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" الفصل االول "

" منهجية الدراسة "

المقدمة :
يتناول هذا البحث موضوع العالقة بين اإلعالم المرئي وخاصةا ( التلفزيون ) والعولمة
وتأثير هذه العالقة على انتشار ظاهرة العولمة في مختلف الدول في العالم وخاصةا فيما
يتعلق بالجدل القائم واآلراء المختلفة لوجود العالقة وشكل العالقة بين اإلعالم المرئي
والعولمة ولعل دوافع هذه الدراسة تكمن في عنصر الغرابة والثارة التي تتميز بها العالقة
بين األعالم المرئي والعولمة.
إن العالقة بين اإلعالم المرئي والعولمة كانت عالقة متواصلة ولكنها مخفيه ،وحتى
فى وقتنا الحاضر تسير بوتيرة واحدة وطبيعية ،بل شهدت تفاوت وتنوع في أشكال
التواصل نظ ار للتقدم الحاصل في العالم ونظ ار للدور الذي لعبته السياسات المختلفة من
قبل الدول المتقدمة من سياسات اقتصادية وثقافية وغيرها ،والتي أثرت على تركيبة وبنية
المجتمعات النامية للعمل على نشر ظاهرة العولمة في مختلف دول العالم ،وما ترتب على
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ذلك فيما بعد من حالة التبعية والتقليد من قبل الكثير من الدول والمجتمعات النامية
المصنفة ضمن دول المحيط إلى الدول المتقدمة ( دول المركز ) .باإلضافة الى وقوف
دول المركز لنشر ظاهرة العولمة باعتبار ذلك من العوامل الخارجية لنشرها ،فيوجد هنالك
العديد من العوامل األخرى الداخلية لدى دول المحيط تساعد في انتشار تلك الظاهرة (
العولمة ) وتقبلها دون رفض ،وهي العوامل النفسية والعوامل الجتماعية والعوامل الثقافية
والديمغرافية للمجتمعات والعالقات بين الناس والسلوك عندهم.
كما أن حالة الصراع وعدم الستقرار الثقافي والجتماعي بين القديم والجديد والتي
تؤدي في األغلب الى انتصار الجديد مكان القديم ،أي انتصار القيم الجديدة مكان القيم
القديمة أدت إلى التسارع في إنتشار العولمة .كما أن استمرار ذلك الصراع لفترة طويلة بعد
ان كان ذلك يتم من خالل الغزو الثقافي الذي يأتي من الدول المتقدمة ( دول المركز )
وتأثيرها على الدول األخرى ( دول المحيط ) لنشر ظاهرة العولمة أدى إلى التسارع في
نشرها .
إن من أهم المؤثرات التي تعمل على ذلك التغيير بل وتعمل على اإلسراع في ذلك
التغيير بشكل عام هي وسائل األعالم وخاصةا التلفزيون الذي يعتبر من وسائل التصال
الجماهيرية في مختلف المجتمعات والدول ،فاللتلفزيون أثر كبير في تربية أفراد المجتمع
منذ نشأتهم أطفال وحتى مرورهم بفترات الحياة المختلفة ،ول بد من الذكر ان للتلفزيون
األثر الكبير في ترك الكثير من القيم والعادات والتقاليد والسلوك عند المواطنين في
المجتمع .والتلفزيون أيضا يعتبر من الوسائل المهمة التي تكسب الناس الكثير من
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المعلومات التي يحتاج لها اإلنسان في حياته ،وايض ا يعتبر هذا الجهاز من وسائل التسلية
والترفيه التي يستخدمها الناس .
إن التلفزيون يعتبر من أحدث ما توصل إليه العالم في مجال التصال الجماهيري.
كما ان التلفزيون كجهاز يحتاج إلى العديد من الهوائيات لكي يظهر الكثير من البرامج
والقنوات المختلفة ،لذلك فان تلك الوسائل تعمل على جلب الكثير من القنوات األجنبية
ببرامجها المختلفة والهامة ،مما يؤدي إلى نشر ظاهرة العولمة بين مختلف الدول فى
العالم .وفيما يتعلق بهذا البحث فسوف يتم استعراضه من خالل ثالثة فصول وهي- :
الفصل االول  :يحتوي على المقدمة ومشكلة البحث وأهميته .
الفصل الثاني  :يعرض اهمية وسائل العالم المرئية وخاصةا ( التلفزيون ) .
الفصل الثالث  :يوضح العالقة بين التلفزيون والعولمة ويحتوي على خاتمة البحث.

هدف البحث :
يتبلور الهدف الرئيسي من هذا البحث في معالجة مسأألة اإلعأالم المرئأي وموقعأة مأن
ظأأاهرة العولمأأة ،كمأأا سأأيتم تسأأليط الضأأوء علأأى حجأأم هأأذه المسأأألة وخصائصأأها مأأن خأأالل
التحليل والتقييم ألدبيات وأبحاث سابقة متعلقة بهذا الموضوع.
هأأذه الظأأاهرة ( اإلعأأالم المرئأأي ) والوقأأوف

كمأأا سأأيهدف هأأذا البحأأث إلأأى فهأأم وتفحأ

عن كثب وبشكل علمي ودقيق أثناء تناولها واستقصاء آثارها ومعانيها وأبعادها المختلفة.
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مشكلة البحث :
إن مشكلة البحث تدور حول السؤال المحير والغير واضح الجابة علية وهو:
ما هي العالقة بين اإلعالم المرئي والعولمة ؟
وينبثق عنه عدد من األسئلة الفرعية وهي:
ما صورة الواقع الظاهرة لوسائل العالم المرئية والعولمة ؟
هل وجود وسائل العالم مهم لنتشار العولمة ،ام ان العولمة تعمل على انتشار وسائل
العالم ،وما مدى التفاوت في موقع كل منهم على الخر ؟

أهمية هذا البحث :
إ ن كثرة الحديث في اآلونة األخيرة حول ظاهرة العولمة في مختلف المناطق وفي
المجتمعات العربية بشكل خا

جعل لها اهمية كبيرة ،لذلك فأن أهمية هذا البحث تكمن

في تناوله لموضوع مهم وسائد الحديث عنه على الساحة العربية والعالمية وخاصة بأن
موضوع هذا البحث يعتبر من المواضيع التي توصف بأنها ليست قديمة ول حديثة تحديدا،
ولكن الهتمام في الوقت الحالي بها وهي العولمة واهتمام الناس بالحديث عنها يتطلب
معرفة العوامل المختلفة التي تؤثر على أحداث تلك الظاهرة وهل تقتصر على بعض
المجتمعات أم إنها عامة وشاملة في مختلف الدول والمجتمعات ،هذا ما سيتم تناوله في
مشكلة البحث التي تهدف الى معرفة دور اإلعالم المرئي و تأثيره على ظاهرة العولمة
الجديدة .
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" الفصل الثاني "

" تأثير التلفزيون وأهميته على العولمة "

أثبتت معظم الدراسات المتعلقة بموضوع العولمة على انه يوجد عالقة بين اإلعالم
وخاصة العالم المرئى والعولمة ،ولكن هنالك اختالف واضح حول تفسير كل منظر
وباحث حول هذه العالقة ،فهناك من يعتبر بأن اإلعالم جزء من العولمة وهناك من يعتبر
بأن اإلعالم مجال من مجالت العولمة وهنالك من يعتبر بأن اإلعالم منفصل عن
العولمة ول دخل له بالعولمة ،وأيضا هناك من يعتبر بأن الدول المتقدمة ( دول المركز -
الدول الرأسمالية ) هي القائمة على انتشار موضوع العولمة وذلك لمصلحتها حيث تقوم
باستغالل تلك الوسائل اإلعالمية بهدف انتشار العولمة ونشرها في مختلف الدول وخاصةا
الدول النامية حتى تبقى تابعة لها .وهناك رأي آخر يرى بان اإلعالم يؤثر على الجميع
سواء كان في دول متقدمة ام دول متأخرة ولكن المتأثر من الناحية السلبية هى الدول
النامية باعتبار ان دول المركز تستغل تلك الوسائل من اجل نشر العولمة ،لذلك تبقى تلك
الدول أي الدول النامية على حالها دون أي تغيير يذكر فيها ،حيث تبقى في حالة من
التقليد للدول المتقدمة والتبعية لها وفقا لما تراه في وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة
الوسائل المرئية ومن أهمها التلفزيون لكونه له تأثير كبير على عقول وعواطف الناس ،كما
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تبين ذلك في أحد الدراسات عن التلفزيون حيث جاء فيها عن هذا الموضوع بأنه" يعتبر
التلفزيون بحق من أقوى وسائل اإلعالم التي ظهرت في القرن العشرين ،ويتميز التلفزيون
بمزايا عديدة يشارك فيها وسائل اإلعالم وينفرد دونها بمزايا أخرى ،حيث يقدم لمشاهديه
المعارف واألفكار والخبرات في مشاهد متكاملة تعتمد على الصورة الحية المعبرة المقترنة
بالصوت الدال على عمق المشاعر ومغزى األحداث والوقائع ".1
كما ويعتبر التلفزيون بتقنياته الحديثة من أهم وسائل اإلعالم المؤثرة على الجماهير
التي تلعب دو ار كبي ار كونه مؤث ار وفعال على األفراد والمجتمعات ،ل سيما خالل العتماد
على مزايا هذه الوسيلة وبالتحديد استخدامها للصورة ،حيث تملك أضعاف ما تملكه الكلمة.
كما إن التنوع في محطات البث والتنوع في نوعيات البرامج المختلفة التي تبثها تلك
القنوات تشكل في حقيقة األمر تعبي ار عن ثقافة المجتمع او الدولة او الجهة القائمة على
تلك القناة .وبما أنها موجه إلى العديد من المجتمعات والثقافات األخرى فإن تأثيرها
(القنوات) على تلك الثقافات سيكون واضحا في أحداث تغيير على الثقافة الموجودة وكون
الثقافة المحلية انعكاس للتركيبة والبنية الجتماعية والقتصادية في المجتمع لذلك فإن
التغيير في الثقافة سيولد تغيير في تلك البنية الجتماعية.
تغيير على الثقافة
ا
إن ما يؤكد بإن التلفزيون باعتباره من أهم وسائل اإلعالم و يعمل
والبنية الجتماعية الدراسة التي جاء فيها عنه بأنه" يخاطب التلفزيون أعدادا ضخمة
متباينة وغير متجانسة من حيث الثقافة والمستوى التعليمي ،واألعمار ،والديانة ،والمكانة

1

محمد معوض  ،المدخل الى فنون العمل التلفزيوني  ،القاهرة  :دار الفكر العربي  ،د.ط ، 1992،
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الجتماعية ،والقتصادية ،والجنس  ،واإلقامة ،والتوزيع الجغرافي ،فضال عن الخصائ
النفسية والجتماعية والتي لها دللتها ،والتي تؤثر على مدى الستجابة لالتصال
التلفزيوني مثل األنماط والقيم الجتماعية المختلفة ،ومستوى تطلعات واتجاهات وسلوكيات
جماهير المشاهدين المتنوعة ".1
كما بينت الدراسة السابقة ان من األهمية التي تكمن في قوة وتأثير التلفزيون على
الناس انه يعمل على نشر المعرفة العلمية واإلخبارية حالة حدوثها في أي مكان في العالم،
" فإذا كان التلفزيون ينقل الصورة الحية حال حدوثها ،فإنه ينقل الواقع ويشعر المشاهد
بالفورية التي تزيد من واقعيته ،وتزيد من قوة تأثره ،فهو يقدم لنا األحداث حال وقوعها،
وفي نفس زمن حدوثها  ،وبطريقة حية ل يمكن ان تصل إليها وسائل اإلعالم األخرى،
ويتفق النقاد على ان التلفزيون كجهاز إعالمي يبلغ ذروة الكفاءة …… وليس هناك ما
يضاهي قدرة التلفزيون في ان يكون مرآة صادقة تعكس صورة المجتمع " .2وايضا ان
التلفزيون وبرامجه المختلفة لها تأثير كبير على السلوك اإلنساني بإعتبار ان السلوك
اإلنساني يأتي من الخارج وليس من بدأ خلق اإلنسان ،فالسلوك اإلنساني مكتسب من
العادات والتقاليد والثقافة الموجودة في المجتمع ،حيث ان هذا ما يتبين من خالل دراسة لأ
سامية احمد علي وعبد العزيز شرف حيث توضح على أنه " إذا كانت التربية تعنى بعملية
التشكيل اإلنساني للوليد البشري ،فإن الوظيفة التربوية للتلفزيون تستند على أساس ان

1
2

محمد معوض  ،المدخل الى فنون العمل التلفزيوني  ،مرجع سابق ،
محمد معوض  ،المدخل الى فنون العمل التلفزيوني  ،مرجع سابق ،
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السلوك اإلنساني سلوك مكتسب ،أي انه سلوك يتعلمه الفرد بتعامله مع أفراد المجتمع
اآلخرين ".1
كما ان وسائل اإلعالم المرئية (( التلفزيون والفضائيات وشبكة النترنت )) ارتبطت
كإنجاز علمي بمفهوم العولمة على اعتبار ان ذلك شيء حديث ومساير للتقدم الحاصل
في العالم ويعبر عن المراحل األكثر تقدما للحداثة .حيث تكمن في أهمية هذه الوسائل
األهمية الخاصة بها من السرعة في انتشارها والتأثير الكبير الذي عملت على إحداثه من
طبيعة وبيئة المجتمعات من مختلف مناحي الحياه.
كما ان وسائل اإلعالم تعمل على الندماج الثقافي وتوحيد الثقافة بين الناس نتيجة
لبراز عادات وتقاليد شعوب مختلفة امام الناس اينما كانوا ،مما يؤثر عليهم في عاداتهم
وتقاليدهم على اعتبار ان السلوك اإلنساني مكتسب كما تبين سابق ا .وهناك من يرى بأن
وسائل اإلعالم تؤثر على فئات معينة في بعض المجتمعات اكثر من غيرها ،مثل التأثير
الكبير على فئة الشباب اكثر من غيرهم وخاصة في الدول النامية ومنها الدول العربية،
على اعتبار ان فئة الشباب تشكل غالبية سكان البالد العربية ،هذا ما يبينه د  .هشام
الشرابي في دراسة عن تأثير التلفزيون على المجتمع العربي حيث يقول " ان المجتمع

1

سامية احمد علي وعبد العزيز شرف ،الدراما في اإلذاعة والتلفزيون  ،القاهرة  :دار الفجر للنشر والتوزيع ،

الطبعة األولى ، 1999،

. 229
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العربي مجتمع شاب فهو من أصغر مجتمعات العالم فستون في المائة من سكانه ل
يزالون دون سن العشرين ".1
لقد ظهر ايض ا أن هناك عدد كبير من األطفال في داخل تلك الدول وان التوقع
المستقبلي هو ان تأثير وسائل اإلعالم عليهم سيكون كبير هذا ما تبين من دراسة د.
ش اربي في " ان اكثر من خمسين بالمائة من سكان العالم العربي في عمر يقل عن الثامنة
عشرة  ،كما ان ثلث هذه الفئة هم في السادسة فما دون ،بمعنى آخر هناك حوالي 21
مليون طفل مستقبلهم هو مستقبل المجتمع العربي "  . 2لذلك فتعمل الدول الغربية المتقدمة
(دول المركز) القائمة في سياستها على العمل لتحقيق وجود ظاهرة او نظام العولمة ،حيث
تعمل في وسائل أعالمها وضمن القنوات الفضائية الموجهة لهذا الغرض إلى توجيه بعض
من هذا األعالم الى فئة من األطفال لن األطفال اكثر تأث ار من غيرهم وما يتعلمونه يبقى
معهم طوال مراحل حياتهم المستقبليه.
إن ذلك التأثير يكون مطبوعا وفقا لنظام العولمة التي تسعى تلك الدول الباثة لهذه
البرامج الى وجوده وقبوله دون أي معارضة له كما يتبين ذلك في دراسة ل د.عاطف
عدلي العبد في التأثير السلبي لتلك البرامج على األطفال حيث يقول " يمكن ان يؤدي

1

هشام شرابي  ،مقدمات لدراسة المجتمع العربي  ،بيروت  :دار الطليعة للطباعة والنشر  ،الطبعة الرابعة ،

، 1991
2
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هشام شرابي ،مقدمات لدراسة المجتمع العربي  ،مرجع سابق ،
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العتماد على المواد والبرامج األجنبية الموجهة لألطفال الى اغراق األطفال فيما ل يفيد،
وقد يؤدي الى تثبيت قيم ومفاهيم خاطئة وضارة بالمجتمع ". 1
لقد تبين التأكد من هذا الستنتاج في تأثير وسائل اإلعالم على الضرر بقيم المجتمع
والنهيار القيمي في عدة مواقع من الدراسات ،هذا ما توصلت إليه نزها الخوري في
دراستها حيث تقول " يشهد عالمنا انهيا ار ذريعا للقيم الروحية واإلنسانية والفنية ،التي كانت
في الماضي مفخرة ثقافتنا وتراثنا الجتماعي كما تعرض وسائل اإلعالم الجماهيرية قيما
شائعة في مجتمعات وقارات أخرى دون تمييز في منحى كوني ظاهر ،قالبة أسس
المعتقدات والقناعات الراسخة ،ومعطيات التاريخ المحلي للشعور" . 2حيث يتبين من هذا
الستنتاج ان المؤثرات السلبية على المجتمعات ،الناتجة عن وسائل العالم المرئية ومن
أهمها ( التلفزيون ) من النواحي المختلفة الجتماعية والثقافية والقتصادية تكون ذات
تأثيرات كبيرة ،حيث ان ذلك الستنتاج لم يقع في هذا الحد وانما يكون هنالك أيضا تأثير
آخر على تكوين شخصية الفرد في داخل المجتمع ،مثلما يقول حسن حنفي في دراسته".
فالمعلومات سلعة وليست خدمة ،حق لمن يملكها وليست واجبا عليه اتجاه اآلخرين،
والحقيقة ان هذه الثورة المعلوماتية تصيب المركز بالتقل

1

عاطف عدلي العبد ،االعالم المرئي الموجه للطفل العربي  ،القاهرة  :دار الفكر العربي  ،الطبعة األولى،
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2

في معدل الذكاء الطبيعي نظ ار
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نزها الخوري ،اثر التلفزيون في تربية المراهقين ،بيروت  :دار الفكر اللبناني  ،الطبعة األولى،
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لكثرة العتماد على اآللت والشاشات الضوئية الكلي فكل سؤال لدى اإلنسان لديه إجابة
على الشاشة حتى يتعود الذهن على الكسل العقلي فيهبط مستوى الذكاء…". 1

1

حسن حنفي وصادق جالل العظم ،ما العولمة؟  ،بيروت ودمشق  :دار الفكر ودار الفكر المعاصر ،1999 ،
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" الفصل الثالث "

" صورة العالقة بين االعالم المرئي والعولمة "

إن الثورة في وسائل اإلعالم وخاصة الوسائل المرئية ومن أهمها (التلفزيون) قد ادت
الى بروز وجهات نظر مختلفة حول العالقة بينها وبين العولمة ،فهناك من يعتبر بأن
وسائل اإلعالم مسخرة للعولمة ومرافقة لعملية العولمة حسب المصالح والحاجات للدول
الرأسمالية التي تدفعها لنتشار هذه العولمة.
إن هذا الرأي يعتبر الوسائل اإلعالمية وخاصة المرئية ومنها (التلفزيون) من وسائل
انتشار العولمة ،حيث يظهر ذلك في دراسة لأ د .صادق جالل العظم عن العولمة والتي
جاء فيها على " ان عمليات العولمة وقواها هي افضل في الصراع والتنافس بين الثقافات
واألمم ،توظف فيها المعلوماتية والثقافة العليا والميديا (وسائل األعالم) في التحكم
والسيطرة على مقدرات العالم" . 1
كما ويرى العظم في دراسته هذه بأنه من الصعب اختزال العولمة في مفهوم واحد فقط
سواء كان اقتصادي او تكنولوجي او غيره ،فالعولمة ليست هي هذه الوسائل بحد ذاتها،

1

حسن حنفي و صادق جالل العظم  ،ما العولمة؟ ،مرجع سابق ،
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حيث ان اإلعالم بإعتباره واحدا من تلك المفاهيم يعتبر مسخ ار لنتشار العولمة بسماتها
المختلفة.
كما يظهر بأن العولمة جاءت مع التقدم في مختلف المجالت وبذلك يقول العظم "
أما العولمة فهي مقولة ارهنة من مقولت ما بعد الصناعة وما بعد الحداثة ،ارتبطت
بانفجار تقنيات التصال على نحو ضاقت معه األمكنة وتقلصت المسافات ،الى جعل
األرض قرية صغيرة تسبح في هذا العالم العادي الذي يتشكل من الفضاء السبرانى ".1
ولذلك وبما ان العولمة مرتبطة او ارتبطت بالتقدم العلمي وان وسائل اإلعالم تعتبر من
التقدم العلمي الحاصل ،لذلك فهي مرافقة لعملية العولمة ومسخرة لخدماتها وانتشارها فى
مختلف دول ومجتمعات العالم ،لن العولمة أصبحت من السياسيات المتبعة في الدول
المتقدمة بعد حصول التقدم بمختلف أشكاله وخاصة التقدم التقني والتكنولوجي والتطور
الحاصل في مختلف مجالت الحياة اليومية المختلفة .وهذا ما يظهر في إحدى الدراسات
التي تؤكد بإن وسائل اإلعالم وسيلة من الوسائل المساهمة والمنبثقة بشكل كبير في الدول
المتقدمة ،لتحقيق المصالح الخاصة فيها من اقتصادية وسياسية وثقافية ،حيث تبين ذلك
في إحدى الدراسات لأ .محمد األطرش حيث يقول " مما ل ريب فيه ان التقدم التقني
الكبير الذي شهده العالم في حقل التصالت ونقل المعلومات قد ساهم في تحقيق التزايد
الهائل في المتاجرة بالستثمارات المالية ولكن هذا التزايد كان ناتج ا في األساس من ق اررات

1

حسن حنفي وصادق جالل العظم  ،ما العولمة؟  ،مرجع سابق ،
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سياسية ناجمة لدرجة كبيرة عن قوى اقتصادية ضاغطة وليس عن تقدم في حقل
التصالت ".1
كما ان هنالك الكثير من الدراسات التي أوضحت بان وسائل األعالم تعتبر وسيلة
من وسائل العولمة القائمة حتى يتم تقبل العولمة بشكل سريع لن العولمة آخذةا في
التسارع في السنوات األخيرة من القرن العشرين ومطلع القرن الحالي ( القرن الحادي
والعشرين ) .كما وتعمل وسائل اإلعالم على التأثير ثقافي ا بشكل اكبر من أي جانب آخر.
إن وسائل العالم وخاصة المرئية تعمل على نقل األنماط الثقافية المختلفة من خالل
عملية الغزو الثقافي التي تقوم باجتياح معظم دول ومجتمعات العالم خاصةا الدول النامية
( دول العالم الثالث ) ومنها الدول العربية ،حيث تبين ذلك فى احدى الدراسات التى جاء
فيها على " أن التنميط الثقافي يتم باستغالل ثورة وشبكة التصالت العالمية وهيكلها
القتصادي اإلنتاجي والمتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك رؤوس األموال "
.2
كما ويؤكد السيد احمد مصطفى عمر في دراسته عن األهداف الخاصة بوسائل
اإلعالم القائمة على نشر العولمة باعتبارها وسيلة من وسائلها حيث يقول " ان األهداف
التي يرمي إليها إعالم العولمة ،وان كانت ذات طبيعة سياسية واقتصادية في مظهرها
1

،
2

محمد الطرش ( )2111حول تحديات التجاه نحو العولمة القتصادية  ،مجلة المستقبل العربي  ،عدد 261
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الخارجي ،إل أن جوهرها يرمي الى نشر ثقافة جديدة تجعل مسألة قبول األفكار السياسية
والقتصادية للعولمة مسألة مقبولة وممكنة ،وهذا لن يأتي إل إذا عمل اإلعالم على تغيير
ما يعتقده دعاة العولمة بأنها عقبات تعترض الطريق نحو تحقيق أهدافه " .1
إن العولمة ليست هي وسائل اإلعالم حسب ما تم توضيحه في بعض األبحاث ،فهذا
يعني انه يوجد فصل بين وسائل اإلعالم والعولمة ،ولكن يوجد ترافق زمني بينهم من حيث
نشوء كل منهم وتطوره ومحاولة تسخير اإلعالم لنشر األفكار الخاصة بالعولمة وفق ا
للسياسات الدولية القائمة ،يقول العظم بهذا الموضوع " ل شك ان ما يحدث اليوم يشكل
تغي ار هائالا في مشهد العالم تدخل معه البشرية في عصر المجال التلفزيوني والفضاء
السبراني والتواصل اللكتروني " . 2
كما ان وسائل اإلعالم بإستخدامها كتحول وكإتجاه من اتجاهات العولمة الجديدة
حسب بعض اآلراء تعمل بصورة مستقلة عن التجاهات األخرى ،وان الدول العربية تعتبر
انتشار وسائل إعالمها كنوعا من التحديث الذي يؤدي إلى التقليد والتبعية من قبل الدول
النامية ،وهذا بدورة يعمل على زيادة واضحة في انتشار ظاهرة العولمة في مختلف البالد
في العالم.
كما ان الدول الغربية في سياساتها المتبعة وخاصة في وسائل أعالمها المرئية تحر
على استغالل عواطف الناس واستدراجهم لالقتداء بها وتقليدها ،لن تلك الدول الغربية

1
2

السيد احمد مصطفى عمر ( )2111اعالم العولمة وتأثيرة في المستهلك  ،مرجع سابق ،
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تعرض نفسها بأنها حريصة على المصالح اإلنسانية وحريصة على تطبيقها وقيامها من
حيث األفضل.
إن محاولة القيام بتفسير معنى العولمة ل يمكن ان يتم إل من خالل توضيح سياسة
الدول القائمة على محاولة نشرها للعولمة وفق ا ألساليبها وطرقها المختلفة وفي مختلف
المجالت والمناطق .كما ان توضيح العولمة ل بد إل أن يأتي عن طريق توضيح دور
وهدف القائمين على انتشارها وهي الدول الغربية الرأسمالية .
إن الدول الغربية تتبع أساليب ووسائل مختلفة منها وسائل اإلعالم وخاصة الوسائل
المرئية ومن أهمها ( التلفزيون ) وذلك عن طريق عرض القنوات والبرامج المختلفة والهادفة
إلى نشر أفكارها وثقافتها ،لن تلك المعروضات لها تأثير اكبر من أي نوع آخر من
الوسائل اإلعالمية المتباينة ،وبما انه اصبح اإلعالم المرئي مشاهدا من قبل جميع الناس
تقريبا ،لذلك فالتغير القيمي المتعلق بالعادات والتقاليد يحدث بسبب التغير في الثقافة
الموجودة والمتأثرة من تلك الوسائل ،فالثقافة تعكس الحالة الجتماعية والتأثر بها من تلك
الجوانب المختلفة ،ألنها توضح مدى فاعلية المعايير والقيم الموجودة والتمسك بها ومدى
حصول التغير فيها.
إن الدول الغربية تحر

على اتباع اساليب معينة خاصة بها وبسياستها الداخلية

والهادفة إلى إحداث التغير في العالم من خالل بث البرامج المختلفة في وسائل اإلعالم
المرئية الموجهة الى كثير من المجتمعات ،حيث تعمل عن طريق ربط تلك البرامج
بظواهر معينة ،من أجل أن تحدث نوعا من التغيير حيث يظهر ذلك في برامجها
17

المعروضة ،ومما يدل بذلك على ان الدول الرأسمالية الغربية تستغل وسائل اإلعالم هذه
لفرض نظامها او ظاهرة العولمة حسب ما تريده هي ،حيث يظهر ذلك في بعض
الدراسات التي جاء فيها على " ان حالة الترغيب العميق هي حالة اقتنع فيها بإشباع
رغباتي بطرق تفيد النظام ،فالبضائح ترتبط بالجنس والنساء العاريات يستخدمن في تسويق
كل شيء من السيارة إلى حبر تصحيح األخطاء الطباعية ،وصورة المرأة العارية هنا تمنح
لذة جنسية بديلة عن اللذة الجنسية الفعلية  ........وهكذا أصبحت األفالم والكتب أصرح
في األمور الجنسية ،ان لم تقل إنها أصبحت خالعية – أصبحت أفيونا حديثا للجماهير،
و هكذا تحول تطور في الحاجات اإلنسانية يكمن في الخطر إلى شيء يفيد النظام " . 1
إن الثورة في وسائل اإلعالم اليوم هي آخر التجاهات العريضة والرئيسية التي تؤثر
اء كبيرة من العالم بجوانب مختلفة ،ولذلك فظهر أن لها أهمية خاصة في مختلف
في أجز ا
الدول في ذلك التأثير ،فكل شخ

في العالم يتأثر بهذه التغيرات حسب ظروفه الخاصة،

حيث ان الدول النامية تأثرها يكون اكبر من تأثر البالد المتقدمة ،وهذا التجاه من
التجاهات التي تعمل على توضيح حالة العالم المتشابك والمترابط بصورة شديدة مثلما
جاء عن ذلك فى احدى الدراسات التي ترى بإن " المجتمع العالمي اآلن متشابك ومترابط
بصورة معقدة اكثر من أي وقت مضى -وعملية العولمة تسير بوتيره متسارعة " . 2

1

ايان كريب  ،النظرية االجتماعية ،الكويت  :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،1999 ،

2

معهد المم المتحدة لبحوث التنمية الجتماعية  ،حاالت فوضى  :اآلثار االجتماعية للعولمة  ،بيروت :
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إذا وكما يظهر من خالل ما هو موجود في العالم ومن خالل ما تم توضيحه في
هذه الدراسة ،فإن وسائل اإلعالم وخاصة التي تعرض الصوت والصورة لما لها من تأثير
على األفراد اكثر من تأثير الوسائل اإلعالمية األخرى المسموعة والمقروءة ،لذلك فان
وسائل اإلعالم في وقتنا الحاضر باعتبارها إحدى التجاهات الموجودة في هذا العالم في
الوقت الحاضر ،وبذلك فإنها هي التي تعمل على انتشار ظاهرة العولمة ،كما تبين ذلك
في كتاب حالت فوضى عن العولمة " وقد حصل الكثير من هذه التغيرات في وقت واحد،
مما دفع إلى األمام عملية العولمة التي سبق ان وسمت السنوات األخيرة من القرن
العشرين بعمق وفي حين إنها خلقت فرصا لم يكن يحلم بها بعض األفراد واألقطار ،فإن
قوى العولمة هذه قد أسهمت في الوقت ذاته ،وفي كثير من بلدان العالم ،في زيادة الفقر،
وعدم المساواة ،وعدم األمان في العمل ،كما أسهمت واضعفت النتماء والقيم الراسخة
الموروثة ".1
إن الذي يعمل على الهتمام بوسائل اإلعالم من قبل األفراد في المجتمعات النامية
على اعتبار ان من يمتلكها ويتابعها هو نوع ا من التقدم والتطور في العالم وذلك لمواكبة
ما يحصل في هذا العالم المتسارع في التقدم هي سياسة اصبحت دارجة أمام الناس،
فالذي يعمل على الهتمام بها هو عدم الوعي وزيادة التبعية ،مما يعمل بذلك على زيادة
في تقبلها وتفضيل رؤيتها مثلما تبين ذلك في أحدى الدراسات والتي ترى على أن "
المجتمع العالمي يحظى اآلن بمعرفة افضل مما كان لديه في أي وقت سابق ،فهناك أكثر
1

،
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من  121قمر اتصالت تبث سيال من الصور المتلفزه الى كل جزء معمور على هذه
األرض ،وكل تمرد ،وكل جماعه ،وكل اضطراب سياسي – ما أسرع ان تغدو معروفة
على نطاق العالم " . 1
يظهر مما تبين ان هنالك دو ار كبير لتأثير وسائل اإلعالم المرئية ومن أهمها (
التلفزيون) على المجتمعات ،وما يفند العتبار الذي يرى بأن من يمتلك وسائل اإلعالم
مواكبا للتقدم الحاصل في العالم هو ما جاء في احدى الدراسات حيث تقول " قد تبدو هذه
التطورات قد ار محتوما :صورة يمكن التنبؤ بأن يسلكها التطور التكنولوجي والثقافي ،لكنها
في الحقيقة نتاج تطور تم بلوغه بتأثير قوي بذلة التخطيط القتصادي والسياسي في
األقطار المتقدمة صناعياا "

2

 .بالضافة الى كونه تقدم صناعي وتكنولوجي في الدول

المتقدمة انه يعتبر تقدم سياسي واقتصادي ايض ا ،لن سياسة هذه الدول الرأسمالية الغربية
المتقدمة تحر

على انتشار هذه الوسائل اإلعالمية إلى مختلف الدول النامية خاصة

التي لها مصالح فيها مثل دول الخليج العربى كحرصها على مصلحتها في الثروة النفطية
او األسواق لترويج سلعها المصنعة فيها .
كما تعمل تلك الوسائل على حدوث التأثير فيها ليكون هذا التأثير له أهمية في إبقاء
تلك الدول تابعة للدول المتقدمة ومقلده لها كما تبين سابقا من غير ان يكون لها دور في
1
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التأثير وانما تظل متأثرة فقط ،لذلك فتحر

تلك الدول المتقدمة الغربية على تطبيق نظام

او ظاهرة العولمة التي تهدف الى توحيد العالم في بوتقة واحدة تكون هي ( الدول الغربية )
المتحكمة في زمام األمور بها في مختلف المجالت وذلك وفق ا لمصالحها الخاصة .لذلك
تسعى تلك الدول المتقدمة من خالل هيمنتها على الدول األخرى خاصة الدول النامية او
دول العالم الثالث الى فرض ثقافتها ومعاييرها المختلفة الخاصة بالحياة الجتماعية
لمختلف البلدان وتعمل على غزو ثقافي بشكل واسع في مختلف المجتمعات النامية عن
طريق وسائل األعالم وخاصةا المرئية والتي عملت على توحيد العالم وتصغيره ،حيث
يمكن النظر الى هذه الوسيلة بأنها جعلت من العالم قرية صغيرة وأن تأثيرها في أحداث
التغيرات الثقافية في المجتمعات قد وصلت الى مستوى لم يسبق له مثيل وذلك بسبب
المزايا العديدة .
إن من اهم هذه المزايا ما يرتبط بقدرتها على مخاطبة العين واألذن في آن واحد،
األمر الذي يسهل من تقبله الى حد بعيد وتشير إحدى الدراسات عن هذا الموضوع لأ د.
محمد ضياء الدين على " أن التلفزيون باعتباره اخطر اساليب التأثير في الجماهير لما له
من خاصية ل تتوفر في غيرة وهي مخاطبة العين واألذن بالصورة والصوت وتتجلى
أهمية ذلك إذا عرفنا ان اإلنسان يحصل على معلوماته بنسبة  % 91عن طريق النظر
وبنسبة  %8عن طريق السمع "

1

 .بالضافة الى ما سبق فإن اتساع نطاق الخيارات

المتاحة في استخدام التلفاز من خالل تعدد القنوات والتنوع في البرامج التي ل حصر لها
1

محمد ضياء الدين عوض  ،التلفزيون والتنمية االجتماعية  ،القاهرة  ،الدار القومية للطباعة والنشر  ،الطبعة

األولى . 42 ، 1996 ،
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سواء البرامج المسلية او المثيرة …… .الخ ،يجعله يشكل قوة جذب تستحوذ على قلوب
الناس وتخاطب عواطفهم مما يسهل في إمكانية حدوث التغيرات وتقبلها دون أي مقاومة
أو رد فعل وتشير الدراسة الى " أن المثيرات الخالية من الخوف او التهديد اكثر نجاح ا
في تغيير اتجاهات الناس "  .1فهذا هو الستعمار الجديد الذي تتبعه الدول الغربية
الستعمارية وهو العمل على استعمار العقول والعواطف والغزو الثقافي من خالل تأثير
وسائل اعالمها في بثها لبرامجها المختلفة الهادفة الى ذلك .
إن تلك الوسائل اإلعالمية المرئية أدت إلى تقريب المجتمعات من بعضها البعض
كما تقول د  .انشراح الشال في دراستها عن التلفزيون بإنه يعمل على " القدرة على تخطي
الحواجز والحدود المتمثلة في الحكومة والدول والحدود السياسية والطبيعية "  .2لذلك فهي
( وسائل العالم المرئية) عملت على التقليد األعمى للناس في الدول النامية بعادات
وتقاليد المجتمعات األجنبية القائمة على نظم مختلفة ،مما يساعد ذلك في تفريد وحدة
الثقافة العالمية الموالية للغرب ،وهذا بدورة يساعد في تقوية الهيمنة واقامة النظام العالمي
الجديد ( العولمة ) تحت ستار جديد للتقدم والتطور تخفي تلك الدول األجنبية وراءه كل
حاجاتها ومصالحها الخاصة بها ،وهذا ما يؤيد وجهة النظر القائلة بصعوبة التغيير في
النظرة الثقافية في عالم اليوم ،حيث أصبحت صناعة عالمية تحظى باهتمام معظم
مجتمعات العالم على الرغم من الدور الذي تلعبه بالنسبة للدول والمجتمعات النامية.
1

محمد ضياء الدين عوض  ،التلفزيون والتنمية االجتماعية  ،مرجع سابق ،

2

انشراح الشال  ،قنوات للتلفزيون فضائية في عالم ثالث  ،القاهرة  :منشورات دار الفكر العربي ،الطبعة األولى
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إن وسائل العالم وخاصة المرئية منها تعمل كأداة للهيمنة والسيطرة المخفية
والستعمار الجديد على الدول النامية ،بل وعلى استعمار العقول من خالل التشريب
الثقافي الجديد لهم ومن خالل الستعمار الجديد القائم على سياسة مخفية تخدم مصالح
الدول الستعمارية الرأسمالية الغربية ،ومما يدل على ان الدول الغربية تحر

على إبقاء

الدول األخرى تابعة لها ولسياستها هو حرصها على سيرها بالطريق الذي تريده هي كما
يظهر ذلك جلي ا في أحدى الدراسات التي جاء فيها " فحينما كانت األقطار الغنية نفسها
تشجع المبادئ القومية للرفاة العام فيها سلكت األقطار النامية الطريق نفسه تقريب ا ،وحين
انقلبت البلدان الصناعية الى انتهاج سياسات ليبرالية جديدة لقي عدد كبير من البلدان
األقل تطو ار كل تشجيع لتباع ذلك الطريق نفسه "  .1لذلك فتحر

تلك الدول الصناعية

المتقدمة على تحقيق أهدافها بأي شكل من األشكال سواء كان ذلك عن طريق وسائل
اإلعالم او أي وسائل أخرى متاحة ،وبذلك وجدت تلك الدول بان وسائل اإلعالم من أهم
الوسائل المؤثرة على تلك الدول ومن أهم الوسائل المؤثرة على المجتمعات ،لذلك أخذت
تتوسع وتحر

على انتشار تلك الوسائل لستغاللها حتى تؤثر على مختلف الدول

وتحقق مصلحة تلك الدول المتقدمة القائمة على نشرها واستغاللها.
إن اإلعالم المرئي يعتبر من أهم وسائل اإلعالم مثلما تبين ذلك فى احدى الدراسات
والتى جاء فيها عن هذا الموضوع بأنها " كانت إحدى النتائج البالغة األهمية لتكنولوجيا
التصالت الجديدة هي ذلك الزخم الذي يسرته لتطور وسائل اإلعالم العالمية فاالكلمة

1
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المكتوبة ،والطباعة والنشر ككل ،آخذه اآلن في النتقال إلى الحوسبة ،غير ان التطورات
الثورية الحقيقية قد تمت فعال في حقل التلفزيون والفيديو ،فهناك اآلن ما يزيد عن 112
بليون جهاز تلفزيون قيد الستعمال في مختلف أنحاء العالم "  .1وكما تبين من دراسة لأ.
السيد أحمد مصطفى عمر ان الوسائل اإلعالمية المرئية هي وسيلة وأداة لنشر العولمة
حيث يقول " لقد أضحت ثورة التصالت العمود الفقري لعصر العولمة …… بل روحها،
وأداتها للوصول الى ما تدعو إليه في عالم أصبح صغي ار " .2
عل أأى ص أأعيد آ خ أأر ف أأان أهمي أأة وس أأائل اإلع أأالم ف أأي الع أأالم بات أأت تش أأكل مح أأو ار م أأن
المحأأاور المهمأأة ،وه أأذا مأأا أدى إلأأى وج أأود بعأأض الختالفأأات وان كانأ أت جعلأأت ال أأبعض
يعتبره أأا بأنه أأا مج أأال مهم أأا م أأن المج أأالت الرئيس أأية للعولم أأة مثله أأا مث أأل المج أأال السياس أأي
والقتصأأادي والثقأأافي والجتمأأاعي حسأأب مأأا جأأاء ذلأأك فأأي بعأأض الد ارسأأات مثأأل د ارسأأة
إسأأماعيل صأأبري عبأأد اث حيأأث انأأه يعتبأأر وسأأائل األعأأالم مجأأال مأأن المجأأالت الرئيسأأية
واألساسية الخاصة بالعولمة ،وذلك باعتبارها المجال التقنأي والتكنولأوجي خاصأة مأن حيأث
التوسأأع الهائأأل فأأي مجأأال العولمأأة مأأن حيأأث وسأأائل التصأأالت والثأأورة المعلوماتيأأة التأأي
تصأأل مأأن خأأالل وسأأائل اإلعأأالم وخاصأأة التلفزيأأون باعتبأأاره مأأن احأأدث وسأأائل اإلعأأالم
المأأؤثرة علأأى النأأاس فأأي نأواحي عديأأدة ومختلفأة ثقافيأأة وتجاريأأة وسياسأأية واجتماعيأأة متعلقأأة
بالقيم والمعايير والتقاليد.

1

معهد المم المتحدة لبحوث التنمية الجتماعية  ،حاالت فوضى  ،مرجع سابق ،
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كما ان وسائل اإلعالم المرئية وخاصة التلفزيون من خأالل تعأدد القنأوات والتنأوع فأي
الب أرامج التأأي ل حصأأر لهأأا تعمأأل علأأى اضأأعاف النتمأأاء والقأأيم ال ارسأأخة والموروثأأة ،حيأأث
تبأأين ذلأأك مأأن خأأالل مأأا جأأاء فأي بعأأض الد ارسأأات عأأن أنهأأا قأأد " أصأأبحت وسأأائل اإلعأأالم
الدولية اآلن مقنعأة ومنتشأرة لدرجأة إنهأا تسأتطيع أضأعاف الثقافأات القوميأة والقأيم التقليديأة،
فلم تعد برامجها اإلخبارية مجأرد عمليأة نقأل لألحأداث ،بأل صأارت تسأاعد فأي تحديأد اتجأاه
تلك األحداث أيضا ". 1
إن هأأذا ال أرأي اعم أق مأأن السأأتنتاجات التأأي تعتبأأر بأأأن وسأأائل اإلعأأالم تسأأتغل فقأأط
كوسيلة لنشر العولمة ،ألن هذا الرأي األخيأر يعتبأر الوسأائل اإلعالميأة المرئيأة تعمأل علأى
إحأأداث التغيي أرات المرافقأأة لمأأا تعرضأأه تلأأك القن أوات فأأي برامجهأأا عبأأر الشأأبكات الفضأأائية
الباثة إلى وسائل اإلعالم المرئية ومن أهمها (التلفزيون) .فإسماعيل صبري عبأد اث يظهأر
فأأي د ارسأأته بأأأن وسأأائل اإلعأأالم مجأأال مهمأأا مأأن المجأأالت المرئيأأة حيأأث يقأأول " فشأأركة
التلفزيون والتلغراف الدولية تملك مثال شركة فنادق شيراتون ،وشركة تايم وارنر تشتغل بعدد
كبير من شركات النشر واألعأالم والمالهأي :فأي سأتوديوهات هوليأود الأى المجلأة األمريكيأة
الشهيرة إلى شبكة الخبار( )CNNمرو ار بالتلفزيون بالكابل وتلك مظاهر نشأاطها الرئيسأية
التي ل تمنعها من تملك صحف أخرى ومحطات تلفزيون " .2

1
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كما يظهر في دراسة إسماعيل صبري عبد اث بأن وسائل اإلعالم هي مأن المجأالت
األساسية والرئيسية للعولمة من خالل عمل الكثير من الشركات بها ،وذلك ألنها تعمل تلك
الوسأأائل اإلعالميأأة لأأيس فقأأط علأأى نشأأر العولمأأة باعتبارهأأا وسأأيلة مأأن الوسأأائل للعولمأأة بأأل
بإعتبارهأا (أي وسأائل اإلعأالم بحأد ذاتهأا) مجأالا مأن المجأالت الخاصأة بالعولمأة ،لمأا لهأا
مأأن أهميأأة فأأي فأأرض الكثيأأر مأأن الثقافأأات والفكأأار والقأأيم المعب أرة عأأن سياسأأة تلأأك الأأدول
القائمة في سياستها على نشر تلك الظاهرة (العولمة) في مختلف دول العالم ،بحيث تظهأر
تلك الدول على أن ثقافتها هي الثقافة الصحيحة والتي يجب اتباعها ،لذلك فتعمل على بث
العديد من المفاهيم والمصطلحات من خأالل أعالمهأا وذلأك لتحقيأق تلأك الفكأرة وهأي األخأذ
بثقافتهأأا وتقليأأدها ،حيأأث تبأأين ذلأأك فأأى احأأدى الد ارسأأات التأأى جأأاء فيهأأا علأأى " أن ثقافأأة
المركز هي الثقافة النمطية ممثلة من الثقافة العالمية ،والتي على كل ثقافة احتذاؤها ". 1
إن إسأأماعيل صأأبري عبأأد اث يعتبأأر العولمأأة مرحلأأة مأأن احأأدث الم ارحأأل المتقدمأأة بعأأد
ال أرسأأمالية بأأل ويعتبرهأأا فأأي رأس النظأأام ال أرسأأمالي ،لأأذلك فأإن التقأأدم فأأي تلأأك السياسأة ومأأا
رافقه من تقدم في مختلف المجأالت ومنهأا المجأال التقنأي والتكنولأوجي الأذي يعتبأر وسأائل
اإلعأأالم مأأن أهأأم إنجا ازتأأه فأأي هأأذا العصأأر والأأذي عمأأل علأأى تسأأهيل أيجأأاد العولمأأة بأأل
وتطبيقهأأا فأأي مختلأأف دول العأأالم ،يعتبأأر مأأن أحأأدث الطأأرق المتقدمأأة المسأأتخدمة فأأي نشأأر
العولمة في الوقت الحاضر.

1

حسن حنفي وصادق جالل العظم  ،ما العولمة؟  ،مرجع سابق ،
26

.49

كما ويظهر في دراسة لأ .إسماعيل صبري عبد اث على اعتبأار ان مجأال اإلعأالم مأن
المجالت المهمة للعولمة ،حيث تمارس تلك الدول القائمأة علأى نشأر نظأام العولمأة سياسأة
الزدواجيأأة فأأي المعأأايير المتبعأأة ،وذلأأك وفقأأا لمصأألحتها الخاصأأة فتظهأأر للنأأاس مأأن خأأالل
وسأأائل إعالمهأأا بأنهأأا حريص أه علأأى تطبيأأق نظأأام حقأأوق اإلنسأأان ،وذلأأك حتأأى تأأتمكن مأأن
التدخل في مناطق عديدة في العالم (مثل منطقة الخلأيج العربأي) بحجأة إنهأا هأي المسأؤولة
عن العالم والراعية لحقوقة ،تمثل ذلك من خالل ما جاء فى احدى الدراسات على " أن في
المجتمعأأات الغني أأة أفأ أرادا وجماع أأات يأأؤلمهم م أأا يرون أأه عل أأى شاشأأات التلفزي أأون م أأن مح أأن
ومآسأ أ أأي إنسأ أ أأانية ،ولهأ أ أأذا يقأ أ أأول صأ أ أأناع الق أ أ أرار انهأ أ أأم يشأ أ أأجعون المسأ أ أأاعدات اإلنسأ أ أأانية
 .............وعلأأى الجانأأب اآلخأأر نق أ أر مأأا يكتبأأه بعأأض أهأأل الغأأرب مأأن أصأأحاب عقيأأدة
السأأوق وأساسأأها الفلسأأفي الأأدارويني ان مأأن ل يسأأتطيع تأأدبير طعامأأه بجهأأده ل يسأأتحق ان
يعيش . 1 " ...
لم يقتصر الجدل القائم حول اإلعأالم والعولمأة علأى كأون اإلعأالم وسأيلة مأن وسأائل
العولمة او مجال من مجالتها او أداة مأن أدواتهأا ،ولكأن هنأاك بعأض المنظأرين والبأاحثين
من يعتبر بأن وسائل اإلعالم على اختالفها بأنها جزء ل ينفصل من عمليأة او ظأاهرة او
نظام العولمة القائمة حاليا ومنذ زمن بعيد .لذلك يتبين من دراسة المنظر اإلسالمي حسأن
حنفي بأن اإلعالم جزء مأن العولمأة بأل ركيأزة مأن ركائزهأا ولأيس منفصأال عنهأا .كمأا تبأين
ذلأأك عنأأد بعأأض المنظ أرين والبأأاحثين حيأأث يقأأول حنفأأي" ان ركأأائز العولمأأة مجموعأأة مأأن
1
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األسأأاطير واألوهأأام اقأأرب إلأأى الدعايأأة منهأأا الأأى الحقأأائق ،والأأى اإلعأأالم منهأأا الأأى البحأأث
العلمأأي الرصأأين :اذ تقأأوم هأأذه الركأأائز علأأى ان العأأالم قريأأة واحأأدة بسأأبب ثأأورة التصأأالت،
وان المصالح أصبحت متشابكة " . 1
كمأ أأا تبأ أأين سأ أأابقا ف أ أإن العولمأ أأة هأ أأي مأ أأن العمليأ أأات األساسأ أأية فأ أأي الأ أأدول ال أرسأ أأمالية
الصناعية المتقدمة ،لذلك فهي تعمل على استمرار وسائل اإلعالم في تأثيرها لذلك فتوضح
إحأأدى الد ارسأأات ألدمأأون غريأأب تلأأك العمليأأة وأهأأدافها حيأأث جأأاء فيهأأا علأأى " أن وسأأائل
اإلعأأالم أصأأبحت جأأزاء مأأن العمليأأة السياسأأية تأأؤثر او تتأأأثر او تشأأارك فأأي بنأأاء وتأأدمير
الصور والعمل كبوق لما كان يقال عبر الهمسات الدبلوماسية ". 2
لقأأد ظهأأر أنأأه مأأن الواضأأح ان مضأأمون هأأذا السأأتنتاج م أرتبط بأأالنواحي السأألبية التأأي
تأ أأؤثر فيهأ أأا هأ أأذه الوسأ أأائل اإلعالميأ أأة علأ أأى المجتمعأ أأات والبنيأ أأة الجتماعيأ أأة والقتصأ أأادية
الموجأأودة مأأن خأأالل تأثيرهأأا ثقافيأا علأأى تلأأك المجتمعأأات والعمأأل علأأى تغييأأر تلأأك الثقافأأات
األصأألية الموجأأودة فيهأأا .فلأأم يقتصأأر رأي حسأأن حنفأأي علأأى إبأراز أن وسأأائل اإلعأأالم جأأزء
من العولمة فقط وانمأا عمأل علأى إبأراز التأأثيرات السألبية علأى الثقافأات المختلفأة بحجأة أن
تلأأك الثقافأأات الجديأأدة التأأي تعمأأل علأأى تغييأأر ثقافأأات أخأأرى قديمأأة هأأي ليسأأت إل ثقافأأات
أخرى ،بحيث يتم التأثر بها عن طريق مشاهدةا وسائل األعالم المرئية ،حيأث وضأح حنفأي
بأنأأه ل يوجأأد توحيأأدا للثقافأأات العالميأأة الموجأأودة ،وانمأأا ذلأأك التوحيأأد هأأو النأاتج عأأن التأأأثر
بثقافات بالد أخرى عن طريق معرفتها بواسطة وسائل اإلعالم المختلفة .
1
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يبرز هنا حنفي أهمية المكان والزمان لحدوث الثقافة ومن ثم اإلنتشار لبعض الثقافات
عأأن طريأأق الهيمنأأة اآلتيأأة عأأن طريأأق اإلعأأالم فيقأأول حنفأأي " فكأأل ثقافأأة مهمأأا ادعأأت إنهأأا
عالمية تحت تأثير أجهزة اإلعالم ،فإنها نشأت في بيئة محددة ،وفأي عصأر تأاريخي معأين
 ،ثم انتشرت خارج حدودها بفعل الهيمنة ،وبفضل وسائل التصال " . 1
لقأأد اصأأبحت الثقافأأة الغربيأأة مسأأيطرة علأأى مختلأأف ثقافأأات ومجتمعأأات العأأالم حسأأب
قأأول حنفأأي الأأذي يظهأأر أنأأه " وفأأي خضأأم سأأيطرة المركأأز الوروبأأي فأأي عصأأوره الحديثأأة
وترويجة لثقافته خأارج حأدوده الأى بأاقي الثقافأات اصأبح مسأار التأاريخ الوروبأي عأن وعأي
او غيأر وعأي هأأو المسأار التأاريخي لجميأأع الثقافأات "  ، 2لأذلك فتعتبأأر الثقافأة هأي المتأأأثر
وهأأي الوسأأط بأأين وسأأائل اإلعأأالم والعولمأأة ،لهأأذا فأأالبالد الناميأأة ومنهأأا الأأبالد العربيأأة اكثأأر
تأث ار من وسائل اإلعأالم المرئيأة ،وذلأك ألنهأا موجهأة إليهأا ألنهأا مجتمعأات شأابة كمأا تبأين
سابقا.
إ ن التأثير على الثقافات المختلفة في بعأض الأدول يعتبأر مأن المخأاطر الكبيأرة الناتجأة
عن سياسة بعض الدول األخرى في سياستها التدخلية لنشأر العولمأة ،وهأذا مأا تبينأه أحأدى
الد ارسأأات السأأابقة مأأن " ان مخأأاطر العولمأأة علأأى الهويأأة الثقافيأأة إنمأأا هأأي مقدمأأة لمخأأاطر
اعظم على الدولة الوطنيأة ،تعنأي العولمأة مزيأدا مأن تبعيأة األطأراف للمركأز ،تجميعأا لقأوى
المركز وتفتيتا لقوى األطراف " . 3
1
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لقد تبين من خالل الدراسات السابقة ان عمل الدول الغربية خاصة حسب رأي حنفي
يقأوم علأى ابأأتالع ثقافأة األطأراف لتحأل محلهأأا ثقافأة المركأز ،بمعنأأى آخأر فأأان العمأل علأأى
الستحواذ والسيطرة على وسائل اإلعالم اصبح هدفا هاما تبحث عنأه تلأك الأدول لن نشأر
العولمة ل يمكن ان يتم ال عن طريق تلأك الوسأائل العالميأة وخاصأة الوسأائل العالميأة
المرئية ،فيبين ذلك حنفي بأنأه ل يمكأن نشأر ثقافأة العولمأة عأن طريأق ثقافأة مكتوبأة ،لأذلك
فخيأأر وسأأيلة لنشأأر تلأأك الثقافأأة الخاصأأة بالعولمأأة لتوسأأع أفكارهأأا والعمأأل علأأى إحاللهأأا فأأي
مختلأأف دول العأأالم هأأي وسأأائل اإلعأأالم المرئيأأة كمأأا جأأاء فأأي أحأأدى الد ارسأأات مأأن أن "
العولمة لها ثقافتها وهي ثقافة غيأر مكتوبأة ،فمنهأا مبثوثأة عبأر األقمأار الصأناعية والقنأوات
الفض أأائية ب أأل وعب أأر أس أأاليب الحي أأاة اليومي أأة ف أأي الطع أأام والشأ أراب والكس أأاء والمواص أأالت
والهاتف والتلفاز. 1 " ...
لقأأد تبأأين مأأن خأأالل هأأذة الد ارسأأة ان رأي حسأأن حنفأأي عأأن وسأأائل اإلعأأالم باعتبارهأأا
جزء من العولمة هو رأي اعمق من اآلراء التي تعتبر اإلعالم وسيلة فقأط او أداة او مجأال
مأأن مجأأالت العولمأأة ،فحنفأأي باإلضأأافة إلأأى انأأه اعتبرهأأا جأأزاء وركي أزةا أساسأأية هامأأة مأأن
العولمة فإنه اعتبر وسائل اإلعالم بحد ذاتها قيمة من قيم العولمة واعتبر ان للعولمأة ثقافأة
خاصة بها .ويتأكد ذلك الستنتاج من الدراسة لمهيوب غالب احمد التأي تعتبأر بأأن وسأائل
اإلعالم هأي قطاعأ ا مأن القطاعأات الرئيسأية واألساسأية الناتجأة عأن نشأوء العولمأة والتغييأر
في مجالت الحياة المختلفة من ثقافية واقتصادية وغيرها ، ...حيث جاء فيهأا عأن العولمأة

1

حسن حنفي وصادق جالل العظم  ،ما العولمة ؟ ،مرجع سابق ،
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بأنها " تنمو في هذا الشأن تقنية التصالت وصأناعة الثقافأة ،او مأا يسأمى بالبنيأة التحتيأة
لإلع أأالم الش أأامل وتتض أأمن ه أأذه البني أأة الت أأي تخت أأرق جمي أأع مج أأالت النش أأاط القتص أأادي
والجتمأأاعي والثقأأافي ثالثأأة قطاعأأات رئيسأأية :المواصأأالت ،ووسأأائل اإلعأأالم ،والحاسأأبات
اإللكترونية . 1 "....

الخاتمة:
لقد تبين أن ظاهرة العولمة لها جوانب كثيرة مثل الجانب القتصادي والسياسي
والثقافي والفكري (اليديولوجى ) والتكنولوجي … ،وان العالقة بين وسائل اإلعالم والعولمة
تكمن في كون تلك الوسائل تعمل على خدمة هذه الظاهرة او النظام ( العولمة ) الذي
يقف وراءه العديد من الدول الستعمارية الغربية ضمن نظامها الرأسمالي ،حيث ان غرض
تلك الدول الغربية العمل على إبقاء التبعية من قبل الدول النامية للدول المتقدمة حتى
تظل تلك الدول ( النامية ) في حاجة إليها ،وأيضا حتى تعمل الدول الستعمارية على
تأمين مصالحها الخاصة بها وفي مقدمتها مصالحها القتصادية في مختلف دول العالم،
لذلك فإن عمل وسائل اإلعالم كوسيلة لخدمة تلك الدول الستعمارية يعمل على انتشار
كبير وسريع لظاهرة العولمة لن ظاهرة العولمة آخذة في التزايد والتسارع المستمر خاصة
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بعد انهيار المعسكر الشرقي ( التحاد السوفيتي ) وبقاء الدول الغربية وخاصة الوليات
المتحدة األمريكية متحكمة في العالم منذ عام  1991وحتى وقتنا الحاضر .لذلك فهناك
العديد من األسباب الداخلية والخارجية التي تعمل على زيادة في النتشار الكبير لوسائل
اإلعالم وخاصة وسائل اإلعالم المرئية ،ولهذا فإن هذه الوسائل آخذه في النتشار بشكل
كبير اكثر من أي وقت مضى ،على اعتبار ان هذه الوسائل المرئية وخاصة التلفزيون
وشبكة النترنت من أهم وسائل اإلعالم واألكثر في التأثير من غيرها على األفراد ومن ثم
على المجتمعات والشعوب ،لكونها تتمكن من عرض الصوت والصورة في وقت واحد،
فتأثير الصورة على األفراد اكثر من تأثير أي كلمة أو مقالة أو غير ذلك…..
كما وتبين من خالل هذه الدراسة ان التلفزيون يؤدي الى الكسل وعدم التفكير لنه
يعطي المعلومات على الشاشة دون إعطاء حوافز على التفكير او الستنتاج او الستق ارء
او الستنباط ،لذلك فيعمل على تعويد األشخا

على أسلوب التلقين من غير ان يكون

عندهم أي استنتاج ألخذ األفكار والمعلومات المطلوبة.
كما ويؤدي التلفزيون عبر برامجه المختلفة من مختلف بلدان العالم إلى تقريب
المجتمعات من بعضها البعض والتعرف على ثقافات جديدة ،فهذا بدوره يؤدي الى التأثر
بتلك الثقافات خاصة الثقافات في الدول المتقدمة ( األجنبية ) الغربية الستعمارية ويعمل
على تغير أيض ا في البنية الجتماعية والعادات والتقاليد لبعض الدول األخرى ،وبالتالي
يؤدي الى عملية التغير الكلي للثقافة ويعمل على إبراز ثقافة عالمية واحدة تكون تابعة
للثقافات الستعمارية الغربية ،باإلضافة الى تأثير التلفزيون على نواحي عديدة ومختلفة
32

اقتصادية وسياسية وفكرية ( أيديولوجية ) وغيرها. ...
لقد باتت هذه الوسائل اإلعالمية المرئية وخاصةا ( التلفزيون ) تشكل المحور الرئيسي
لالتجاهات العالمية اليوم ،كما ان ذلك التأثير للب ارمج المعروضة على الشاشة كوسيلة من
وسائل نقل ظاهرة العولمة والعمل على نشرها يعمل على التقليد والتبعية وابقاء الدول
النامية على حالها مع تقدم الدول المركزية على حساب الدول النامية .ومن خالل هذا
البحث يستشف ايض ا ان تاثير وسائل اإلعالم المرئية وخاصةا (التلفزيون) تأتي بنفس
الدرجة على الرغم من اختالف اآلراء ووجهات النظر المختلفة في الجدل القائم حولها،
فهناك من يعتبرها أي وسائل اإلعالم المرئية ،وسيلة لنشر العولمة وهناك من يعتبرها بأنها
مجالا من مجالت العولمة وهناك من يعتبرها بأنها جزء من العولمة ،إل ان الجميع ل
ينفي تأثيرها على العديد من دول ومجتمعات وأفراد العالم ،وخاصة تأثيرها على الدول
النامية ( دول العالم الثالث) ومنها الدول والمجتمعات العربية وايضا يظهر من خالل هذه
الدراسة بأن العالقة بين العالم والعولمة هي عالقة طردية أي كلما زاد تأثير وسائل
العالم يزداد انتشار العولمة بشكل اكبر ،وهذا ما يؤكد مدى اعتبار تأثير وسائل العالم
المرئي ة ودورها الكبير في القيام بنشر العولمة من خالل بثها لبرامج مختلفة عبر القنوات
المتعددة الباثه من الدول الجنبية المختلفة.
وفي النهاية لبد من توفر الوعي الكافي والرادة الصلبة في البالد النامية ومنها البالد
العربية لرفض التقليد والتبعية للغرب عن طريق اعتماد تلك الدول على نفسها في
المجالت المختلفة.آمالا ان تكون هذه الدراسة مساهمة بسيطة ومفتاحا جديدا للنهوض
33

بالواقع الحالي من جديد واعادة النظر في السياسات المتبعة من قبل الحكومات والشعوب
النامية وخاصة الدول العربية ووضع اسس وسياسات جديدة تتالءم مع الواقع الحالي
وتساهم في توجيهه نحو الجهة الصحيحة في ظل مختلف الظروف والتغيرات الداخلية
والخارجية التي تمر بها مختلف البالد والشعوب النامية ،بعيدا عن التشدد فى الفكر او
المغالة فى التطرف المؤذى الى الغير.
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