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 صناعة اإلعالم

 والتغٌرات التً فرضها التطور التكنولوجً
 د. أحالم بٌضون

 
 مقدمة:

قد  ،بحيث سمي عصرنا العصر الرقمي أو االفتراضي اليوم، إن الثورة التقنية الكبرى التي يشهدها العالم
ى الاي  بالصايؽة والمحتاو ،خاصة وأنهاا تعتبار وسايلة العولماة ا ولاى ،أثرت على مختلؾ نواحي حياتنا

باساتخدام و والهيمناة عليهاا، مقدرات الشاعو  استهداؾتروج وتهدؾ له الدول صاحبة الباع الطويلة في 
ل أصابحت وساا  ،مان هناا وإءاه هايا الواقا  .ليل الفكار  وقلا  الحقاا  ضامختلؾ ا سالي  بماا فيهاا الت

المعلومااات التااي تقاادمها  تتعلاا  بتصااوي  ،مضاااعفة ومتعااددة البواناا  اإلعاا م التقليديااة أمااام مسااإوليات
لبمهور القراه والتحق  من المعلومات التي ترد من وسا ل إعا م أبنبياة وتبنا  إيرادهاا كماا هاي، هايا 
من ناحياة  مان ناحياة ثانياة، أصابحت وساا ل اإلعا م أماام اساتحقا  كبيار فيماا يتعلا  باساتخدام المواقا  

التاي  ،مواقا  شابكات اإلعا م العالمياة الكبارىاإللكترونية إليصال مضامونها بشاكل تساتطي  باه منافساة 
 سهل أو مباني.لمبرد أن ولوبها  ،تخدمي اإلنترنتيمكنها أن تستحوي على عقول مس

إن استخدام اإلنترنت والمواق  اإللكترونياة يناتت تفاوتاا كبيارا علاى مساتوى المعلوماات  ،على صعيد آخر
دان النامية وشعو  البلدان المتطورة من بهة ثانياة، بين أفراد المبتم  الواحد من بهة، وبين شعو  البل

منهااا علااى ساابيل المثااال ال  ،لاايم متاحااا للبمياا   ساابا  عاادة ،فاسااتخدام وسااا ل االتصااال ا كثاار حداثااة
 كلفاة إنماا مان حياث ،لايم مان حياث أساعارها فقاط ،الحصر: العنصر الماد ، حيث أن كلفتها كبيرة بدا

  التطااور بكاال مسااتلءماته، أضااؾ إلااى يلاا  كلفااة  هااا متماشااية مااقاصاايانتها وساارعة تطورهااا ولااءوم إب
مان هناا تبارء مساإولية الحكوماات فاي معالباة هاي   ،لهاتؾ الخلو لاالتصال سواه بالنسبة لإلنترنت أو 

  العنصر الثاني يتعل  بالمإه ت العلمية واللؽوية، إيا أن استعمال تكنولوبيا المعلوماات الحديثاة المسؤلة
م فقط أن يكون الشخص متعلما بل أيضا أن يكون ملما بهيا العلم البديد الدقي  والواس ، وهيا تستلءم لي

 اللؽة اإلنكليءية بالدرباة ا ولاى.إي ال بد من إتقان لؽة الكومبيوتر والمقصود هنا  بحد ياتهأيضا ال يكفي 
 ،ا يتعلا  ببارامت المعلوماتياةهيا العنصر ا خير يبرء لنا مدى أهمية اللبوه إلى التعريا  والتربماة فيما

تعلا  ي ووها ،وهنا يبرء دور آخار لوساا ل اإلعا م البماهيرياة ،وكيل  فيما يتعل  بالنصوص التي تنشر
 ،حيث أن وسا ل االتصال والتواصال الحديثاة ساتتولى هاي ،بتقديم المادة اإلخبارية الصحيحة بلؽة أبنبية

خاصاة تلا   ،والمواق  اإللكترونية في البلادان ا بنبياة مهمة نقل هي  المعلومات إلى مستخدمي اإلنترنت
لم االعا ليل ل عتاداه علاى شاعو ضاوساا ل الت على اللبوه إلى حكوماتهادأبت والتي  ،التي تعنينا مباشرة
  الثالث وثرواته.

إن ما تقدم ليم سوى فيض من ؼيض فبما يتعل  بموضوع واس  وهاام كماا هاو موضاوع اإلعا م علاى 
أماا معالباة الموضاوع بشايه مان ات التي أحدثتها الثورة الها لة علاى مساتوى التكنولوبياا، ضوه التؽير

 : ينالتوس  فتفرض علينا أن نقاربه على مستوي
 التطور الي  طرأ على وسا ل اإلع م -أوال
 من حيث آلية العمل -1
 من حيث المادة اإلع مية  -2

 أهمية الدور الي  تلعبه وسا ل اإلع م -ثانٌا
 المعلومة لنشر ثقافةمن حيث أنها وسيلة  -1
 .والحفاظ عليها نشر الثقافةلنقل المعرفة ومن حيث أنها وسيلة  -2
 

 أوال: التطور الذي طرأ على وسائل اإلعالم:
وسايلة مان شاؤنها أن تبلاػ معلوماة أو كال ال بد بداية من محاولة تعريؾ وسا ل اإلعا م، والتاي تبادو لناا 

أن يتسا  ليشامل الكتاا  والفناون  هايا التعرياؾيمكان لو مساموع أو مقاروه، وبالتاالي خبرا بشكل مر ي أ
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التشكيلية وا عمال الفنية الموسيقية، كما يمكنه أن يضي  ليقتصر علاى الداللاة علاى الوساا ل المساتخدمة 
فاة فاي من قبل العاملين في مبال اإلع م أ  الصحفيين والمحررين والمراسالين ومقادمي البارامت المختل

ت والدوريات والرادياو المر ي والمسموع وبالتالي نكون قد حصرنا وسا ل اإلع م في الصحؾ والمب 
ؼير  ،والتلفءيون. هي  الوسا ل كانت تعتبر حتى ا مم القري  وحدها صاحبة الب لة أو السلطة الرابعة

والهااتؾ  أو الحاساو  ومبياوترضاؾ إليها اليوم الكقد أ ،االتصاالتأن التطور التكنولوبي على مستوى 
ءلءاال على مساتوى آلياة العمال اإلع ماي  في الواق ، أحدثلكنه إن هيا التطور قد يبدو بسيطاّ،  البوال.

 .(2)، كما على مستوى المادة اإلع مية(1)
 
    آلٌة العمل اإلعالمً:التطور الذي حصل على مستوى  -1
وساا ل عمال  ؼاياة ا همياة: ا ولاى تتمثال فاي تطاور آلياة التكنولاوبي مساؤلتين فايالتطاور نتت عان لقد 

وهي: السرعة الها لة فاي نقال الخبار أو المعلوماة، اتسااع االنتشاار حتاى بلاػ كال أطاراؾ  ،اإلع م اليوم
الثانياة ءياادة وساا ل اإلعا م بادخول الكومبياوتر أو )أ(، افة المعلومات نتيبة للساببين الساابقينثالدنيا، وك

، باإلضافة إلاى اكتساا  بعاد عاالمي لفون البوال وحلول الشيفرة أو الرمء محل الكلمة) (الحاسو  والت
 فعلي للؽة اإلنكليءية)ج(.

 
 التطور الي  أصا  وسا ل اإلع م التقليدية:   -أ

كان من الطبيعي أن يكون أول المستفيدين من التطور في وسا ل اإلعا م، الادول المتقدماة وعلاى رأساها 
متحدة ا ميركية وشركاتها الكبرى العابرة للحدود، فسيطرت هي  ا خيرة على وسا ل اإلع م الواليات ال

قمار اصاطناعي مادني باإلضاافة إلاى نظاام  051قمار اصاطناعي عساكر   011واحتكرت المعلومات )
العملياة المطلقاة علاى الفضااه. أماا علاى  ، وتسانى لهاا بايل  السايطرة Multi Media )التحدياد الشاامل 

عيد العالم، فهناا  أكثار مان ملياار بهااء تلفءياون وملياارات عادة مان الهواتاؾ البوالاة باإلضاافة إلاى ص
 الحواسي .

ات لسايادإن التطور التكنولوبي الي  أصا  آلية العمل اإلع مي والتواصل، قد أدى إلاى أختارا  كبيار ل
إن . المراقبة مساتحيلةيا أصبحت ، فعمل، فلم تعد الحكومات تستطي  السيطرة على فضا ها البو الوطنية

خاضا  لسالطة الشاركات اإلع مياة الكبارى وهاو فاي الوقات ع م هو إ  للقارات، عابرالإع م العولمة" "
ياتم فضا ية ؼيار مر ياة  هاحدودإنما  ،معقدة ال تلتءم بالحدود الوطنيةتكنولوبية منظومات ياته، خاض  ل

 مان بهاة ثانياة،  سياسية واقتصادية وثقافية وفكرياةتبارات من بهة، والعمعلوماتية ترسيمها إلعتبارات 
الاي  يتخطاى الءماان والمكاان وا بناام عاالم المإسساات والشابكات" "هاو فينشؤ عن يلا  عاالم خااص 

واللؽات والخصوصيات، ليخل  نوعا من العالمية المتميءة بعم  ها وءبا نها وأربابها، بمقابال عاالم آخار 
 الءمان والمكان في عالم العولمة هيا.من القا مين على حواؾ 

لقد أعاد احتكار الرأسمال العاالمي تشاكيل البنياة الكاملاة لمختلاؾ القطاعاات، خاصاة فاي مباال االتصاال 
والمواص ت وعلى رأسها المإسسات الثقافية واإلع مية، وف  متطلبات الوضا  البدياد. وقاد تام توءيا  

 يلي: القطاعات وفقا لبيترؼولدينػ كما
 تكون أوروبا مسإولة عن قيادة قطاع االتصاالت. -
 تكون اليابان مسإولية عن قيادة اإللكترونيات. -
 تكون الواليات المتحدة مسإولة عن قيادة قطاع التقنيات المر ية والسمعية. -

(، المتبسدة في web: www word wideتوج يل  بتبمي  شبكات المعلومات بما عرؾ بالوي  أ  ) 

التي تحولت إلى قناة عالمية ل تصال وتبادل المعلوماات وللتباارة العالمياة والتساوي  والدعاياة اإلنترنت 
(. نتت عن يل  احتكار لإلعا م مان قبال 0111ترليون$ عام  0% من الصفقات تتم عبر اإلنترنت 01)

يءناي كابيتاال تمتلكهاا د  ABCالشابكات الكبارى التاي تمتلا  الن كال الشابكات الر يساية التقليدياة، فشابكة

 تملكها بنرال إلكتري  أما تايم ورنر وتيرنر فقد اندمبتا. NBCتمتلكها وستنكهاوم و CBCسيتي، و 

 ، ليشرع عمليات االحتكار.0991وقد تم تنظيم يل  بقانون االتصاالت السلكية وال سلكية لعام 
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 Time, Wernerبلياون$، ثام ديءناي و 61فاي صافقة بلؽات  CBSما   Viacomانادمبت  0999عاام 

الين والتي هيمنت علاى شابكات ا خباار والتلفءياون الكبلاي )السالكي(، وانادمبت إثار يلا  وأميركا أون 
إن يل  يبين مدى ارتباط اإلع م بالمال  (.0ا ميركية) AtoneTشركة االتصاالت البريطانية م  شركة 

، وبايل  تكاون وساا ل نين إلى الحكام(إيطاليا، مافيا المال واإلع م وتؤثيرها في إيصال أشخاص معي)في 
، سامحت لبناة اإلتصااالت الفيدرالياة 0110اإلع م ا قوى بدون إنترنت هي ا قوى م  اإلنترنت. عام 

لشااركة واحاادة بااعمت   عاادد ماان اإلياعااات ا ميركيااة، أ  إحتكااار اإلعاا م فيهااا. وهكاايا دخلاات اإلدارة 
ع م. ثم لبؤت إلى تؤسيم محطات إع مية لها في البلداننا، ا ميركية طرفاً مباشراً في إنتاج وتسوي  اإل

ناطقة بالعربية أو أنها محلية مملوكة من أميركا. إن هي  الوسا ل اإلع مية  "الحرة" و"سوا" إماا تلتاءم 
بالنمويج ا ميركي وبالتالي فعنها تخسر اإلقبال عليها من القراه أو المشاهدين وبالتالي تفقد علة وبودها، 

 أو أنها ستتحيء لشعوبها وبالتالي فعن الشركات التي كانت وراهها، تخسر أيضاً الرهان عليها.
أما ظاهرة تضاعؾ المواق  اإلع مية البديدة وتنوع ألراه التي تصدر عنها ف  يعني أنها مستقلة تماماً، 

ساتط ع للارأ  بارى عاام فالمواق  ا كثر شعبية هي مرتبطة بالمبموعات اإلع مية الكبرى، وقد بين إ
منهااا ياارتبط بمبموعااات إعاا م تقليديااة، حيااث تقااوم ببااث 01موقاا ، كااان هنااا   01، أن ماان بااين 0115

ا خبار ا سياسية الواردة في تل  المواق  سواه في الصاحؾ أو محطاات التلفاءة أو المبا ت، كماا تباين 
 Yahoo, New time, CNNأن المواق  ا كثر ريادة هي:

إلنترنت الكبرى تضاهي بحبم الءيارات التي تدخل إليها، أكبر محطات التلفءة وأكبر إن مواق  ا
الصحؾ ولكنها ال تقدم مضموناً خاصاً بها. صحيح أن اإلنترنت هو تطور تكنولوبي ها ل يساهم في 

مد فيما نشر الخبر والمعلومة، إال أنه ال ينتت عن يل  حتماً تنوع في الراه ما دامت مواق  اإلنترنت تعت
تقدمه كما رأينا، على أهم ما يرد في الصحؾ أو وسا ل اإلع م التقليدية الكبرى. تل ، تحاول توبيه 
قنوات البحث نحو مواقعها. وهكيا تخض  المواق  البديدة بشكل كامل تقريباً، لألخبار التي تنتبها 

% تنقلها المواق  11أكثر من الوسا ل الكبرى، وتتحول إلى مبرد رب  صدى لكبريات وكاالت ا نباه )
بدون أدنى تؽير(. وبما مواق  اإلنترنت ال تلتءم بالقواعد المتعارؾ عليها في وسا ل اإلع م التقليدية، 
فعن ما ينشر يؤتي مليه با خطاه وا خبار المضللة، أو التي لم يبر  التؤكد من صحتها. هكيا يؽي  

ين في وسا ل اإلع م إلى كتبة أو متربمين. من ناحية العمل الصحفي ا صيل، ويتحول معظم العامل
ثانية، أدى استخدام ا قمار االصطناعية في اإلياعات التي تعتبر مصدراً مهماً لألخبار، إلى تطورها 

أنظمة الوسا ط المتعددة  Interactive Mediaأو  Multi Media بشكل كبير، كما أن التطور في ال

                           يؾ والترفيه، أدى بدور  إلى ءيادة أوبه استعمال الكومبيوتر.                                                                    واستعمالها لإلع م والتثق
                                                                                               

 م واإلنترنت:اإلع  - 
 :66ماان الوقاات المخصااص لإلعاا م، مقاباال  :01حساا  اسااتط ع أوروبااي للاارأ  يسااتقط  ا نترناات 

من مساتخدمي ا نترنات يادخلون كال أياام ا سابوع.   :20للمب ت  وأن  :8للراديو و 00:للتلفءيون و
 ا الباقون، أم00:ويبين اإلستط ع أن مستعملي اإلنترنت لإلط ع على ا خبار ال يءيد عن 

_____________________________________________ 
 05( مرب  رقم 0)
 
 من مستخدمي :51فيستخدمونه للتبارة أو التواصل أو سماع الموسيقى... أما من حيث العمر، فعن  
سنة. هيا في فرنسا، فاي الوالياات المتحادة، فقاد باين اساتط ع  02و 08ا نترنت تتراوح أعمارهم بين  

يختاااارون   :65يختاااارون اإلنترنااات ونحاااو  52و 08مااان ا مياااركيين باااين  :21آخااار أن نحاااو  رأ 
(. بالنسبة للبلدان العربية، فعن دولة 0) : 12التلفءيون  أما في السويد فعن نسبة مستخدمي اإلنترنت تبلػ 

 ( .6)211,111,111، 0115اإلمارات العربية تاتي في الطليعة. كان عدد مستخدمي اإلنترنت عام 
يتميء اإلنترنت كوسيلة إع مية بامكانية ءيادة مواق  المعلومات، وإمكانية إرسال وتلقي رسا ل، وإمكانية 
التواصاال مباشاارة. اإلنترناات هااو وساايلة الحريااة المطلقااة بشاارط االنتماااه إلااى الطبقااة الراقيااة فااي عااالم 

ة التخابر. مماا ياإد  إلاى تعميا  الفباوة ا ؼنياه، بسب  الكلفة العالية لألبهءة وللبرامت يضاؾ إليها كلف
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بااين عااالم ا ؼنياااه وعااالم الفقااراه، بحيااث يباار  الكاا م اليااوم عاان خماام العااالم الؽنااي وأربعااة أخماسااه 
الفقراه. فعيا كان اإلنترنت يقدم الكثير من الخيارات للءبا ن، فعن يل  لم يوفر لكل النام إمكانية استخدام 

% فقااط مان السااكان ا ميااركيين اسااتخدموا 00المتحاادة نفسااها هناا  نحااو اإلنترنات، فحتااى فااي الوالياات 
% ال يتوفر لهم اتصال بشبكة اإلنترنت في البيت. وبين من تتوفر 66. و0115اإلنترنت مرة واحدة عام 

لهاام، أقاال ماان النصااؾ يسااتفيدون ماان ماادخول مرتفاا  يمكاانهم ماان الولااوج بسااهولة إلااى مصااادر الفيااديو 
ية ثانية، ال يكفي أن يكون هنا  إمكانية مادية حتى يتمكن الشخص من الولوج إلاى (  من ناح2وا وديو)

اإلنترنت، بل يب  أيضاً أن تتوفر فيه الكفاهة الستخدامه ويتسنى له الدخول إلى مواق  المعلومات ا كثر 
 ة وإمكانيات.حداثة. من هي  الناحية يسهم اإلنترنت  بشكل ما في تقسيم المبتم  إلى طبقات تتفاوت معرف

إن اإلنترنت هو وسيلة يساعد على نقل المعلوماة كماا هاي وعلاى نشارها علاى أوسا  نطاا  ممكان وهايا 
يعتبر أهم وأخطر ماا اساتبد علاى صاناعة اإلعا م. إن شاركات االتصاال المتعاددة البنسايات تتباه نحاو 

فة قادرات اإلنساان اإلنترنت بؽياة مضااعفة صاورتها وهيمنتهاا. وهاو فاي الوقات ياتاه ياإد  إلاى مضااع
اليهنيااة بءيااادة الالت المتااوفرة للتحلياال والتصااميم واإلبااداع. ماان هنااا كااان اإلسااتؽ ل الكبياار ماان قباال 
الشركات المتعدية الحدود لنتااج االبتكاارات فاي قطاعاات اإلنتااج والخادمات. هكايا دخلات التقنياة ا كثار 

 .حداثة كعنصر أساسي من عناصر اإلنتاج اإلع مي والتنافم
إن االرتباط المتءايد بين االبتكار والتطوير من بهة واإلنتاج من بهة ثانياة، واالرتبااط باين المساتبدات 
في مختلؾ القطاعات حتى قبل عصر التقنيات الحالي المتميء باليكاه )أبهءة إشعار عن بعاد، واكتشااؾ 

  وترى وتلمام بدقاة، وأبهاءة المعلومات، وتعديل تشؽيل اللة، وأبهء  تنظم نفسها بنفسها، أبهءة تسم
تصمم آالت أخرى وتبم ( مماا ياإد  إلاى اءديااد تقنياات اإلعا م بالادمت باين النظاام الرقماي والتقنياات 
السابقة ويساعد في تصميم برامت وتخءين المعلومات والبيانات والصاور والمعاارؾ والبارامت الترفيهياة 

مفاردات لؽوياة أوعنااوين...(. كال يلا  كاان مان  وإعادة توءي  التخءين المعرفي في صور أو رماوء أو
شاؤنه تطااوير قاادرة ومضاااعفة إمكانيااة وفعاليااة الوساا ل اإلع ميااة ماان خاا ل تطااور تقنيااات  المعلوماتيااة 
)بيانااااات، معاااادات، معرفااااة(، وتقنيااااات اإلعاااا م )مقااااروه، مسااااموع، مر ااااي(، وتقنيااااات المواصاااا ت 

اءدياااد نفااوي العاااملين فااي حقااول  إيصااال الخباار.واالتصاااالت، ومااا يمثلااه يلاا  ماان ساارعة ها لااة فااي 
المعلوماتية من برمبة وبم  معلومات وتخءين واساترباع ومعالباة انخفااض التكلفاة فاي نقال ا خباار، 

 مما سيساعد في تطوير العمل اإلخبار .
ماات رؼم كل يل  فعن لإلنترنت مساوأ  حتى بالنسبة للقادرين على إستخدامه، فحين تنشار إدارة ماا معلو

على اإلنترنت أو توبيهات للمواطنين، فعنها تصل أيضا إلى أول   اليين يستخدمون اإلنترنات وال تصال 
إلى ؼيرهم من المواطنين، وهيا يإد  إلى نوع من عدم المساواة ؼيار المقصاود فاي معاملاة الماواطنين. 

 كومبيوتر.هكيا ال يمكننا الك م عن ميءات إيبابية لإلنترنت إلى بالنسبة لبمهور ال

   05( مرب  رقم 0) 
 .05( المرب  رقم 2  ) 02،ص.  1( مرب  رقم 6) 
  

وهي مهمة على صعيد الثقافة االبتماعية أو السياسية أو الصحية وأيضا مهمة بما  االصطناعية والكب ت
 .االتصال بالشبكة التي يوفرها من أن يرسل المشتر  عمله أو رأيهتوفر  من فرص إبداع بعمكانية 

إلى عنصر أساسي من عناصر القوة فاي مباال اإلنتااج والتناافم أو الصاراع تتحول المعرفة والتقنية إن 
المعرفااي والتقنااي عاان طرياا  اللبااوه إلااى دمبهااا. هكاايا قطاعااات اإلنتاااج ، المتمثاال باحتكااار االقتصاااد 

وهي تابعة بصورة  عة من الوكاالت والشركات اإلع مية الكبرى المعلومات وتسيطر عليهاحتكر مبموت
 ر يسية للواليات المتحدة ا ميركية وفرنسا وبريطانيا.

 
 هيمنة اإلنكليءية وإشكالية العربية -ج

أدى التطور التكنولوبي، بشكل طبيعي إلاى هيمناة لؽاة المركاء أ  اإلنكليءياة علاى قطاعاات المعلوماات 
التؽري  والتي لم ينقض منهاا نوعاا  واالتصاالت والبرامت بصورة ر يسية. هيا ما أدى إلى ءيادة أسبا 

مااا، إال مسااتلءمات العولمااة، فااالتطور علااى مسااتوى وسااا ل اإلعاا م قااد تاام اسااتخدامه لعولمااة المخطااط 
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الثقافيااة واللؽويااة. فكااان ال بااد ماان أباال يلاا  ماان تسااوي  -اإلقتصااادية-ا ميركااي للعااالم بؤبعاااد  السياسااية
لكترونيااة والمعلومااات. وبالتااالي ال بااد ماان تبليااػ الرسااا ل منتباااتهم البدياادة ماان التقنيااات والبرمبيااات اإل

واإلع نات إلى بماهير تفهمها أو ال تفهمها بل يكفي أن تقتنيها. وهكيا كان، فتسوي  السل  كان ا سام 
حتى لو اقتضى ا مر أن يتم التساهل بشؤن اللؽة، أ  إدخالها كلؽة في استعمال الحاساو . اللؽاة العربياة 

وابهتها مشاكل ال بسب  ضعفها كما يقول المختصون، إنما بسب  إهمالها مان قبال أصاحابها، من بهتها 
كعهمالهم لكل بميل في تراثهم. بسب  يل  برى الك م عن فبوة تعاني منها اللؽة العربية تضاؾ إلى ما 

يار والتعبايم تشتر  فيه من تحديات م  ؼيرها من لؽات العالم. تم تحديد هي  الفبوات على صعيد: التنظ
والتعليم والتوظيؾ والتوثي . وأظهر اإلنترنت مدى عم  هي  الفبوة على صعيد البث والبحث. حتى أنه 
برى الك م على أن معالباة اللؽاة العربياة يعتبار شارطا أساساياللحا  المبتمعاات العربياة بركا  الادول 

ت مناعاة وقاوة اللؽاة العربياة وإمكانياة المتقدمة. ؼير أن التطاور الها ال لتكنولوبياا المعرفاة قاد بااه ليثبا
مباراتها للتطور. لقد تم اعتماد اللؽة العربية في عالم الكمبيوتر واإلنترنت وتمت المحافظة علاى بمالياة 

(، ولكن ال يءال هنا  كثير مما يب  عمله على صاعيد اللؽاة وتفعيلهاا والمحافظاة عليهاا 5الخط العربي)
 ماااة، ومعبااار للتفااااهم باااين الشاااعو  العربياااة، ولتؤكياااد الهوياااة كاااياكرة للحضاااارة، وحافظاااة لكناااوء ا

  والخصوصية الثقافية، والمشاركة م  أمم العالم على قدم المساواة.
 
 من حٌث المادة اإلعالمٌة: -2

أحدثت التكنولوبياا البديادة تحاوالت كبيارة فاي البنياة اإلقتصاادية واإلبتماعياة والثقافياة، عاءءت هيمناة 
ي ونمط اإلنتاج وضاعفت تراكم الثورة في أيد  مإسسات كبرى عابرة للقارات والبهات النظام الرأسمال

المالية لمفهوم العولمة ) بلػ حبم  -المرتبطة بها. كما أرسى النظام العالمي البديد أسم البنية االقتصادية
 86إلاى 0991تريلياون$، بينماا وصال عاام  5، 0981ا ورا  المتداولة في أسوا  المال العالمياة عاام 

 تريليون$(
كاان ماان الطبيعااي أن تساتؽل الاادول الكباارى وعلااى رأساها الواليااات المتحاادة، التطاور الااي  حصاال علااى 
وسا ل اإلع م في ترويت سياستها على مستوى العاالم، ولماا ال، ماا دام العلام والقاوة والماال سيسامح لهاا 

يد ثقافتها القا مة على عنصار القاوة  ورأم ببسط سيطرتها على البشر. لقد لبؤت في هيا السبيل إلى تمب
المال والنظام الحر، وإلى اإلساتخفاؾ بثقافاة الؽيار، خاصاة شاعو  العاالم الثالاث وعلاى رأساها الشاعو  
اإلس مية، وبدأت تصور أن الدين اإلس مي هو وراه التؤخر واإلرها  وتاليا، تبيء اتهام وم حقاة مان 

ؤت إلى اإليحاه بؤن أنظمة معينة أو ثقافات معينة تشكل عقبة في وبه هم في منظارها إرهابيين، كيل  لب
 التقدم والس م الدولي ورخاه الشعو ، لتبرر سياستها الخاربية المتمثلة بالهيمنة

 ومايتب . 615، خاصة ص. 1( مرب  رقم 5)
 

، 0991سوفيتي عام وكان ال بد من اختراع أعداه: اإلس م السياسي هي  المرة بعد ءوال خطر اإلتحاد ال
تستخدمهم لشرعنة اللبوه إلى القوة من بانبها، تحت شعار "الدفاع عن أمنها القومي". وقد سخرت ليل  

 وسا ل إع مها واتصاالتها التي بدأت الترويت لشعارات عديدة منها: "محاربة اإلرها " 
د الحضارة الؽربياة"، المتمثلاة بالتقادم أو "الراديكالية اإلس مية" أو "أسلحة الدمار الشامل"، وا هم "تهدي

والرفااا  والحريااة والديمقراطيااة واإلنفتاااح واقتصاااد السااو . شااعارات ومصااطلحات مختلفااة باادأت ت ثقاال 
نشرات ا خبار واإلع نات الموبهة إلى المستهلكين علاى مختلاؾ مشااربهم. لقاد أصابح كال شايه يبااع 

في بحّث المشاهدين على االتصال، كل موضوعها فتاة ويشترى مرات عديدة، فها هم يبتكرون برامت تكت
تقوم بحركات بهلوانياة ما  أحبياة ساخيفة يبا  حلهاا لاربح مباالػ مان الماال، وحاين يتصال شاخص ماا، 

دوالر عان ساعر الوحادة فاي حاال  0تحاول إطالة مكالمته أطول قدر ممكن علمااً أن كلفاة المكالماة تءياد 
أو )المحطات التي تروج لسال  مختلفاة أو تلا  التاي تباث بارامت , Strike ) المكالمة العادية )مث  محطة 

 لمبّصرين ومشعويين(.
لقد ظهرت مفاهيم بديدة يفترض بالبلدان المارقة أو الطرفية أن تتؤقلم معها وتؤخي بها حتى تحصال علاى 

لهاا علاى سابيل الشفاعة ويتم لها الولوج إلى نظام التبارة العالمي، في سبيل يل  تقدم بعاض المسااعدات 
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التشبي ، يطلا  منهاا بالمقابال أن تقاوم بماا يسامى "التكياؾ الهيكلاي" أ  تعاديل نظمهاا بماا يتطلباه نظاام 
السو ، الخصخصة، تحرير التبارة، وبي  االستثمارات وال ؼرو في يل ، فعمليااً، اإلقادام علاى ا خاي 

سااتم   ماان قباال الشااركات الكباارى بهااي  المفاااهيم، ساايفتح سااو  البلااد المعنااي وثرواتااه ل سااتؽ ل واإل
المتعديااة الحاادود. إن هااي  الوضااعية سااتإد  إلااى كااوارث اقتصااادية وابتماعيااة فااي البلاادان الناميااة ويلاا  
بسب  عدم التكافإ بينها وبين الدول الؽنية. فا ولى ليست مسلحة بؤنظمة وقوانين تحمي الطبقات الشاعبية 

ومحاربة الفساد وعدم االستؽ ل وضمانات الشيخوخة، والطفولاة كالقوانين التي تفرض الشفافية والتنمية 
واليااتم والفقاار والبطالااة، وال هااي أيضااا مساالحة بمعرفااة القااوانين وإن كاناات تعرفهااا فساايوبد فيهااا ماان 
ا شخاص أصحا  النفوي والمال اليين يعملون لمصالحهم الشخصاية أكثار مماا يعملاون لمصالحة بلادهم، 

و من كبار المساهمين في الشركات العالمية العم قة، نيكر على سبيل المثال ما خاصة إيا كانوا شركاه أ
 حصل للدولة اللبنانية م  شركات الخلو .

إن العولمة تتطل  الحرية في كل الميادين وتستثني العمل وانتقال ا يد  العاملة مما يخل  مشاكل كبارى 
حل التكنولوبيا المتطورة محلهم ومن بهة ثانية ومآسي للعمال ويض  الحوابء أمام هبرتهم، فمن بهة ت

تحول صعوبات كثيارة بيانهم وباين الهبارة إلاى بلادان يمكان أن تتاوفر لهام فيهاا سابل عاي  أو ضامانات 
 حياتية ضرورية.

الثقافياة، علماا أن السياساة التاي -اإلبتماعياة-لقد أوكل إلى وسا ل اإلع م الترويت لهي  المثال اإلقتصاادية
بيااا المعلومااات كمااا هااي الن ال تخاادم حابااات مبتمعااات الاادول الطرفيااة. فبعضااها سااتبقى تحكاام تكنولو

إيا كانت خلية من الثروات أو القادرات أو الساو  أو أن فيهاا مان الثاروات ماا يبعال تلا  الادول ‘ مهمشة
دول ليسات الدول والشركات التابعة لها تهاتم باساتؽ لها. وبماا أن البناى االقتصاادية واالبتماعياة لتلا  الا

متينة كما أسلفنا، فعن دخولها في مضمار العولمة سيكون عن ؼيار وعاي. أماا المتعلماون والايين سايكون 
بعمكانهم االستفادة من المعلومات، فعنهم سيبدون أنفسهم منبايبين حكماا أو خياارا نحاو االهتماماات التاي 

ن التهماي  واإلهماال أو عادم تاوفر تخدم شروط السو  العالمية. أما الباحثون والخباراه الايين يشاكون ما
حقول العمل أو مراكء ا بحاث الضرورية لهم في بلدانهم، فسايتم احتضاانهم مان قبال دول المركاء. تلا  
التي تقدر قيمة عملهم وتدف  لهم ا بور العالية لبيبهم، ومان ياإثر مانهم البقااه فاي وطناه، فسايبد نفساه 

ت في مكان آخر، هيا إيا تسنى له أن يبقى على قيد الحياة بسب  مساقا ل كتفاه ببم  المعلومات التي تعال
شاهيد مان العلمااه  051محاربة العلماه ) يكفي شاهدا على يل ، ما حصل ما  علمااه العارا ، أكثار مان 

وأساتية البامعات  وما أعلن من قبال الوالياات المتحادة  فيماا يتعلا  بمنا  اإليارانيين مان التخصاص فاي 
(. في كلتا الحالتين، ال تستفيد المناط  المعنية من عمل خبرا ها بسب  االبعاد. من هنا، مواد علمية معينة

يساهم التطور التكنولوبي في تعمي  الهوة بين دول المركء والدول ا طراؾ، وبالتالي يتم تقرير مستقبل 
ط والتاادري  هااي  ا خياارة علااى المسااتوى التكنولااوبي واقتصاااد ، وتوضاا  لهااا باارامت التعلاايم والتخطااي

 والبحوث في مختبرات السياسة واإلقتصاد التابعة لدول المركء وعلى رأسها الواليات المتحدة.
تتناول وسا ل اإلع م اليوم، مواضي  حساسة كحقو  اإلنسان ومشاكل ا قليات والتمييء العنصر ، مما 

اضي، ل   تسوه صورتها أببر الحكومات على اإلهتمام بهي  الوسا ل ومراعاة الحريات بشكل إستعر
أمام العالم. فقد حول التطور على مستوى وسا ل اإلع م المبال الداخلي للحكومات والدول على الخارج 
وحول العالم إلى مختبر تعالت فيه القضايا الدولية العامة وقضايا الدول الداخلية من قبل الواليات المتحدة، 

تليها من حيث تقاط  المصالح، بالنسبة لمنطقة الشر  ا وسط يشتر  معها في يل  الدول المتقدمة التي 
تحديدا، أ  بريطانيا وفرنسا بالدربة ا ولى. يساهم إع م العولمة في تشبي  السلو  اإلسته كي، بما 
يعرضه من مؽريات عن طري  اإلع نات والتبارة اإللكترونية. وقد ص  يل  في صالح الدول ا قوى 

شبكات اإلع م الكبرى وتديرها. كيل  كان إلع م العولمة تؤثير كبير في الرأ  العام  التي تمول شركاتها
العالمي حول مسا ل عالمية، عن طري  استعمال وسا ل التعتيم والتضليل والتحريؾ والتوظيؾ 

 )كالحر  ضد اإلرها ، أو نشر الديمقراطية، أو مقاومة أسلحة الدمار الشامل، أو الس ح النوو (.
ت عن يل  التطور الها ل، واإلمكانات المادية الكبرى، والوصول إلى كال بقا  المعماورة، تفااوت كبيار نت

بين مصادر وسا ل اإلعا م الوطنياة فاي الادول الطرفياة ومصاادر إعا م العولماة، مماا بعلهاا فاي موقا  
وتصابح فاي  ،وتنقال عنهاا الصاور واإلع نااتمتؤخر ودفعها لكي تساتقي معلوماتهاا مان مصاادر أبنبياة 
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موق  تبعية بالنسبة لوسا ل اإلع م ا بنبية، وأصبحت بيل  تعد كؤحد وسا ل اإلع م التي تروج للعولمة 
ا ميركية، لكنها تحس  إسميا على الدولة التي تحمل بنسيتها. ليم هيا فحس ، بال ربماا يكاون لادورها 

لحسان الحاظ، أن إلاى الادول ا طاراؾ.  أهمية أكبر فهي في النهاية ليست وسايلة إعا م ؼربياة بال نتماي
، هي محطة "البءيرة" التي  مكنت العر  والشعو  0991محطة عربية را دة ما لبثت أن ظهرت عام 

المكافحة من أن تنقل وبهة نظرها إلى بلدان القرار في خارج حدودها. كما تسنى لها أن تنقل ما يحصال 
لسباقة في إنشاه محطة تبث باإلنكليءياة، وهايا ماا كاان يبا  في بلداننا للمشاهد ا بنبي. كما أنها كانت ا

أن يحصل مني ءمن. لسوه الحظ ت ح  البءيرة والعاملين فيها مان قبال أنظماة عربياة، بقادر ماا ت حا  
 من قبل الواليات المتحدة وإسرا يل. 

الحادود والتاي تتبا   نتيبة  سالي  العولمة المختلفة وتعاونهاا لتحقيا  أهاداؾ الشاركات الكبارى المتعدياة 
خاصاة فاي منطقاة -بمعضمها لشركات عم قة أميركية، أصا  الوهن والضعؾ الادول الهشاة، الطرفياة 

وعمت فيها الفوضاى تحات تاؤثير الضاؽوط  -الشر  الوسط حيث يتم التركيء عليها بسب  موقعها وؼناها
رهاا الاوطني، والتنااءل عان مبادأ الخاربية التي تمارم عليها وبسب  تفريطها المستمر في إستق لية قرا

السيادة الوطنية بحكم ارتهانها للخارج لتركم الديون عليها، وبحكم سوه اإلدارة والفسااد فاي الاداخل. هاي  
الحالة ستإد  عاب  أم آب  بتل  الدول، إما إلى التفسخ أو اإلندماج بدول إقليمية أكبر أو ساتكون سااحة 

ديااد ماان البلاادان العربيااة لسااوه الحظ)لبنااان، السااودان، الصااومال، لحاارو  داميااة. هاايا مااا يحصاال فااي الع
العرا ...دون أن ننسى فلسطين(. إن التركيء على منطقة الشر  الوساط وتهدياد الكياناات الوطنياة فيهاا، 
يؤخي أشكاال مختلفة كلها تسو  عملياا وإع مياا تحات راياة "الحرياة والديموقراطياة والرفاا  والحضاارة" 

كيا يتم التركيء اليوم على إيران كون هيا البلد يريد المحافظة على استق له وثرواتاه ويعلان ا ميركية. ه
 مناهضته للهيمنة الخاربية وتحديدا للواليات المتحدة ا ميركية. 

الدفاع عن الهوية الوطنية وسيادة الدولة له طاب  سياسي واقتصاد  وعساكر ، كماا أن لاه طااب  ثقاافي، 
 م دورا أساسيا في ترويباه والدعاياة لاه فاي سابيل المسااهمة فاي الحفااظ علاى الهوياة تلع  وسا ل اإلع

واإلستق ل تبا  الخارج، كما تعالت مبمل القضايا الداخلية سواه عن طري  نقل ا خبار، أو عن طريا  
ل  نشر أو عرض آراه الخبراه وأصحا  اإلختصاص. مايا إين عن دور وسا ل اإلع م العربية فيما يتع

 بهي  الشإون؟ 
تنقسم وسا ل اإلع م العربياة إلاى أناواع: وساا ل تاروج لسياساة الحكاام الايين يارتبط معضامهم بمصاالح 

اقتصااادية أو ماليااة أو مناصاابية ماا  الخااارج، وبالتااالي فاا  يمكاان تمييءهااا عاان وسااا ل إعاا م -شخصااية
را باااين الاااداخل والخاااارج العولماااة  ووساااا ل إعااا م تتنااااول القضاااايا الكبااارى، وتحااااول أن توباااد بسااا

 "البءياارة" بالدربااة ا ولااى و"العربيااة" و"أبااو ضاابي"  ووسااا ل إعاا م تااداف  عاان المصااالح الوطنيااة 
وأعمال المقاومة  "المنار" و"النور"  باإلضافة إلى وساا ل إعا م ساطحية تباث بارامت ساخيفة ووساا ل 

ا هي الحال بالنسبة للتلفءياون الساور . إع م تتفرد ببث موسيقى طربية كالمصرية، أو برامت تراثية كم
بالنسبة لتؽطية أخبار المعر  فعن المحطات بميعهاا تظهار كثيارا مان التضاامن ونايكر هناا دور "نياوتي 
في" و"المنار" و"البءيرة" وال"ن. .ن." في حار  تماوء ا خيارة، علاى وباه التحدياد. تنقال الصاحؾ 

لهاااتؾ البااوال علااى نطااا  واساا  فااي اإلتصاااالت. أمااا العربيااة ا خبااار الدوليااة والمحليااة، ويسااتعمل ا
(. 1ا نترنت، فيتفاوت اإلقبال عليه بين بلد وآخر وتتصدر اإلمارات العربية يل  يليها البحرين ثم لبناان)

إن مساإوليات وسااا ل اإلعا م العربيااة كبيارة باادا فيمااا يتعلا  بالاادفاع عان الهويااة الثقافياة وعاان الحقااو  
 العربية. 

الت ا نباه ا ساسية خ ل الحر  الباردة إحتكار التؽطية الفورية لألحداث وكانت الوكاالت مارست وكا
العالمية تنتشر في بمي  أنحاه العالم وتضّي  الخنا  على الوكاالت الوطنياة التاي ال تتاوفر لهاا إمكانياات 

ة الكليااة علااى مصااادر أيلااول باادأت الواليااات المتحاادة بمحاولااة الهيمناا 00المنافسااة ماان مااال ونفااوي. بعااد 
المعلومات، عم ً بتوصية المنظارين اإلساتراتيبيين للسياساة ا ميركياة. وتعتبار الشاروط التاي وضاعتها 
على نقل ا خبار خ ل الحر  على العرا  وعلى أفؽانستان أكبر دليل على محاولة الهيمنة على وساا ل 

نسبة لها، مان مراسالين وصاحفيين ومصاورين اإلع م بؽية التضليل والكي ، ومن خر  قواعد اللعبة بال
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بري ين كان مصيرهم اإلؼتيال)كما حصل لمراسلي البءيرة والعربية( أو اإلعتقال فاي مختلاؾ السابون 
 كما حصل لسامي الحاج وتيسير علوني.

إن المنظاارين لسياسااة الهيمنااة ا ميركيااة بالدربااة ا ولااى والؽربيااة بالدربااة الثانيااة، هاام واعااون  هميااة 
على إؼ   قناة "المنار"، كما منعت القناة مان  ليل  أقدمت فرنسا مث ً ع م وتؤثير  على الرأ  العام، اإل

 البث في أميركا.
 0116وحتى العام  0990إن الواليات المتحدة إستمرت في قصؾ محطات اإلرسال في العرا  مني عام 

، قنااة المناار وإياعاة الناور 0111وء خا ل حار  تماثم خ ل الحر . وكان أول ما إساتهدفته إسارا يل 
في كل ا مكنة وقصفت الرادارات في كال منااط  لبناان. كماا أنهاا إساتعملت اإلياعاات المحلياة  والحقتها

لتبث رسا ل تضليلية ضد المقاومة وقيادتها، لكنها لم تكن موفقة لسخافتها أمام هاول ماا يحادث مان دماار 
 وخرا  على يد آلة حربها اإلبرامية. 

ن وسا ل اإلع م هي التي فضحت برا م ؼوانتنامو وأبو ؼريا  والمبااءر التاي إرتكبتهاا إسارا يل فاي إ
لبنااان، ومااا تااءال ترتكبهااا فااي فلسااطين وباارا م أميركااا فااي العاارا . إن مصااير الصااحفيين والمراسااليين 

ات أو مافيات المميءين يبقى مهددا من قبل مرتكبي البرا م ومبرمي الحرو  سواه كانوا دوال أو عصاب
 )م حقة صحؾ بريطانية لنشرها وثيقة تتحدث عن مخطط أميركي لقصؾ البءيرة(.

إن اإلدارات ا ميركية متميءة  بالدعاياة وتوظياؾ اإلعا م وبنا اه وفا  مصاالحها فمناي حار  فييتناام تام 
خفاه الحقا   الكشؾ عن الدور الي  يمارسه اإلع م على الرأ  العام ا ميركي وتضليله له عن طري  إ

وإستبدالها وتءويرها، كيل  ا مر فاي حار  العارا  وبالنسابة لحار  لبناان، ولماا يحصال فاي فلساطين، 
 حيث يتم تحويل الضحية إلى مبرم والمبرم إلى  بريئ، وكيل  ا مر بالنسبة إلسرا يل.

و  الوطنياة رؼم كل يل ، باإلمكاان القاول، أن العولماة ا ميركياة لام تساتط  اختار  خصوصايات الشاع
واإلقليميااة بشااكل كاماال وإن تمكناات ماان خلخلاات ا وضاااع فيهااا، وإدخااال الشااكو  إلااى بعااض النفااوم 
الضعيفة. إن المواءنة باين ا مان ا ميركاي ومحارباة اإلرهاا  بنقال الحارو  إلاى بلادان خاربياة، وماا 

كاي نفساه رؼام الدعاياة يسفر عنه من برا م بح  تل  الشعو ، لم يكن مقنعاً حتى لؽالبياة الشاع  ا مير
التااي تسااو  لااه، ورؼاام التضااليل والكااي  الااي  يلبااؤ إليااه منظااروا السياسااة ا ميركيااة ماان علااى شاشااات 

 الفضا يات. كيل  لم ينبح تسوي  الديمقراطية ا ميركية أمام واق  اإلءدوابية التي تمارسها اإلدارة
--------------------------------------------------------- 

 21، ص. 1( مرب  رقم 1)
ا ميركيااة ماان خاا ل دعمهااا  نظمااة ديكتاتوريااة وفاساادة. كاايل  لاام يقناا  رفاا  شااعار "الاادفاع عاان حقااو  
اإلنسان" أماام البارا م واإلنتهاكاات التاي رافقات ؼاءو فييتناام والياوم أفؽانساتان والعارا  والساكوت عان 

 العربية خاصة في لبنان وفلسطين.البرا م التي إرتكبتها وترتكبها إسرا يل في البلدان 
الشر  ا وسط هو نقطة اإلهتمام المركءية لادى كال الادول الؽربياة، حياث يصارح قادتهاا ومحليلوهاا أن 
لهي  المنطقة "أهمية إقليمية". طبعاً هايا ال يخفاى علاى أحاد ولايم بحاباة إلاى تفكيار، فمان يسايطر علاى 

العااالم وعلااى مصاادر للثااروات ماان أهاام المصااادر  الشاار  ا وسااط محااور القااارات الااث ث، يساايطر علااى
العالمية. ليل  كان ال بد بالنسبة للقوى الكبرى من إقامة شار  أوساط يضام إسارا يل وكايل  يضامن دول 
شر  أوسطية كعيران وتركيا. إن اإلدارة ا ميركية تتكلم عن المنطقة ونظامها الموعود بحرية تامة، فهيا 

الكااونؽرم ا ميركااي إلااى سااوريا يقااول: أن هااي  الءيااارة تشااب  سااوريا بااو  معلقاااً علااى ءيااارة ر يسااة 
وتختاار  عءلتهااا، بينمااا يباا  أن تشااعر هااي  الدولااة أنهااا خااارج ا ساارة الدوليااة. إن الاار يم ا ميركااي، 
وبسب  تقااعص العار  عان الايود عان حياضاهم، يادخل دول ويخربهاا مان ا سارة الدولياة، إناه إنساان 

 لتاريخ بينما تعي  ا نظمة العربية خارج المكان.ؼري  يعي  خارج حقيقة ا
إن اإلدارة ا ميركية وهي تتصور الهيمنة على العالم ومن ورا ها وسا ل إع مها، ال تتاردد فاي توصايؾ 
الدول المستهدفة مان قبلهاا  "بااإلنؽ  " )يقابلاه اإلنفتااح( و"الشامولية" )يقابلهاا الديمقراطياة( و"التطارؾ" 

ل" ورفض اإلندماج واإلرها  ويقابله المسالمة وفقا للمفهوم ا ميركي. وهي كلها شعارات ويقبله "اإلعتدا
لها مدلوالت خاصة تفرضها ثقافة وحضارة وطريقة الحياة ا ميركية، هيا الثقافة التي  تساعى تلا  الدولاة 

فاءة مبتاورة لفرضها. وال عب  بعد يل ، حين نشاهد خارطة العالم العربي تظهر على بعاض شاشاات التل
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وقد توقفت عند الحدود المصرية، ف  تضم بلدان المؽر  العربي وال الدول العربية اإلفريقية بنو  مصر 
 أ  السودان والصومال وبيبوتي وبءر القمر.

إن اإلدارة ا ميركياة تاارى نظاماا بدياادا للعااالم تتربا  علااى عرشاه، تسااتند لفرضااه علاى قوتهااا إقتصااادية 
قة متعددة البنسيات، ومنظرين مهووسين با فكار الدينية المتطرفة، وبعقدة التفو  المتمثلة بشركات عم 

المسااتوحاة ماان ا فكااار العنصاارية الصااهيونية وماان المنطاا  ا نكلوسكسااوني، وتعتمااد فااي ترويبااه علااى 
تمد الشركات اإلع مية الكبرى وعلى وسا ل القوة المتوفرة لديها، سواه كانت عسكرية أم اقتصادية  وتع

من بهة ثانية على سلبية مبتم  دولي منقسم على نفسه، وعلى أنظمة فاسدة قا مة في منطقتنا، مساتهترة 
بشعوبها ومبيرة لثرواتها الوطنية. إن اإلع م هو العامل ا ساسي الي  يتم تسخير  لترويت هي  السياساة 

رفاة. إن السا م ا ميركاي أو "بكام باإلع ن وا ف م والبرامت ونقل ا خبار ومخاءن المعلوماات والمع
أمريكانااا" وهااو قااديم يعااود إلااى الساابعينات، تتبااد وسااا له وتتطااور وتصاابح أكثاار مباشاارة ماا  ؼياار  ماان 
اإلستراتيبيات ا ميركية يتستر بنعوت عالمية وبمنظمات عالمية، بدهاً بمفهوم العولمة العناوان الر يساي 

التبااارة العالميااة، البناا  العااالمي، صااندو  النقااد الاادولي،  والنظااام اإلقتصاااد  العااالمي، ومااروراً بنظااام
اإلنتربول، مبلم ا من الي  تستخدمه اإلدارة ا مركية ساعة تشاه إلضافاه شاكل مان الشارعية الدولياة 
على اإلعتداهات التي تقدم عليها ضد الشعو . إن يل  يهدؾ من ناحية للتمويه على إخترا  سيادة الدول 

، وعلااى اإليحاااه بساالطة المنظمااات الدوليااة ماان ناحيااة ثانيااة، ونحاان نعاارؾ أن هااي  القوميااة ماان ناحيااة
المنظمااات لاايم لقراراتهااا أ  أهميااة حااين يتعلاا  ا ماار بؤميركااا وإساارا يل ثاام فبااؤة، يصاابح لهااي  هااي  

 القرارات أهمية يعتد بها حين يتعل  ا مر بالدول الضعيفة.
كل مان أشاكال العولماة، رؼام أن العولماة والؽاءو الثقاافي تبقى السيطرة على المعرفة والمعلومات أهم شا

قااديمان، يلاا  أن البديااد هااو الاادور الااي  أعطااي لوسااا ل اإلعاا م، التااي تشااكل بااءهاً ماان البنيااة الثقافيااة 
للمبتمعات التي تنتبها. إن أ  ثقافة تنشر يختلؾ تقبلها باخت ؾ متلقيها، فمنهم من يعتبر االنفتاح عليهاا 

ا بالفعل، ومنهم من يحير منها باعتبارها ؼءوا ثقافيا. رؼم يل ، يب  التمييء بين العولمة أ  انفتاحا ثقافي
تسااعد علاى يلا  أ  اإلبتكاارات الحديثاة،  اإلنتشار على مستوى العالم أ  ا سلو ، وبين ا دوات التاي

سااتؽ ل الشااركات وبااين العولمااة كنظااام عااالمي بديااد يحماال بااين طياتااه توحيااد أنسااا  العااالم، بمااا يخاادم إ
 العابرة الحدود والدول التي وراهها، لشعو  العالم وثرواته.

 
 بٌن حدي الخطورة والفائدة ثانٌا: أهمٌة الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم:

مهما كان الموقؾ الي  نقفه من العولمة،  فمما ال شا  فياه أنهاا أحادثت تؽيياراً بايرياً فاي حيااة الشاعو  
عل معه اإلنسان ويإثر على حياته، لها أوبه سلبية وأوباه إيبابياة، إيا تسانى حسان وأنها ككل حدث يتفا

بقاادر مااا يمكاان أن يشااكل التطااور والاادور الااي  تلعبااه وسااا ل اإلعاا م، فااي ظاال العولمااة أو إسااتؽ لها  و
ا مركااة وفساااد ا نظمااة الحاكمااة فااي ؼالبيااة الاادول العربيااة، خطاارا علااى الهويااة الثقافيااة وعلااى مصااير 

، بقدر ما يمكن استؽ ل التطاور الاي  أصاا  وساا ل اإلعا م واإلتصااالت فاي سابيل التقادم (1)لشعو ا
 (.2)والنمو والحفاظ على الشخصية الثقافية

  
 :عولمةاللنشر ثقافة من حٌث أنها وسٌلة  -1

أو العلمية، هي  إن ما يميء ثورة التكنولوبيا الحديثة التي نعيشها اليوم عن سواها من التفرات التكنولوبيا
سرعة ومباشرة نقل الخبر أو المعلوماة بالصاورة والصاوت، حياث ياتم إختاءال الءماان والمكاان ويعاي  
اإلنساااان دون أن يبااارح مكاناااه، الحااادث الحاصااال فاااي أقاصاااي الااادنيا سااااعة حصاااوله، بفضااال التطاااور 

سااتؽ له ماان قباال ؼياار أن هاايا التطااور يباار  ا التكنولااوبي وانعكاسااه علااى آليااة نشاااط وسااا ل اإلعاا م.
الواليات المتحدة، التي تسيطر شركاتها على الخبر واإلع ن وبنو  المعلومات وتتب  في البوهر سياسة 
إع مية إح لية، أ  تريد إح ل الثقافاة ا ميركياة محال الثقافاات المحلياة. لايل  نحان بصادد خطار يهادد 

الادول العربياة ووساا لها اإلع مياة إءاأهاا مكتوفاة  ، تقاؾ)أ(ثقافتنا ومستقبل بلداننا يتمثل بثقافاة العولماة 
 )ج(.(، في حين تحاول دول أخرى أن تتصدى لخطر العولمة وتبد البديل ليل )با يد 
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 خطورة عولمة الثقافة األمٌركٌة  -أ
إن شركات اإلع م ا ميركية تسايطر علاى اإلعا ن فاي العاالم وعلاى اإلنترنات الاي  صامم أساساا كاي  

يا. من هنا يؤتي التحكم بوسا ل اإلع م وتساخيرها لادعايات تخادم أهاداؾ السياساة ا ميركياة، يكون عالم
وإال الويل والثبور وم حقة وسا ل اإلع م، وأكبر دليل على يل  ما حصل في تؽطية حر  العرا  عام 

طيااة ، حااين فرضاات قااوات اإلحاات ل شااروطها ورقابتهااا علااى وسااا ل اإلعاا م كااي تساامح لهااا بتؽ 0116
 العمليات الحربية.

تحرياؾ الخبار بماا يخادم اإلثاارة وبماا يخادم الؽاياة مناه، وهناا يكمان إن خطورة إع م العولمة يكمن في 
بالتاداخل باين مبموعاة مان المصاطلحات التاي لام ياتم يتميء اإلعا م الياوم  الخطر فيما يتعل  بما يروى.

حشر  في مضامون المقاوماة والحار ، كماا  تحديدها بوضوح ربما عن قصد، كمفهوم اإلرها  الي  يتم
أنااه حااين يااراد النياال ماان نظااام مااا أو ماان شخصااية مااا، فعنااه يباادأ التاارويت ضااد هاايا النظااام أو ضااد هاايا 
الشااخص، واإلسااتخفاؾ بااه وبعنباءاتااه وتصااوير  كعرهااابي، وقااد أطلاا  علااى هااي  المحاااوالت مصااطلح 

 را  وما يحصل اليوم باستفءاء إيران(."شيطنة العدو"، لتبرير النيل منه)ما حصل بالنسبة للع
إنه وإن كانت ال تتفرد أميركا بعولمة اإلع م، فاالفر  أن أوروباا وفرنساا تحديادا، تعتبار اإلعا م ناشاطا 
ثقافياااا )تلفءياااون "تلفءياااون بااا  حااادود" الاااي  أنشاااؤ بقاااانون "االساااتثناه الثقاااافي" (، بينماااا تعتبااار الااادول 

ات المتحادة، ا عا م ناشاطا إقتصااديا، تبااع وتشاترى بواساطته الايمم ا نكلوسكسون وعلى رأسها الواليا
علاى هايا  )المسلسا ت ا ميركياة(.قتصاادية، وتحال القايم المرافقاة لهاا محال الثقافاات المحلياة والسل  اإل

ولكاي تاتمكن العولماة االقتصاادية القا ماة علاى  .إعادة تشكيل الماادة اإلع مياةالمستوى أدت العولمة إلى 
ة كل شيه، مان ممارساة هاي  الحرياة، أوكلات مهماة الدعاياة إلاى الشاركات الكبارى العاابرة الحادود حري

لتنفيي مخططاتها الرامية إلى الهيمنة على الثروات وا سوا . هي  العولمة تستخدم إع مااً معولمااً ياروج 
ة ا قاوى وا علاى وا وحاد لها ويحل ثقافة العولمة محل الثقافات المحلية بحبة الثورة العلمية ومبادأ ؼلبا

وا كثاار تطااوراً، مقاباال مااا يشاااع، ونتيبااة لتخااايل الساالطات الحاكمااة فااي مبتمعااات متخلفااة وراديكاليااة 
وأصااولية وساالفية وديكتاتوريااة، ممااا يشااو  اإلرث الثقااافي ويشااك  بالهويااة واالنتماااه وياادف  باتباااهين 

مااة الؽربيااة بكاال مإثراتهااا، سااواه كاناات متعاكسااين متناقضااين متطاارفين: ا ول يرتمااي بؤحضااان العول
صحيحة أو ؼير صحيحة، والخر يرتمي في أحضان سلفية عمياه متطرفة، حاقدة، منؽلقاة علاى نفساها، 
ترفض التطور وتلبؤ إلى تكفير كل من يخالفها الرأ ، وتستبد باالمرأة، وتساتخدم العناؾ كوسايلة للتعبيار 

الف ة تستعمل وسا ل التقنياة الحديثاة فاي وضا  مخططاتهاا  عن رفضها للهيمنة الؽربية، والعبي  أن هي 
وتنفييها، وخاصة ما يتعل  باستخدام التكنولوبية الحديثة في ا عمال اإلرهابية، بينما يمتن  بعضاها عان 
مشاهدة التلفءيون مث . بين هي  الف ة وتل  نبد ف ة ثالثاة تصاارع مان أبال الحفااظ علاى الاياكرة الثقافياة 

والتي هي موض  اعتءاء وعلى العادات والتقالياد البميلاة، وتساعى فاي الوقات ياتاه ل ساتفادة  المتوارثة،
من كل ما توصل إليه العلم من تكنولوبيا متطورة علاى كال صاعيد، فاي سابيل مواكباة العصار والتطاور 

قاوى دون أن يعني يل  بعل العولمة س حاً يسلط على رأسها ويمرر كل ما اشاتهت القاوى الخاربياة ا 
أن تنفي  في ب دنا، محاولة إخترا  الحاوابء خاصاة الثقافياة منهاا، مساتفيدة فاي يلا  مان الف تاين ا ولاى 
والثانية في الداخل: ا ولى من حيث التماهي معها إللتقاه مصالحها الف وية بمخططات القاوى الخاربياة  

ركاي يرماي إلاى إعاادة تشاكيل المشاهد والثانية التي تستفيد من يل  كي تروج لتطرفها. إن ا سلو  ا مي
الدولي )كما أراد كيسنبر( أو إقامة نظام عاالمي بدياد )كماا يارى بريبنساكي( أو إءالاة حضاارة وإقاماة 
أخرى بسب  منطا  "صادام الحضاارات" )حسا  هاانتنؽتون( وبالتاالي ال باد مان انتصاار حضاارة علاى 

ي الحضااارة المدعومااة بااالقوة الماديااة أخاارى، والحضااارة التااي يباا  أن تنتصاار حساا  يلاا  التنظياار، هاا
والتكنولوبيا والقا مة على النظام الرأسمالي ويتم توبيه الس ح الثقافي فيها نحو الموروث الثقافي بؤكمله 

 ونحو المواطن العاد .
إن الكاا م عاان نشاار المعرفااة ومحاااوالت التقااار  بااين الشااعو  ليساات بدياادة أيضااا، فمعضاام ا ديااان أو 

من علمانية أو شيوعية أو رأسمالية أو ؼيرها قد تميءت بطاب  العالمية، إنما المسؤلة تبقى  اإليديولوبيات
ضمن حدود المنط  والمعقول، إيا كانت محاوالت نشر ا فكار سلمية  ؼيار أنهاا تصابح عدا ياة ومنافياة 
. لحاا  الشااعو  وحقااو  اإلنسااان، إيا باارت محاااوالت لفرضااها بااالقوة حتااى خااارج اسااتعمال الساا ح
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والمقصود هنا، استؽ ل القوة اإلقتصادية ووسا ل الضؽط والتضليل اإلع مي في سبيل تساوي  ثقافاة أو 
لؽة بعينها. إن الؽءو الثقافي هو خطر بدا بما يشكل من اعتداه على الهوية الثقافية والخصوصاية، لايل  

ض قيماه وعاداتاه ولؽتاه فعن أؼل  حركات اإلستعمار قد ترافقت بؽاءو ثقاافي حياث حااول المساتعمر فار
وحضارته على البلدان التي ؼءاها، وقد تميءت بيل  الدول ا وروبية الحديثة. إن ا مر يصبح تمااد فاي 
البريمااة، حااين يتحااول إلااى ثقافااة إح ليااة، أ  إمااا الاايوبان فااي ثقافااة المسااتعمر تمامااا ومااا يرافقهااا ماان 

و العدوان الي  يصل إلى حد اإلباادة كماا حصال بالنسابة للهناود الحمار فاي أميركاا وإساتراليا. استس م، أ
يتراف  يل  م  محاوالت تعميم لؽة المستعمر لما للّؽة من أهمية كؤداة أساسية في الثقافة، لقد حصال يلا  

اإلسابانية فاي أمريكاا من قبل فرنسا في البءا ر كما انتشرت لؽة المستعمر في البلدان التاي اساتعمرها، ك
ال تينية واإلنكليءية في المستعمرات البريطانية السابقة. إن استهداؾ الثقافة من قبل المستعمرين قديما أو 
حديثا" يتبسد أيضاا فاي تادمير أو سارقة التاراث الثقاافي مان أعماال فنياة أو إنتااج فكار  أو قضااه علاى 

مؽااولي وتخرياا  بؽااداد، أو ماااتقوم بااه ساالطات اإلحاات ل المباادعين والعلماااه، وإننااا لناايكر هنااا هوالكااو ال
الصااهيوني ماان تؽيياار للمعااالم ا ثريااة فااي القاادم الشااريؾ، أو إحاارا  ساالطات اإلنتاادا  الفرنسااي لكتاا  

. لقد بو  العصر في العرا -ومخطوطات العلماه في ببل عامل في بنو  لبنان، أو ما يقوم به هوالكو
كيااة كااي تااروج ثقافتهااا إلااى  بناااه تكاات ت إع ميااة، فبلؽاات الهيمنااة لبااؤت االتحااادات اإلع ميااة ا مر

ا ميركية في ميادان البارامت اإلع مياة والتلفءيونياة حاداً كبياراً، وقاد عبار وءيار الخاربياة الكناد  عان 
خطورة يل  بالقول: أن احتكار صناعة الثقافة هاو أساوه مان االحتكاار االساته كي، يلا  أناه ياإد  إلاى 

كار بينما يإد  الثاني إلى تثبيت ا سعار. يهيمن أيضا إع م العولمة من خا ل الباث الفضاا ي تثبيت ا ف
المباشر للصور وا ف م من مواق  ا حداث مباشرة )ؼءو الصور(، ويعتمد في تكريم المعلوماات التاي 

إلع مياة بصاورة يبثها على التكرار، بشكل يتم فيه حفرها في اليهن بقوة، خاصة حين تستخدم الوسايلة ا
ؼير مباشرة، لتوبيه رساا ل معيناة تحات ؼطااه البارامت الترفيهياة أو التحارر أو الحرياة أو الحداثاة. إن 
اخترا  السيادة الوطنية وفرض أنماط التفكيار والايو  واالساته   والسالو  االبتمااعي الؽرباي خاصاة 

آليااات المااال واإلعاا ن والتعلاايم  ا ميركااي ماان خاا ل آليااات الدعايااة والتسااوي  الضااخمة للعولمااة وهااي
  والثقافة، هي أمور خطيرة وهيا ما يسمى الؽءو الثقافي، فمايا فعلت الحكومات العربية إءاه يل ؟

 
 إشكالٌة اإلعالم فً العالم العربً -ب

ترتبط إشكالية اإلعا م العرباي بعشاكالية ا داه العرباي الرسامي علاى المساتوى السياساي وعلاى مساتوى 
ت الدولية، كما ترتبط بقدرة هي  الوسا ل على تمثيل مصالح شعوبها، والتعبير عن الهوية والحقو  الع قا

 بعيدا عن الهيمنة واالستؽ ل وممارسة دورها في التنمية والتحرير والحوار.
  إن إتساع البث التلفءيوني لم يرافقه التعبير عان المعناى الحقيقاي للسايادة واالساتق ل ومعالباة المواضاي

الهامة بعم . فعدد الفضا يات والمحلياات التاي تتصادى لمعالباة المواضاي  السياساية الماإثرة علاى حيااة 
الشعو  العربية هو ءهياد بالنسابة للعادد الها ال مان الفضاا يات التاي تنشاؽل بااللهو أو التارويت للسال  أو 

بعاض وساا ل اإلعا م العربياة عان الدعايات أو برامت االحتيال البتءاء أموال النام. أحياناً كثيرة تسهم 
دراية أو ؼير دراية في تكريم االنقسام والتفك  اإلبتماعي. ويفتقد اإلع م العربي إلى دور من شؤنه أن 
يساعد في بناه مبتم  مدني قادرعلى التصد  لمشاكله ا ساسية وإقامة نظامه الصحيح. فهنا  هاوة باين 

عربية، مما أفرء أءمة ثقة بين المرسل والمستلم، وأصبح هنا  ما تبثه وسا ل اإلع م ومشاكل الشعو  ال
(. صحيح أن المواطن العرباي أصابح، أماام الكام الها ال مان القناوات 1تشكي  حتى بالمعلومة الصحيحة)

الخاصااة، متحااررا ماان قيااود اإلعاا م الرساامي، ؼياار أنااه وقاا  فااي المقاباال تحاات سااطوة المااادة اإلع ميااة 
بها مصادر العولمة وسا ل اإلع م الخاصة في بلاداننا. مان ناحياة ثانياة، تخضا   اإلسته كية، التي تءود

وسا ل اإلع م العربية لهيمنة السلطة الحاكمة مما يرب  نشاطها )ماا حصال فاي لبناان مان إقفاال لوساا ل 
يتفاعل إع م وم حقة صحفيين  الرقابة المسبقة وحاالت الطوارئ مصر(. رؼم الثورة التقنية الها لة، لم 

الااوطن العربااي ماا  الثااورة اإلع ميااة بمااا تحويااه ماان الليااات الفكريااة وابتماعيااة، بقاادر مااا تفاعاال ماا  
االستثمارات المالية ويتبين يل  من العدد الها ل للمحطات الفضا ية الفارؼاة أحيانااً كثيارة، مان المحتاوى 

التباااين بااين عاادد ها اال ماان  والمضاامون والهاادؾ. عنااد دراسااة واقاا  اإلعاا م العربااي يسااتوقفنا أيضااا،
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الفضا يات يات تطور تقني كبير وبين نوعية ما تقدمه للمواطن العربي، سواه في يل  اإلياعة أو المبلة 
البصارية، باين –أو الصحيفة وخاصة التلفءيون. رؼم يل ، ال بد من التمييء فيما يتعل  بالوسا ل السمعية

لماواطن والاوطن العرباي وباين تلا  التاي ياتم توبيههاا مان الوسا ل اإلع مية التي تبعل مهمتهاا هماوم ا
الخااارج أحياناااً بتواطااإ ماان الساالطات المحليااة، وبااين هااي  وتلاا  فروقااات شاسااعة فيمااا يتعلاا  بالقاادرات 
وا سالي ، أقلها الدعم الخاربي الي  تلقا . لكن الحسنة، أن اءدهار المإسساات اإلع مياة الخاصاة أدى 

الحكومية مما شكل دافعاً لهي  ا خيرة كي تطور أداهها، ونتت عن يل  تسااهل  إلى التنافم م  المحطات
في الرقابة مقابل مسايرة وسا ل اإلع م للخط السياسي للحكومات. لكن مان ناحياة ثانياة ونتيباة للتناافم 

والتبارية. من أبل تحقي  الربح، تم اللبوه إلى البرامت الترفيهية الفارؼة المحتوى والسخيفة أو الدعا ية 
هيا ما بعل وسا ل اإلع م العربية تحت تؤثير مءدوج: سلطة الحكومة من بهة، ومن بهة ثانية، سالطة 
الخارج. في ؼير يل ، تكون المإسسات اإلع مية العابرة للقارات على نس  الشركات العاملة في ميادين 

و ؼير مباشر، بوسا ل عربية. لقد تم االقتصاد. هكيا تكون خطا  إع مي أبنبي بلؽة عربية إما مباشر أ
اخترا  السيادة الوطنية من خ ل فرض أنماط التفكير واليو  واالسته   والسالو  االبتمااعي الؽرباي 
خاصة ا مير  ومن خ ل آليات الدعاية والتسوي  الضخمة المواكبة للعولمة وهي آليات المال واإلع ن 

 والتعليم والثقافة.
ر  سياسة الهيمنة ا ميركية من إلهاه الشعو  بمشاكل محلية ومخاطر خاربية مما كان ال بد حس  منظ

 بالدربة الثانية،يساعد على عءل المثقفين العر  واإلع ميين بالدربة ا ولى والشعو  العربية 
__________________________________________________________

__ 
)الدول العربية مصنفة بين أواخر الدول بالنسبة  20= ص  0115 )تقرير الحريات الصحفية( لعام( 1)

 011من بين  010و85لحرية الصحافة الدربة 
 
 تخصيص أموال لتشبي   إلى وهلبتم ال. كما في صن  القرار التواصل والمشاركة ، منبالتاليومنعهم  

باعؼرا   شاركاتال رباي. وقاماتالنءاعات وإظهار التمايءات اللؽوية والقومية والطا فية داخل الاوطن الع
التااي فالفضااا يات العربيااة  ،ساو  الفضااا يات العربيااة بمفااهيم وقاايم ؼربيااة وأميركياة فااي الدربااة ا ولاى

ل الباارامت الترفيهيااة ومشاااهد الباانم شااكت ،% ماان برامبهااا ماان ا سااوا  ا ميركيااة01تسااتورد نحااو 
 كاالتي تعتماد علاى حصاول علاى عا ادات مالياة قصد البتسو  ثقافة تافهة التي برامت والواإلؼراه واللهو 

الاادعايات...أو إرسااال الباارامت بااث اإلع نااات التباريااة وأو تلاا  التااي تكتفااي بإبااراه اتصاااالت هاتفيااة، 
رساالة تحات أساماه مختلفاة تساؤل عان  01توبيه رساا ل إساتخباراتية )أكثار مان  باإلنترنت وتعميمها أو

وال يبااوء أن ننسااى أخياارا خطااورة عولمااة اللؽااة  يااة باهظااة(.معلومااات حااول رون آراد مقاباال مبااالػ مال
مثال يل  خطاؤ فاي تربماة معلوماات وإشكالية التربمة ؼير الصحيحة التي يمكن أن تإد  إلى كوارث، 

أشاخاص مان  2مكتوبة باللؽة اإلنكليءية بشاؤن إساتخدام برناامت كومبياوتر ربماا يكاون قاد أدى إلاى وفااة 
ماريض  09ب  التعرض لبرعة ءا دة من أشعة "إكم" باإلضاافة إلاى المرضى في مستشفى فرنسي بس
 (.1/6/0111آخر عانوا من مضاعفات)السفير 

إلى عامل تفكي   ،إن استخدام اإلع م بالطريقة النفة اليكر سيحوله من دور  اإليبابي في صن  الثقافة
ءيادة الهوة فيما بينها  مما يإد  إلى ،وإفساد للمنظومة الثقافية االبتماعية والحضارية للمبتمعات العربية

ا بيال المتءايد من قبل اإلنترنت كما أن استخدام  ردمها وخل  أواصر انسبام وتواصل. بدال من
وبعلهم يعيشون في عالم متؽر  تماماً، ونحن ن حظ إنفراد  ،فصلهم عن مبتمعاتهمسيإد  إلى الطالعة 

ما أن الثقافة هي معيار أساسي في تحديد الهوية بو آخر.الصؽار وتفضيلهم الكومبيوتر على أ  نشاط 
من ناحية  حول هويتهم وأهميتها وفا دة التمس  بها.ا بيال الطالعة فعن من شؤن يل  أن يشو  أفكار 

ثانية، ونتيبة لعدم تيسر استخدام الكومبيوتر واإلنترنت للبمي ،  سبا  عدة منها المادية ومنها العلمية، 
ا  بين ى البرامت التي تروج لمواضي  ال تهم عامة النام، فعن ثقافة العولمة تنتت تعارضباإلضافة إل

"ثقافة ا قلية" "ووسا ل اإلتصال البماهيرية" )تكنولوبيات ثقافية(. إن اإلنحراؾ في اختيار التقنيات 
واع معينة من إقتصادية، واإلنبرار إلى الدفاع عن أن–إبتماعية–والبرامت يإدى إلى إشكاالت سياسية
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الخدمة العامة المسإولة"، أدى إلى  سيطرة مراكء قليلة على نطا  عالمي، وسيطرة متءامنة  "مإسسات
على الحياة الفنية والثقافية في مراكء حضرية قليلة. إن التماهي الحاصل أحيانا، بين وسا ل اإلع م 

بين تل  الوسا ل وبمهور المواطنين. أما والقلة الحاكمة أو القوة اإلقتصادية والمالية، يخل  انفصاما 
اللبوه إلى تسخير وسا ل اإلع م لبث الدعاية، سواه كانت اقتصادية أو سياسية أو ابتماعية من شؤنها 
أن تفقد تل  الوسا ل استق ليتها. والدعاية تكون ؼير مباشرة أحيانا، وتصبح دعاية مباشرة ف  يعد 

إن من انعكاسات عولمة الثقافة أيضا أو من مقاصدها إسقاط الداللة باإلمكان إخفاه الصفة التبارية. 
والمعنى عن التاريخ وبعل ا حداث وا فعال روا ية. تعمد بعض وسا ل اإلع م أيضا، إلى اإلحتكار 
والمتابرة بؤموال مباشرة عن طري  الوسطاه الثقافيين. حتى ا عمال المستقلة وا ساسية يتم إدمابها في 

ا قلية السا دة. إن اإلنسبام بين الشركات الكبرة وفن ا قلية الرسمي يروج له في بعض القطاعات ثقافة 
بطر  مموهة للبريمة واإلحتيال والتآمر والخيانة واإلنحطاط والتسلية، وترعا  الرأسمالية. في حين يتم 

من قبل محتكرين رسميين الترويت لفن سطحي وساقط، يتم تهمي  واسبعاد فنانين ومثقفين يو  إستق ل 
أو ؼير رسميين. كل يل  يخل  عند المواطن العربي نوعا من اإلؼترا  واإلقت ع وشعور بعدم ا مان 

 وعدم الثقة باليات. 
إن خطورة التكنولوبيا البديدة بالنسبة لألعمال الثقافية تبقى متبسدة في فكرة التسوي  التي تؤتي أوال 

ي والنوعي. هنا تبرء أهمية الملكية العامة ومحاربة اإلحتكار في تحسين وتتحكم بمستوى اإلنتاج الكم
نوعية البث بواسطة الكاب ت وا قمار. إن فكرة الهيمنة الثقافية لبلدان المركء على بلدان ا طراؾ، 
ى خاصة تل  التي يريدون إحكام قبضتهم عليها، كما بالنسبة لبلدان اشر  الوسط، قد قادت تل  البلدان إل

اللبوه إلى أسالي  شتى، تتمثل أحيانا بعنشاه مراكء أبحاث أو مدارم أو إرسال بعثات وإعطاه منح، 
وأحيانا أخرى بعنشاه وسا ل إع م خاصة بها في تل  البلدان أو التشار  م  وكاالت محلية  كما تعمد 

ار برامت العولمة. ليل  أيضا إلى تدري  خبراه لتهيؤهم حين يلءم يل ، إلدارة فروع مإسساتها ضمن إط
يبر  التركيء على بي  ا فراد نحو أنواع معينة من اإلختصاصات)أهم ميادين العمل التي يتم التركيء 
عليها اليوم: اإلدارة، االستثمار، التسوي  والتبارة، المحاسبة، اإلع ن والدعاية، اإلع م، الخدمات 

ل بععطاه ا ولوية للمصلحة التبارية للشركة التي سينشإنها الثقافية، المالية(، وإنشاه يهنية لديهم، تتمث
أو سيعملون بها، مما يخل  انفصاال كام  بين هإاله وبين مصالح شعوبهم وبلدانهم. إن هيمنة المدارم 

 والمراكء ا ميركية واضحة حتى بالنسبة للدول ا وروبية. 
تنشاؤ لهاا فاروع فاي ؼيار بلادان المركاء، تنتقال  إن وسا ل اإلع م العالمية الكبرى ومراكء ا بحاث حين

بؤبنيتهااا ونظمهااا وفلساافتها وثقافتهااا، فنبااد نفاام الهندسااة المعماريااة، نفاام الااديكور، نفاام التنظاايم، نفاام 
الثقافة، بحيث أنها تتر  بصماتها واضحة علاى تصارفات الناام الايين يخضاعون لتؤثيرهاا أو يرتادونهاا 

 يا.سواه في آسيا أو أميركا أو أفريق
إن دول القرار في نشرها لثقافتها، ترفض أ  شكل مان القياو، يكاون مان شاؤنه إعاقاة برامبهاا، فتارفض 
بهيا السيا ، كل القواعد والنظم بيريعة االنسيا  الحر لعولمة الثقافة واإلع م. من هناا، يمكنناا أن نمياء 

ا طاراؾ بادول المركاء، ولايم إلاى  بين طاب  هي  العولمة التي ترمي إلى الؽءو واإللحا  الثقافي للدول
تؤمين التواصل والت قي الثقافي  وإلى مءيد من تهمي  الثقافات والخصوصيات وليم إلى تاؤمين التادف  

 الحر للمعلومات  وإلى  التضليل والتعد  على الحقو  وليم إلى المساعدة في إحقا  الح .
اهى للؽطرسة ا ميركية أنه بعمكانهاا اساتؽ لها، على كل حال، ليست شعوبنا من الؽباه بالدربة التي يتر

إي كيؾ يمكن أن تقتن  الشعو  العربية وؼيرها من شعو  االرض بمصاداقية دولاة تحااول، علاى سابيل 
المثال، من  إيران من امت   الطاقة النووية لإلستخدام السلمي، في حين تاداف  عان إسارا يل التاي تمتلا  

يمكن أن تقن  المشاهدين حين تدين إيران بسب  أسرها البحارة البريطانيين س حا نوويا بالفعل  أو كيؾ 
حتى لو كانوا يعتدون على سيادتها ويقوماون بؤعماال إساتخباراتية، بينماا مان حقهاا هاي بالايات ا عتاداه 

مت على الحرمة الدبلوماسية لمقر البعثة أيرانية في العرا  وانتها  حرمة الدبلوماسيين أنفسهم، حاين أقاد
على أخيهم رها ن مان داخال المقار، وهاي تارفض إطا   ساراحهم. كايل  ا مار بالنسابة لعادوانها علاى 
العرا  واقتراؾ البرا م فيه. إنه وحس  الثقافة ا ميركية التي تريد تعميمها في بلداننا، ال يح  للشاعو  
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ءو وتحتل وتقتل وتدمر وتؤسر العربية المقاومة والدفاع عن نفسها ويح  لبيو  البلدان المستكبرة أن تؽ
 وتعي  وتهين.

أخيرا، إن تحديد دربة تؤثير العولمة وصاناعة اإلعا م فاي ثقافاات الشاعو ، ال يمكان القياام باه إال علاى 
ضااوه دراسااة ومقارنااة المعلومااات والتؽياارات التااي حصاالت والظااروؾ التااي رافقاات ثااورة المعلوماتيااة 

ختلفاة للعولماة أ  ا وباه االقتصاادية واالبتماعياة ووساا لها واإلع م، ومدى ع قة يل  م  ا وباه الم
)الثقافة، اإلع م، اإلع ن، التسوي ، البث الفضا ي(. مهما يكن، ف  يبوء إخضاع ما هو إنساني لنظارة 
منفردة أو متفردة، فاإلنسان كم ها ل من المشاعر والخصوصايات والعاادات وردات الفعال، ولايم سالعة 

 شترى.أو مادة تباع وت
 
 التصدي والبدٌل -ج

حتى الدول الؽربية تعمل لمكافحة الؽءو ا ميركي. لقد أعربت بعاض الادول كفرنساا وكنادا عان خطاورة 
سيطرة الواليات المتحدة علاى اإلعا م والثقافاة تحات ؼطااه العولماة. فوساا ل اإلعا م ا ميركياة تهايمن 

نياة والثقافياة والترفيهياة. لقاد تام رباط مفهاوم % من مبمل المواد والمنتباات اإلع مياة واإلع 15على 
 الديمقراطية بمفهوم السو ، أو عولمة االقتصاد.

يشتر  بعض الكتا  ا ميركيين باإليحاه بؤن هنا  عوامل سالبية تكمان فاي ثقافاة البلادان الواقعاة خاارج 
هاا ديان ولؽاة ال يفهمهاا علم الكبار، مما يبعلها "ؼير متوا ماة" ما  النظاام العاالمي البدياد إي يسايطر علي

العامااةو وبالتااالي ال بااد للثقافااة ا ميركيااة ماان االنتشااار فااي تلاا  الاادول. إن التفاااوت فااي مسااتوى القاادرات 
التكنولوبية والمعلوماتية بين الواليات المتحدة والدول الطرفية أو ما يسامى  "االساتعمار اإللكتروناي"، 

ءة اتصاااالت وبرمبيااات أبنبيااة الصاان، إلااى باناا  يخلا  ع قااة تبعيااة تتؤساام عاان طرياا  اسااتيراد أبهاا
مهندسين وفنيين وتوقي  بروتوكوالت إع مية، إلى بان  الوسا ل التقليدياة كاالراديو وبارامت التلفءياون. 
ا مر الي  يإد  إلى إرساه أنماط وقيم ؼربية وخل  توقعات قد تؽير الثقافاات المحلياة. فماايا تفعال تلا  

اإلع ميااة والثقافيااة ا ميركيااة؟ أصاادرت فرنسااا تشااريعاً يقضااي بااؤال تءيااد نساابة الاادول لموابهااة الهيمنااة 
% من مبموع البارامت. وقاد ظهارت حاديثاً فضاا ية فرنساية بديادة 61البرامت ا بنبية في الكوابل عن 

F02  ماان الحكومااة الفرنسااية وتبااث   ثاا ث لؽااات، منهااا العربيااة باإلضااافة إلااى 51، ممولااة بنساابة %

والفرنسية، وحين س ل مديرها عن سب  االهتمام باللؽة العربية أباا   ن المنطقاة مهماة ولام  اإلنكليءية
يقل الهتمامنا بالتبادل الثقافي م  شعو  تل  المنطقة. إن الدول ا وروبية تساعى للحاد مان ا ثار السالبي 

لكية الي  بلػ ما ال يقل لإلنتاج ا ميركي الها ل والي  ينتت عن الحبم الضخم ل تصاالت السلكية وال س
$ فااي الواليااات المتحاادة، دون الكاا م عاان ميكروسااوفت والتلفااون النقااال واالسااتثمارات 0عاان تريليااون 

 بمليارات الدوالرات حول العالم. 
إليباد البديل عن مفهوم العولمة، يمكن العودة إلى تطبي  "مبدأ االعتماد المتبادل" القديم وتطاوير ، ؼيار 

لمبدأ كان يبر  استؽ له مان قبال دول المركاء، التاي تاوحي بؤنهاا فاي صادد تطاوير يلا  أنه حتى يل  ا
المبدأ الي  يعني توفير مباالت للتفاعال المشاتر  باين الشاعو  والحضاارات تمكنهاا مان اإلساهام بشاكل 
ة متفاوت في صياؼة سياسات وابتداع آلياات للتؽلا  علاى المشااكل التاي تواباه العاالم مثال البي اة وأسالح

 الدمار الشامل وإح ل الس م وسد ديون الدول الفقيرة والقضاه على أماكن التوتر...
الحقيقة أن العولمة على الطريقة ا ميركية تنءع إلى "تدويل" الصراعات وا ءمات الوطنية أو إخرابها 

صالحها، يمكن أن من دا رتها وبي تها كي يتسنى لها ولشركاتها التفرد في حلها على الطريقة التي تخدم م
نايكر بمااا حصاال بالنساابة لكاال ا ءمااات التااي تتالاات منااي تفسااخ اإلتحاااد السااوفيتي وخاصااة أءمااة البوساانة 
وكوسوفو ولبنان والحكومة الفلساطينية والعارا  وماا يحاا  الياوم إلياران وماا يخطاط لساوريا...يب  أن 

ركية. بانتظار يل ، تنشط وسا ل إع م تعمد الحكومات إلى اتخاي التدابير التي تحد من خطر الهيمنة ا م
العولمًة فاي إعاادة تشاكيل نسا  الحيااة االبتماعياة وأنمااط السالو  والبنياة المعرفياة لألفاراد والبماعاات 
وتوبه المبتمعات نحو نمويج استه كي عبر الرسا ل التي ترسلها معظم شبكات اإلع م الؽربياة والتاي 

 تيار الشخصي.تهدؾ إلى ءرع النءعة الفردية واالخ
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العولمة بشكلها الحالي ال تفيد العالم الثالث بل تفيد أقلية وتفقر وتهم  أكثرية من النام خاصة الف حين، 
والاايين يشااكلون نحااو نصااؾ سااكان الكاارة ا رضااية. يعنااي تاادمير تاادريبي للقواعااد ا سياسااية لإلنتاااج 

لطبقاات الشاعبية. إن عولماة النظاام وخصخصة القطاعات الخاصة، وتقلص وتنته  الحقو  اإلبتماعياة ل
الرأسمالي يشكل خطرا كبيرا على شعو  العالم، ؼير أن من ينتقدون هيا النظام، لم يستطيعوا حتى الن 
إعطاه حلول بديلة عنه رؼم أن يلا  ضارور  وممكان. هاي  الحلاول يبا  أن تشامل ديمقراطياة اإلدارة 

تماعية والبي ية والعا لية، بالتواء  م  العمل على تنمية على مختلؾ أوبهها: السياسية واإلقتصادية واإلب
وتطوير هي  القطاعات بما يعود بالنف  علاى مبمال الماواطنين بادأً باا كثر عاوءاً. هاي  الحلاول يبا  أن 
تحتاارم أيضاااً ساايادة الاادول والشااعو  وا ماام وإقامااة نظااام عااالمي متشااع  حتااى يمكاان أن يحاال واباا  

، وإقاماة مإسساات دولياة بديادة تحال محال المنظماات الحالياة التاي تارتبط التفاوض محل مواءين القوى
بالنظام الرأسمالي والتي هي وليدته: منظمة التبارة العالمية، صندو  النقد الدولي، البن  العالمي، منظمة 
ا طلسااي، اإلتحاااد ا وروبااي، منطقااة التبااارة ا ميركيااة الحاارة. وأيضاااً إتفاقااات الشااراكة بااين السااو  

 وروبية ودول الكاريبي والبسفي  وأفريقياا. إن إعاادة النظار فاي النظاام الادولي تبقاى دون معناى إيا لام ا
تتناءل الواليات المتحدة المدعوماة مان حلفا هاا، عان الساعي للسايطرة علاى العاالم بادهاً بالشار  ا وساط 

والصاين والياباان تاابعين لهاا  سبا  عدة أهمها: ؼنا  بالطاقة مما يعطيها تفوقااً ويبعال كال مان أوروباا 
وخاضعين إلرادتها، وكونه يق  في قل  العالم القديم ويسهل تهديد روسايا والهناد والصاين، ويعاي  فتارة 
ضعؾ وإربا  مما يسهل ؼاءو . تعتماد الوالياات المتحادة فياه علاى حليفتهاا إسارا يل خطاة الهيمناة علاى 

، أفؽانستان وبتهديد إيران وسوريا ولبناان. إن فشال الشر  ا وسط قديمة تتمثل بعحت ل فلسطين، العرا 
إساارا يل أمااام حااء  ل كااان لااه وقاا  الصاااع  علااى الواليااات المتحاادة ا ميركيااة التااي تسااعى دون كلاال 

 لتبريد هيا الحء  من س حه، حتى يتسنى إلسرا يل اإلنتصار في حر  محتملة قادمة.
حركات اإلبتماعية المبتمعة في مإتمر نيروباي لإلتحااد رؼم مخاطر العولمة ا مركية، فعن كثيرا من ال

اإلشااتراكي العااالمي، لاام تنحااو نحااو الكفاااح المتطاارؾ تحاات شااعار الواقعيااة، هاايا يبااين التؽيياار السااري  
للمبتمعات الحديثاة. إن ساقوط الحركاة اإلشاتراكية الساابقة بعلات العاالم يظان أن الرأسامالية هاي الما ي 

حركات الشعبية ترف  شعارات التؽيير الباير ، وأصابحت تكتفاي بطلا  القليال، الوحيد. من هنا لم تعد ال
كالمطالبة ببدا ل تتمثل في إدارة الرأسمال بشاكل إنسااني. ميال فاي أوروباا والوالياات المتحادة لكثيار مان 
المناضااالين إلاااى عااادم اإليماااان باااا مم، وبماااا أن الدولاااة وا ماااة ال تنفصااا ن فاااعنهم لباااإوا إلاااى تطاااوير 

اتيبيات ترمي إلاى تفعيال المبتما  المادني وتقاءيم ا حاءا  السياساية. فاي موابهاة هاي  التحاديات، استر
تكون محاولة بناه عالم آخر ممكن، قد سقطت بملة وتفصي ً ونكون أمام نظام عالمي ه  يستوحى مان 

أو اإلثنياة. لان مواقؾ بعض البمعيات البي ية أو من بعض التبمعات في الدول الفقيرة كالحركات الدينية 
يكون بعمكان نظام عالمي تقدمي الترعرع في هي  ا بواه. بين هايين اإلحتماالين، هناا  النظاام العاالمي 
الي  ينتشر أتباعه في الطبقات الوسطى في البلادان الؽنياة، والايين ينتقادون طريقاة الحيااة التاي تفرضاها 

عياد وال يهتماون كثياراً بالمشااكل الحقيقياة، التاي عليهم الرأسمالية أحياناً، حياث يشاتاقون إلاى الماضاي الب
تعاني منها الطبقات الشعبية في بلدانهم وأيضاً في العالم الثالث حيث نظامهم البديل المعتدل ؼير معروؾ 
وؼير مفهوم. ولكان بالصادفة، مان خا ل وصاولهم الساهل إلاى الوساا ل المادياة، يكوناون ممثلاين بؤعاداد 

اإلشتراكية العالمية وبيل  يتمكنون مان إيقااؾ عبلاة النضاال الشاعبي. رؼام  تفو  ؼيرهم في المإتمرات
هي  اإلخت فات التي تشكل ؼنى للمبموعات العالمية التؽيرية، وللوقوؾ في وبه الخطار الر يساي الاي  
تمثله إمكانية قيام حر  وقا ية بديدة من قبال الوالياات المتحادة يبا  علاى كال هاي  القاوى أن تتحاد مان 

اليماين إلاى أقصاى اليساار، حتاى تاتمكن مان إقاماة عاالم آخار حياث بعمكاان كال شاخص أن يحقا   أقصى
 أمنياته فيه.

إن تؤثير التكنولوبيا الحديثاة علاى الثقافاات يمتاد علاى مساتوى الشاعو  والادول  ويمتاد أيضااً يمتاد علاى 
واطنين علاى مساتوى مستوى ا فراد والبماعات داخل كل دولة على حدى. وهيا ما سيإد  إلى فرء الم

 العالم مما سيحول العالم إلى خءانات بارود باهءة لإلنفبار في كل لحظة.
إن التكنولوبيا الحديثة هي وسيلة نمطية بقدر ما هي وسيلة تنوع. ففي كل أنحاه العالم باإلمكان أن يكون 

كة أميركية طبعاً، هنا  أشخاص يبلسون أمام التلفءيون ويحضرون نفم المسلسل التلفءيوني ولكن بمار
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 ن الوالياات المتحاادة هااي ا ولااى فااي تصاادير المسلسا ت وا فاا م )ماان ديءنااي، إلااى داالم، إلااى ماادام 
فلكوني...(. في كل بق  العالم باإلمكان تناول وبباة أميركياة مكدونالاد )بالمناسابة نشار تقريار حاول عادم 

ها(. من يريد أن  شاهد  م ن ن.؟ إن طمم صحة تناول هي  الوببات السريعة لفقدان عناصر التؽيية في
الهوية يختلؾ عن اإلعتداه على الهوية تحت شعارات "الرفا  اإلقتصاد " و"التنمية اإلقتصاادية". إناه ال 
يمكن إختصار تهدياد الهوياة علاى البعاد اإلساته كي للسال  أو للخادمات الترفيهياة )مشااهدة ا فا م(، بال 

مباشار للهوياة الثقافياة، هناا  المفتوناون بالعولماة الايين يتهماون البااقين أيضاً هناا  تهدياد مباشار وؼيار 
بالتخلؾ والربعية، وهم اإلنتهاءيون المستفيدون، اليين يبررون تباوءاتهم تحت شعار "مباراة العصر" 
نية كمن يقول "هي  الواليات المتحدة من يستطي  أن يقؾ بوبههاو". حاالت تهديم ا بنية القديمة وإقامة أب

شاهقة مكانها ال يستطي  أحد أن يتملكها أو يستؤبرها )سوليدير(. الدين أوبد عولمته الخاصة به فلم يحاد 
بحدود وكيؾ يحد وكل شرا   العالم تتكلم عن حرية المعتقد ما عدا الثقافة التي تؤتينا من الؽر  وتحااول 

 فرض نمويبها علينا تحت شعارات مختلفة.
بوء اتخاي موقؾ سلبي من التطور التكنولوبي الها ل بحيث تنكفئ شعو  العالم رؼم ما تقدم فعنه ال ي

 الثالث، وخاصة شعوبنا عن اإلستفادة منه.
 
 من حٌث أنها وسٌلة لنقل المعرفة ونشر الثقافة والحفاظ علٌها: -2

لت شاي، صحيح أن العولمة التي أسست لها الثورة الصناعية التي ظهرت في القرن الثاامن عشار آخاية با
وصحيح أيضا أن ثاورة المعلوماات واإلتصااالت الحالياة قاد ؼيارت وباه المبتما  ساواه بتقلايص أهمياة 
بعض المعطيات اإلبتماعية والعادات اإلقتصادية، وانتهكت سيادات الدول الوطنية  لكان الصاحيح أيضاا 

إسسات، في داخل الدول أنها ؼيرت وبه التاريخ بما أدخلته من تؽيير على حياة المبتم  وعلى عمل الم
وخاربها. إن العولمة قاد أثارت علاى حيااة المساتهل  والماتعلم واإلقتصااد  والسياساي، كماا أثارت علاى 
عمل المإسسات الدولية وا هلية. ولكن أهم تؤثير لها يتمثل بالتطور الها ل على مستوى المعرفة. من هنا 

رفااة كيفيااة التعاماال معهااا لتبناا  ساالبياتها، ال بااد ماان التصاارؾ علااى أسااام أن العولمااة قا مااة ويباا  مع
 واإلستفادة من إيبابياتها لنشر ثقافتنا وحمايتها، ونقل ما أمكننا من علوم الؽر  ومعارفه. 

ال بد من اإلشارة إلى أن التطورالتكنولوبي ليم سي ا بحد ياته، بل بالعكم هو مفيد بقدر ما يخدم  بداية،
حياة. ألم يسعى اإلنسان دا ما وراه اإلكتشافات لكي يوفر لنفسه البشرية ويسهل على اإلنسان سبل ال

مءيدا من الراحة والنمو؟ إين الخطورة تكمن في الؽاية التي تكمن وراه استخدام التكنولوبيا وفي الكيفية 
التي تدار بها، فالتكنولوبيا تبقى محايدة إلى حين إستخدامها في أؼراض مختلفة فتصبح مإثرة في الثقافة 

ما في ا من كما في السياسة. وترويت التكنولوبيا خاصة إيا تم من قبل الدول ا قوى إلهداؾ مماثلة ك
لما يمثله الفكر ا ميركي اليوم، ال يمكن اعتبار  بري ا"، بعد كل ما برى ويبر  وما سيبر  ربما. إن 

ض الثقافة الؽربية وطلقا يا تركيء وسا ل العولمة على البوان  الثقافية والتدخل بمختلؾ الوسا ل، لفر
اللؽة اإلنكليءية، يبين ما أهمية البعد الثقافي والهوية الثقافية لشع  من الشعو . هيا يقودنا إلى تعريؾ 

الثقافية، التي إيا فصلناها نق  على تعبيرين: الهوية وتعني الخصوصية أو التمايء ويمكن تمثيلها  الهوية 
ن أن تتماهى إلى حد ما م  الهوية الوطنية، وإن كانت هي  يات بعد باإلسم الي  يحمله كل منا، ويمك

سياسي وقانوني وكانت تل  يات بعد وبداني ووبود   أما الثقافة فتحمل معنى واس  بدا"، فهي تمتد 
من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، وتمتد أفقياً كي تشمل كل نواحي الحياة  وتشكل اللؽة  عامودياً 

طبيعي إين، أن تتؤثر ثقافة اإلنسان بالتطور الي  يحصل  وطبيعي أيضا" أن تتؤثر اللؽة إيا  رافعة لها.
تؤثرت الثقافة، وتتؤثر الثقافة إيا تؤثرت اللؽة. من هنا اللؽة والثقافة الءمتان والحفاظ على أ  منهما يب  

ي أدوات الكتابة والتسبيل أن يشمل الثانية. خدمة اللؽة وتطويرها إين هي خدمة للهوية الثقافية، وف
والنشر وتخءين المعلومات وسا ل في خدمة الثقافة. بهيا المعنى، يعتبر تعد  العولمة على الموروث 
الثقافي للشعو  العربية أو    شعو  أخرى من قبل العولمة الؽربية بمثابة اعتداه على اللؽة واإلعتداه 

على كليهما هو اعتداه على كيان الشع  وعلى خصوصية على اللؽة هو اعتداه على الثقافة  واإلعتداه 
الفرد وإنسانيته. من هنا ال بد للشعو  العربية ومثقفيها وقادتها ووسا ل إع مها من التصدى لهيمنة 
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الثقافة الؽربية، والعمل ببد لرف  الحيؾ عن اللؽة العربية، ونشر الثقافة العربية معتمدين على مكامن 
 القوة فيها.
 امها للدفاع عن مصالحنا وكياناتنا، ال بد لوسا ل إع منا من اإلقتداه بالمبادئ التالية:في إقد

  
وساا ل اإلعا م بالقضاايا الوطنياة والقومياة والتحررياة العربياة والادفاع  ارتباط: إن مبدأ عدم اإلنحراف-

منااة علااى مقاادرات للهي ةالبديااد السااتعماريةوالهبمااة اعنهااا ومحاولااة فضااح الفساااد علااى مسااتوى الحكااام 
كثيارا ماا يحلاو  .، من قبل أعداه الشعو  في الداخل والخاارجهي  الوسا ل تتعرض للمضايقات ،الشعو 

مث ، فيما يتعل  بالنظام السا د في لبنان، الك م عن مافيا السياسيين ومافيا البنو  ومافياا وساا ل اإلعا م 
 يتلقااترضااى لنفسااها ب التااي يااةوسااا ل اإلع مالتلاا   ،مافيااا اإلعاا مبالمااؤبورة للف تااين السااابقتين. ويقصااد 

أو من الخارج لتسو  آراههم وتبيض صفحاتهم أو أنها تكون ببساطة مملوكة من  المتمولينالرشاوى من 
تباث أخباارهم وتقاوم بتضاليل الارأ  العاام  هام،ربال السلطة والمال اليين يقومون بتؤسيم وساا ل إع م

مرهم علاى مصاالح إتصااالتهم بالخاارج أو تاآ أو علاى ،هة التاي يعقادونهاوالتؽطية على الصفقات المشبو
 تلطايخ سامعته.لإن من يعارض أو ينتقد هي  الوسا ل هو عرضة للهبوم و. مقابل مكاس  فرديةأوطانهم 

ة، بحيث أنه يتم التباري اتإلع نل يصح القول ياته بالنسبة لوسا ل اإلع م التي ترهن رسالتها اإلع مية
اءها من أبل ترويت أفكاار اقتصاادية، أو معلوماات تتعلا  بالسال  المساوقة وتكاون ؼيار صاحيحة أو ابتء

ؼير واقعية، أو حتى يطل  منها بمقابل بيعها اإلع ن أن تتبا  سياساة إع مياة ال تخادم المصاالح العاماة 
مإسسات البرمباة إتفاقيات بين شركات اإلع ن و الوطنية، أو مصالح بمهور المشاهدين أو المستمعين.

حيادية  المحر   سلو  البث اإلع مي والمكون للمادة اإلع مية. إن مبدأ الربحي هو يكون فيها الهدؾ 
 .، يب  أال يضاهيه إال مبدأ العدالةالوسا ل اإلع ميةومصداقية 

وقاات : أول ما يستحضرني هنا شعار لبنااني كااد أن يصابح فاي وقات مان ا االنهزامثقافة مبدأ رفض  -
يتلخص في عبارة :"قوة لبنان في ضعفه"، لكن لحسان الحاظ بارى تبااوء هايا المبادأ  مبدأ عرفيؤ لبنانيا،

السلطو  من قبل الشع  اللبناني لتثبت مقاومته أن قوة كل شع  بقدرته وثقته بنفسه. إن الشعار الميكور 
نا لسوه الحظ أناه يو طااب  عرباي كنا نظنه نحن في لبنان، كما سب  وقدمت يو أصل لبناني، لككنا اكتشف

سلطو  أيضا" حتاى ال نظلام الشاعو . وإيا كاان مان معاارض لهاي  الحقيقاة، فسانبادر  ونطارح ا سا لة 
 التالية: 

 أليست أنظمة عربية هي من خيلت شعوبها طيلة سنين؟ -
 ددة؟كلما اعتبرت أن مصالحها الخاصة مه هي من تطال  بالتدخل الخاربيأليست أنظمة عربية  -
 أليست أنظمة عربية هي التي تمنعت عن الدفاع عن القضايا العربية كما ينبؽي عليها أن تفعل؟ -
 ؟اوثرواته امن تقبل المساعدات رؼم ؼناههي أليست أنظمة عربية  -
ال تطالا  بحقهاا فاي ظال سالطتها، ورتكا  دولية لبرا م ت هي من تطال  بمحاكمأنظمة العربية أليست  -

 ؟بدالً من أن تؤتي ا موال على شكل قروض أو مساعدات ،دو خسا ر الحر في تدفي  الع
 ؟ثرواتهانه  و عربية سيادتها على أرض بانتها هي من تسمح أنظمة العربية أليست  -
 على ا رض العربية؟ قواعد عسكريةتستضيؾ من ت أنظمة العربية هي أليس -
هي نفسها مان و ،إسرا يل وأميركا ا،متحالؾ م  أعدا همن كان يسالم الشا  الي هت أنظمة العربية أليس -
الااي  أعلان بكال صااراحة أناه ماا  وحادة المسالمين ودعاام حقاوقهم لتحرياار  ،الياوم النظااام اإليراناي  عاادت

 ؟فلسطين
 ا؟فيما بينهعلى نفسها و نقسمتتناحر وتمن  يه أنظمة العربية تأليس -
تاآمر تخون وتستخؾ وتتباهل وتمن  يلمقاومة؟ وهتآمر على حركات اتمن  يه أنظمة العربية تأليس -

 ؟ا وقادة التحرير فيهاعلى أبطاله
 أليست أنظمة عربية هي من تنه  المال العام وتودعه في المصارؾ ا ميركية وا وروبية؟ -
أليست أنظمة عربية هي من حول ميثا  بامعة الدول العربية وميثا  الدفاع العربي المشتر  إلى حبر  -

 ر ؟على و
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إن كل ما يكر سابقا وأكثر منه بكثيار، ماا يبساد ثقافاة اإلنهاءام واإلستسا م عناد ا نظماة العربياة والتاي 
تنعكم في وسا ل اإلع م العربياة، إماا باالترويت لهاا أو بعادم إثارتهاا وانتقادهاا. أماا ساب  يلا  فهاو إماا 

 العاملون فيها في السبون. التواطئ م  النظمة الحاكمة وإما  نها لو فعلت يل  ست ح  ويءجّ 
 ما يب  أن يكون في ا سلو  وا هداؾ والمراحل: :مبدأ ثقافة الممانعة وثقافة المقاومة -

إن وسا ل اإلع م العربية يب  تكون الحامال ا ماين للقضاايا العربياة، والنااط  الرسامي باسام الشاعو  
والمثقفاثن بعمكاناه أن يحسان الادفاع عان الحا  العربية، والمداف  ا ول عن حقوقها فمن مثال اإلع مياين 

ويمأل الفراغ الي  يخلفه من هم مسإولون مبد يا عن إدارة الشؤن العام، وحماية أمن المواطنيين وحقوقهم 
والدفاع عن السيادة. إن اإلع م العربي يب  أن يتصدى لخطر اإلع م ا بنبي بتناولاه للقضاايا العربياة 

أصاحا  اإلختصااص. وال باد هناا مان اإلشاارة إلاى أن هناا  وساا ل إعا م،  بالعرض والتحليل من قبال
خاصة فضا يات تقوم بهيا الواب  الكبير رؼم المخاطر التي تهاددها، يمكان أن نايكر محطاة "البءيارة" 
وهااي را اادة فااي هاايا المبااال، و"ن. .ن." و"النيااو تااي فااي" و"العربيااة" وؼيرهااا ممااا ال يتساا  المبااال 

 ة "المنار" فتبقى قناة المقاومة بامتياء. ليكرها. أما قنا
 :مبدأ الدفاع عن الهوٌة الثقافٌة ببعدها الحضاري واإلنسانً -

على وساا ل اإلعا م العربياة أن تحمال علاى عاتقهاا وابا  التصاد  للؽاءو الثقاافي الخااربي مان خا ل 
والتقالياد الراقياة  كماا اناه فضح أالعيبه وتوضيح مخاطر ، ومن خ ل الدفاع عن القيم العربية والعادات 

يب  التركيء على البوان  المضي ة من ثقافتنا الدينية والتاريخية والفنية وا دبية عن طري  المسلس ت 
التاريخياة التراثيااة والباارامت حااول الفان الراقااي واستضااافة المباادعين. ويبا  أن ناايكر هنااا أن التلفءيااون 

 وم بدور هام في اإلضاهة على المبدعين.السور  متميء في عرض التراث، والبءيرة تق
 مبدأ معالجة قضاٌا المجتمع:  -

والمقصود بيل  توظيؾ وسا ل اإلع م في معالبة القضايا التي تهم المواطنين وتسهم في حاّل مشااكلهم. 
 يمكن أن نيكر هنا من بين البرامت الراقية، البرامت التاي تطارح قضاايا الفسااد أو القضاايا اإلبتماعياة أو
الصحية، وتتميء في عرضها في لبنان محطتا المنار والنيوتي فاي. بالمقابال ال باد مان أن تتبنا  وساا ل 
اإلع م بث البرامت السخيفة والسطحية وال يضيرنا في شيئ إيا يكرنا مث  واحدة من تل  المحطات التي 

لبتاءاء أماوالهم باالتواطإ  ال تبث سوى برنامت وحيد على ما أعتقد، يرمي إلى اإلحتياال علاى المشااهدين
م  إحدى شركات الهاتؾ. كما يمكن أن نيكر تل  المحطات التي ال تعرض ساوى أعماال فنياة مبتيلاة أو 

 ال ترتقي إلى المستوى الي  يستؤهل عرضها. 
كؤن تنبر  وسا ل اإلع م على بث ا خبار والبرامت وا بحاث والمقاب ت مبدأ التثقٌف السٌاسً:  -

ؤنها تمكين المواطن من معرفة حقوقه ووابباته وتعويد  على ممارستها والمطالبة بها. أو التي من ش
 توعيته حول وظا ؾ الدولة ومساعدته كي يميء بين الدولة كوطن وبين الدولة كسلطة.

 الي  يخدم الثقافة كما يخدم القضايا العربية المصيرية. مبدأ تروٌج الفن الملتزم -
 ل التكنولوجٌة الحدٌثة على أكمل وجه:مبدأ استغالل وسائ -

وياكرة ويمكنه  ا  أهميته بؤنه وسيلة إع م ونشر آراه ووسيط الي  تكمناإلنترنت  سنخص هنا بالك م
الوصول إلى كل بهات الدنيا، متخطياً كل الحدود والحوابء، إلى الصدي   وإلى العدو، وال يمكن 

ة، واإلستمرارية. يلت أحيانا، مستخدم ا نترنت إلى مواق  ال إخضاعه للرقابة بسهولة، وهو يتميء بالفوري
يقصدها وتعرض عليه معلومات بشكل مباني منها ما هو خطر )مواق  تشب  الدعارة أو اخت م 
ا موال، أو تعرض معلومات مضللة...(، ومنها ما هو مفيد كالمواق  التي تختص بنشر ا بحاث 

 أنواعها والتي تقصد من ورا ها إفادة القارئ وتبادل المعلومات.والدراسات والمعلومات على مختلؾ 
إن توظيؾ شبكة اإلنترنت من قبل قوى المقاومة وحركات التحرر، له أهمية بالؽة في الوقت ياته الي  

 يب  الحير فيه من ال ع  الخر القو  والي  بعمكانه تسخير الشبكة أيضاً لخدمة أهدافه ودعاياته. 
تقنيات الحديثة المقاومة اللبنانية كثيرا، ومكنتها من نقل صور حية للمعار  مما أضفى لقد خدمت ال

مصداقية كبيرة على إع مها  كما أنها برعت في استؽ ل التقنية الحديثة للدخول إلى مواق  العدو 
تعمال هيا اإللكترونية والتشوي  عليها، إال أن العدو استطاع أيضا من معاملتها بالمثل، ليل  يب  اس

الس ح بحير. يمكن أيضا القول أن المقاومة العراقية تستفيد كيل  من التقنيات اإلع مية البديدة، وإن 
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يكن لم تتضح الصورة بعد ولم تتمكن المقاومة حتى الن من تمييء نفسها عن ا عمال اإلرهابية التي 
يسئ لها، ولم يتوحد خطابها بعد بما تحدث ضد المدنيين والمإسسات العامة وأماكن العبادة وهيا ما 

 يمكنها من توحيد بهودها وتوحيد هدفها بعد أن تكون قد حددت العدو بدقة.
 الحفاظ على اللغة العربٌة وتطوٌرها -

ال بد لمواكبة التطور من سد الثؽرات اللؽوية والتي تشكل عا قا في سبيل اإلستفادة من التقنية الحديثة. 
اللبوه على صعيد الثقافة واللؽة، إلى التربمة والتعري  إلؼناه المكتبة العربية  من أبل يل ، ال بد من

من ناحية، وللمساهمة في نشر الثقافة العربية من ناحية ثانية. بل ال بد أيضا من نشر تعليم اللؽة العربية 
يإخي  خارج الحدود العربية. ويب  أن يقوم بالتربمة أو التعري  أشخاص متخصصون. كما يب  أن

بعين اإلعتبار الؽاية التي تتم من أبلها التربمة، فيمكن  أحياناً التركيء على المعنى، دون أن يكون من 
الضرور  تعري  النصوص ا بنبية أو ا عمال ا بنبية بحرفيتها بل يب  أن ينقل المعنى المقصود 

ييء في التربمة والتعري  بين أعمال فقط أ  الفكرة، إال إيا كان العمل يعّر  لياته، وبالتالي يب  التم
تتربم أو تعّر  بكاملها وبين أعمال تعّر  كي يستفاد ببعض ما ورد فيها أ  تختءل على الفكرة 
المقصودة. في كلتا الحالتين، يب  أن تتوفر في من يقوم بالتربمة والتعري  شروط عدة أهمها: إتقان 

المعّر  منها، إتقان أصول التربمة والتعري ، أن يكون من  اللؽة العربية، إتقان اللؽة المتربم إليها أو
يقوم بيل  متخصصاً أو على ا قل ملماً ببعض أصول المادة المتربمة أو المعّربة، ف  يبوء مث ً 

 لشخص عاد  أن يتربم نصاً في علم النفم مهما علت دربة علمه.
 اإلستفادة من إقامة عالقات ثقافٌة مع الغٌر -

نظام لوبيات الحديثة تتيح فرصا للع قات الثقافية لم تكن متاحة بالوسا ل القديمة، فيحل إن التكنو
المعلومات العام محل اإلع ن، ويتم إدخال كاتالوكات المكتبات ودور المعارؾ إلى قواعد المعلومات من 

راه إبتماعية وسياسية أبل اإلستفادة منها وتوسي  نطا  البحث العام. كما يتم إستخدام التقنيات لتسبيل آ
أو اإلشترا  في بحث ومناقشة مواضي  عامة هامة أو متخصصة عن طري  الدخول إلى مواق  محطات 
اإلع م. يمكن اإلستفادة أيضا من تقنية اإلستفتاه وإستط ع الرأ  في نشر الديموقراطية. تبقى النقطة 

ض  للمعلومة بحد ياتها ولتفاعل المتلقي معها الحاسمة متمثلة في الع قة بين الرأ  والمعلومة والتي تخ
اإلتصال بمراكء الشركات وهو هنا المشاهد أو المستم  وللوسيلة اإلع مية. توفر العولمة أيضا 

 ا ساسي وإبراه التشاور ال ءم والحصول على المعرفة.
 اإلستفدة من التكنولوجٌا واإلعالم فً التعلٌم -

كنولوبيا الحديثة في التعليم والتعلم عن طري  التعليم "أون الين" أو أخيرا" يمكن اإلستفادة من الت
 البامعة اإللكترونية، البامعة المفتوحة.

تسعى  ال يمكن تر  التقنيات الحديثة لإلستؽ ل واإلحتكار من قبل الشركات الكبرى العابرة القارات التي
فادة من هي  التقنيات إلى أبعد دربة ممكنة، ال بد من اإلست إلى الربح بكل الوسا ل حتى الوضعية منها.

وتق  مسإولية يل  في الدربة ا ولى على اإلع ميين والمثقفين وأصحا  اإلختصاص ومن يضعون 
البرامت. إن تقنيات اإلتصال والمواص ت الحديثة هي وسا ل هامة من أبل ديمقراطية بديدة وإشتراكية 

ات على التطور واللحا  بركا  الدولة ا كثر نمواً. ولكن من عادلة وهي التي ستساعد ؼالبية المبتمع
 سيضخ المعلومات؟ ولصالح من؟ هل الشركات تضخ دا ماً ما يفيدنا؟

 مبدأ الدفاع عن حقوق اإلنسان  -
يب  اإلستفادة من اإلع م الحديث والتكنولوبيا الحديثة في الدفاع عن حقو  اإلنسان وفضح عمليات 

 التعد  عليها.
 والتنديد بالعدوان والبرا م التي ترتك  ضد اإلنسانية. بدأ الدفاع عن حقوق الشعوبم -
 

 خالصة:
 ورد في القرآن الكريم: "مثل اليين حّملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفاراً"

ونحاان إيا اسااتخدمنا التكنولوبيااا أو المعلومااات والاانظم التااي تصاالنا، دون أن نعلاام مااا فحواهااا ومااا هااي 
 ها وفوا دها، يصد  فينا أيضا قول ل تعالى فيمن "حّملوا التوراة".أخطار
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إن الثورة التكنولوبيا الها لة التي عرفهاا العاالم مناي أواخار القارن العشارين، قاد شاكلت ماادة أفااض فيهاا 
الباحثون وؼاصوا في مختلؾ بوانبها، فعالبها أؼلبهم ببعدها اإليديولوبي المتمحور حول فكرة العولماة 
ا ميركية أو أمركة العالم، وعالبها الابعض الخار كونهاا طفارة بديادة مان التقادم العلماي الاي  ال يمكان 
التصد  لنتا به سواه كانت مفيدة أو ضارة، أما نحن فعننا نرى م  المبصرين، أنه بقدر ما يتوب  علينا 

علينااا الوقايااة ماان حقيقااة كشااعو  عربيااة أن نسااتفيد ماان التطااور التقنااي ونماشااي العااالم بقاادر مااا يتوباا  
العمل في الاداخل  استؽ له من قبل الدول ا قوى، للهيمنة على شعوبنا ومقدراتنا. من أبل يل ، ال بد من

تواباه مخااطر  للتقدم والنباح واإلبداع، وال بد من التواصل م  الخارج من أبل اإلتحاد في ببهة واحدة
 ان. ومساوىه العولمة على البي ة والمبتم  واإلنس
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