، يريد مرسل املعلومات إشباع حاجاته التواصلية واالجتامعية من 

خالل إرسال املعلومات املالمئة من أجل تحقيق الهدف.

نظر  وجهة  من  فإنها  املوجودة،  املختلفة  املعلومات  مناذج   عدد  عن  النظر  برصف  لكن 

املرسل ليست مكتشفة فقط ألن املرسل يف W و  WW- media  كان املشارك املتلقي يف عملية 

الوسطاء  هي   WW-media و    W مع  تتعامل  التي  املعلومات  أنظمة  آخر،  بتعبري  املعلومات. 

التواصل  عمليات  تتداخل  WWW-media حيث  األساسية. يف  التواصل  أنظمة  ومساعدو  فقط 

يجب  لهذا  الحقول.  بعض  يف  انحل  أن  سبق  وقد  باالختفاء  الفاصل  الخط  يبدأ  واملعلومات، 

مراجعة فاعلية نظام االتصال، مع األخذ بعي االعتبار مالءمته للمستخدم وفائدة املرسل أيضاً.

WWW مالءمة املعلومات املوجودة عىل الشبكة العنكبوتية

مع ظهور وتطور نظام اسرتداد املعلومات، بات اسرتداد املعلومات املالمئة وتأمينها املهمة 

الرئيسة لهذه املنظومات. وباتت املالءمة منذ ذلك الحي هي املسألة الرئيسة لعلم املعلومات، 

التي تستخدم يف تحليل خدمات املعلومات واملفهوم النظري املالئم لتقييم تبادل املعلومات 

فإنه ال يوجد  العلم،  الحال مع كل املفاهيم األساسية يف  ولفهم معالجة املعلومات. وكام هي 

لفاعلية  أنها معيار  تفسري املالءمة عىل  يتم  فعادة  تعريف واحد ملصطلح املالءمة.  إجامع عىل 
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بعض  وألن  املستخدم.  ومطالب  املعلومات  إىل  الحاجة  إشباع  أجل  من  املعلومات  معالجة 

املؤلفي اعتربوا أن للعوامل املختلفة التي تحدد عملية تبادل املعلومات تأثرياً حاسامً يف فاعلية 

معالجة املعلومات، فقد نشأ تفسري مختلف للمالءمة. 

املعالج،  واملوضوع  واملقصد،  املعلومات،  نظام  نظر  وجهة  من  املالءمة  تفسري  ميكن 

.)Saracevic, [975(  .واملوضوع املعريف، واالنتامء، وكذلك من وجهة نظر منطقية وبراغامتية

املالءمة )يف نظرية علم املعلومات( ال تفرس من وجهة نظر مرسل املعلومات. وهناك سببان 

أساسيان لذلك: األول، وكام ذكرنا سابقاً، هو أن يف منظومات املعلومات التي تتعامل مع عملية 

W و  WW-media، ال يكون مرسل املعلومات )املؤلف( مشاركاً فعاالً يف تبادل املعلومات. 

فأنظمة املعلومات هي مجرد وسائط بي املستخدم ومرسل املعلومات ألن هذه األنظمة ال تضمن 

التواصل املبارش بينهام.

السبب الثاين لعدم استكشاف اهتامم مرسل املعلومات بتبادل املعلومات هو أن علم املعلومات 

بأنه  يعرّف  املعلومات  علم  وإن  العلمية.  املعلومات  أسايس مبعالجة  بشكل  يهتم  البدايات  يف 

 A.J.Mihajlov, R.S.Giljarevski,( العلمية  بنية املعلومات وخصائصها  حقل علمي يستكشف 

بأنه حقل يُعنى باملعلومات العلمية، فإنه ُعني  977](. ورغم أن علم املعلومات مل يعرّف دامئاً 

للتواصل العلمي منذ  بشكل أسايس باملعلومات العلمية واالحرتافية وكان قبل كل يشء موجهاً 

.)Tudjman, [990( .البدايات

فال بد  أن تكون املعلومات العلمية واالحرتافية صحيحة يف طبيعتها أو أن يكون هدفها إدراك 

الحقيقة، لذا مل يعد هناك حاجة لالعرتاض عىل فوائد االتصال ملرسل املعلومات ألنها تعّد من 

دون أهداف تواصلية أخرى غري الفوائد واألسباب العلمية واالحرتافية. 

امتد حقل علم املعلومات منذ زمن إىل كل أنواع املعلومات وليس فقط إىل املعلومات العلمية 

واالحرتافية. وقد أّدى تطور تكنولوجيا املعلومات  )WWW media( بأنظمة االتصال واملعلومات 

إىل ربط مرسيل املعلومات ومستخدميها بطريقة يحاول فيها الطرفان تحقيق مصالحام يف أثناء 

تبادل املعلومات. فباتت معالجة املعلومات وأنظمة املعلومات جزءاً من العالقات االجتامعية 

الفعلية ووسيلة التفاعل االجتامعي. 

بكم  ممتلئة  مىض،  وقت  أي  من  أكرث  هي   اليوم  املعلومات  معالجة  عمليات  فإن  ولهذا 
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املضللة   واملعلومات    misinformation الخاطئة   املعلومات  وكذلك  املعلومات،  من  هائل 

disinformation. مل تعد الـ disinformation والـ  misinformation أخطاء النظام الوحيدة أو 

أخطاء برشية بل نتيجة الجهود واملساعي املؤسساتية. وألن هذا ليس موضوع بحثنا هنا، فإننا لن 

نذكر إال بعض األفكار. فاآلن يشكل التسويق والدعاية جزءاً مكوناً من كثري من الحقول املعرفية. 

كالتضليل  Disinformation”” ألنها  للتضليل   التوأم  الدعاية »األخت  يعترب بعض املؤلفي  لذا 

فإن  املنافسة،  تعرف  ال   ”Disinformation أن  طاملا  وفعالً  كالمية«،  »حرب   Disinformation

.)Liminski, 2002( الدعاية تعتاش عليها

يف أثناء الحرب الباردة، نشأت بعض املؤسسات مثل محطات الراديو، ودور النرش، إلخ. التي 

كانت مسؤولة عن تسويق الـ misinformation  و  disinformationعىل جانبي “الستار الحديدي”. 

.)See E.J.Epstein, 1989( واآلن هناك كثري من الكتب والصحف التي تكتب حول هذا املوضوع

تريد  التي  الوكاالت  االنفتاح،  من  متفاوتة  بدرجات  الحكومات،  بعض  أنشأت  أيضاً،  واليوم 

وأجهزة  العسكرية  القوى  العاملية. كام طورت  العام واملطبوعات  الرأي  التأثري من خاللها عىل 

تتجنب  disinforming. وليك  للتضليل   وبرامج  قواني خاصة  البلدان  من  كثري  املخابرات يف 

اإلعالم  وسائل  استخدام  خالل  من  التوتر  قليلة  النزاعات  توّجه  فإنها  التوتر  الشديدة  الرصاعات 

الجامهريية.

عىل   disinformation وللتضليل   misinformation للخطأ  املعلومات  تعرّض  يقترص  ال 

 M.(  البيئية واملناخية البيانات  املعلومات السياسية والعسكرية والتجارية فقط، بل يتعداها إىل 

 Disinformation  وبسبب هذه التوجهات، يعلن بعض املؤلفي أن »عرص التضليل .)Swords, 2002

 )D.J.Rothkopf )1999 حل محل »عرص املعلومات«. واألهم من هذا كله أن د.ج. روثكوبف «

يبدأ مقالته بـ: “ال تصدق أحداً”.

املالءمة من وجهة نظر املرِسل

طبعاً ال بد من وجود أسباب نظرية وبراغامتية إلعادة التحقيق يف قيمة تبادل املعلومات يف 

نظر  وجهة  من  ليس  املعلومات  بجودة  التفكري  إعادة  ويجب  االتصاالت،   – املعلومات  أنظمة 

املستخدم فقط، بل من وجهة نظر املرِسل )املؤلف( أيضاً.

نتابع من األطروحة التي وضعها أ. كوفاكز A. Kovacz )1997( والتي تقول بإمكان تقييم جودة 
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أننا  من  الرغم  وفائدتها. وعىل  قابليتها لالستعامل  منظورين مختلفي:  املعلومات من  أو  الذكاء 

استعملنا هذه املعايري سابقاً )M.Tudjman, 2002( يف تحليل املعلومات، فإننا سنطبق التصنيف 

ذاته عىل التفسري الجديد ملفهوم املالءمة.

أو    misinformation أو     information( معها  نتعامل  التي   املعلومات  نوع  كان  ومهام 

عملية  يف  املشاركي  جميع  نظر  وجهات  من  الجودة  تقييم  نستطيع  فإننا   ،)disinformation

االتصال. 

إن قابلية املعلومات لالستعامل هو املعيار لجودة التواصل يف عملية املعلومات. ففي هذه 

العملية، تصل املعلومات إىل املستخدم املستهدف من خالل الخدمات التي جمعتها، وعالجتها، 

وحللتها ونرشتها. إن قابلية االستخدام هي معيار جودة خدمة املعلومات التي يقيمها املستخدم. 

وهكذا تكون قابلية املعلومات لالستخدام مسألة تقييم ذايت وأصيل يقوم به مستخدم املعلومات. 

متثّل سهولة االستخدام درجة إرضاء حاجات املستخدم للمعلومات يف لحظة بدايتها أو يف 

لحظة إرسال املعلومات إىل املستخدم. ويف علم املعلومات تكون املالءمة هي العبارة املقبولة 

لقياس قابلية استخدام املستخدم للمعلومات.

التوقيت،  دقة  فهي:  املعلومات املالمئة  قيمة  وأما  املالءمة.  االستعامل مبعيار  قابلية  تقاس 

الصالحية، دقة البيانات، التفصيل، ومالمئة التصنيف وطريقة عرض املعلومات. بتعبري آخر، تُقّدر 

قيمة املعلومات املالمئة مبعيار التأليف، والدقة، واملوضوعية، والرسعة والصحة.

وقابلية  استعاملها.  املستخدم  يستطيع  التي  املعلومات  هي  املالمئة  املعلومات  فإن  وعليه 

االستعامل هي بالفعل مقياس القابلية. فقابلية استعامل املعلومات توجه املستخدم إىل الخيارات 

التي  الرغم من املفاهيم  الجديدة املتاحة. لكن عىل  املمكنة املمنوحة عىل أساس املعطيات 

الستعامل  الحاجة  لعدم  األسباب  من  كثري  يوجد  لالستخدام،  قابليتها  من  الرغم  وعىل  نقدمها 

له  مسموح  غري  أو  املتاحة  املعلومات  استخدام  عىل  قادر  غري  املستخدم  فمثالً،  املعلومات. 

االجتامعي  الدعم  فقدان  وبسبب  األهداف  إىل  الوصول  وسائل  يف  النقص  بسبب  باستخدامها 

والسيايس والشعبي أو أي نوع آخر من املساعدة لتنفيذ القرارات بسبب فقدان الشجاعة أو الحزم 

يف اتخاذ القرار إلخ.

إذاً قابلية املعلومات لالستخدام هي معيار للجودة الحقيقية لعملية املعلومات. وميكن تقييم 
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قابلية استعامل املعلومات عىل أساس املعيار املوضوعي، الذي ال يحصل إال فيام بعد ؛ أي فقط 

بعد أن يكون املستخدم قد استعمل املعلومات بالفعل.

اعتمد أ. كوفاكس  A. Kovacz خمسة معايري لقياس قابلية استخدام املعلومات، عىل الرغم 

من إدراكه لعدم ترابط هذه املعايري الخمس بسبب تداخلها. ورأى أن املعيار الثالث يضم املعيار 

األول. فاملعلومات، وفقاً لـ أ. كوفاكس،  تكون قابلة لالستعامل إذا: 

كانت تدفع مستخدم املعلومات لتغيري القرار الذي اتخذ سابقاً أو لتغيري هدف الفعل؛

أتاحت خياراً مختلفاً )أفضل( لتطبيق القرار الذي سبق اتخاذه، أو من أجل هدف الفعل؛

تنفيذه يرتكز عىل املعلومات  القرار ألن  الفعل أو  القرار )تنفيذ  أّدت الدور األسايس يف صنع 

املعطاة(؛ فرضت عىل الخصم تغيري تنفيذ سياساته أو أفعاله؛ حّسنت من النتائج السياسية التي يتبعها 

املستخدم أو قللت من اآلثار السلبية ألفعال الخصوم؛ أي الناشطي االجتامعيي اآلخرين.

أ.  من  اقتبست  التي  واملعايري،  الحجج  عىل  يثار  أن  ميكن  الذي  االعرتاض  تأييد  من  بّد  ال 

وبالتايل ال  للمعلومات،  الخاصة  الجوانب  بأحد  إال  ترتبط  الحجج واملعايري ال  فهذه  كوفاكس. 

ميكن تطبيقها يف تقييم قابلية استعامل كل املعلومات.

لكن ال أهمية كبرية لتحليلنا إذا كان للحجج السابقة أهمية كلية أو جزئية )أي إذا كانت متصلة 

بكل أو ببعض أنظمة ومعالجة املعلومات(. وال بّد من لحاظ أمرين: األول أن قابلية املعلومات 

لالستخدام هي املعيار الفعيل لتقدير قيمة تطبيق املعلومات )الجزئية(، والثاين أن قرار املستخدم ال 

يكفي لتحديد قابلية املعلومات لالستخدام، بل  نواياه ومصالحه. وبالتايل، يجهد كل من املستخدم 

WWW- التفاعل )خصوصاً يف نوايا اآلخر وقراراته. ملاذا؟ ألنهام يف حالة من  لتغيري  واملرسل 

media( وهام يغرّيان باستمرار قواعدهام االجتامعية )املستخدم – املرسل(  يف عملية التواصل.

تنبثق املعايري املذكورة لتفسري قابلية املعلومات لالستعامل من األطروحة النظرية القائلة إن 

التي  واألفعال  املدخالت  تشكل  التي  باملعلومات  ميلء  أسود  صندوق  هي  القرار  صنع  عملية 

النموذج تكون املعلومات فعالة )أو مفيدة( إذا غريت مدخالتها  لهذا  تشكل املخرجات. ووفقاً 

املخرجات أي إذا أثرت يف تغيري تنفيذ الفعل.

للنظرية  فإن  للشك،  مورد  الجودة  منظور  من  املعلومات  قياس  احتامل  أن  من  الرغم  وعىل 

القائلة برضورة قياس مالءمة املعلومات وفائدتها أهمية كربى.

عالم المفاهيم
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إذا بقيت املالءمة -املصطلح األسايس لعلم املعلومات- معياراً لجودة عملية املعلومات من 

منظور املستخدم، تكون قابلية املعلومات لالستخدام هي مقياس لجودة املعلومات من وجهة 

نظر املرسل.

كام أن معيار قابلية املعلومات لالستخدام هو قياس لفاعلية املرسل حيال عمليات صنع القرار 

وأفعال مستخدم املعلومات.

وفقاً  والقرارات  األهداف  اختيار  عىل  )املصدر(  املعلومات  ملؤلف  الفعيل  التأثري  ويقاس 

ملعيار الفائدة.

الواضح أن قيمة مالءمة املعلومات وفائدتها ستتداخل وقد تستعمالن كمرتادفات عندما تكون 

املعلومات دقيقة وموضوعية.

 disinformation  واملعلومات املضللة  misinformation غري أن فائدة املعلومات الخاطئة

تكون بالنسبة للمستخدم متناسبة عكسياً مع مالءمة املعلومات. 

اخلامتة

أردنا يف بداية مقالنا أن ندقق يف األطروحة القائلة إذا كانت موضوعات علم املعلومات هي املعلومات 

  misinformationالخاطئة املعلومات  أن  صحيح  فهل   .misinformation الخاطئة  واملعلومات 

واملعلومات املضللة  disinformation تشكل موضوعاً حقيقياً ملزاولة توثيق املعلومات؟

هل نحن نتعامل مع الـ misinformation  و  disinformation يف أنظمة املعلومات وقواعد 

املضللة؟  املعلومات  أو  و/  الخاطئة،  املعلومات  من  املعلومات  نظرياً  منيّز  وكيف  البيانات، 

نقيس قصور  أن  التواصل، فكيف ميكن  لقابلية االستعامل يف عملية  وإذا كانت املالءمة معياراً 

املعلومات؟ وإذا كانت املالءمة معياراً لقابلية االستخدام يف عملية االتصال، فكيف ميكننا قياس 

عدم فاعلية املعلومات، واملعلومات الخاطئة واملعلومات املضللة يف عملية التواصل؟

تبادل املعلومات هو عالقة اجتامعية وشكل من  أن  ال ميكن أن يغيب عن علم املعلومات 

أشكال الفعل االجتامعي الذي يكون للمشاركي فيه مصالح متعارضة. لذلك يجهد املشاركون 

يف التفاعل لتغيري املقاصد، واألهداف، والقرارات، واألفعال – ليس التي تخّصهم فقط، بل التي 

تخّص املشاركي اآلخرين الذين ميكن أن يكونوا عىل نوع من االتصال معهم.

علم المعلومات
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لذا فإن علم املعلومات يجب أن يبدأ باكتشاف مالءمة املعلومات من وجهة نظر املستخدم 

ومن وجهة نظر املرسل باإلضافة إىل جميع املشاركي يف التفاعل. 

املعرفة  إيجاد  عملية  يف  املشاركي  بي  التفاعل  نوع  املتاحة  املعلومات  تكنولوجيا  تحدد 

الذاكرة  وظيفة  تحدد  كام  وتنظيمها.  املعرفة  بنية  يف  االتصال  نتائج  وتؤثر  وتبادلها.  واستعاملها 

)وظيفة تخزين املعلومات( صيغة العرض ونوع وسيلة اإلعالم. وعليه فإن الوظيفة املعرفية رشط 

رضوري لكنه ليس رشطاً كافياً لفهم بنية املعرفة وإدارتها.

وباالعتامد عىل تطبيق التكنولوجيا الحديثة وتطور املعلومات، والتوثيق، ووظائف االتصال، 

ميزنا ثالثة مناذج اتصال مختلفة أي ثالث وسائل اتصال سائدة. 

يتبادالن  اللذين  واملستخدم  املعلومات  مؤلف  بي  التفاعل  االنفعالية  االتصال  وسائل  تتيح 

أدوارهام )املؤلف – املستخدم( ويكون لهام مصالح مختلفة وأحياناً متعارضة يعمالن عىل تحقيقها. 

يتواسط يف هذا التفاعل، عدد من املشاركي الجدد، غري املعروفي يف وسائل اإلعالم السابقة. 

لذلك من الرضوري أن نقبل حقيقة أن املعلومات، واملعلومات الخاطئة واملعلومات املضللة 

تدور يف أنظمة املعلومات واالتصال وأن جميع أنواع املعلومات هي موضوعات لعلم املعلومات. 

من هنا تقع عىل عاتقنا مهمة وضع معايري ومقاييس لالعرتاف باملعلومات الخاطئة واملعلومات 

املضللة وتقييمها من أجل حامية املستخدمي وكذلك أنظمة املعلومات. فعلم املعلومات يجب 

الخاطئة  باملعلومات  التلوث  من  االتصال  وعمليات  املعلومات  لحامية  آليات  بوضع  يبدأ  أن 

واملعلومات املضللة.

ومن أجل إدراك هذه املهام، يحتاج علم املعلومات إلعادة تعريف بعض املصطلحات األساسية. 

فقد سبق وحذرنا من أن الذي يسيطر عىل وسائل اإلعالم يحدد بنية املعرفة ونظامها. وهذا يعني 

الوظائف يف وسائل اإلعالم املختلفة.  أن دورة حياة املعرفة وعمرها ال يحددان من خالل نفس 

فاملصطلحات األساسية مثل املعلومات، املؤلف، مرسل املعلومات، مصدر املعلومات، متلقي 

املعلومات، املالءمة إلخ. تصبح غري دقيقة، وغري واضحة، وغري محددة وغري مكتملة عندما تستخدم 

يف التحليل يف وسائل اإلعالم الحديثة )WWW( ومناذج االتصال الجديدة.

لقد حلّلنا يف هذه املقالة املعلومات واملعلومات الخاطئة واملعلومات املضللة ليس فقط من 

منظور الوظيفة املعرفية، بل أيضاً من منظور وظيفة املعرفة ومنظور وظيفة االتصال.

عالم المفاهيم
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 information املعلومات   أن  القائلة   Capurro كبورو   أطروحة  من  نتحقق  أن  ميكن 

موضوعات   disinformation املضللة   واملعلومات    misinformation الخاطئة  واملعلومات 

مباحة وهي رضورية لعلم املعلومات، وخصوصاً اآلن حيث تسيطر النامذج الثالثة عىل وسائل 

.WWW الشبكة العنكبوتية

عملية  يف  املشاركي  جميع  نظر  وجهات  من  املعلومات  جودة  باستكتشاف  بدأنا  لذلك 

التواصل. وبيّنا إمكان تقييم الجودة باالعتامد عىل قابلية االستعامل والفائدة. 

إن قابلية املعلومات لالستعامل هي معيار لجودة املعلومات كام يقيّمها املستخدم. واملالءمة 

أن  أطروحتنا  وكانت  املستخدم.  قبل  من  لالستعامل  املعلومات  قابلية  لقياس  مقبول  مصطلح 

قابلية املعلومات لالستخدام هي معيار لفاعلية املرسل حيال عمليات اتخاذ القرار وحيال أفعال 

العالقة  هو  القياس  القياس؛  مقدار وحدة  ليس  لكن  أيضاً،  معيار  والفائدة  املعلومات.  مستخدم 

فقط، التي يجب قياسها بنفس املعيار أو وحدات القياس. 

لهذا ال يقّدم تصنيفنا حلوالً نهائية. فالتصنيف يشري إىل أن املالءمة، التي ما زالت املصطلح 

األسايس يف علم املعلومات، هي وحدها معيار جودة املعلومات. كام ميكن قياس املعلومات 

ومجاالت  الجديد  للبحث  مجاالت  تنشأ  كذلك،  األمر  كان  وإذا  املعلومات.  فائدة  منظور  من 

للتطور، تدرس املصطلحات األساسية يف علم املعلومات.

 

علم المعلومات



)Social Media( مواقع التواصل االجتماعي
عرض ملعاني املفاتيح االصطالحية

املفهومية  واملفاتيح  الجتامعي  التواصل  مواقع  بتقنيات  التعريف  البحث  هذه  يتناول 

والرموز املعتمدة يف أداء الشبكة العنكبوتية والرموز املعتمدة يف أداء الشبكة العنكبوتية، وكام 

يعرض إىل الوسائل والطرق التي يتبعها املستخدم يف توصيل رسائله وتعليقاته.

إبراهيم حيدر تحت عنوان  للباحث خرض  البحث هو فصل من دراسة  أن هذا  نشري إىل 

سلسلة  إطار  يف  السرتاتيجية  للدراسات  اإلسالمي  املركز  عن  صدرت  وقد  "امليديا" 

مصطلحات معارصة.

المحرر

التواصل االجتامعي تتفوق  6]20، إىل أن مواقع  العام  خلص تقرير بحثي بريطاين صدر يف 

عىل التلفزيون بوصفها مصدراً رئيساً للحصول عىل األخبار بي فئة الشباب. وأشار إىل أن 28 يف 

24 عاماً يلجؤون إليها مصدراً رئيساً ملعرفة  8] إىل  املئة من الشباب الذين ترتواح أعامرهم من 

األخبار مقارنة بنسبة 24 يف املئة منهم يعتمدون عىل التلفاز]]].

 أضاف التقرير الذي أعده معهد »رويرتز لدراسة الصحافة«، وشمل 25 ألف شخص من 26 

يستخدمون  اإلنرتنت  إىل  الدخول  إمكانية  لديهم   ممن  املستخدمي  من  املئة  يف   5[ أن  دولة، 

مواقع التواصل االجتامعي مصدراً لألخبار، وأدى هذا االتجاه الجديد، فضالً عن زيادة استخدام 

الهواتف املحمولة يف معرفة األخبار، إىل تقويض دور النامذج التقليدية يف هذا املجال.

يف  األخبار  مبؤسسات  تعصف  االضطرابات«  من  ثانية  »موجة  أن  مقدمته  يف  التقرير  ويذكر 

.bbc 1 - انظر: جني ويكفيلد ـ مراسلة التكنولوجيا يف شبكة
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شتى أرجاء العامل، نتيجة »العواقب املحتملة الكبرية التي ستطول النارشين، وكذا مستقبل إنتاج 

للتواصل االجتامعي تخطت حيز كونها  إىل أن موقع »فايسبوك« ومواقع أخرى  األخبار«، مشرياً 

»مساحات الكتشاف األخبار« لتصبح مواقع للمستخدمي يستهلكون فيها أخبارهم. ورأى أن هذا 

املوقع هو األكرث شيوعاً بي املستخدمي )44 يف املئة ممن شملتهم الدراسة( من حيث مشاهدة 

األخبار وتبادلها والتعليق عليها يليه يف املرتبة موقع »يوتيوب« بنسبة 9] يف املئة، وموقع »تويرت« 

بنسبة 0] يف املئة.

وتصل نسبة املستخدمي ملوقع »أبل نيوز« 9] يف املئة يف الواليات املتحدة، و3 يف املئة يف 

بريطانيا، يف حي تصل النسبة بي مستخدمي تطبيق »سناب شات« للرسائل إىل واحد يف املئة 

فقط أو أقل من ذلك يف معظم الدول.

تخضع  التي  اإلخبارية  مادتهم  عىل  الحصول  يفضلون  املستخدمي  أن  إىل  التقرير  ويشري 

عىل  املختارة  األخبار  قراءة  يحبون  إنهم  املئة  يف   36 ويقول  حسابية،  بعمليات  انتقاء  لعمليات 

أساس القراءات السابقة، يف حي قال 22 يف املئة منهم إنهم يفضلون جدول أعاملهم اإلخباري 

الذي يعتمد عىل قراءات األصدقاء.

ويرغب 30 يف املئة من املستخدمي أن تخضع عملية االختيار إلرشاف محررين صحافيي، 

فيها  يرى  إخبارية  »فقاعات«  حدوث  إىل  الحسابية  العمليات  تؤدي  أن  من  كثريون  يخىش  كام 

املستخدمون األخبار من وجهات نظر مشابهة لتفكريهم. يف هذا اإلطار، يقول نيك نيومان املرشف 

عىل التقرير : »يحب املستخدمون قراءة األخبار املختارة بعمليات حسابية، لكنهم يخشون من أن 

يعني ذلك فقدانهم نقاطاً رئيسة أو وجهات نظر قوية.

أعىل  السويد  وسجلت  األخبار،  معرفة  يف  الذكية  الهواتف  استخدام  زيادة  التقرير  والحظ 

أن  إىل  أشار  كام  املئة(.  )]6 يف  املئة( وسويرسا  )66 يف  كوريا  تليها  املئة(  )69 يف  مستويات 

املستخدمي يالحظون العالمة التجارية اإلخبارية األصلية للمحتوى املقدم عىل مواقع التواصل 

االجتامعي أقل من نصف الوقت، وهو أمر قد يثري قلق منصات اإلعالم التقليدية.

:)Face Book( 1 - فايس بوك

»فايس بوك« يف االصطالح عبارة عن كلمتي باللغة اإلنكليزية: »فايس« وتعني الوجه، و»بوك« 

وتعني الكتاب، وبهذا تعني »كتاب الوجوه«. 

وإضافة  األصدقاء  مع  التواصل  من  املستخدمي  ميّكن  مجاين  اجتامعي  تواصل  موقع  هو 

مواقع التواصل االجتماعي
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أصدقاء جدد، وكذلك التحدث بسهولة عن طريق إرسال رسائل إليهم والتواصل معهم من خالل 

نرش صور وكتابة تعليقات، ونقل أفالم أو موسيقى من أي موقع عىل شبكة التواصل. كام يؤّمن 

املحادثات سواء أكانت صوتية  أم فيديو صوتاً وصورة، هذا فضالً عن الكثري من الخدمات املميزة 

التي تجعله شبكة التواصل األفضل عىل اإلطالق.

انطلق املوقع يف 4 كانون الثاين )يناير( 2004، من خالل فكرة بسيطة جداً. فقد كان الطالب 

يف جامعة »هارفارد«  مارك زوكربرغ يحرّض مرشوع التخرج، ففّكر بإيجاد وسيلة تواصل بي طلبة 

للعديد  الجامعة، ثم انضم إليه طالب كليات جامعتي »بوسطن« و »إيفي ليج«، ثم أصبح متاحاً 

من الكليات يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا، ويتواصل من خاللة الطلبة، ويف شهر حزيران 

)يونيو( العام نفسه انتقل مقره  إىل مدينة » بالو ألتو« بوالية كالفورنيا.

وقد أحدث املوقع ضجة كبرية يف العامل، وتسابق أصحاب الرشكات الكربى عىل رشائه بهدف 

500 ألف  االستثامر فيه، وكان أول العروض التي حصل عليها مارك  من رشكة »باي بال« بقيمة 

دوالر أمرييك، وجاء عرض آخر يف عم 2005، والعرض الثاين من رشكة »أكسيل بارترنز«  بقيمة 

2.7] مليون دوالر، ثم قدمت له رشكة »جرايلوك بارترنز« عرضاً أكرث إغراء بلغت قيمته 27.5 مليون 

دوالر، ولكن مارك رفض هذه العروض.  

ويف عام 2007 أعلنت رشكة »مايكروسوفت« أنها اشرتت ما يقدر ب 6.] % من املوقع مببلغ 

240 مليون دوالر، ويف العام نفسه أعلن امللياردير يل كاشينج من هونغ كونغ أنه قام باستثامر يف 

فايس بوك بقيمة 60 مليون دوالر.

بن  للكاتب  بالصدفة«  »بليونري  بعنوان  كتاب  صدر  املايل،  ومردوده  املوقع  لفاعلية  ونظراً 

مزريتش، هاجم فيه زوكربرغ، وفيام بعد تحول إىل فيلم بعنوان » ذا سوشال نتوورك«، عرض فيه 

ر بـ 6 مليارات دوالر. وقد  مراحل انطالق موقع »فايس بوك«، وكيف جمع منه مؤسسه ثروة تقدَّ

ح الفيلم لثامين جوائز أوسكار. رشِّ

خطوات تطوير املوقع:

ذكر املوقع اإللكرتوين لصحيفة »إندبندنت« الربيطانية، أن رشكة »فايس بوك« بصدد إطالق ميزة 

للدردشة الرسية داخل تطبيق »ماسنجر«، تتيح للمستخدمي التواصل بكل سهولة بعيًدا عن أعي أجهزة 

املخابرات، وهي امليزة التي تشبه خاصية التشفري الجديدة التي أضافتها الرشكة لتطبيق »واتس آب«.
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وكشف املوقع األمرييك »إنجادجت«، أن »فايس بوك« تخطط إلحداث ثورة دفع كبرية بتطبيق 

لـ»أبل«  التابعة  الدفع  وخدمات  تطبيقات  الشهرية،  التكنولوجية  الرشكة  تنافس  حيث  »ماسنجر«، 

مكان  أي  يف  مشرتياتهم  مقابل  الدفع  من  املستخدمون  يتمكن  يك  و»سامسونغ«،  و»غوغل« 

باستخدام تطبيق »ماسنجر«.

امليزة األبرز املتوقع أن تعلنها الرشكة خالل املؤمتر، هي إضافة »الذكاء االصطناعي«، الذي 

سيكون مبنزلة »موظفي يف خدمة العمالء«، ليتمكن من الرد عىل أسئلة املستخدمي، ومساعدة 

لتنبيه املستخدمي بشأن  الذكية،  الروبوتات  يتم تعيي  أن  التسويق ملنتجاتها، عىل  الرشكات يف 

توفر منتج معي، أو توجيههم يف أثناء عملية اسرتجاع املنتجات.

2 -«فايس بوك ماسنجر«:

إجراء  يتيح  وهو  ذاته،  املوقع  انتشار  من  النابع  الواسع  باالنتشار  ماسنجر«  بوك  يتميز»فايس 

الهاتف  يف  املخزنة  االتصال  لجهات  بل  لألصدقاء  فقط  ليس  نّصية  رسائل  وإرسال  محادثات 

املحمول، كام يوفّر أدوات للتحكم باملحادثة وإرسال الرسائل.

ويعرب هذا التطبيق أحد أقوى املنافسي لتطبيق »واتس اب« الذي متلكه رشكة »فايس بوك« أيضاً.

يقّدم الربنامج ميزة الدردشة الجامعية، فهو يقوم بجمع األصدقاء معاً يف محادثة، كام يسمح 

بعرض الرسائل يف نافذة واحدة. وميكن أيضاً إنشاء مجموعات للحديث مع العديد من األصدقاء 

يف وقت واحد، ويسمح  بإجراء مكاملات مجانية عرب الـ»واي فاي«.

ومن امليزات اإلضافية لتطبيق»فايس بوك ماسنجر«:

- معرفة وقت عرض األشخاص لرسائلك.

-إعادة توجيه رسائل أو صور إىل أشخاص غري موجودين يف املحادثة.

- البحث عن األشخاص واملجموعات حتى تتمكن من معاودة التواصل معهم برسعة.

- تشغيل ميزة تحديد املوقع حتى يعرف األشخاص اآلخرون مكانك.

- معرفة األشخاص املوجودين معك عىل املوقع.

- إنشاء اختصارات للوصول إىل أي محادثة من شاشتك الرئيسة.

مواقع التواصل االجتماعي



االستغراب

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

356

- وقف تشغيل اإلشعارات يف أثناء انشغالك بالعمل، أو يف أثناء الراحة والنوم.

اآلثار النفسية:

الباحثي يف جامعة »هيوسنت« بوالية تكساس من أن  بها فريق من  حذرت دراسة جديدة قام 

الدراسة  وأوضحت  حادة.  نفسية  بأرضار  يصابوا  أن  ميكن  بوك«  »فايس  موقع  استخدام  مدمني 

التي نرشتها جريدة »جورنال أوف سوشال إند كلينيكال« أن هؤالء املدمني  يقارنون أوضاعهم 

باالكتئاب  إصابتهم  خطر  زيادة  إىل  ذلك  يؤدي  وبالتايل  غريهم،  إىل  بالنسبة  دامئاً  االجتامعية 

املزمن.

وقال ماي يل ستريز  املؤلف الرئيس للدراسة يف الجامعة: »من املهم أن ندرك أن معظم الناس 

مييلون إىل التفاخر عىل موقع »فايس بوك«، لذلك فهم يصورون أنفسهم دامئاً يف أفضل األحوال، 

وال يعرضون سوى الجوانب الجيدة فقط يف حياتهم، مخفي السيئة، ومع ذلك فنحن ال ندرك أن 

هذا يحدث، ونحن نحاول دامئاً أن نقارن أنفسنا باآلخرين، مبا حققوه ومبا وصلوا إليه، وسنشعر 

ال إرادياً بأننا ال نعيش الحياة الطيبة التي يتمتع بها أصدقاؤنا«]]].

وقام فريق الدراسة مبراقبة 54] مستخدماً ترتاوح أعامرهم بي 8] إىل 42 عاماً ملدة أسبوعي، 

ويف نهايتهام الحظ ظهور عالمات اكتئاب عليهم، فضالً عن انشغالهم مبستوى معي من املقارنة 

االجتامعية.

يقارنوا  أن  أيضاً  أن مستخدمي املوقع ميكن  الرغم من حقيقة  أنه عىل  البحث  فريق  وأوضح 

أنفسهم باألقل حظاً منهم، إال أن االستخدام املنتظم  يهبط مبزاجهم العام، مام يولد حالة من تدين 

االحرتام للذات، ومع الوقت يشعرون باألسوأ.

: )Twitter(3 - تويرت

»تويرت« يف اللغة تعني »املغرِّد«، وهي مستمدة من صوت العصفور الذي اتخذه مطلقو املوقع 

شعاراً له. هذا املوقع يختص مبتابعة أخبار الشخصيّات، وكذلك تتبُّع األصدقاء واملقّربي، ويقوم 

عىل مبدأ التّغريدة أي كتابة نص ونرشه عىل صفحتك الخاّصة وبحد أقىص 40] خانة؛ حتى يراه 

كل املتابعي لديك. وعندما نقول خانة؛ فنحن ال نعني عدد أحرُف، ألّن املسافة بي الكلامت 

[1[-RT Arabic موقع 
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تعترب خانة، والفاصلة خانة، والّنقطة خانة وهكذا. وما يجعل املوقع  مميّزاً أيضاً هو سهولة نرش 

االحرتافية  هو  االجتامعي؛  التّواصل  شبكات  من  غريه  من  أفضل  يجعله   وما  واألفكار.  األخبار 

نوع  عن  الّنظر  بغض  اإلختصاص؛  وذوي  املحرتفي  من  هم  مستخدميه  أغلب  إّن  العالية حيث 

االحرتاف أو التخّصص، فكلٌّ يجد من يريد ملتابعته ومعرفة أخباره. 

والستخدام »تويرت« ال بدَّ من أن يكون لديك حساب، وإن مل يكن متوفراً لديك، فيمكن فتحه 

يف غضون دقائق. وبعدها ميكن أن تغرِّد مبا يجول يف خاطرك. وميكن يف التّغريدة أن تذكر أسامء 

يف  موجود  هو  كام  االسم  يكون  أن  ويجب  هذه،  تشاركهم  أن  تريد  ممن  معارفك  أو  أصدقائك 

حساب الشخص عىل »تويرت« مسبوقاً بالرّمز »@«، حتى تصله  تغريدتك. وكذلك ميكن استخدام 

خاصيّة الرّسائل الخاّصة، يف حال أردت أن ترسل للُمستَْقِبل رسالة ال يتم نرشها عىل حسابه. 

4 - هاشتاغ: خاصية تويرت

الـ »هاشتاغ« هو مصطلح فرعي يتبع »تويرت« وهو خاصيّة أخرى يتميَّز بها »تويرت« عن غريه من 

شبكات التّواصل اإلجتامعي، ورمزه »#«. وهو رمز يستخدم للّدخول إىل مواضيع معيّنة يتم تداولها 

عىل املوقع، ونرش األفكار الخاّصة بالشخص إىل الفئة املُستخِدمة لهذا الهاشتاغ. كام ميكن عمل 

ُمستخَدم ونرشه، ويجري املوقع إحصائية ألكرث هاشتاغ تم  هاشتاج جديد خاص مبوضوع غري 

استخدامه خالل مدة معيّنة؛ ويقوم بوضعه تحت مسمى »تريندينغ«. أما الدردشة فهي غري موجودة 

يف » تويرت«، كـ»فايس بوك« مثالً، وال ميكن إجراء حوارات خاّصة.

تأسس املوقع بصورته الحالية عىل يد األمرييك جاك دوريس ورشيكيه إيفان ويليامز وكريستوفر 

بيز ستون. والبداية كانت من دوريس الذي كان يف صغره مولعاً بخرائط املدن، إال أن تركيزه عىل 

الجوانب التفاعلية يف اإلنسان آنذاك، كان مؤرشاً عىل أنه سيكون وراء تأسيس إحدى كربى شبكات 

التواصل االجتامعي يف العامل اليوم، وأكرثها شعبية.      

ولد دوريس يف 9] نوفمرب )ترشين الثاين( سنة 976]، بوالية »ميسوري« األمريكية. وعام 984] أحرض 

والده إىل املنزل أّول جهاز حاسوب، فرسق اهتاممه كامالً، وبدأ بتصميم الخرائط بنفسه عرب برامج 

املؤثرات، وتعلّم تقنيّات الربمجة ليتمّكن من تعيي مناطق وصول القطارات وانطالقها عىل الخرائط. 

ومل يتوقّف عند هذا الحد، بل شغل نفسه باالستامع إىل موجات املذياع املخّصصة لعربات الرشطة 

وسيّارات اإلسعاف، وراقبها، يك يتمّكن من رسم طريقة حركتها يف املدينة عىل خرائطه الخاّصة.  
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رشكة  لدى  أخرياً  األمر  به  انتهى   ،2006 سنة  الوظائف  من  مجموعة  بي  دوريس  تنقل  بعد 

برمجيّات تحمل اسم »أوديو« يف مدينة »سان فرانسيسكو«، واقرتح  عىل مالك الرشكة إيان ويليامز 

إطالق خدمة يتمّكن من خاللها كّل مشرتك من كتابة جملة أو جملتي عن نفسه، عرب لوحة مفاتيح 

الهاتف الخلوي الخاص به، وسيتمّكن كّل من يرغب يف قراءة هذه الرسالة من الوصول إليها، إذ 

سيعلمه بوصولها نظام تنبيه، وهذه الجملة القصرية كانت هي الحلقة املفقودة التي متّكن دوريس 

من إيجادها. وبالفعل شجع  ويليامز فكرة دوريس وقام بتعيينه رئيساً ملجلس إدارة الرشكة الجديدة 

من  واحدًة  أضحت  تأسيسها  عىل  سنوات  خمس  مرور  وبعد  »تويرت«.  اسم  الحقاً  حملت  التي 

أكرث منّصات التواصل االجتامعي شهرًة، بعدما وصل عدد املشرتكي فيها إىل أكرث من ربع مليار 

مستخدم، وباتت الرشكات العمالقة يف مجال الربمجيّات أمثال »غوغل« و»مايكروسوف« و»فايس 

بوك«، تتهافت عىل رشائها مببالغ زادت عىل 8 مليارات دوالر يف ذلك الحي. 

يف نيسان / أبريل سنة 2007 أبرص »تويرت« النور يف صورة رشكة قامئة بذاتها، تحت رئاسة جاك 

دوريس، وذلك بعد الحصول عىل أموال من مستثمرين سمحت لهم بالتوسع وزيادة عدد العاملي، 

وأصبح إيفان املدير التنفيذي يف عام 2008، ليرتك املنصب يف ربيع ]]20، بينام صار جاك  رئيس 

مجلس اإلدارة. 

 :)WhatsApp( 5 - واتس آب

الرسائل  إىل  باإلضافة  وميكن  الذكية.  املنصات للهواتف  فوري ومتعدد  تراسل  تطبيق   هو 

األساسية للمستخدمي، إرسال الصور، الرسائل الصوتية، الفيديو والوسائط. تأسس عام 2009 من 

أيضاً(، وكالهام من املوظفي  التنفيذي  أكتون واألوكراين جان كوم )الرئيس  قبل األمرييك بريان 

السابقي يف موقع »ياهوو«!، ويقع مقرها يف »سانتا كالرا« ـ كاليفورنيا. 

و  ،LINE، KakaoTalk )مثل  اآلسيوية  الرسائل  خدمات  من  عدد  مع   WhatsApp يتنافس 

WeChatt(، وقد تم إرسال عرشة مليارات رسالة يومية من خالله يف آب 2]20، كام زادت مليارين 

يف نيسان 2]20، وملياراً يف ترشين األول. ويف 3] حزيران 3]20، أعلنت الرشكة عىل »تويرت«  أنها 

سجالتها اليومية الجديدة وصلت إىل 27 مليار رسالة. 

وقد قامت رشكة »فايس بوك« برشاء »واتس آب« يف 9] شباط من العام 4]20 مببلغ 9] مليار 

دوالر أمرييك.  
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خماطر أمنية: 

التي تحيط  أكد خرباء يف أمن املعلومات ومحققون جنائيون يف جرائم الكمبيوتر، الخطورة 

مبستخدمي تطبيق  »واتس آب« بعدما  استحوذت عليه »فايس بوك«، وهي  تتمثل يف مسألتي:

سياسته  لتوافق  بوك« بتعديلها  إدارة »فايس  ستقوم  التي  الخصوصية  بسياسية  متعلقة  األوىل: 

مثلامً حصل بعد استحواذها عىل »إنستغرام«، إضافة إىل أن املعلومات والبيانات الحالية ستنتقل 

إليها، وهي بحسب سياسة الخصوصية الحالية لـ»واتس آب« تجمع أيضاً العديد من البيانات مبا 

.Metadataa يعرف بـ

القومي  األمن  وكالة  خصوصاً  االستخباراتية  األجهزة  مع  بوك«  »فايس  بتعاون  تتعلق  الثانية: 

األمريكية ومكاتب االتصاالت الحكومية يف وكالة االستخبارات الربيطانية،  والتساهل  مع طلبات 

عن  السلطات  تبليغ  ثم  باألعضاء  الخاصة  الرسائل  يف  بالبحث  قيامه  مثل  األخرى،  الحكومات 

مخالفاتهم تحت ذريعة استغالل األطفال وغسيل األموال وغريها.

وأضاف الخرباء أن سياسة الخصوصية الحالية الخاصة بتطبيق »واتس آب« تنص عىل أن أي 

قلق  يثري  أنه  عىل  إليه  أشاروا  الذي  األمر  املستخدمي،  إبالغ  دون  من  حتى  سيتم  عليها  تعديل 

العديد من املختصي، ملا مييزها من مقدرتها عىل التجسس عىل معلوماتنا الشخصية بكل سهولة، 

والغريب يف ذلك أيضاً أننا نقوم بذلك مبحض إرادتنا أو بسبب عادات الجهل التكنولوجية التي 

تعودنا عليها.

مؤخراً متت إضافة تشفري E2EE ىف اإلصدارات الحديثة من الربنامج، حيث يقوم املستخدم 

بتبادل الرسائل مع شخص آخر من دون أن يستطيع أحد قراءة الرسائل لكونها مشفرة.

حماذير:  

ومن محاذير استخدام تطبيق »واتس آب«:

]. عند تنزيل التطبيق يتمكن من تحديد موقعك الجغرايف، وهذا أمر خطري جداً خصوصاً إن مل 

نكن نعرف الجهة املسؤولة عن تحديد املكان!

استخدام  ورمبا  منها،  نسخة  وأخذ  جوالك،  رسائل  إىل  الدخول  عىل  القدرة  له  تصبح   .2

املعلومات املتضمنة ضدك!
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يعرف  مام  أكرث  عنك  يعرف  وبهذا  بك،  الخاصة  االتصال  جهات  إىل  الدخول  يستطيع   .3

الكثريون.

4. يدخل إىل ألبوم صورك.

5. مبجرد تنزيلك لهذه التطبيقات فإنها تستطيع استغالل كامريا جوالك وكذا املايكروفون!

6. التطبيق قادرعىل أخذ معلومات عن جهازك وعن الشبكة املتصل بها.  

خالل  من  املستخدم  عىل  للتجسس  ثغرات  لوجود  احتامل  مثة  املحاذير  هذه  من  وانطالقاً 

ترسيب الصور أو الفيديوهات أو املعلومات املتبادلة بي األطراف.

 )Snapchat  6 - سناب شات

وهي عبارة رمزية تعني اللقطة املصورة. )snap( سناب، كام تعني)chat( شات محادثة، وبهذا 

يعني املطلح: محادثة بالصور. 

الشباب  بي  انترش  حيث  الحديثة،  التطبيقات  وأبرز  أهم  من  شات«  »سناب  تطبيق  يعترب 

ومستخدمي الهواتف الذكية وأصبح له شعبية كبرية، خصوصاً بعد اإلعالن عن ميزة رسائل الفيديو 

ألجهزة »آيفون«، التي تجعل الشخص قادراً عىل تسجيل مقطع فيديو مدته 0] ثوان. كام تم إطالق 

تلك امليزة يف األجهزة التي تعمل بنظام »أندرويد«.  استخدام هذا التطبيق عىل النسخ وأشارت 

بعض األبحاث إىل أن عدد مستخدمي  »سناب شات« يصل إىل 4000 مليون صورة يومياً. 

الرسالة وإمكانية مشاهدتها مرة  بإعادة  يتميز  أو إس«  نظام »أي  الجديد عىل  التحديث  ولكن 

أخرى، حيث أصبح هذا التطبيق ميّكن مستخدميه عىل أجهزة أبل الذكية من مشاهدة رسالة واحدة 

فقط يومياً من الرسائل الواردة مرة أخرى، وبعد ذلك يقوم خادم »سناب شات« مبسحها، كام يتصف 

التطبيق مبيزة املرشحات الذكية التي تجعل املستخدم قادراً عىل وضع درجة الحرارة الحالية عىل 

مؤثرات  التي تضيف  البرصية  باملرشحات  التطبيق  ويتميز  بإرسالها ألصدقائه.  يقوم  التي  الصور 

عىل الصور، باإلضافة إىل إمكانية كتابة تعليق عىل الصور املرسلة، وكذلك إمكانية تفعيل الفالش 

الضويئ خصوصاً يف الصور التي تم التقاطها من خالل الكامريا األمامية، كام يتميز بإمكانية تحديد 

وقت معي ألصدقائك ملشاهدة الصورة التي قمت بإرسالها، وبعد انتهاء هذا الوقت يتم مسح تلك 

الصورة وحذفها بشكل نهايئ.
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سلبيات »سناب شات«: 

القراصنة  يقوم  حيث  للقرصنة،  املعرضة  التطبيقات  أكرث  من  أنه  شات«  »سناب  سلبيات  من 

باستخدام ميزة البحث عن األصدقاء املوجودة يف التطبيق، ويحصلون عىل معلومات عنهم من 

قام  التي  اسم حساب املستخدم واملشاركات  الوصول إىل  يستطيعون  وبالتايل  البيانات،  قاعدة 

بها، واالسم الذي يظهر به ألصدقائه. كام ميكنهم استخدام برنامج لتوليد أرقام هواتف عشوائية، 

ويحصلون عىل كل املعلومات عن الحسابات املوجودة واملطابقة لتلك األرقام، كذلك يقومون 

بإنشاء حسابات عىل خدمة الرتاسل الفوري بشكل تلقايئ، وقد تستخدم تلك الحسابات ألهداف 

تسويقية أو إلرسال بعض الرسائل املزعجة ملستخدمي التطبيق، أو تعطيل بعض الحسابات، مام 

جعل الكثريين يشعرون بالقلق خصوصاً بعدما قام عدد من قراصنة اإلنرتنت بتحميل حسابات 4.6 

شخص كانوا قد أنشأوا حسابات شخصية لهم عىل التطبيق من خالل الهواتف الذكية، وحصلوا 

أكد  وقد  يب«.  دي  شات  »سناب  يسمى  موقع  عىل  بنرشها  وقاموا  الشخصية،  بياناتهم  كل  عىل 

مطورو التطبيق أنهم يعملون عىل التخلص من تلك الثغرات واتخاذ كل التدابري لحامية حسابات 

األشخاص، وتقليل عمليات القرصنة، واستخدام الخدمة بشكل سيئ. ومن السلبيات أيضاً القدرة 

عىل حذف الرسائل األمر الذي يدفع إىل الغش يف االمتحانات، وكذلك إرسال الرسائل أو الصور 

ى التحرش.  التي تندرج تحت ما يسمَّ

حكاية االنطالق

بدأت فكرة »سناب شات« بجملة نطق بها ريجي براون أمام صديقه إيفان شبيغل  من جامعة   

»ستانفورد«، حيث قال إنه يتمنى أن تختفي الصور التي يقوم بإرسالها إىل صديقته، فهّب األخري 

من مكانه وقال إن هذه الجملة فكرة تساوي مليون دوالر، لكنه كان ُمخطئاً متاماً ألن الفكرة تُقدر 

اليوم بـ 9] مليار دوالر أمرييك.

لقد تنبّه إيفان عىل قّوة فكرة ريجي ورغب يف تحويلها إىل تطبيق لتبادل الصور التي تختفي 

بعد مدة من الزمن، وبسبب نقص خربتهام التقنية استعانا بـصديقهام بويب موريف الذي قام بربمجة 

ذلك  يف  حمل  الذي  التطبيق  عىل  بالعمل  الثالثة  قام   ،20[[ عام  وخالل  كامل.  بشكل  التطبيق 

الوقت اسم »بيكتابو«، حيث قام إيفان برسم شعار التطبيق الذي يُستخدم حتى يومنا هذا، وشغل 

يف الوقت نفسه منصب الرئيس التنفيذي، وشغل بويب منصب املدير املسؤول عن الجانب التقني 

يف الرشكة، فيام شغل ريجي منصب مدير التسويق. 
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االخرتاع،  براءة  يف  األسامء  ظهور  ترتيب  حول  وريجي  إيفان  بي  حصل  الذي  الخالف  لكن 

باإلضافة إىل ُمطالبة ريجي بالحصول عىل حّصة أكرب تصل إىل 30 % ألنه صاحب الفكرة، أدى إىل 

مشكالت كثرية وصلت إىل حد طرده من الرشكة، وقام إيفان وبويب  بتغيري اسم التطبيق إىل »سناب 

شات«، وبعد ستة أشهر تقريباً، وتحديداً يف ربيع عام 2]20، نجح التطبيق يف   الوصول إىل 00] 

ألف مستخدم، إال أنه يف املقابل بدأت التحديات تأيت من جديد وتحديًدا من جهة الخوادم التي 

بدأت كلفتها الشهرية باالرتفاع إىل حد يفوق ميزانية فريق العمل. وهذا ما دفع رشكة »اليغسبيد« إىل 

متويل مؤسيس التطبيق مببلغ 485 ألف دوالر للتخلص من املشكالت التي تعرتضهم، وفور تسلمه 

املبلغ، قرر إيفان الخروج من الجامعة للتفّرغ بشكل كامل للعمل عىل التطبيق، وإطالق نسخة لنظام 

»أندرويد« مع نهاية العام، حيث عمل التطبيق ملدة سنة تقريبًا عىل نظام »آي أو إس« فقط. 

عام 3]20، كان عام السعد عىل الرشكة، حيث وصل عدد املشاَركات اليومية إىل أكرث من 60 

مليون مشاَركة، وبالتايل ارتفعت قيمة التطبيق إىل 3] مليون دوالر تقريباً، وهنا ظهر ريجي إىل الواجهة 

من جديد، كيف ال وقد وصلت قيمة فكرته إىل 3] مليون دوالر، فرفع دعوى قضائية مطالباً بحقوق 

امللكية الفكرية يف تطبيق »سناب شات«. لكن فريق عمل التطبيق مل يكرتث  لهذه املشكالت وتابع 

مسرية النجاح يف الوصول إىل 50] مليون مشاركة يوميًا يف صيف عام 3]20، وارتفعت بذلك قيمة 

التطبيق إىل 800 مليون دوالر تقريبًا، وحصل عىل متويل بقيمة 80 مليون دوالر.

من جديد، عاد ريجي إىل الواجهة، وبدأ بنرش ُمحادثات بينه وبي إيفان متت بالربيد اإللكرتوين 

أو الرسائل القصرية إلثبات ملكيته فكرَة التطبيق، وبالتايل الحصول عىل تعويض مادي. ومبا أن 

إيفان وبويب مل يكرتثا بل تركا القضية للمحامي، وصبَّا كل اهتاممهام عىل التطبيق الذي أثار حفيظة 

مؤسس موقع » فايس بوك« مارك زوكربرغ الذي عرض دفع مبلغ 3 مليارات دوالر لالستحواذ عليه، 

إال أن إيفان رفض املبلغ فوراً ألنه كان يعلم ما الذي ينتظر التطبيق يف املستقبل.

التطبيقات  خالل هذه املدة، أضاف فريق عمل »سناب شات« ميزات جديدة ملنافسة بعض 

األخرى مثل »إنستغرام« الذي قّدم  ميّزة الرسائل املُبارشة فالقت نجاحاً كبرياً. ومل يكن عام 4]20 

كسابقه أبًدا، فالتطبيق عاىن مشكالت تتعلق بالخصوصية واألمان، فضالً عن دعاوى قضائية تتهمه 

جديدة  ميزات  تقديم  يف  مهمته  العمل  فريق  تابع  جديد  ومن  أنه  إال  االستخدام،  اتفاقية  بانتهاك 

معترباً أن هذه املشكالت تحل سواء باملال أو بالقضاء. وبالفعل، مع نهاية ذلك العام، وصلت 

تدوينة  الرشكة  القضائية بي ريجي وماليك »سناب شات« إىل خواتيمها، حيث نرشت  الدعوى 
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التطبيق وتحويله إىل  الفكرة وتشكره عىل إسهاماته يف  فيها أن ريجي هو صاحب  رسمية ذكرت 

فكرة عىل أرض الواقع.

:)YouTub ( 7 -  يوتيوب

البث  عرب  ومشاهدتها  مجاناً  التسجيالت  برفع  ملستخدميه  يسمح  ويب  موقع  هو  يوتيوب 

الحي)بدل التنزيل( ومشاركتها والتعليق عليها وغري ذلك. أسسه يف 4] فرباير)شباط( سنة 2005 ثالثة 

مدينة سان  يف  كريم،  تشي وجاود  هرييل وستيف  بال هم: تشاد  رشكة باي  من  سابقي  موظفي 

املتحركة.  املقاطع  برنامج »أدويب فالش« لعرض  تقنية  ويستخدم  كاليفورنيا،  ماتيو،  برونو، سان 

ومحتوى املوقع يتنوع بي مقاطع األفالم، والتلفاز، واملوسيقى، والفيديو املنتج من قبل الهواة، 

Google التوصل  أعلنت رشكة   2006 األول  ترشين  ويف  موظفاً.  بـ67  مزود  حالياً  وهو  وغريها. 

وقد  يورو.  مليار   [.3[ يعادل  ما  أي  أمرييك،  مليار دوالر   [.65 مقابل  املوقع  لرشاء  اتفاقية  إىل 

الفرصة  إعطاء  األمريكية موقع يوتيوب  كشخصية هامة عام 2006 لدورِه يف  اختارت مجلة »تايم« 

لزواره يف إنتاج املواد التي يعرضونها فيه.

 :) EMAIL( 8 - البيد اإللكرتوين

الربيد اإللكرتوين »EMAIL« هو من أشهر الخدمات التي تقدمها الشبكة املعلوماتية يف الوقت 

الحايل، اخرتع عام 972] من طريق رايد كومنسون الذي متكن من إرسال أول رسالة إلكرتونية. 

إرسال  إمكانية  اتصالية حقيقية، ومن مميزاته  45 سنة، أصبح  رضورة  واليوم، وبعد مرور حوايل 

الرسائل مرفقة بصور أو وثائق... باإلضافة إىل توفري العديد من املواقع والخدمات باملجان، وهي 

وسيلة سهلة وبسيطة ويف متناول الجميع.

9 - مواقع متنوعة:

تزخر شبكة اإلنرتت بالكثري من املواقع اإللكرتونية التي تفيد يف أمور التواصل والعمل والتسلية 

وغريها من األمور، وفيام ييل جولة عىل عدد منها:

: Pinterest

يسمح موقع )Pinterest(  ملستخدميه بتحديد صفحة أو موقع معي وتعليقه عىل الئحتهم. 

أي  »بينز«،  اسم  عليها  يُطلق  تُحفظ،  التي  والعنارص  والتبادل.  والجمع  للتخزين  يستخدم   وهو 
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دبابيس. كام يسمح مبتابعة اهتاممات األصدقاء وأفراد العائلة.  

: Google plus 

متلك رشكة »غوغل« تطبيق  )Google plus( الذي يتيح ملستخدميه إنشاء صفحة خاصة بهم 

تحتوي عىل صورهم، ومعلومات شخصية عنهم، كالسرية الذاتية. كام يسمح لهم بتبادل الصور مع 

األصدقاء أيًضا. وهو يضمُّ زر »بالس]« مشابهاً لزر »اليك« يف موقع »فايس بوك«.

:Linkedin

أُنشئ موقع )Linkedin( سنة 2003،  وهو مزيجٍ بي  »فايس بوك« و»غوغل بالس«، لكن بدالً من 

إضافة األصدقاء والعائلة ونرش صور الرحالت، سيكون للتواصل مع الرشكات وزمالء وأرباب العمل.

يعمل املوقع عىل مستوى الفرد كسريٍة ذاتية إلكرتونية، حيث يضيف  معلوماٍت عن دراساته 

وشهاداته والخربات التي اكتسبها. كام يتيح  إضافة صورٍة شخصية، معلومات التواصل، األوراق 

الوظائف  يناسب  ما  واختيار  عليها  االطاّلع  للموظّفي  ليتسّنى  أخرى،  وأشياء  الهوايات  البحثية، 

الشاغرة بشكٍل دقيق. كام يؤّمن  ألرباب العمل بحثاً واسعاً ضمن الّسري املهنيّة لألشخاص.

الوظائف  وعرض  للمهتمي،  الرشكة  عن  معلوماٍت  لتقديم  منّصة  للرشكات  املوقع  ويعطي 

شخصية  صفحة  يعمل  أن  ميكن  كذلك  بالرشكة.  للموظفي  أخبار  منّصة  يعمل  كام  املتوافرة، 

لألخبار الشخصية املهمة، فمثالً من املمكن لرّب العمل أن ينرش أخبار الرشكة ومناسباتها عىل 

صفحته، وميكن للموظفي رؤيتها عىل شكل newsfeed بدالً من إرسالها إىل بريدهم اإللكرتوين.

:tumblr

ابتكر ديفيد كارب موقع )tumblr( »متبلر« عام 2006. وهو ميكِّن مستخدميه من نرش ما يريدون 

بقية  الروابط مع  تبادل  من صور وفيديوات ونصوص عىل شكل مدّونة قصرية. كام ميّكنهم من 

املستخدمي. ورمز الهاشتاغ )#( هو الطريقة املثىل التي تتيح للمتتبعي إيجاد ما نرشه املستخدم.

  :VK  

موقع رويس يُستخدم يف أوروبا أيًضا. وعىل الرغم من أنّه متوافر بلغات متعددة، إاّل أّن اللغة الروسية 

هي األكرث تداوالً فيه، وهو يستخدم بشكٍل أسايس لتبادل الرسائل، الصور، الفيديوات، النصوص، 

الخرائط، ... كام ميّكن املستخدمي من نرش أخبار ومقاالت من املجالت، وإبداء إعجابهم بها.
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: flickr

     هذا املوقع  استحوذت عليه »ياهوو« عام 2005. وهو يقدم املوقع ثالثة أنواع من الحسابات: 

األّول مجاين مع مساحة محّددة للتخزين، الثاين مجاين وباملساحة نفسها لكن من دون اإلعالنات، 

الثالث يقّدم ضعف املساحة ويسمح بنرش الرسائل والصور والفيديوهات. 

:Vine 

تأسس املوقع يف حزيران من العام 2]20، ومنذ ذلك الحي يسمح ملستخدميه بتعديل أفالم 

ترواح مدتها من 5 إىل 6 ثواٍن وتسجيلها وتحميلها. وميّكن املستخدمي من متابعة بعضهم، وإعادة 

نرش ما نرشه اآلخرون. كذلك نرش الفيديو عىل كٍل من »تويرت« و»فايس بوك« يف الوقت نفسه.

:pennystocks

إذا حاولت الدخول إىل هذا املوقع فستجد أي حركة تحصل اآلن عىل أشهر املواقع، ألنه عبارة 

عن منصة ملشاهدة تزايد نشاط املستخدمي عىل أشهر املواقع، من عدد املشرتكي واملشاهدات 

والاليكات...إلخ.

:map.ipviking

التي تحدث اآلن  الهجامت اإللكرتونية  التي ميكنك عربها مشاهدة  يعد من أفضل املواقع   

بشكل مبارش عرب اإلنرتنت، حيث يعطيك املوقع معلومات عن الهجامت وخريطة تفاعلية ألهم 

الدول التي تتعرض لهذه الهجامت،  حيث تشاهد بشكل مبارش أن الواليات املتحدة األمريكية أكرث 

تعرضاً لها.

:apowersoft

  قد تحتاج إىل تسجيل صوتك »أون الين« من دون استعامل أي برنامج، بالتايل ميكن استعامل 

 java هذا املوقع الذي يسمح بتسجيل الصوت بجودة عالية، وما يحتاجه منك فقط أن تتوفر عىل

مثبتة عىل حاسوبك. 

:mandific

تقوم  كلامت  عىل  أو  اسمك  عىل  باالعتامد  مختلفة  أشكال  بإنشاء  لك  يسمح  املوقع  هذا   

مواقع التواصل االجتماعي
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 done اللون وحجم األشكال..إلخ، وحي تضغط عىل  تغيري  بعد ذلك  بنفسك، ويوفر  بإدخالها 

سيطلب منك املوقع نرشها عىل فايس بوك أو تويرت، لكن ميكن استعامل بعض الربامج لتصوير 

الشكل وحفظه عىل حاسوبك.

:ruzzit

هذا املوقع ميّكنك  من معرفة الفيديوهات أو الصور...إلخ األكرث اهتامماً من قبل املسخدمي 

حول العامل، سواء كان ذلك عىل يوتيوب أو عىل  فايس بوك وتويرت ومواقع أخرى عديدة.

:dashlane

واملعلومات  حاميته  مستوى  من  للتأكد  اإللكرتوين  بريدك  فحص  من  ميّكنك  املوقع  هذا 

تقوم  ثم   ،Scan My inbox تضغط عىل   املوقع  إىل  الدخول  فبمجرد  الرسائل.  داخل  املتوافرة 

بتسجيل الدخول إىل أي بريد إلكرتوين تريد فحصه.

:movbucket

 هذا املوقع يوفر لك أداة فعالة، حيث يكفي أن تقوم بنسخ رابط التحميل من أي موقع أفالم 

التورنت، ثم وضعها يف األداة  والضغط عىل Stream it، وهكذا سيبدأ يف تشغيل الفيلم من دون 

أن تقوم بتحميله. 

عالم المفاهيم
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"حياة الصورة وموتها" 
للفرنسي ريجيس دوبريه

امليديا بعني فلسفية

قراءة: محمد بنعمارة



"حياة الصورة وموتها"
امليديا بعني فلسفية

قراءة: محمد بنعامرة

التي  الكتب  أبرز  أحد  هو  وموتها"  الصورة  "حياة  كتاب 

العقدين  خالل  يف  امليديا  عامل  حول  حديثاً  صدرت 

الفرنيس  املفكر  هو  الكتاب  هذا  مؤلف  األخريين. 

ريجيس دوبريه الذي يعد من كبار املفكرين املعارصين الذين 

أثروا الساحة املعرفيّة بتفكريهم العلمي والفلسفي خاصة يف 

مجال الوسائط الحديثة لالتصال، كام أنه عاش تجربة كفاح مع 

تيش غيفارا، واشتغل مستشاراً لفرنسوا ميرتان يف الثامنينيات.

مجال  يف  الفكريّة  املصنفات  أهم  من  الكتاب  هذا  يعّد 

الصورة، إذ يقدم لنا نظرة تحليلية عميقة، مغايراً للكتاب املتقدم 

وأكرث  تنظرياً  أقل  فهذا   ،" العامة  الوسائطية  يف  دروس   " عليه 

تحليالً، و ال يقوم ببناء نظرية بقدر ما مينحنا العنارص الكفيلة 

بتمثلها، فقيمته تكمن باألساس يف منظوره الفلسفي، ويف غناه الفكري، و طابعه التساؤيل والنظري.

بإرسال املعلومات والكائنات والحاالت  تتكفل  التي  الوساطات  يتمحور بحث دوبريه حول 

الوسائطية  تغدو  بذلك  معاً،  التاريخي  و  الزمني  البعدين  عىل  مرتكزاً  وتناقلها،  والذهنية  املادية 

منظوراً جديداً ملعطيات الحياة والوجود. وتتضح قيمته يف الرؤية العميقة واالستكشافية، واالحاطة 

الشاملة بتاريخ الصورة منذ بزوغ فجر اإلنسانية، مروراً بالحضارات املختلفة: اإلغريقية، والبيزنطية، 

التي  الطريقة  للمريئ أي  الالمرئية  السنن   الكتاب حول  يدور  الوسطى. كام  والرومانية والعصور 

بها مينح العامل نفسه لنظر أولئك الذين يرونه من غري أن يفكروا فيه. فهو نص مفصيلٌّ للتفكري يف 

تاريخ الصورة، ومفتاح أسايسٌّ للتمييز بي الوسائط الحديثة وإدراك الفروقات الخفيّة فيام بينها.
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تطور  بتحليل  تقوم عموما  عّدة،  فصول  موزّعة عىل  بدورها  ثالثة،  أبواب  إىل  الكتاب  ينقسم 

اثني  القارئ  الشاشة والتلفاز. من ثم يضع بي يدي  العصور وصوالً إىل عرص  أمد  الصورة عىل 

عرشة أطروحة ومسألة. وقد جرى تنظيم األبواب والفصول عىل الشكل اآليت: 

مرحلة تكوين الصور: الوالدة باملوت، التواتر الرمزي، عبقرية املسيحية، نحو مادية دينية.  - [

2 - أسطورة الفن: اللولبية الالنهائية للتاريخ، ترشيح شبح "الفن القديم"، جغرافيا الفن، العصور 

الثالثة للبرص، الديانة اليائسة. 

ما بعد الفرجة: يوميات كارثة، مفارقات عرص الشاشة، جدلية التلفاز الخالص.      - 3

مرحلة تكوين الصورة

تنبثق من  العتيقة  الصورة  إذا كانت  باملوت. لكن  الصورة عالقة وطيدة  يقول دوبريه:" لوالدة 

القبور، فذلك رفض منها لك، كلام امنحى املوت من الحياة االجتامعية غدت الصورة أقل حيويّة، 

وغدت معها حاجتنا للصور أقل مصرييّة".

عرض دوبريه مصادر الصورة مبتدئاً بالعرص الحجري، بحيث اِرتبطت صور ذلك العرص بالقبور 

ما  املليئة حياة يف املقابر وغريها،  الجنائزيّة، والجداريات  واللحود وعظام املوت، والعالمات 

يشكل ألبوماً لتطور الصورة يف املايض البعيد، و كيفية اختالفها من مرحلة ألخرى. ومن ثم ميدنا 

املؤلف باملعجم املعتمد عىل الرغم من نسبيّة موثوقيّة اإلتيمولوجيا إال أنها تشري للمعنى. فأغلب 

املصطلحات ترتبط بشكل كبري بالصورة، عىل غرار الشبح والقناع الشمعي و التامثيل و غريها. 

هذه األمور متثل ثقافة شعوب، إذ بها يتم الحفاظ عىل إرث هذا الشعب، من قبيل تقديس األجداد 

و النبالء. فلقد كان ال بد لهؤالء أن يعيشوا من خالل الصورة. األمر أعمق من ذلك فثقافة اإلغريق 

تقوم يف فهم الحياة عىل أنها مرتبطة بالرؤية واملوت وفقدان البرص، وليست مرتبطة بالتنفس. كام 

الزمن  متأخرة يف  فكرة  ومروراً  أو سفراً  بعثاً  بوصفها  املوت  فكرة  فإن  الفكرة،  قبل  الصورة  تعترب 

وثانوية، فتصاوير الخلود سبقت مذاهب التعلق بالحياة.

يواصل املؤلف استكشاف مركزية الصورة يف العصور القدمية فريى أن االنسان قد سام بتفكريه 

من املريئ إىل الالمريئ، ومن العابر إىل الخالد، ومن اإلنساين إىل االلهي. فمرحلة املرآة اإلنسانية 

الحقيقية تتمثل يف تأمل الذات يف النظري أو الشبيه، ورؤية ما هو مغاير للمريئ يف املريئ القريب.    

لنا  ليستنبط  التفاصيل  أدق  ومستكشفا  متقصياً  القدمية  الحضارات  أعامق  دوبريه يف  يغوص 

حياة الصورة وموتها
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مركزية الصورة من حيث داللتها، ومواطن استعاملها، والحكمة منها. فبعد نحت الصورة وصبغها 

وبي  واأللهة،  والناس  واألموات،  األحياء  بي  وسيطاً  وظيفتها  بطبيعة  وتصبح  أصالً،  تصبح 

املجموعة البرشية ونشأة الكون. الصورة يف نظر املؤلف ليست غاية يف ذاتها وإمنا هي وسيلة  

للتأليه، والدفاع، والفتنة، واإلشفاء، والتعليم. بل يرى أكرث من ذلك أن الصورة وسيلة حقة للبقاء 

صالحة  تجعلها  امليتافيزيقية  فضيلتها  أن  كام  للكون.  وتناغم  العامل  روح  فهي  الحياة،  قيد  عىل 

لالستعامل ورضورية.

يتطلب  تكوين املشتت، وهذا  تعيد  الصورة ذات فضائل ألنها رمزية بحيث  أن  يرى املؤلف 

اإلحالة عىل طرف ثالث ترميزي ميّكن من إقامة عالقة معيّنة بينها وبي رائيها، وبطريقة غري مبارشة 

بي الرائي أنفسهم. وهذا ما أراد املؤلف أن يشري إليه تحت عنوان اإلرسال والتعايل ؛ أنه ليس 

واالرتفاع  والتجاوز  التعايل  فبنية  االرتفاع،  فارق  من غري  طاقة  وال  تعال  دون  من  إرسال  من  مثة 

يلزم إصالحه  أساسياً  والتّعالق. وألن هناك فوق املجموعة غياباً  للرتابط  تفرس وتعطي اإلمكانيّة 

فإن الصورة والكلمة تشتغالن عاميَل ربٍط ووصٍل. إّن خطأ وقتنا الحايل يكمن يف االعتقاد بإمكانية 

خلق مجتمع بالتواصالت، أو ثقافة بتجهيزات ثقافية فإننا نفكر يف التواصل خارج كل داللة ونضع 

اللجام قبل الفرس. لذا فإن الوسائطية تفّضل الحديث عن اإلرسال، ألن املهم يف هذا املصطلح 

هو انطواؤه عىل العبور أي املحرك الحقيقي لالنتقال. 

اللولبية الالهنائية للتاريخ

يبدع دوبريه يف تشخيص الواقع وتقديم األفكار املناسبة فريى أن فرجة الصور تغوص بنا يف 

ثالث مدد متباينة ومتزامنة يف آن: الزمن خارج الزمن املتعلق، والزمن املتوسط لدورة الصور الذي 

الوحيد  الحيوان  اإلنسان؛  لتاريخ  الطويل  الخطي  الزمن  ثم  مكانها،  وتلك  الصورة  فيه هذه  تأخذ 

الذي يرتك أثراً. 

يعرض دوبريه دراسات الفالسفة ونظرتهم للصورة و للتاريخ ويقوم برشحها وتفصيلها؛ فيقول: 

إّن الفيلسوف ميلك كل الحق يف متني موت الفن حتى يحتكر الحقيقة ويستخلص وحده جوهرها. 

من ثم يقدم رأيه عارضاً األسباب واملؤثرات والنتائج التي تفصح عنها هذه الدراسات، بل يدافع 

بشكل مستميت عن الفن من بعض هذه الدراسات خاصة دراسة هيجل التي يعترب فيها أن الفنان 

مثله مثل البطل ال يعرف ما يفعل، ولو كان يعلم ما يفعل لكان فيلسوفاً. فيقول فلنحلم من جهتنا 

بتاريخ للفن بالشكل الذي ميكن أن ندافع عنه جميعا ومن دون أن نناقض أنفسنا. بل يذهب إىل 

فضاء الكتب
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أبعد من ذلك فيقول إن الفن خالد وإن كان قد مات يف التاريخ الغريب لألشكال لكن موت الفن 

ليس موتاً للصورة التي ستستمر مادام هناك ناس يعرفون أنهم سوف ميوتون. 

ويف  الكتابية.  الفرجوية،  الوثائقية،  مراحل:  ثالث  عرفت  املتحركة  الصورة  أن  املؤلف  يرى 

الستينيات جاءت العودة إىل التسجيل املبارش للصوت، وإىل سينام الحقيقة، والتصوير يف الخارج 

من غري سيناريو أو حوارات متقنة.

مقدار  نفس  مرور  يعايش  العرشين  القرن  من  واحداً  عقداً  أن  دوبريه  يرى  للّولبيّة  بالنسبة  أما 

اللوالب التي تلقاها القرن الخامس عرشاألورويب الذي حقق وحده مسرية مساوية للعرص الحجري 

األول الذي تقاس فيه األساليب بأالف السني.

مل يكتف املؤلف بطرح رأي الفالسفة واملفكرين مبا يخص رمزية الصورة، وداللتها، وتطورها، 

بل غاص حتى يف املسائل املعجمية ليعرّفنا املصطلحات القدمية، اإلغريقية خاصة. كام يقوم 

باالستدالل عىل صحتها مام يظهر لنا مدى تعّمقه يف تاريخ الفن من دون أن يغيب عنه يشء، فكل 

عر، والطرفة، والخرافة،  الشِّ أنه تعّمق يف دراسة عّدة مجاالت من قبيل  اِستدل عليه، كام  أثاره  ما 

والقضايا الفلسفية والتاريخية.

ومن املفارقات التي يذكرها دوبريه بي اإلعالم القديم، واإلعالم الجديد، أن الجديد أورثنا غفلة 

برصية تدين بالكثري للثورة يف املواصالت السلكية والالسلكية والنقل. فمع امِنحاء املسافات، 

اختفى االحساس باملدى الرتايب ومعنى املعيش الواقعي، والربّانية الخالصة. لقد غدا كّل يشء 

قابالً لالمتالك برسعة وبال جهد. فالفن التشكييل بطيء بينام املعلومات رسيعة. كام أن العرص 

االنتقال واملرور،  السائل واملرتحل، عرص  الشاشة،  يريده عرص  ما  األزمنة، وهو  يقرّص  البرصي 

حيث تغدو رسعة اضطرارية األشياء الصلبة واملتامسكة سائلة والخصائص ملساء ومسطّحة.

كام يرى املؤلف أن الفن البرصي ميتلك قدرة عىل االنتشار ال تضاهى لكن انتشاره ال يرتك 

أثراً. كام أن انتشار السينام عرب التلفزيون  يقابل أمركة الفضاء األورويب. وكام أن الفيلم الروايئ 

امليلودراميّة كل خاصية  الكليب واملسلسالت  وفقد  "طبيعي"  لهام طابع وطني  القصري  والفيلم 

جهوية. وبنظر املؤلف فإن الصورة الحاسوبية أقلعت من املحسوس إىل السامء، فالفن العاملي 

يجعل نظرتنا نظرة سائلة ومعلقة فوق األرض وهو ما يجري يف املعارض وراء اللوحات الحقيقية.

حياة الصورة وموتها
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     ما بعد الفرجة 

جهاز  أن  ويعترب  الجديد،  العامل  يف  الصورة  دخول  تاريخ  عىل  دوبريه  ريجيس  لنا  ييضء 

822]. كام  ذلك يف سنة  الجديد وكان  اآليل  العرص  الغربية يف  الصورة  أدخل  من  الديوراما هو 

التلفزيون باأللوان. ومثل  السبعينيات باستعامل  الفعيل للعامل الجديد، كان يف  يرى أن الدخول 

تاريخ 8] أوغست 839] منعطفاً بحيث تم فيه تدشي املرحلة الطويلة النتقال الفنون التشكيليّة 

ثم متّت  من  الطبيعة.  لدراسة  الجديد  الجهاز  اخرتاع  أراغو  أعلن  البرصية، حي  الصناعات  إىل 

املصادقة عىل قانون يعترب الفوتوغرافيا من املآثر الروحية يتم حاميتها كحامية الكتاب واللوحة.

يظهر الطابع الفني واإلنساين لريجي دوبري من خالل مواقفه من هذا التطور، فبعد عرض تطور 

الصورة الجديد الذي بدأ يف نهاية القرن الثامن عرش باملنساخ، ثم الظل أو الشبح املقطّع ) الراسم 

الفيزيولوجي ( ؛ وهو الجهاز الخاص بطبع الصور الجانبيّة لألشخاص. من ثم الصورة الشخصية 

املصغرة الحرفية والرسيعة. ثم ظهرت الصورة املعتمدة عىل غبار الفضة؛ وقد حضيت باستقبال 

من قبل الجانب الليربايل لليسار. يقول دوبريه:" نحن عىل علم اليوم وهو ما يواسينا أن الصور كلها 

كذب و ستغدو أكذب مع ظهور الصورة الرقمية".

يرى املؤلف أن اإلشارة التلفزيونية تقود إىل وثنيّة من منط جديد؛ فهي تشتغل وفق مبدأِ اللّذة. 

يف حي أن الصورة العتيقة كانت تشتغل وفق مبدأِ الواقع. وقد اعترب األمر مبنزلة انقالب لن ميّر 

من دون مخاطر قد تؤثر يف التوازن الذهني للجامعة. وهذا ما فرّس به عالقة الوسائط اإلعالمية 

بعضها ببعض، حيث إنها أنانية يف  التحدث عن نفسها وتدير وجهها للواقع. يقول دوبريه:"البرصي 

فأكرث  أكرث  تتحدث  اإلعالمية  فالوسائط  املرآة،  دوار  ذاته. ذلك هو  له يف غري  يتواصل وال رغبة 

عن الوسائط اإلعالمية. ويف الجرائد تتوسع صفحة "التواصل" أكرث فأكرث مقلّصة بذلك من حصة 

األخبار )املتعلقة بالعامل الخارجي(، مبا أن الوسائط ال ميكنها يف عامل إعالمي كلية إال أن تشهر 

نفسها يف الوسائط اإلعالمية إىل حد محو تلك الخانة الفارغة وذلك النقصان الخارجي الذي ظل 

ينظم بواطننا والذي كنا نسميه "الواقع".

يف  إليها  التنقل  عناء  تحّملوا  الذين  املتطوعي  متفرجيها  لها  فإن  فنياً،  عمالً  السينام  وكون 

قاعاتها. أما املنتوج التلفزيوين، فله مستهلكوه الذين يُرضون طلباتهم عن بعد دون أن يرتكوا قاعة 

جلوسهم. لذا، يحيل التلفاز عىل الهاتف وعىل تاريخ االتصاالت السلكية والالسلكية، فيام تحيل 

للتحّكم واملراقبة،  قابل  كائن منزيل  التلفاز هو  فإن عاشق  لذلك،  الجميلة.  الفنون  السينام عىل 
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الناجح جمهوره.  أما عاشق السينام فإنه بدوي مرتحل غري قابل للضبط واملراقبة. يصنع للتلفاز 

الخونة  السينام فرتسل  أما  األهايل،  التلفاز  يصنع  العاكسة.  املرآة  تهّشم  فإنها  الجيدة  السينام  أما 

لوسطهم األصيل" أو اإلنسان الكوين الرحال". 

املقام  يف  اجتامعية  بوظيفة  فيتّسم  معيناً،  انتامًء  يؤكد  نرجسيًّا  إيديولوجياً  جهازاً  التلفاز  يعد 

األول، حيث متنح الصورة املنزلية الطأمنينة وتعّمق الروابط االجتامعية. يف حي أّن وظيفة  الصورة 

االنفالتات  ما يجعلها  القاعة. وهو  والهاربة يف  الهروبية  الحلم  السينامئية املعروضة هي وظيفة 

الذهنية والجسمية. 

يتوصل دوبريه، بعد عرض هذه املفارقات، إىل شهادة مشدودة إىل الواقع الحايل واملايض، 

فيام تكون الصورة السينامئية تنبّؤيّة، لكن من دون أن تعلم ذلك أو ترغب فيه. 

تتفوق السينام بالحرية يف التحكم الداخيل يف العامل الخارجي من خالل تقريب البعيد وإبعاد 

القريب، وذلك بواسطة سلسلة من املسافات والهروب والتقهقر، حيث تنتج الذات حريتها باختيار 

النجاح يف املرور إىل  القدرة عىل  السينام  ما يعطي  بعيد منها كل لحظة. وهذا  أو  ما هو قريب 

يجعلها  مام  تنظّمه،  أن  عوض  فضاءها  تتلقى  أنها  دوبريه  يرى  التلفزيونية  الصورة  بينام  الرمزي. 

حبيسة مجال اإلشارية أو املتخيل )وال ترقى إىل املجال الرمزي(. 

النمو  السينامئية حافزاً عىل  الصورة  تقدم يجعل من  ما  أن  بذلك يخلص ريجيس دوبريه إىل 

والصورة التلفزيونية سبباً يف التقهقر، فاملراهق يصبح راشداً عرب الشاشة الكربى والراشد صبياً عرب 

الشاشة الصغرى.

كام يستنتج دوبريه أن هناك تاريخاً للسينام، والسينام بدورها تاريخ. إنها مثل رواية. عىل العكس 

من ذلك، ليس هناك تاريخ للتلفزيون ألنه اللحظة، وهو يف ذلك مثله مثل الجريدة. "أما الربنامج 

التلفزيوين الذي "القى النجاح" حتى ولو احتضنه املركز الوطني للسمعي البرصيINA  مبعايريه 

الصارمة، فهو ميوت مبارشة بعد بثّه. الحضور الدائم للصورة يف نظر دوبريه يبدو عامالً لتفكيك 

نظام آليات التفويض الدميقراطي، ليس فقط ألنها تشجع العالقات أكرث من املضمون، وتضحي 

باالستدالالت املفّصلة لصالح الجملة القصرية، بل ألنها تتجاوز الوساطات التي تقوم بها األوساط 

الحقوقية، واملؤسساتية، فإنها تُفرغ من الحيوية الهيئات املنظّمة للجمهورية، كالربملان والعدل 

التلفاز ال تشكل امتداداً للربملان وإمنا تأخذ مكانه. وهو ما يجرّد  واملدرسة... إن استوديوهات 

املمثلي املنتخبي بشكل منتظم من امتيازهم لصالح البيوقراطيي.

حياة الصورة وموتها



االستغراب

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

374

يرى دوبريه أن مراقبة  وسائل اإلعالم للحكومات وأعاملها ليشء سليم، لكّنه يثري سؤاال: من 

سرياقب املراقبي إذا كانت السلطة اإلعالمية هي الوحيدة من بي السلطات األربع للدميقراطية 

اإلعالمية، التي ال تقبل سلطة مضادة؟

إن كنا قد قطعنا أشواطاً متقدمة يف االنغامس يف وسائل اإلعالم مبختلف توجيهاتها، إال أن 

قراءة كتاب "حياة الصورة وموتها" ييضء لنا تاريخ اإلعالم من العرص الحجري إىل يومنا هذا. فينري 

بنية سليمة ملن يريد أن يتفقه يف علم اإلعالم  فكر من ال خلفية له عىل املوضوع، كام يؤسس 

أو يتخصص. بل إن هذا الكتاب يعطي األسس البنيوية لعلم اإلعالم حتى يصبح مبقدور القارئ 

أن يشّخص عرصه بشكل سليم، ويستطيع أن ينجو من الفتنة اإلعالمية ليكون يف صف أصحاب 

البصرية النافذة.         

الكاتب: ريجيس دوبريه

الكتاب: "حياة الصورة وموتها"

املرتجم: الدكتور فريد الزاهي

اإلصدار: دار افريقيا الرشق 2002
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Science à propos de l›information, de la misinformation et de la 
désinformation». Cet exposé appartient à deux chercheurs croates 
de l’Université de Zagreb: Miroslav Tudjman et Nives Mikelic.

La conclusion de l’article pose la question suivante: comment 
distinguer entre les fausses informations et les informations 
trompeuses? Elle estime que les participants dans les processus 
de communication interactionnelle (notamment dans les médias 
interactionnels /www) tendent à changer leurs intentions, leurs 
objectifs, leurs décisions et leurs actes –ainsi que ceux d’autres 
participants dans le processus de communication. C’est pourquoi 
les informations vont être affectées: les changements ont la forme 
d’erreurs techniques sémantiques et sociales, et conduisent à trouver 
les informations, les fausses informations (misinformations) et 
les informations trompeuses (desinformations) qui deviennent 
des questions acceptables et utiles à l›égard de la science des 
informations.

Sur les «Sites des réseaux sociaux» on lit un exposé sur les sens 
des mots-clés qui articulent ce monde. Cet exposé examine la 
définition des techniques des sites des réseaux sociaux, des notion-
clés et des symboles utilisés dans le réseau d’internet; il évoque 
également les moyens utilisés pour transmettre les messages et les 
commentaires. Notons que cet exposé est un chapitre d’un ouvrage 
de Khodor Ibrahim Haïdar intitulé «Les médias», Edition Centre 
Islamique des Études Stratégiques.

Dans la rubrique «Espace des livres», on lit un exposé analytique 
sur l’œuvre de Régis Debray: Vie et mort de l’image    
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La chercheuse égyptienne Sabrine Zaghloul Assayed a écrit 
«L’emprise du Média, ou le monde virtuel et son effet sur la 
société civile». Cet article apporte une clarification sur l’effet de 
la révolution médiatique sur les milieux de la société civile des 
cotés éthiques et culturels, et les tendances de la conduite générale. 
La chercheuse a abordé cette question à partir des principales 
hypothèses et théories, en relation, établies par le sociologue 
français Jean Baudrillard.

Dans la rubrique «Mountada al-Istighrab», on lit un colloque 
international sur les médias entre la culture de la réussite et le vide 
de la connaissance. Des experts français y ont participé.

Ce colloque est une des étapes principales dans le débat sur l’effet 
des médias modernes sur la vie sociale et politique en Europe. 
Le colloque a été organisé à Paris le 23 novembre 2002, sous 
les auspices de l’Observatoire des MOuvements de la Société 
(OMOS) sous le titre: les représentations mentales et les médias.

Dans la rubrique «Nous et l’Occident», le chercheur irakien 
Mazen AL-MTOURI a écrit une étude intitulée «L’image de la 
philosophie islamique dans la raison occidentale, lecture critique 
des thèses de Bertrand Russell».

Cet exposé comporte une démarche inductive de l’image de la 
culture islamique dans l’interprétation philosophique occidentale 
tel qu’on a vu chez le philosophe anglais Bertrand Russell (1872 
– 1970).

Notons d’ailleurs que ce texte est inspiré du chapitre dix «La 
culture musulmane et la philosophie» dans Histoire de la philosophie 
occidentale traduit en arabe par Zaki Najib Mahmoud.

Dans la rubrique «le monde des notions», on lit un article sur 
la science de l’information, intitulé «Science de l’information: 
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Cette approche s’efforce de résoudre la problématique citée sous 
l’invocation du projet scientifique du chercheur allemand Mark 
HANSEN sur ce qu’il appelle «numérisation des corps»

Le chercheur irakien Amer Abd Zayed Al-WAELI examine dans 
son étude la question du Média dans le domaine de la domination, 
et estime que le temps techno-électronique a atteint ses dernières 
limites du progrès avec la révolution des communications. 
Cependant, ce progrès scientifique ne se limite pas à l’usage 
technique, mais il s’engage dans le conflit des États et des sociétés. 
Le centre industriel occidental producteur du Média a joué un 
rôle décisif pour investir ce Média contemporain et dominer les 
populations.

Sur «Les effets du média sur la société du point de vue social», on 
lit un article rédigé par trois chercheurs indiens de l’Université de 
Kachmir: Hakim Khaled MEHRAJ, Akhtar Niyaz BHAT, Hakim 
Ramiz MEHRAJ.

Ils fondent leur article sur une évidence ontologique disant 
que l’homme est un être social qui ne peut vivre en seul loin des 
autres. Ses actes ne l’affectent donc pas seulement, mais aussi la 
société en entier, cette dernière à son tour affecte l’être humain 
par plusieurs façons. À partir de ce point, l’étude va présenter une 
brève définition de l’essence des médias et souligner les différentes 
formes de l’influence du Média sur l’individu, la famille et la société

Dans son article «Critique de la médiologie», le chercheur 
libanais Jamil Quaçem examine la notion de médiologie dans le 
Média contemporain du point de vue de la philosophie critique. Il 
évoque encore les variétés de la notion dans ce qu’il appelle l’ère 
de l’espace symbolique, et l’influence de cet espace sur les valeurs 
humaines, éthiques et épistémiques, et les dangers de transformer 
l’être humain à un être virtuel, comme les autres êtres virtuels.
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manipulateur des esprits». Il examine le monde du Média du 
point de vue de l’analyse sociologique. Dans ce cadre il examine 
l’impact profond du monde virtuel sur le champ des valeurs 
morales, idéologiques et sociologiques, ainsi que les effets négatifs 
qui résultent de ce monde. M. ATTIYEH aborde le thème en 
s’appuyant sur la discussion des idées du sociologue français Pierre 
BOURDIEU et sa vision critique des actes du Média en France et 
en Occident, ainsi que leurs effets à l’échelle planétaire.

Le chercheur libanais Ali Qaçir a écrit un article intitulé «Le 
Média sous l’emprise de l’idéologie» où il examine le phénomène 
du Média religieux, en observant les transformations profondes qui 
prennent naissance dans l’activité et l’orientation des institutions 
médiatiques internationales, particulièrement le Média américain, 
après les attaques de 11 septembre.

Dans son article intitulé «Le nouveau Média et la perspicacité 
d’Ibn-Khaldoun» le chercheur libanais Mahmoud BERRY conçoit 
la question de Média comme question socio-culturelle qui porte 
aux variétés de la structure de la conscience dans les sociétés 
universelles, notamment les sociétés arabo-musulmanes. Le 
chercheur tâche d’analyser le Média contemporain et la révolution 
des communications à partir d’une vision historique de l’efficacité 
de l’information dans la configuration de la conscience de la 
communauté civilisationnelle et sa culture.

«L’ère de l’après-image» est une étude du chercheur égyptien 
Hamada Ahmad ALI, qui examine les dimensions socio-
philosophiques du phénomène médiatique postmoderne. De là 
découle son titre qui désigne l’origine de la problématique posée 
à l’homme occidental en particulier, et aux sociétés humaines 
contemporaines généralement, et la possibilité d’atteindre une 
certitude en l’ère techno-électronique.
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intitulé: notre société est la cible de Hollywood. Il est centré sur le rôle 
du cinéma américain dans la création de la conscience universelle, 
tout particulièrement dans l’espace arabo-musulman. Le chercheur 
retrouve la place exceptionnelle du cinéma hollywoodien qui exerce 
une influence sur les milieux et les différentes couches sociales tout 
au long d’une histoire entière. Le chercheur souligne également la 
croissance de l’influence de Hollywood avec le commencement de 
la révolution des communications à l›échelle planétaire.

Le journaliste libanais Khodor HAIDAR met en lumière 
l’histoire du lien entre les lobbys juifs et les médias. Il estime que 
la domination des juifs sur de nombreux dispositifs médiatiques 
et sur les institutions internationales est incontestable; les juifs 
ont planifié pendant des siècles pour améliorer l’image du «juif», 
le seul moyen qu’ils ont trouvé pour le faire est de contrôler les 
médias internationaux.

Cette étude est une présentation globale de la philosophie du 
Média chez les dirigeants juifs et les chefs du mouvement sioniste 
qui ont fondé des empires médiatiques à partir du XVIème siècle 
pour contrôler aujourd’hui les grandes entreprises médiatiques et 
les sites des réseaux sociaux

Dans son étude intitulée «Médias et experts: entre pédagogie 
et désinformation», le sociologue Pascal BONIFACE continue 
d’analyser des problématiques évoquées par la révolution médiatique 
au temps de la mondialisation. La grande problématique serait le 
fait d’aborder la place du processus médiatique dans le domaine 
de la pédagogie. Boniface examine également les mécanismes qui 
permettent la désinformation, et ses effets psychiques et sociaux sur 
les problèmes naissant dans le cadre des relations internationales.   

Dans «cercles de débat», le chercheur égyptien Ahmad Abdel-
Halim ATTIYEH écrit un article intitulé «Le Média en tant que 
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celles d’aujourd’hui après qu’il est associé au monde virtuel.

Cet article comporte un traitement analytique de la «médiation» 
au sein du champ médiatique, le chercheur propose des pistes 
interprétatives pour aborder la problématique.

Le chercheur iranien Mohammad Ridha ZAERI examine le 
phénomène du Média religieux en évoquant l’expérience des 
chaînes de télévision islamiques à partir de la fin des années 1980. 
Dans ce cadre, le chercheur souligne l›aspect le plus important 
dans l›étude de ce modèle: le très grand nombre des chaînes de 
télévision islamiques et la diversité de leurs méthodes de travail, 
ce qui reflète les différentes directions et courants religieux et 
confessionnels exprimés par ces chaînes. Dans cette étude on trouve 
une vision théorique et pratique du Média religieux du point de vue 
islamique. Le chercheur évoque la notion du Média à la lumière 
du texte coranique et ses explications dans le patrimoine arabo-
musulman. Dans la pratique, le chercheur élucide le phénomène 
des chaînes de télévision, leur performance et leurs lacunes.

Le chercheur britannique d’origine iranienne, Sayyed M. REZA, 
a écrit un article intitulé: Les représentations de l’islam et des 
musulmans dans la couverture de presse. Cet article éclaircit un 
aspect problématique dans l’activité médiatique contemporaine, à 
savoir l’image de l’Islam et des musulmans fabriquée par les médias 
et les moyens de publicité tels que le cinéma et les institutions 
éducatives.

Le chercheur adopte la méthode scientifique de recherche et la 
critique de cette image typique conçue par les autorités culturelles 
occidentales à l’égard de l’Islam, en particulier dans les sociétés, 
américaine et britannique.

L’article du chercheur irakien, Haïdar Mohammad Al-KAABI est 
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Dans «Le document», le philosophe français Marcel GAUCHET 
suggère d’examiner la question des médias et leur conquête du 
monde contemporain par une nouvelle méthodologie. Il a écrit une 
conférence intitulée «penser la société médias», et a déterminé les 
questions fondamentales qui permettent de promouvoir la possibilité 
de comprendre l’’idée «la société des médias»; il se penche sur 
deux ou trois enquêtes fondamentales, pour cerner l’influence des 
médias sur la politique. Dans son exposé, GAUCHET répond à 
une série de questions, dont les plus importants sont: est-il vrai que 
le «4ème pouvoir» a primé les autres pouvoirs? Quelle est la nature 
exacte de ce pouvoir? Comment la classe politique s’est adaptée 
avec ce nouveau milieu? N’est-il pas vrai que les médias ont ses 
influences politiques les plus profondes au travers des émissions 
de divertissement? N’est-il pas temps d’évaluer la portée de 
l’influence du discours public transmis par le spectre médiatique?

Le chercheur égyptien Bahaa DARWICHE examine «Les 
éthiques du Média» en répondant aux questions problématiques 
qui dominent les espaces ouverts de la révolution médiatique. Il 
est notamment question de savoir si des éthiques existent dans le 
Média; le Média doit-il être contrôlé par quantité de règles éthiques, 
dominantes ou directrices, ou bien ces règles sont des restrictions 
pour le Média pour réaliser ses objectifs et accomplir parfaitement 
sa mission?

Le sociologue français Jean DAVALLON écrit un article intitulé 
« La médiation : la communication en procès ? «. Il traite la 
problématique de la notion «Média» dans la culture contemporaine.

L’importance de cet article réside dans le contexte choisi par 
le chercheur pour faire ressortir la problématique conceptuelle et 
terminologique du terme «médiation». En effet, le chercheur montre 
que ce terme désignait des sens et des significations différentes de 
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Le Média

L’impérialisme du son, de l’image et de l’écho
Le numéro 11 de la revue Al-Istighrab comporte une série de 

recherches, études et articles sur leédia, en l’abordant des cotés de la 
notion, de la sociologie et de la culture. Elles examinent également 
leurs effets et retombées sur les systèmes de valeur scientifiques et 
éthiques, et les modes de pensée.

Des penseurs, chercheurs et sociologues, d’Europe, d’Amérique 
et du monde arabo-musulman, ont participé dans ce numéro.

Voici les résumés des recherches et études.

Dans la rubrique «Al-Mobtada», le rédacteur en chef écrit un 
éditorial intitulé «La séduction du spectacle» où il aborde l’impact 
épistémique et sociologique de la révolution du média sur la 
structure de l’homme contemporain.

Dans la rubrique «Entretiens», on lit un entretien avec Giancarlo 
PIRETTI, enseignant des sciences politiques et directeur des 
communications et de l’internet à l’Université de Washington aux 
Etats Unies d’Amérique.

Dans cet entretien, PIRETTI parle des influences des chaînes 
de télévision sur l’opinion publique. Il dévoile également le piège 
éthique qui devient plus profond à cause de la désinformation 
médiatique et la compétition entre les grandes entreprises pour 
collecter les informations merveilleuses.



  L'espace des livres 

- Vie et mort de l'image, Régis Debray
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-In World of Concepts, the two Croatian writers Miroslav Tudjman 
and Nives Mikelic from Zaghreb University present an essay entitled 
“Information Science: Science about Information, Misinformation, 
and Disinformation”. This essay can be summarized by the following 
question: How can we differentiate between misinformation and 
disinformation?  Participants in interactions (particularly in interactive 
network media) aim to change their intentions, goals, decisions 
and actions as well as those of other participants in communication. 
Integrity of information is therefore disturbed; changes are manifested 
as technical, semantic and social errors and lead to the creation of 
information, misinformation and disinformation. These become 
legitimate points of interest in Information Science.

- “Social Media” is a chapter from a study by the researcher Khodr 
Ibrahim under the title “Media” and published by the Islamic Center for 
Strategic Studies as part of a series which examines modern terms. This 
essay presents the key meanings of the terms in this domain, defines the 
techniques of social media sites and the conceptual keys and symbols 
used in the World Wide Web, and demonstrates the means and ways a 
user employs in order to deliver his messages and comments.

-In conclusion, the Book Arena section includes an analysis of a book 
by the French intellectual Regis Debray entitled “Life and Death of the 
Image”.
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Jamil Qasem explores the concept of “channels” in modern media from 
a philosophical and critical perspective. Qasem presents the formation 
of this concept in what he calls the era of codification, and he also 
discusses the latter’s effects on the ethical and epistemological values 
of humans and the dangers which lie in transforming man into a virtual 
being.

-Under the title “Media Hegemony”, the Egyptian researcher Sabrine 
Zaghloul Al-Sayyed explores the virtual world and ist effect on civil 
society. She sheds light on the ethical, cultural, and behavioral impacts 
of the media revolution on civil societies and approaches this issue by 
referring to the most prominent theories and presumptions of the French 
sociologist Jean Baudrillard.

-In the Forum of Al-Istighrab under the title “Media: Culture of 
Success or Epistemological Emptiness?”, we report the proceedings 
of an international conference held in Paris on the 23rd of November 
2002 in which a number of French experts participated. This conference 
exhibits one of the most prominent stages that the debate on the effects 
of modern media on social and political life in Europe has reached. It 
must be noted that this conference was directed by the Observatory 
for Social Movements under the title “Mental Representations and the 
Media”. 

-In We and the West and, the Iraqi researcher Mazen Al-Mutawari 
presents an essay entitled “The Outlook to Islamic Philosophy in the 
Western Mentality” where he provides criticism of Bertrand Russell’s 
premises. Al-Mutawari investigates the image of Islamic culture in 
Western philosophical interpretation according to Bertrand Russell 
(1872-1970) with a focus on the 10th chapter of History of Western 
Philosophy translated by Dr. Zaki Najib Mahmoud (1905-1993) under 
the title “Culture and Philosophy of Muslims”.

389االستغراب Occidentalism Quarterly, Issue 11



االستغراب 390

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

examine modern media and the communications revolution by directing 
a historical view to the effectiveness of newscasting in the formation of 
awareness and culture in civilized communities.

-In his study entitled “The Post-Image Era”, the Egyptian researcher 
Hamada Ahmad Ali tackles the socio-philosophical aspects of media in 
Post-Modernism. The title indicates the problem that Western individuals 
are facing in particular and modern communities in general, namely the 
impossibility of achieving certainty in the era of electronic technology. 
Ali strives to confront this problem by referring to the scientific project 
presented by German researcher Mark Hansen which is dubbed as the 
“codification of bodies”.

-The Iraqi researcher Amer Abd Zayd Al-Wa’eli examines the issue 
of media domination and states that the era of electronic technology 
has reached its utmost development with the emergence of the 
communications revolution. This scientific development is not limited to 
technological usage but has also entered the conflict between countries 
and communities. The Western center for media production has played 
a critical role in exploiting modern media in order to dominate nations 
at different levels.

-Under the title “Impacts of Media on Society: A Sociological 
Perspective”, three Indian researchers from Kashmir University –Hakim 
Khalid Mehraj, Akhtar Neyaz Bhat, and Hakeem Rameez Mehraj- base 
their essay on an ontological given: Man is a social being who cannot 
live in isolation. Therefore, his actions affect not only himself but society 
in general, and in turn society affects man in so many ways. This paper 
gives a brief definition of what media is and the various types of media 
impacts on the individual, family and society.

-In his essay “Criticism of Media Channels”, the Lebanese researcher 
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Zionist movement who have been responsible for establishing media 
empires from as far as the sixteenth century in order to dominate huge 
media companies and modern communication sites.

-Under the title: “Media and Experts”, the French sociologist Pascal 
Boniface analyzes a number of problematic issues that have arisen due 
to the media revolution in the era of globalization. The most prominent 
of these issues is probably his approach to media dynamics in education. 
Boniface also discusses the mechanisms of media disinformation in 
addition to their negative psychological and sociological effects on 
international relations.

In Circles of Controversy, the essays appear as follows:

-Under the title “Media’s Manipulation of Minds” the Egyptian 
Professor Ahmad Abd Al-Halim Atiya examines the world of media 
from an analytical sociological perspective. Hence, he observes 
the profound effect of the virtual world on ethical, ideological, and 
sociological values in addition to the negative ensuing impacts. Atiya 
approaches this subject matter by discussing the outlooks of French 
sociologist Pierre Bourdieu and his critical view of media’s effects on 
France and the West in addition to the entire world.

-In his essay entitled “The Hegemony of Ideology over Media”, the 
Lebanese researcher Ali Kasir inspects the phenomenon of religious 
media by taking into account the great transformations that have 
emerged at the level of activity and orientation of international media 
institutions and especially American media after the 11th of September.

-Under the title “New Media and the Wisdom of Ibn Kahldoun”, the 
Lebanese researcher Mahmoud Berri considers the media to be a socio-
cultural point which results in awareness problems in societies all over 
the world including Arabian and Islamic communities. Berri strives to 
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a multitude of orientations and religious/sectarian movements. Zaeri 
presents a theoretical and practical view on religious media from an 
Islamic perspective. He treats the concept of “media” in the light of the 
Quran in addition to Arabian and Islamic texts. As for the practical aspect, 
he discusses the phenomenon of satellite channels, their performance, 
and the gaps they suffer from.

-Under the title “Representations of Islam and Muslims in Press 
Coverage”, the British researcher of Iranian origin Syed M.Reza 
tackles a problematic aspect in modern media namely the image 
which the motion picture industry, educational institutions and policy-
makers strive to represent about Islam and Muslims. Zaeri criticizes 
the stereotypes which cultural authorities in the West strive to associate 
with Islam and Muslims particularly in the United States and the United 
Kingdom.

-In his essay “Our Society under Hollywood’s Threat”, the Iraqi 
researcher Haidar Muhammad Al-Ka’bi focuses on the role of American 
movies in forming global awareness especially in the Arab and Islamic 
worlds. He remarks on the exceptional status of Hollywood and its 
effective role in influencing different social environments and classes 
throughout its history. Al-Ka’bi also mentions that this influence has 
increased simultaneously with the beginning of the communication 
revolution worldwide.

-The Lebanese journalist Khodr A.Haidar sheds light on the connection 
between Jewish lobbies and the media. He believes that no one can deny 
the Jewish domination of many mass media around the world in addition 
to international institutions, and that Jews have plotted for many years 
to improve their image and have found no way to accomplish that other 
than controlling media around the world. This study is a general view 
of media philosophy as seen by Jewish leaders and commanders of the 
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which facilitate the comprehension of the concept of “Media Society”. 
Gouchet relies upon two surveys in order to encompass the effect of 
media on politics, and in his lecture he provides answers for a set of 
questions: What is the “Fourth Estate” precisely and does it precede other 
estates? How have political powers adapted to this new environment? 
Is it true that the media brings about deep political impacts through 
entertainment programs? Is it not time to evaluate the effect of the 
general rhetoric which is transmitted by the media?

-The Egyptian researcher Bahaa Darwish tackles the issue of “Media 
Ethics” and provides answers to problematic issues which dominate 
the open spheres of the media revolution. Among the most prominent 
inquiries included in his essay are the following: Is there such a thing 
as media ethics? Should certain ethical regulations dominate the media 
or act as a guide, or do these regulations limit the full achievement of 
media goals? 

-Under the heading “Mediation: A Point of Dispute”, the French 
sociologist Jean Davallon deals with the problematic concept of media 
in modern culture. The importance of this essay lies in the context which 
Davallon has chosen to demonstrate the problematic concept and term of 
“mediation”. He states that this term possessed different meanings and 
implications before it became connected to virtual reality. This essay 
presents an analytical treatment of “mediation” in the media domain, 
and Davallon strives to establish numerous interpretational and multi-
directional lines in order to approach the issue.

-The Iranian researcher Muhammad Reza Zaeri examines the 
phenomenon of religious media and presents Islamic channels from the 
80’s up till now as an example. He points out that the most important 
aspect in his study is the large number of Islamic satellite channels and 
the diversity in their techniques; this in turn reflects the presence of 
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Summary of the Research Essays
 Included in the 11th Issue of Al-Istighrab

This issue of “Al-Istighrab” contains a multitude of research papers, 
studies, and essays revolving around media and the conceptual, 
psychological, and cultural approaches to it. This issue also includes 
a discussion on the impacts of media on science, ethical values, and 
patterns of thinking. Intellectuals, researchers, and sociologists from 
Europe, the United States, and the Arabian and Muslim worlds have 
contributed to this issue, and in what follows is a summary of the 
contents of the studies included therein.

-In The Foreword entitled “The Dilemma of Exposure”, the 
Senior Editor Mahmoud Haidar approaches the epistemological and 
sociological effects that the media revolution has on modern humans.

-The Interview section includes an interview about the “Effects of 
Satellite Television on Public Opinion in the West” with Giancarlo 
Bezetti, Professor of political science and manager of the center for 
internet and communications at Washington University. In this interview, 
Bezetti exposes the ethical predicament which is ever deepening as a 
result of press disinformation and the competition between companies 
to present incredible news.

-In the section dedicated to the Central Topic, the French philosopher 
Marcel Gouchet addresses the issue of media and its invasion of our 
modern world by employing a new methodology. In his lecture entitled 
“Reflections on Media Society”, he determines the main questions 
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