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    الصناعة الثقافية في القنوات الفضائية المحاضرة السابعة: 
 أنموذجا "تلفزيون الواقع" الجزائرية:

 

 

 تمهيد

ومن ثم  نسخته العربيةفي مي" يال ريب أن الشهرة التي واكبت برنامج "ستار أكاد      
فجرت جملة من ردود " قد الجديد" جزائريداخل المشهد االعالمي ال نسخته الجزائريةفي 

في ظل  وبالديمقراطيةشكالية عالقة التلفزيون بالسلطة وبالمجتمع إاألفعال المختلفة حول 
 وتداعياتها الظاهرة والكامنة على الصورة )الرأسمالية الليبيرالية الجديدة( العولمة االعالمية

 الحضرية والريفية.  خاصة الفئات الشبانية، الذهنية للمتلقي العربي والمسلم

عند الكثير من  "تلفزيون الواقع"في الوطن العربي يفيد أن  اإلعالميةواقع الحالة 
لذلك االحتكار والذي ال زال تمارسه  طبيعي ال رد فعلإما هو  العرب والباحثين اإلعالميين

ال يتجزأ  جزءكتوب لمكاألنظمة العربية الرسمية وبدرجات متفاوتة للمجال السمعي البصري وا
وما نجم عن ذلك من قمع الصورة  ،االحتكارات السلطوية للفضاءات العموميةتلك لمختلف 

قدر " المتحررةاألصوات"تلك  بتخاصة كاإلبداعية، الرسمية وكبتها للحريات والمبادرات 
طار إخر في آهذا في حين قرأه فريق  .دلجأمكان من سلطة القهر المكان والزمان الماإل

 والحضاريوتقسيم المقسم(على الصعيد الثقافي  ئ)تجزئة المجز  الغربية اإلعالميةالعولمة 
انتاج المزيد من االستيالبات فيصبح الحديث ال عن اختالف  عادةإهدف بالقيمي 

 .وخصوصية أجيال بل ترسيخ وتجسيد فكرة الصراع ما بين األجيال

سياسي  إطارال في "إن الواقعتلفزيو "يديولوجي ال يمكن الحديث عن طار األوفي هذا اإل
 .أبعاد العولمة الثقافية في المكان والزمان بعض فهم يتسنىاقتصادي وسوسيوثقافي حتى 
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 سواء في الغرب أو في الشرق في ظل العولمة الرأسمالية تلفزيونين نجاح أي برنامج إ
مظاهر  كإحدىة سياسية اقتصادية وتجارية تسويقي رهاناتطار إيندرج في  الجديدة الليبيرالية

 .الحديثة والمعاصرة العولمة االعالمية
إن اإلشكالية المطروحة في هذا السياق  1

االبستيمولوجي هي كالتالي: هل يمكن اعتبار ظاهرة التفاعلية مع برامج تلفزيون الواقع في 
)المرسلين( والشباب  الجزائريين ظل اإلعالم الجديد مؤشرا داال على دخول فعلي لإلعالميين

)المتلقين( في محاكاة واقعهم العربي ، أم أن هذا الضرب من االتصال التفاعلي )الواقعي أو 
)الرأسمالية الليبرالية الجديدة( اإلعالمية والثقافة الغربية  االفتراضي( ماهو إال محاكاة للعولمة

 المشبعة بالواقعية المصطنعة في المكان و الزمان؟
مفتاحية:العولمة اإلعالمية، تلفزيون الواقع، الصورة الذهنية، الصورة الكلمات ال

التنشئة االجتماعية ، االتصال الترفيهي ،الوعي، الفضاء  الحتمية القيمية،النمطية،
 العمومي،اإلعالم الجديد، اإلدمان.

 المداخلة كامال:

 نشأة وتطور "تلفزيون الواقع":المبحث األول: 
علوم االعالم واالتصال في الشرق والغرب أن الواليات المتحدة يجمع الباحثون في 

 .TV)"تلفزيون الواقع" األمريكية رائدة الصناعة السنيمائية عالميا هي بامتياز مهد

Reality) في حين  سيا فإفريقيا. هذاآنطلق وتطور ثم وجد طريقه إلى أوروبا و ا، فمنها
حيث يذهب فريق من الباحثين واإلعالميين يتحفظ البعض منهم حول توقيت عملية الميالد 

ة الفعلية لهذا دإلى أن مرحلة التسعينيات )بداية التسعينيات( من القرن المنصرم تعتبر الوال
 The American Familyالنمط من التلفزيون، خاصة مع برنامج )العائلة األمريكية(

خل عائلة أمريكية عادية أو إلجراءات طالق دايء المثير للجدل آنذاك بتناوله الجر 1973عام
بتعرضه لموضع الشذوذ الجنسي يعيشه بعض أفراد عائلة أمريكية في المكان والزمان. لكنني 

مرحلة مخاض   نصرم هي التي دشنتمأميل مع آخرين إلى أن فترة األربعينيات من القرن ال
                                                           
1
 - ar.wikipedia.org/wiki 18:30.   08/03/2013تاريخ الدخول يوم     تلفزيون_الواقع  
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الخفية" في عملية "تلفزيون الواقع"، خاصة مع بروز فكرة توظيف "الكاميرا ـماسمي الحقا ب
المعيش اليومي من ساخرة طبيعية مستقاة مباشرة  تصوير واقعي لمواقف ومشاهد جادة أو

وهكذا توالت برامج  .األمريكي "فانتس نالآنذاك برنامج "آلعل أشهر هذه البرامج . 2لألفراد 
ة شبه بقااليومية ولكنها تشترك جميعها في "واقعية المشهد الثقافي" تحت ر  مضامينهاتختلف 

 .ىزوايا التصوير المثلحسب مستمرة  تسهر عليها كاميرات ظاهرة وأخرى مخفية 

 realعرض على الجمهور األمريكي برنامج "بعنوان عالم حقيقي ) 1992في عام  -

world مكان اختاره جمع معد البرنامج في حيث األمريكية "في تي أم"(على قناة 
يتبادلون عفويا أطراف الحديث عن  ،مجموعة من المشاركين يجهلون بعضهم البعض

فريق معه مواضيع من الحياة اليومية لفترة زمنية معينة كان قد حددها معد البرنامج و 
يتابعون أفعال وردود أفعال المترشحين، وقد طلب من المشاهدين  من المصورين

 جتماعية وجاذبية.ابالهاتف على الشخصية األكثر  التصويت

( Airportعرض على الجمهور البريطاني برنامجا بعنوان مطار) 1996في عام -
تصوير بعض فيه ى.سي"حيثتم بى.بعلى شبكة تلفزيون هيئة اإلذاعية البريطانية ."

وهم  (Hitro International Airport)ي مطار  هترو الدولي فأفراد جهاز موظ
 .يؤدون عملهم اليومي بشكل روتيني

 Robinson)شاهد الجمهور السويدي برنامجا بعنوان رحلة روبنسون  1997في عام  -

Expedition) كات التلفزيون السويدية مجموعة من األفراد بإحدى ش ت فيهعرض
ن تحديات جسدية ينيمنافسا يواجهون يوميا وفي مكان وزمان مع 16كونة من تم
ستمرار عدة كاميرات عبر ارافقهم بت ،مودهمصارمدى قوة تحملهم و بختئية قاسية اليوب

 .للفائز جائزة مالية معتبرة تم رصدمراحل هذه المنافسة الوطنية الحقيقية حيث كل 
                                                           

2
أين أستخدم بعض اإلعالميين والصحفيين والمخرجين األمريكيين فكرة  1948مالحظة: يمكن العودة زمنيا إلى عام  

 la caméra)( ثم انتقلت الفكرة إلى أوروبا مع برامج "الكاميرا المخفية"  (Candid Camera"الكاميرا الصريحة" 

cachée ورغم أن مشاركة المواطن كانت عادية وعفوية حينئذ، أي دون إعداد مسبق للسيناريو أو لألدوار المنوطة .)

تعبير عما سمي ال حقا بـ"تلفزيون بالموقف إال أن أحدا من المبادرين أو المشاهدين لم يصف هذه البرامج وما شابهها بأنها 

 (.Télé réalité /tv realityالواقع" )
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عتبر العديد من المهتمين بالشأن االعالمي أن هذا البرنامج شكل البداية الحقيقية قدال
 الحقا. االستكشافيةج التحدي الجسدي والمغامرات مللكثير من برا

ختلفت أسماؤها من "االتحدي واالستجابة"توالت برامج  1999و1998عامين  مابين -
بنفس  احتفظتحتفظت بنفس السياق إلى أخر لكنها ابي إلى أخر لكنها و تلفزيون أور 

عبارة عن تحدي  الشهير.هو (the survivor)مج "الناجي" االسياق الفني، منها برن
م نقلهم إلى إحدى جزر تالجنسين  من كال ينابا متنافسش 16ضم ي ينفس و جسدي

تفهم ابس، تاركين وراءهم هو ماليرتدون حدا أدنى من ال ،ماليزيا بدون مؤونة
 باستطاعتهمعزلة تامة عن المدنية الغربية ليس في  اقد أصبحو فـ، وأصدقاءهم وذويهم

لتحدي الظروف  او ءدغال يرصدهم من كل جانب. لقد جااألفالموت داخل  ،الفرار
أفراد كة يو نمعمادية و الجديدة بالعمل على إيجاد سبل تكيف ومقاومة  القاسية 

وكجماعة في المكان الزمان المحدد من قبل القائمين على هذا البرنامج الواقعي 
قوى تحمل وصمودا. ألفي هذه الحالة ل ءوالبقا   ،ع من أجل البقاءصراالمثير .إنه و 

أن هذا البرنامج حطم أرقاما قياسية فاقت كل التكهنات حيث وصلت  نتباهوالملفت لال
 ان مشاهد أمريكي كانو و ملي50ين إلى يمحللين االعالمالمتتبعين والمن حسب العديد 

ونفس  (.! من القرن العشرين "يهو ز رو ون كوبنسر ")البطل  ينتظرون بفارغ الصبر
في البرازيل بلد التنمية لمرة امريكا الالتينية ولكن هذه أمشهد التحدي يتكرر في 

ثارة عن برنامج إثم جاء برنامج اليقل  .االيكولوجية النموذجية في العالم الثالث
كثر البرامج شهرة  ألقد عد من .  (la ferme célébrité)"الناجي" أال وهو "الضيعة"

يتنافس مترشحون من كال الجنسين على قوة التحمل  . وفيهفي الدول الغربية وجدال
يف ظعمال اليومية كالزرع والحصد والتنالجسدي والنفسي من خالل القيام ببعض األ

في  ةالمألوف والرفاهيةاهر المدنية ظبعيدا عن م ،ليفةببعض الحيوانات األ واالعتناء
عة ز و والميكروفونات مكل هذا يتم تحت مراقبة عشرات الكاميرات  .صليةبيوتهم األ

ويجري التصويت االلكتروني على  ،فعالهمأفعالهم وردود د أترص ،في محيط الضيعة
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 "البطل "وأالجديدة حيث ينال الفائز  "وضاع البدائيةاأل"مع  انسجاما وافضل تكيفاأل
 .جائزة مالية تقديريةفي النهاية 

الجديد يجمع الكثير من االعالميين  "الواقعي"في هذا السياق االتصالي االعالمي 
شكل نقلة نوعية في مجال  (The Big brother)" كبرخ األاأل"ن برنامج أالغربيين 

م البرامج التي ظجعله يتفوق على معالذي  األمر"الواقعي"خراج التلفزيوني التصوير واإل
لقد خطرت على ". تلفزيون الواقعـ"اصطلح على تسميتها في علوم االعالم واالتصال ب

 Endemol) صاحب شركة (John De mol)" جون دي مول"المخرج الهولندي 

Entertainment) فكرة سماها بيوسفير(Biosphere)  من كال افرد 12جمع ارتأى 
اهرة ظ مراقبة كاميراتأعين الجنسين غرباء عن بعضهم البعض في بيت مشترك تحت 

فعالهم المختلفة سواء كانت عامة أفعالهم وردود أتسجل على المباشر وباستمرار   ،خفيةمو 
 لي اتصاأبعيدين عن  ،السيكولوجيةالبيئة الجميع يعيشون داخل هذه  (.ميةحمي)و خاصة أ
عدد كبر قدر برضى أ ظىالفائز في هذا التحدي السيكولوجي هو من يحو ، العالم الخارجيب

سبوع يصوت الجمهور المتابع بشغف لمن في أحيث كل  (المشاهدين)من المصوتين ممكن 
في نهاية التحدي يحصل البطل الفائز على جائزة .للبقاء للمنافسة فيتم اقصاؤه هالأيراه  ال

شياء شخاص واألفكار واأليجابي مع عالم األعلى مدى تكيفه اإل نا لهمالية تقديرية عرفا
عملية  راء الجمهور والمحكمين والمدربين حاضر بقوةآبر سمعامل  يظل هكذا .المحيطة به

 الجمهور. ورظتزانا في منكثر اتحديد الشخصية األ
بصري ال يشركات االنتاج السمع تة اتصلحبعد هذه التجربة االعالمية الجديدة الناج

راء نحو خلق فكار فاتجهت اآلوتبلورت األ (Endemol Entertainment)بصاحب شركة 
تسلط الضوء على المواهب الفنية الكامنة في المجتمعات الغربية  "واقعية"جواء تنافسية أ
ستار "هكذا كان ميالد برنامج .و مثال يإبداعاتها في ميدان الغناء والرقص االستعراضبنية غال
برامج  تثم تدفق ر"كبخ األاأل"الشهير على غرار برنامج  (Star Academy" )كاديميأ
والقائمة  Pop Star1 ،Loft Story ،L’île de la tentationهمية مثلأال تقل  ىخر أ
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ما في الجهة الجنوبية الغربية طويلة. هذا باختصار عن الجهة الشمالية من الكرة األرضية. أ
ا في ئعكثيرا عم كان شا "تلفزيون الواقع"اهر ظوتحديدا في الوطن العربي  فلم تختلف م

ات ومع الهزات العنيفة التي يالتسعين في بدايةف، نكلوسكسونياأل بية وو ور بعض البلدان األ
 ا،وتداعياتها السياسية االقتصادية كما وكيف (حروب الخليج) البلدان العربيةبعض شهدتها 

المصالح عالمية وجماعات بعض المؤسسات اإل تحاول ،على الفئات الشبانية ةخاص
ثر فأكثر في استغالل أزمة اإلعالم العربي الرسمي فجاءت بمبادرات "جريئة" تجسدت أك

عالم ن اإلو قرتها تعديالت على مستوى قانأوابط معينة ضعالمي الخاص ضمن القطاع اإل
فمن هذه المؤسسات من خاض غمار اكتشاف  .نتيجة تحرير نسبي لقطاع السمعي البصري

افالم إنتاج تراثها الثقافي والحضاري عبر الهوية التاريخية للوطن العربي الممثلة في 
ومنها من لفت انتباهه مدى  ،ناريو واإلخراج الفنييمن حيث الس ةيخية جادومسلسالت تار 

مة العربية ظالعام  لألن سياسيداء الاألسالمي على سخط وتمرد معظم الشباب العربي واإل
ية وما و التنم المشاريع معظمواالسالمية التي ما فتئت تزرع اليأس والقنوط نتيجة تعثر 

ة يحد البدائل االعالمية الجماهير أصبح أفي النهاية  .العامة صاحبها من قمع وكبث للحريات
عند هؤالء المبادرين تتمثل في استنساخ لتلك البرامج الغربية مع بعض التعديالت الطفيفة أو 
استحداث برامج مشابهة لها تمس مواهب الشباب الغنائية تارة وخصوصياتهم الحميمية طورا. 

 هي:  حصرال العلى سبيل المثال  "الواقعية"شهر هده البرامج أ ومن
-حسب الكثير من االعالميين العرب-يعد : (Star Academy)"كاديميأستار " -

عرض على القناة الفضائية ، شهر البرامج الغنائية المكتشفة للمواهب الشبانيةأ
مام لجنة أالجنسين  كالمن وفيه يتبارى مجموعة من الشباب  .2003اللبنانية عام 
 مها بالعربيةظمع ،خرى عصريةأقديمة و الغاني داء األأيام حول أالتحكيم لعدة 

بمرافقة مدربين لهم ، وميكروفون اكامير  65تحت مراقبة  )الفصحى  والعامية(
غاني للتقييم تخضع األ .الصوتي في الكواليس داءيساعدونهم على تحسين وترقية  األ

بعد سلسلة . غنيةداء األأعضاء اللجنة مباشرة بعد انتهاء كل مترشح من أبتصويت 
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على تصويت الجماهير الشبانية  سبوع بناءأقصاءات للمشتركين في كل من اإل
عن الفائز نهاية التصفيات ويتوج  اللجنة علن،تالمتابعة بشغف عبر الهاتف واالنترنيت

اص وتوزيعه على العديد من لبومه الخأصدار إفضل مطرب عربي مع التكفل بأك
وفعال قام . سواق الفنية  العربية من قبل مديرة البرنامج السيدة روال سعد وشركائهااأل
خاصة الفائزين منهم بوجود قوة من المعجبين  ،كاديميأر ابطال برنامج ستأ

الت اثقافية بتجو على اختالف انتماءاتهم السوسيو اقتصادية والسوسيو والمعجبات 
قطار العربية بهدف تقديم سلسلة من العروض الغنائية فقد لعديد من األسياحية ل

شباب معجبون من كال الجنسين يراسلونهم عبر شبكات التواصل  لهم صبحأ
دمان درجة اإلمنهم إلى  الكثيرببطال اذ وصل االجتماعي ويستقبلونهم استقبال األ

 ألبطالهم. شهاريكتروني واإللاإل
تتويج لستار اكاديمي وهما عبارة عن ا كجاء":ستار اثنان سوبر ستار واحد وسوبر" -

هما  .2003على تلفزيون المستقبل اللبناني عام  بثمسابقة غنائية استعراضية 
كاديمي مع بعض التعديالت الطفيفة أيخضعان لنفس معايير البرنامج الشهير ستار 

 عربيةدولة  15من  امشتركا قدمو  83ركين في سوبر ستار اثنان افقد بلغ عدد المش
 .! مترشحلف أ40أصل أكثر من تم انتقائهم من 

  2005عام  LBCعرض على القناة الفضائية  اللبنانية: (The valley)"الوادي" -
 La ferme)الضيعة  شهرةبصل نسخة عن البرنامج الفرنسي الموسوم وهو في األ

célébrité).  هم نما ا  عاديين و  اشباب االمترشحون ليسو  "،الوادي"لكن في برنامج
تعيش في  ،ة في المجتمعات العربيةفو عر مجموعة من الفنانين والشخصيات الم

مساحات الح باستص تقوم المجموعة األساليب التقليدية حيثمزرعة في لبنان وفق 
ويأكلون  ،يزرعون ويحصدون المحصول، راضي زراعية بوسائل بدائيةمعينة من أ
 الممارساتوكل هذه  .ليفةاأل ميا ببعض الحيواناتكما يعتنون يو  .يديهمأمما تجيد 
 ايواضعت في ز قد و تحت مراقبة عشرات الكاميرات والميكرفونات تتم اليومية 
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تصويت الجماهير عبر الهاتف إلى يخضع كل واحد من المجموعة .تصويرية مثلى
ة البيئهذه مع  ا وتكيفاكثر صموداأل الختيار المنافسوشبكات التواصل االجتماعي 

 .بجائزة مالية تقديرية يحظىئز االريفية التقليدية والف
أو"األخ األكبر": وهو نسخة عن البرنامج الهولندي األصلي Big Brother س يالرئ -

. تتضمن النسخة MBC2. بث على قناة 1999وبنفس العنوان المعروض عام 
شتى منافسا من كال الجنسين، غرباء عن بعضهم البعض، قدموا من  12العربية 

أقطار الوطن العربي، يتقاسمون مسكنا فاخرا يقع على جزيرة أمواج البحرينية لمدة 
ثالثة أشهر، تراقبهم باستمرار عشرات الكاميرات والميكروفونات منتشرة في كل 
زواياه، ترصد حركاتهم وسكاناتهم. يعيش أفراد هذه المجموعة المتنافسة في عزلة 

ود للهواتف أو األنترنيت وال يسمح لهم بالتواصل مع تامة عن العالم الخارجي، فال وج
األقارب أو األصدقاء. لكل فرد الحق في التوقف عن المشاركة في أي لحظة وال 
يسمح له بالعودة ثانية إلى المسابقة. يجب على كل مشارك دخول غرفة جعلت 

سيس خصيصا لإلدالء باعترافات أمام الكاميرا حول ما يختلج صدره يوميا من أحا
ومشاعر السخط أو الرضا اتجاه باقي أفراد المجموعة. يتم أسبوعيا إقصاء عبر 

كل مترشح لم يحض برضى الجمهور المتابع للبرنامج  (SMS)التصويت الهاتفي 
عبر التلفزيون. واألفضل في ظر المصوتين هو الذي سيفوز بجائزة قيمة ترصد له 

ة أن هذا البرنامج ألغي بعد بث عدد قليل من قبل القائمين على البرنامج. لكن المفاجأ
عالم تصال ية منددة عبر بعض وسائل االمن حلقاته نتيجة أصوات سياسية وا 

 الجماهيري وشبكات التواصل االجتماعي.

رشحات اخترن من تهي مسابقة تجمع م: و (Miss Lebanon) "ملكة جمال لبنان" -
تنتقي لجنة التحكيم مترشحة  االجتماعي،الف المترشحات عبر شبكات التواصل آبين 
 وفق معايير جمالية عالمية. فقط واحدة
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يضم مجموعة من ، ARTوهو برنامج "عاطفي" عرض على قناة ":على الهوا سوا" -
الفتيات مترشحات للزواج يتكفل القائمون على البرنامج بتوفير كل ما تحتاجه الفائزة 

البرنامج هو خلق بيئة كان الهدف األساسي لهذا . من مستلزمات حفل الزفاف
من جهة والمشاهدين المتابعين من جهة أخرى  سيكولوجية حميمية بين المترشحات

االعجاب والجاذبية  نتيجةبصفة مباشرة أو غير مباشرة بتزويج احداهن  يساهممما قد 
الزمان.لكن أصحاب الفكرة "النبيلة" وجدوا أن هناك  وواالنسجام المتبادل في المكان 

عترضهم هي خارجة عن نطاق سيطرتهم المادية واألدبية األمر الذي أدى صعوبات ت
 لى ايقاف البرنامج الى أجل غير مسمى.بهم إ

نسخة من  في األصل وهوLBCعرض على الفضائية اللبنانية "افتح قلبك"برنامج  -
ال زالت تبثه القناة الفرنسية من حين حيث  (les zamoursالبرنامج الفرنسي الشهير)

قاء سواء كانوا أزواجا أو أصدقاء فر عادة لم شمل الإتسعى الى البرنامج خر.فكرة آالى 
 من عائلة واحدة أو أكثر. أعضاءأو 

 the perfectمقتبس من البرنامج االمريكي الشهير ) :"قسمة ونصيب" -

bride.الختيار أفضل عروسين) 

(الخاص projectfashionوبروجكت فاشن ) (Mission Fashion"ميشن فاشن") -
 بعالم األزياء.

 الخاص بعالم التجميل. (beauty clincبيوتي كلينك ) -

هو عبارة عن و  Infinity TVعرض على قناة  :(street smartsس" )ت"شارع سمار  -
 16 يشترك في البرنامج ،مهمة صعب 16 نجازخالإللذكاء من لبرنامج اختبار 

تعيش كل واحدة في منزل يقسم المشاركون الى مجموعتين ، مترشح من كل الجنسين
وفيه تختبر المهارات والقدرات العقلية  ،خاص بها في االمارات العربية المتحدة)دبي(

ن صح التعبير يعلمهم بها مقدم البرنامج. وقد "إفوق العادة"مهمة  16من خالل تنفيذ 
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 ألف دوالر أمريكي لمن يصل في النهاية الى انجاز كل 100رصدت جائزة بقيمة 
 كيفا. و في وقتها المحدد كما لمهاما

 
 

 سمها االتصال الترفيهي )الوظيفية الترفيهية(:المبحث الثاني : إشكالية ثقافية ا
الترفيه لغة كما جاء في القاموس "المحيط"للعالمة فيروز آبادي  هو كلمة مشتقة من فعل  

ِِ أو رّوح  في أحد  divertissement.  في اللغة الفرنسية تفيد كلمة 3)رّفه( بمعنى نّفِس
 Action ou moyen de)من أجل الترفيه وتمضية الوقت  معانيها فعل أو وسيلة  

s’amuser/Un passe temps,une distraction)  وفي اللغة اإلنكليزية اصطالح،
(Entertainment)  مشتق من فعل(to enterain)  4يسلي أوومعناه يستضيف أو يكرم .
لغوية المختلفة تتقاطع في معنى مشترك يفيد معنى استضافة المتلقي وكل هذه الدالالت ال

بهدف االستمتاع بأوقات الفراغ من أجل تخفيف من بعض ضغوطات الحياة اليومية وأعبائها 
 المادية واألدبية.

وأما من الناحية االصطالحية فمن المالحظ أن المصطلحات والدراسات المختلفة في 
االجتماعية قد تأثرت وبدرجات متفاوتة كما وكيفا بالمناخ العام الذي حقل العلوم اإلنسانية و 

الثورة العلمية والتكنولوجية نتيجة حركة التصنيع  -بصفة مباشرة أو غير مباشرة-أفرزته
وتداعياتها المختلفة على المجتمع االستهالكي، خاصة في البلدان  الغربية. لقد أصبحت هذه 

 Des)والفرجة  عالمية االتصالية بمجتمعات الترفيهدها االالمجتمعات تعرف في بعض أبعا

Sociétés de loisirs et de spectacles  إن معظم خبراء االعالم واالتصال قد ،
ى إحد أن الترفيه والتسلية واالستمتاع هي اعترفوا من خالل تحليل العملية االتصالية

                                                           
3
الفيروز أبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط، دار الجيل، ،بيروت ،بدون تاريخ ، الجزء الثالث ،كلمة  

 رفه )ترفيه(.
4
 De COSTER.M et François Pichault, Le loisir en quatres dimensions : de la critique des 

théories à la formulation d’une sociologie, Eds. LABOR, Bruxelles, 1985. 
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إليه الجمهور المتلقي في العملية  عد هدفا في ذاته يسعىالوظائف الرئيسية لالتصال بل وي
االتصالية، في الوقت الذي تمثل فيه ظاهرة الترفيه عن الجماهير وتخفيف أعباء الحياة 

 . 5المادية واألدبية عنهم هدفا من أهداف القائم )القائمين( باالتصال إن آجال أم عاجال
يه )االتصال وفي نفس السياق يعرف صاحب معجم المصطلحات االعالمية كلمة الترف

الترفيه( بأنه:"النشاط الذي يؤدي الى توفير اللهو والتسلية لألفراد،وهو أحد أهداف االتصال 
 . 6الجماهيري"

في الواقع، وعلى الرغم من بعض الباحثين يحاولون من خالل عقد مقارنة بينما تتضمنه 
أساسية في الراديو  وسائل االعالم المختلفة االستدالل على أن الترفيه والتسلية هما مادة

والتلفزيون وبعض المجالت. في حين أن االتصال الترفيهي في الصحف اليومية يظل مادة 
ثانوية. كما أن األهمية الممنوحة لهذه الظاهرة االنسانية المجتمعية )االتصال الترفيهي( 

ذا هتتباين كما وكيفا من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر بل ومن جماعة إلى أخرى 
مع العلم أن أهميته قد تعاظمت في الدول الغربية بشكل ملحوظ نتيجة تطور تكنولوجيات 

في إطار المجتمعات الصناعية من جهة ،وتنامي الدراسات السيكولوجية  لاإلعالم و االتصا
والسوسيولوجية اإلعالمية والثقافية المتزامنة مع تنامي مطالب بعض الحركات والجمعيات 

لمدني الغربي ،التي تؤشر وبصفة متفاوتة على وجود نقلة نوعية )تطور أو في المجتمع ا
طفرة( فيما يتعلق بأنماط اللهو والتسلية والترفيه سواء أكان ذلك عن طريق االتصال 
الشخصي أو الجماعي أو من خالل وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيرية و على رأسها 

. لقد وصل األمر ببعض أبرز  (TV.reality)الواقع" التلفزيون وأخيرا وليس آخرا " تلفزيون
علماء السيكولوجيا والسوسيولوجيا المهتمين باالتصال نتيجة خبرات ذاتية وأخرى موضوعية 

                                                           
5

 55-54رشتي جيهان نظم االتصال: اإلعالم في الدول النامية، دار الفكر العربي ،ب.ت، القاهرة، ص 
6

 .65، ص1985اللبناني، القاهرة/بيروت، بدوي، احمد زكي ،معجم المصطلحات اإلعالمية، دار الكتاب المصري/الكتاب 
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 the civilisation of)  أن يصفوا الحضارة الغربية المعاصرة بحضارة الترفيه 

Entertainment)   .7   
هو وصفة غربية  تلفزيون الواقع""من خالل يتضح مما سبق أن االتصال الترفيهي 

الت آفي زوايا مدروسة مجموعة من  يتمظهر في فضاء مغلق أو مفتوح تنتشر ،معاصرة
جام ترصد على مدار الساعات األربعة والعشرين ولعدة أيام أو أسابيع حالتصوير المختلفة األ

 ،من كال الجنسين اأختيرو بديها أفراد يأفعال وردود أفعال عفوية كانت أم قصدية  مختلف
األفضلية في المكان  أي، يتعايشون أو يتنافسون فيما بينهم على تحقيق التميز والخصوصية

االفتراضي وهذا تحت ضغط التصويت االلكتروني الجماهيري. لقد  أو/و الزمان الواقعيو 
 كما وكيفا في العديد من القارات. بنجاح جماهيري متفاوت ىأصبح يحض

بنسخته العربية  "األخ األكبر"مي"أو يالشهرة التي واكبت برنامج "ستار أكاد ال ريب أن
فجرت جملة من ردود األفعال المختلفة حول " قد الجديد"داخل المشهد االعالمي العربي 

 في ظل العولمة االعالمية وبالديمقراطيةشكالية عالقة التلفزيون بالسلطة وبالمجتمع إ
الذهنية للمتلقي  وتداعياتها الظاهرة والكامنة على الصورة )الرأسمالية الليبيرالية الجديدة(

خاصة الفئات الشبانية الحضرية والريفية. فمثال قدرت بعض مراكز البحوث ، العربي والمسلم
رسال عن طريق المحمول وخدمات اإل في وطننا العربي أن االتصاالت التصويتية سواء

التويتر(على برنامج ستار ، أو شبكات التواصل االجتماعي )الفايسبوك(sms) القصيرة
 8:هو كما يلي 2003في بعض البلدان العربية عام ه وحد أكاديمي

 .مليون ومائة وخمسة وسبعين ألف اتصال 23:جمهورية مصر العربية -

 .مليون وخمسمائة وستة وثالثين ألف اتصال18لبنان: -

 .وتسعمائة ألف وثالثة وثالثين اتصال مليون16سوريا: -

                                                           
7
 - De COSTER.M et François Pichault, Op. Cit. 

8
 :راجع الموقع االلكتروني

http://www.aawsat.com/details.asp?article=43731@issueno=10519#.UTPYjmfyt py. 

 . 23.30. الساعة 08/03/2013يوم: 
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 .مليونا وثالث مئة ألف اتصال11المملكة العربية السعودية: -

 .ماليين وثمانية وسبعين ألف اتصال8األردن: -

 .العربية المتحدة:مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف اتصال اإلمارات -

 .الف اتصال300 الكويت: -

 .اتصال أالفاليمن:سبعة  -

عند الكثير من  "تلفزيون الواقع"في الوطن العربي يفيد أن  الميةاإلعواقع الحالة 
لذلك االحتكار والذي ال زال تمارسه  طبيعي ال رد فعلإما هو  العرب والباحثين اإلعالميين

ال يتجزأ  جزءكتوب لمكاألنظمة العربية الرسمية وبدرجات متفاوتة للمجال السمعي البصري وا
وما نجم عن ذلك من قمع الصورة  ،وية للفضاءات العموميةاالحتكارات السلطتلك لمختلف 

قدر  " المتحررة" األصواتتلك  بتخاصة كاإلبداعية، الرسمية وكبتها للحريات والمبادرات 
طار إخر في آهذا في حين قرأه فريق  .دلجأمكان من سلطة القهر المكان والزمان الماإل

 والحضاريوتقسيم المقسم(على الصعيد الثقافي  ئ)تجزئة المجز  الغربية اإلعالميةالعولمة 
انتاج المزيد من االستيالبات فيصبح الحديث ال عن اختالف  عادةإهدف بالقيمي 

 .وخصوصية أجيال بل ترسيخ وتجسيد فكرة الصراع ما بين األجيال

 إطارال في إ "تلفزيون الواقع"يديولوجي ال يمكن الحديث عن طار األوفي هذا اإل
أبعاد العولمة الثقافية في المكان  بعض فهم يتسنىصادي وسوسيوثقافي حتى سياسي اقت

 .والزمان

 سواء في الغرب أو في الشرق في ظل العولمة الرأسمالية تلفزيونين نجاح أي برنامج إ
 كإحدىسياسية اقتصادية وتجارية تسويقية  رهاناتطار إيندرج في  الجديدة( الليبيرالية

  .الحديثة والمعاصرة يةمظاهر العولمة االعالم

 برزطار قطاع خاص متنامي إفي  "تلفزيون الواقعـ"ما يسمى بربي علقد شهد الوطن ال
األنظمة  ثارها كما وكيفا على معظمآقليمية وعالمية حاسمة انعكست إفي ظل متغيرات 

في هذا السياق ف .من كال الجنسين خاصة الفئة الشبانية ، العربية واالسالمية ومجتمعاتها



 

14 
 

والجيوستراتيجي نشأت وتطورت كما وكيفا الكثير من القنوات الفضائية مدفوعة  الجيوسياسي
العربية عام  بتأثيرات ما قبل الحادي عشر من سبتمبر وما بعدها ليصل عدد الفضائيات

القطاع الخاص على  إلى%من ملكيتها 50تعود أكثر من ، عربية قناة 1049لى إ 2012
أصبحت كال من قناة  وقد، 1991كأول فضائية عربية ظهرت عام  اة "أم بي سي"رأسها قن

LBC  في قناتان متخصصتان كليا  2005عام  وقناة "نسمة" التونسية 2004اللبنانية عام
الفضائيات  وهكذا تحولت مثل هذه9مشرقا ومغربا. "ستار أكاديمي"نتاج وتسويق برنامج إ

متوسطة  وأعالمية صغيرة إمن مؤسسات  "تلفزيون الواقع"خاصة من خالل برامج  ،العربية
صورتها وصور  تسوق ،ذات رأسمال محدود الى مؤسسات كبرى بعضها عابرة للقارات

مباشرة أو غير بصفة  -وهي مدنية 10طار العالقات العامة.إفي  زبائنها )المستهلكين(
العملية  متكاملة في صاليةاتعالمية إلى ثالثة وسائط إاصة من الناحية التقنية خ -مباشرة

التلفزة )خاصة في أبعادها التكنولوجية  :هي تلفزيون الواقع""التأثيرية على مستوى برامج 
بالعامل االقتصادي من أهم  فكأن، "االشهارو  تقنيات السبر )خاصة االلكترونية(، الجديدة(

العوامل وراء هذا االقبال الجماهيري لتصبح الخلفية التسويقية من بين الفرضيات األكثر 
11."خاص بتلفزيون الواقع أي نسق مفاهيمي إليجادحضورا عند كل محاولة 

 

ال شك أن "تلفزيون الواقع"سواء في ثوبه الغربي أو العربي يعتمد على تمويل يتناسب 
طرديا مع شكل وحجم ومحتوى وأهداف القائمين على إنجاح المشروع بالمقاييس العالمية 

ل األعمال بعضهم جا)الغربية( قدر المستطاع. وعادة ما تتم عملية التمويل من قبل ر 
دي والتجاري الخاص والبعض األخر يفضل تعيين موكلين عنه معروف في القطاع االقتصا

يضطلعون بهذه العملية، مفضلين مراقبة "المشهد الثقافي" عن بعد كما هو حال بعض أمراء 
                                                           

9
 .2005مجموعة من الخبراء، أباطرة اإلعالم العربي )تقرير خاص(، مجلة فورباس،  

دار صفحات للدراسات والنشر  ستزادة حول هذه الفكرة راجع: الزرن جمال, االعالم العربي: الوعاء ووعي الهوية،لال10

في العالقات العامة"، مجلة . وانظر أيضا إرادة زيدان الجبوري، "مفهوم الصورة الذهنية 182، ص2007، دمشق، 1ط

 .172-166، ص ص2010أيلول، -(حزيران10-9الباحث اإلعالمي، كلية االعالم، جامعة بغداد، العدد)

11
 .188الزرن جمال، المرجع نفسه، ص
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الخليج. كما تستثمر شركات يملكها خواص تنتج أو تستورد مالبس أو عطورا أو 
في تسويق –غير رسمية بصفة رسمية أو-شريك مساهم  باعتبارهامستحضرات التجميل 

بعض منتجاتها من خالل تحفيز المشاركين )المتنافسين( في برامج "تلفزيون الواقع" على 
الظهور بهذه المنتوجات، خاصة المستوردة منها. كما تصبح شركات االتصاالت والخدمات 
الهاتفية ومحطات البث التلفزيوني طرفا حيويا في عملية التفاوض على نسب المحاصصة 

األرباح، خاصة وأن نسبة المشاهدة وردود أفعال الجماهير التصويت االلكتروني، ومن ثم و 
تقييم نجاح برنامج  عمليةفوز أو خسارة مترشح بعد من المقاييس األساسية بل والحيوية في 

. وبمناسبة الحديث 12من عدمه، أي إمكانية استمرارية "الصورة" أو موتها الظرفي أو األبدي
 16المكون من Academy      Starت ومخرجاتها المادية، حصد برنامج عن المدخال

( داخل اإلقليم الفرنسي وحده ما يفوق عن TF1حلقة والذي عرضته القناة الفرنسية األولى )
من جملة عائدات اإلشهار واإلعالن فقط، وهذا عندما جعلوها تتزامن مع  يورومليون  130

بداية أو وسط البرنامج وبوجه أخص يوم اختتام حفل التتويج المثير لـ"البطل". لقد وصلت 
مليون مشاهد  12.6إلى -حسب االحصائيات الرسمية-نسبة المتتبعين لهذا اليوم األخير 
. كما حطمت المكالمات والخدمات الهاتفية %80سين أكثر شكلت الفئة الشبانية من كل الجن

على سبيل المثال ال الحصر في هذه "الليلة الموعودة"  (sms) وخدمات الرسائل القصيرة
 .!مالين مابين مكالمة ومراسلة إلكترونية 3الفريدة في نظر الجمهور أرقاما قياسية بلغت 

من بيع مليون ألبوم من  6Mة الفرنسية وفي نفس السياق التسويقي تمكنت شقيقتها القنا
خارج عائدات اإلشهار واالعالن وخدمات الهاتف والبريد  Pop starأغاني منوعة برنامج 

 . ! االلكتروني

                                                           
12

 أنظرعلى سبيل المثال:

-WOLTON Dominique,Eloge du grand public, Eds. Flammarion, PARIS ,1990. 

-DEBRAY Regis, Vie et mort de l’image ,Eds. Gallimard, PARIS,1992. 
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 2000أما في البرتغال فقد فاز برنامج "تلفزيون الواقع" كأفضل برنامج تلفزيون لعام 
 13وهذا حسب تصويت الجماهيري االلكتروني.

ة تظل المدخالت والمخرجات الرسمية حول برنامج تلفزيون الواقع طي الكتمان وبالموازا
تبييض األموال واردة(، فمثال صرحت  عند أصحابها إال ما نذر )فرضية التهرب الضريبي أو

رسميا أنها رصدت أربع ماليين دوالر كميزانية إنتاج وبث في  LBCالقناة الفضائية اللبنانية 
رباح وهي تقدر بدون أدنى شك بعشرات الماليين من الدوالرات حين تحفظت عن ذكر األ

إلى الجاذبية الجماهيرية الكبرى التي أصبحت تمارسها بعض برامج "تلفزيون  وهذا بالنظر
أو الثانية  2003الواقع" وعلى رأسها برنامج "ستار أكاديمي" سواء في طبعته األولى عام 

 .2007عام 

 
 الواقع بين ضرورات التكيف وأسباب المقاومة الثقافية:تلفزيون المبحث الثالث: 

اإلعالم واالتصال في مقارباتهم حول  لوجيايذهب العديد من الباحثين في حقل سوسيو 
( إلى أن برامجه مثل "ستار أكاديمي" أو  Téléréalité)/TV. Realityمفهوم تلفزيون الواقع

في ظل العولمة اإلعالمية منوعة "األخ األكبر" على سبيل المثال ال الحصر لم تعد 
 ،تلفزيونية فحسب بل صارت وبامتياز ظاهرة مجتمع. لقد انقسمت الفئات الشبانية بين منبهر

متعاطف ومتواصل عبر شبكات االنترنت مع هذا الشباب أو تلك الفتاة باعتبارهم نجوم 
شبانية أخرى  هذا في حين وقفت فئات ،صاعدة وواعدة بالصوت والصورة إلى درجة اإلدمان

موقف الساخط والرافض بل والمهدد في بعض الحاالت لمثل هذه البرامج جملة وتفصيال. 

                                                           

لالستزادة حول الرهانات المالية والتسويقية لبعض أشهر برامج تلفزيون الواقع الفنية والثقافية في بعض دول االتحاد  13

 األوروبي راجع على سبيل المثال ال الحصر:

- Roux.D, j.p. Teyssier, les enjeux de la Télé-réalité, Eds. Economica, PARIS, 2003. 

- TERARD, C., Carrière. S., L’officiel de la télé-réalité, Eds. Adcan, PARIS, 2003. 

- Montiel Bernard,Télé-réalités,  Collection La Noria, eds.Labor Paris, 2004 

- Bartherotte Philippe, L’avocat du diable : le procés de la télé-réalité, Eds Jacob 

Duvernet, Paris 2012. 
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العنكبوتية بالصوت والصورة على مستوى مواقع الويب العربية  الشبكاتوهكذا اصبحت 
مساحات واقعية أو/و افتراضية للحوار والدردشة أو حلبات للصراع والجدل بين مؤيد 

عالميين وباحثين وسياسيين من داخل بل حتى  ومعارض النخبة المثقفة من مفكرين وا 
السلطة وخارجها لم يدخروا جهدا في التفاعل عن قرب أو عن بعد وبدرجات متفاوتة كما 
وكيفا مع هذه الظاهرات اإلعالمية الجديدة، وهذا إما بدافع من فضول أو بدافع من إعجاب 

زيون الواقع"إلى السطح مواقف متباينة يعتمد حقيقي أو مصطنع. لقد افرزت برامج "تلف
بعضها في قراءتها للمشهد الثقافي على مرجعية ثقافية دينية وأخرى ذات نزاع تحريرية 

 ليبيرالية.
في الواقع يبدو المشهد السيميائي العربي على مستوى برامج "تلفزيون الواقع"، خاصتا 

أكثر تناقضا. فهو يتمظهر في بعض كأمر واقع  االعالميةمع فرض العولمة االتصالية 
الحاالت في شكل منح امتيازات خاصة، أو في شكل رضوخ لضغوطات داخلية من 
جماعات المصالح، أو خارجية سياسية تنادي بـ"اإلصالح والدمقرطة"، أو انصياع لبنود 
ى الشراكة التي تشرط تحرير السوق ومعه تحرير ملكية وسائل االعالم واالتصال بعناوين شت

 أبرزها شعار الحرية والديمقراطية التشاركية.

إذن مع هذه األدوار اإلعالمية والتسويقية الجماهيرية الجديدة التي يراها العديد من المهتمين 
( والقسر La répressionبالشأن اإلعالمي والسوسيولوجي كرد فعل طبيعي ألشكال القمع )

(La contrainte( والرقابة )La surveillance )(  والعقابLa punition المسلطة )
وبدرجات متفاوتة شدة وضعفا من قبل معظم األنظمة العربية واإلسالمية الرسمية على 
الفضاء العمومي من خالل مختلف األجهزة األيديولوجية للنظام الحاكم )وليس الدولة(. كما 

ليات العولمة جاءت بوادر ومظاهر هذا التحول البنيوي والوظيفي متزامنة مع ضغوطات آ
)الرأسمالية الجديدة( ذات المنحى الليبرالي بعناوين شتى كاإلصالح، إعادة الهيكلة، تحرير 

 القطاع العمومي، التنمية المستدامة، الشراكة والديمقراطية.
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لقد أصبح ثالوث "التحرير، الليبرالية والخصخصة" من أبرز الوسائل االستراتيجية األكثر 
سياسية واالقتصادية والثقافية التي نادى بها كال من مستشار الرئيس حضورا في البرامج ال

(، ومستشار مارغريت تاتشر وصاحب M. Friedmanريغان االقتصادي ملتون فريدمان )
( في بداية الثمانينيات من F. Von. Hayeckجائزة نوبل في االقتصاد فريدريك فون هايك )
م ومحاضراتهم في مختلف المؤسسات السياسية القرن المنصرم. فهما قد أكدا في دراساته

واالقتصادية واالستخباراتية في أمريكا وأوروبا وبعض بلدان العالم الثالث على أنه كلما 
تمتعت المشروعات المختلفة بحرية أكثر بشأن استثماراتها "العقالنية" كلما كان النمو أكبر 

ت تسمى الليبرالية الجديدة تهذيبا ومن ثم الرفاهية االجتماعية أكثر ديمقراطية. وأصبح
)اقتصاد السوق( تنتشر حثيثا في مختلف الدول الغربية ليتبناها معظم زعماء ورؤساء وملوك 
دول العالم الثالث رغبة أو رهبة، فـ"المغلوب مولع باتباع الغالب" وهو ما ينطوي على أهمية 

الغرب بقوله: "لقد أصبح خاصة ملفتة للدهشة لخصها أحد أبرز خبراء المستقبليات في 
 .14( هستيريا دولية"The privatizationالتحويل للملكية الخاصة )
( وليدة الثورة الصناعية األولى والثانية وكنتيجة L’Etat nationفإذا اعتبرنا الدولة الوطن )

 حتمية لفصل الدين عن الدولة، فإن العولمة أو بكلمة أدق الرأسمالية الليبرالية الجديدة هي
وليدة الثورة الصناعية الثالثة وكنتيجة لفصل األمة عن النظام الحاكم، عن الدولة. ومن ثم 
فصل تعسفي للمقومات الثقافية والحضارية لألمة )تفكيك بنيوي ووظيفي مفتعل( األمر الذي 
شرعن للثقافة األجنبية عملية اختراق ومزاحمة الثقافة التقليدية في المكان والزمان نجم عنه 

ستالب ثقافي بين األفراد والجماعات داخل البيئة الواحدة. فبفضل التكنولوجيا المرتبطة ا
بالتكتالت السياسية واالقتصادية واالستخباراتية تنامى ترابط الشبكات الجديدة لالتصاالت 
الدولية حيث جعل من عملية تدويل الثقافة الغربية حتمية تكنولوجية ثقافية وسوسيوثقافية 

                                                           
14

توفلر ألفن، تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة، تعريب ومراجعة فتحي بن شتوان ونبيل عثمان، مكتبة  - 

 .336، ص 1996طرابلس العلمية، الطبعة الثانية، طرابلس، 

شومان، فخ العولمة، االعتداء على الديمقراطية والرفاهية، ترجمة عدنان عباس علي، سلسلة  هانس بيتر مارتن وهارالد

 .202-201، ص 1998(، الكويت 238عالم المعرفة )العدد 
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لحدود سواء أكانت مادية أم غير مادية بسهولة أكبر، فاتحة فضاءات جديدة تخترق ا
لالتصال والتبعية الثقافية والحضارية المبرمجة وهو ما اصطلح على تسميته بالفضاء 

. لقد أصبحت وسائل اإلعالم واالتصال  (L’espcace Cybernétiqueالسبرنيتي )
عالمي )إدمان معولم( من خالل تنميط الجماهيري تساهم أكثر فأكثر في خلق مستهلك 

عملية االستهالك العالمي بالشكل والمضمون الذي يخدم المصالح السياسية االقتصادية 
للشركات العابرة للقارات أو المتعددة الجنسيات. إنه "الوطن" أو "أرض الميعاد" الذي 

لوماتية، خاصة أصبحت تصوره وترسم معالمه اآلنية والمستقبلية شبكات االتصاالت المع
اإللكترونية برعاية رسمية أو غير رسمية من قبل خبراء في الدبلوماسية العامة يعملون في 

 دوائر االستخبارات العالمية الكبرى. 
ية و ضمنية تفسر عمليات اختراق من جملة المؤشرات الدالة على وجود بصمات علن

سوسيوثقافي للكثير من مؤسسات ستغالل متواصلة على المستوى السياسي االقتصادي والاو 
من   CIAإنتاج المعرفة واإلعالم من قبل األجهزة العنكبوتية لوكالة االستخبارات األمريكية 

خالل فروعها الداخلية و الخارجية العابرة للقارات هو فحوى أحد التقارير المنشورة من قبل 
والحيلولة  ةارات األمريكيهذه الوكالة على شكل بنود قانونية تحت عنوان "إصالح االستخب

. 2005دون وقوع اإلرهاب" و قعه الرئيس األمريكي جورج بوش )اإلبن( في شهر يناير
الربط بين الدبلوماسية العامة  يدعو هذا التقرير ذي األبعاد االستراتيجية الطويلة المدى إلى

كالة المعقدة مشروع إصالح الشرق األوسط الكبير )الفوضى الخالقة( تحت إشراف هذه الو و 
مختلف المنظمات التي تتعامل معها رسمية أو غير رسمية, خاصة في العالم العربي و 

واإلسالمي. يتم هدا التدخل "الديبلوماسي الجديد" تحت غطاء مفهوم الديبلوماسية العامة 
أحدث نظريات و نماذج سيكولوجية ترتكز فيها العالقات العامة االستخباراتية على 

ت اإلقناع و التأثير في المكان ية وأنثروبولوجية أمبريقية المنوطة باستراتجياسوسيولوجو 
الزمان. الهدف االستراتيجي )القريب و البعيد( هو الدفاع عن المصالح األمريكية و تحسين و 

كا )الديموقراطية األمريكية(, خاصة في بيئات ذات أغلبية مسلمة. و تتجلى معالم يصورة أمر 
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ار على مستوى اإلعالم و االتصال كما جاءت في التقرير األمريكي )و قد المشروع باختص
 تجسد بعضها على أرض الوقع( هو كمايلي:

إنشاء أو تمويل صحف و محطات إذاعية و تلفزيونية خاصة، ناطقة بالغة العربية في  -
جهة المو  2004، وقناة الحرة عام 2002عام  ¨راديو سوا¨الدول العربية واإلسالمية مثل 

الفضائية و أخيرا   IBBمليون دوالر، ومحطة تلفزيون 82نحو الشباب العربي بتكلفة قدرها 
ليس أخيرا راديو "قوات االئتالف" )القوات المتعددة الجنسيات في العراق( يشرف عليها و 

 سكوت و بتمويل من البنتاغون. جيرالد.أ. الميجور
اإلعالم المطبوعة و اإلذاعية حيث خصصت رعاية زيارات متبادلة للصحفيين لوسائل  -

الخارجية األمريكية عدد من الزيارات ألساتذة إعالم عرب و مسلمين أثناء االنتخابات 
 لنقل التجربة اإلعالمية )الديموقرطية( األمريكية إلى بلدانهم. 2004األمريكية عام 

ألمريكي حيث بدأت ا ¨أسبن¨بية لصحفيين خواص أعدها معهديرعاية برامج و دورات تدر  -
واحي واشنطن حضرها نخبة متميزة بدورة في األقصر بمصر ثم تبعتها دورة مماثلة في ض

أخرى صاعدة من اإلعالميين العرب و األمريكيين كان بين محاورها مراجعة نقدية "بناءة" و 
 للذات من الطرفين.

لى بعض تقنيات تدريب دوري ألساتذة و صحفيين معروفين بتوجهاتهم الليبيرالية ع -
 التحرير واإلخراج الصحفي و التصوير و تقنيات المقابلة و السبر.

تقديم زماالت دراسية على مستوى شهادة الليسانس )البكالوريوس( أو ما بعد التدرج لبعض  -
الطلبة حتى يواصل تعليمهم في معاهد أو مؤسسات خاصة بالصحافة داخل بلدانهم أو في 

مليون دوالر كمبادرة وزارة الخارجية للشراكة في  1.7ها مبلغ أمريكا حيت خصصت حكومت
الشرق األوسط، خاصة "المبادرة من أجل إعالم تعددي في البلدان الناطقة باللغة العربية" 
حيث تقدم اإلدارة األمريكية من خالل فروعها "المدنية" مساعدات فنية )بنيات تحتية،أجهزة( 

ساهمة في عملية اإلصالح التشريعي اإلعالمي حيث و استشارت قانونية تهدف إلى الم
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استمر المشروع التطويري متجسدا في شراكة مع كل من الجزائر،تونس،المغرب،لبنان، 
 البحرين و أخيرا و ليس أخيرا قطر.

إنشاء منظمة دولية غير حكومية لتوفير تدريبات إعالمية للنساء العربيات.ففي شهر  -
سيدة و فتاة مصرية على تدريبهن على 13مج )مقابالت(مثال ساعد برنا 2003ديسمبر

بعض التقنيات المستعملة في الصحف األمريكية )نظري/تطبيقي( تحت إشراف جامعة 
ثيل النسوي في الصحافة العربية .بهدف زيادة التم(U.W.KENTUKY)وسترن كنتاكي 

ر خالل العامين مليون دوال1.7اإلسالمية حيث خصصت إدارة "جورش بوش" )اإلبن( مبلغ و 
2003-2004.15  

إصالح نظم التربية و التعليم من خالل عقد مؤتمرات داخل و خارج بلدان الشرق األوسط  -
مثل إنشاء "مدارس االكتشاف " في كل من األردن و قطر باستخدام التكنولوجيات التعليمية 

 الحديثة المتقدمة في الغرب.
دول المشرق و المغرب و الخليج حيث أقدمت  إنشاء مدارس تعليمية و تدريبية في بعض -

بعض السفارات األمريكية في دول عربية إسالمية بدفع تكاليف دراسة بعض الصحفيين 
العرب للغة اإلنكليزية في بعض المعاهد المتخصصة تابعة لها.و الهدف من ذلك هو 

اصر من الشباب تحسين التعليم الحكومي في الدول العربية و اإلسالمية، و التواصل مع عن
المسلم في سن مبكرة لتسهيل جذبهم للفكر األمريكي، ومن ثم  استغاللهم عند الحاجة 

 والحاجة أم االختراع.
إنشاء مواقع و مجالت إلكترونية مثل "النهج الدستوري و الديموقراطيات الناشئة"، وهي  -
اإلنكليزية، تصدر  لغةلفي قضايا الديموقراطية با حدى المجالت اإللكترونية المتخصصةإ

تتناول باستمرار  شهريا عن مكتب برامج اإلعالم الخارجي في وزارة الخارجية األمريكية،

                                                           

 
15
  .../ar.wikipedia.orgللتنمية_الدولية_األمريكية_الوكالة المصدر:موقع وزارة الخارجية األمريكية: 

 .15 30:على الساعة:  2013مارس  08الولوج:  تاريخ
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أجندة السياسية الخارجية األمريكية، قضايا  خمس محاور رئيسية بعنوان: مواقف اقتصادية،
هذه عالمية، قضايا الديموقرطية، و المجتمع األمريكي و قيمه، و قد ترجمت العديد من 

المجالت إلى العديد من اللغات كالعربية ،الفرنسية،االسبانية ، الفارسية ، الصينية و أخيرا 
 16وليس آخرا الروسية.

هكذا أصبح ملف اإلعالم العربي و اإلسالمي أكثر من أي وقت مضى يخضع لعملية 
كيفا ما و تهجين وتدويل كونه أحد المداخل الحيوية في عملية إصالح الشرق األوسط الكبير ك

وفق برامج مدروسة سلفا باعتباره )حسب الخبراء األمريكيين( أداة إصالح فعالة ستمكنه من 
خروجه أو بكلمة أدق إخراجه و لو جزئيا من سيطرة الحكومات العربية و اإلسالمية التي 
ه تمادت في توظيفها لإلعالم واالتصال بما يعيد إنتاج االستبداد السياسي الثقافي و لتحويل

إلى ملف دولي )عملية تدويل(  شبيه بقضية الشرق األوسط أو غيرها من القضايا الدولية 
.المعقدة التي كانت )و الزالت( تستدعي تدخال دوليا باسم حقوق اإلنسان والديمقراطية

17
 

وبما أن اإلعالم الفضائي العربي واإلسالمي من خالل برامج "تلفزيون الواقع" أصبح يؤدي 
أحد األدوار الهامة في عمليات تشكيل الصورة النمطية قد تقترب أو تبتعد عن الوعي 
األصيل والخالق، فيمكن القول أن مقاربات الفضائيات العربية واإلسالمية إلشكالية العولمة 

الليبرالية الجديدة( تؤشر علنا وضمنا على وجود "تهديد حقيقي" لخصوصيات )الرأسمالية 
األفراد والجماعات داخل مجالها الثقافي الحيوي وخارجه. لقد برزت مظاهر هذا التحدي 
الثقافي والحضاري الغربي على الواجهة اإلعالمية واالتصالية العربية واإلسالمية من خالل 
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مالحظة هامة: يفرض التقرير على وزارة الخارجية األمريكية و مجلس أمناء اإلذاعات الدولية المشرف على هذه   

المحطات المختصة في البث اإلذاعي و التلفزيوني رفع تقارير في فترات منتظمة إلى الرئيس األمريكي عن مدى جهود 

المبذولة من خالل العمل اإلعالمي و مختلف التحديات المهنية و األخالقية في المكان و الزمان حالة بحالة)دولة  التواصل

 بدولة(.
17

دون وقوع اإلرهاب  ستزادة حول قانون" إصالح االستخبارات األمريكية و الحيولة. لال 98لزرن جمال، المرجع نفسه،صا 

 "و غيره من التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية األمريكية للشراكة في الشرق األوسط، راجع: الزرن جمال ،المرجع نفسه،

.كما يمكن في هذا اإلطار المعرفي مطالعة تقرير التنمية البشرية العربية بمراجعة الكتاب الجماعي،التمويل 97-89ص ص

مجتمع المدني,منشورات مركز اإلسكندرية لحقوق اإلنسان و الجبهة الشعبية لمناهضة االمبريالية األجنبي لمؤسسات ال

 .2005والصهيونية،اإلسكندرية،



 

23 
 

ش كاليات إبستمولوجية قديمة وجديدة تستدعي المزيد من البحث إعادة إنتاجها لمفاهيم وا 
 والتحليل المعمق ومن أبرزها: 

 : الربط بين مظاهر العولمة و"الصليبية الجديدة".مفهوم الغزو أو االختراق -

: الربط بين "العولمة" وفقدان االستقالل الذاتي والهوية الثقافية للشعوب مفهوم السيادة -
 المستضعفة.

 La العولمي إلى إعادة إنتاج سلعنة ) : سعي الرأسمالهويةمفهوم ال -

marchandisation de la culture.مقومات الثقافات المحلية والوطنية ) 

 بين اإلسالم و"العولمة" في المكان والزمان. مفهوم التعارض الموضوعي -

 : الربط المباشر بين العولمة والفكر الصهيوني.مفهوم تهويد العولمة -

: العولمة هي هيمنة أمريكية مستديمة ومن ثم العولمة هي الحليفة مركةمفهوم األ -
 االستراتيجية إلسرائيل في المكان والزمان. 

: "العولمة" كعقبة حقيقية في طريق تحقيق تنمية مستقلة مفهوم التنمية المستحيلة -
( إلى Process)العولمة تعيد باستمرار إنتاج الحلقة المفقودة( نتيجة تحولها من عملية )

 مفهوم الربيع العربي(. وأخيرا وليس آخرا، Stato quo( فأمر واقع )Conditionحالة )
 )الثورات العربية...(.

وهكذا تصبح "العولمة" في معظم سياقات التعاطي اإلعالم العربي واإلسالمي حديث علني 
اقعية أو ضمني بالصوت والصورة التقليدية واإللكترونية عن مختلف التهديدات الو 

واالفتراضية القريبة والبعيدة على مصير ثقافة األمة العربية واإلسالمية ومستقبلها كما 
 .18وكيفا
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 لالستزادة حول بعض أبرز هذه المقاربات اإلعالمية في ظل "اإلعالم الجديد" راجع على سبيل المثال:  - 

، ص ص 2002ية، دار الفكر المعاصر، الطبعة األولى، دمشق، بيروت، مهنا فريال، علوم االتصال والمجتمعات الرقم -

381-385. 

مالحظة: هناك مفاهيم فرعية عديدة متعددة تنضوي تحت هذه المفاهيم الرئيسية المتداولة رسميا في مختلف الفضائيات 

 العربية واإلسالمية كما وكيفا.

 .200-117، ص ص 2001لفكر العربي، الطبعة األولى، بيروت، خريسان، باسم علي، العولمة والتحدي الثقافي، دار ا -

 .1993الدباخ مصطفى، الخداع في حرب الخليج: معركة اإلعالم، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان  -
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لقد أصبحت كل عمليات العرض والطلب والمنافسة داخل األسواق المحلية اإلقليمية والعالمية 

ملية في ع-بصفة مباشرة أو غير مباشرة-تتعولم لتشكل مؤشرات سياسية واقتصادية تساهم 
انتشار ظاهرة العولمة السياسية االقتصادية الثقافية في كل االتجاهات كما هو موضح في 

 19الشكل التالي:

 

 
 
 

 عولمة االستراتيجية عولمة المنافسة عولمة العرض عولمة الطلب
تجميع الطلب على  -

 المستويات المحلية
لتشكيل الطلب على 

المستوى العالمي 
(Convergence) 

نفس السلعة لشرائح  -
 متباينة جغرافيا 

تنميط المنتجات  -
والخدمات على المستوى 

 العالمي.

النظام الجديد  -
 لتقسيم العمل دوليا. 

التخصص في  -
 صناعة المكونات. 

السرعة الفائقة  -
النتقال عوامل 

 اإلنتاج. 

اتجاهات التعاقد  -
من الباطن للسلع 

 النهائية. 

التحول من الميزة النسبية  -
 إلى الميزة التنافسية. 

التحول من المنافسة  -
 المحلية إلى العالمية. 

بروز ظاهرة االرتباط  -
الدولية 

(Interdependency.) 

سرعة االنتشار الجغرافي  -
 لظواهر الرواج والكساد.

اتساع انتشار التحالفات  -

التحول من وفورات  -
إلى  « Scale »الحجم 

وفورات العمل أو النطاق 
« Scope ». 

تحويل األنشطة من  -
مكان آلخر طبقا 
للتغيرات في األجور 

 والخدمات.

مساندة الشركات  -
التابعة بعضها لبعض، 

                                                                                                                                                                                     
 .1992البزاز سعد، حرب تلد أخرى: التاريخ السري لحرب الخليج، دار األهلية للنشر والتوزيع،  -

 
19

لوجه الجديد للشركات العالمية، مجلة أخبار اإلدارة، نشرة فصيلة تصدر عن المنظمة العربية عبد العزيز الشربيني، ا- 

 .1، ص 1997للتنمية اإلدارية، العدد التاسع عشر، حزيران، 

 مؤشرات انتشار ظاهرة "العولمة"
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 مالبس الجينز. -

مطاعم الوجبات  -
 السريعة. 

 الكوكاكوال والبيبسي. -

 الخدمات اإلعالنية.  -

خدمات القنوات  -
 الفضائية. 

التركيز الجغرافي  -
لعملية البحوث 

 والتطوير. 

التبادل الواسع  -
للتكنولوجيا وخاصة 
بين دول )أمريكا 
واالتحاد األوروبي 

 يابان(وال

 االستراتيجية.

استخدام التجارب األهلية  -
 منافسة العالمية.في ال

خاصة في طرح 
المنتجات والخدمات 

التغطية  الجديدة  في
الكاملة لألسواق 

 العالمية.
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بصفة مباشرة -ال ريب أن تقاطع هذه المقاربات والمعطيات ومعها "مجتمع المعرفة" يساهم 
في جعل اإلعالم العربي واإلسالمي سواء أكان تابعا للقطاع العام أو  -أو غير مباشرة

الخاص تتقاذفه أمواج وتيارات التدويل طبقا لخريطة طريق إصالح الشرق األوسط الكبير، 
بل القوى الغربية الكبرى الهادفة إلى المزيد من االختراقات وتفكيك البنى وهذا برعاية من ق

الثقافية التقليدية بما يكرس فكرة الهيمنة والتبعية وبدرجات متفاوتة كما وكيفا. وفي هذا 
السياق التكنولوجي األيديولوجي المعقد يتموضع أكثر من مدخل في عملية التعاطي العلمي 

ع التطورات التكنولوجية وآثارها السيكولوجية والسوسيولوجية )الثقافية واأليديولوجي، خاصة م
والحضارية( التي تشهدها الوسائط االتصالية من تغيرات وطفرات كمية وكيفية ومنها 
الفضائيات وشبكات التواصل االجتماعي )األنترنيت، الفايسبوك، التويتر، السكايب...( بكل 

جاه عالم األفكار عالم األشخاص وحتى عالم األشياء ما تحمله من إيجابيات وسلبيات ت
 المألوفة في البيئات، خاصة تلك البيئات المستقبلة )العالم العربي واإلسالمي(.

الملف لالنتباه أن ظاهرة "تلفزيون الواقع" في الثقافة الغربية اقتحمت الفضاء العمومي 
رضت نفسها كأمر واقع في والخاص وبدرجات متفاوتة شدة وضعفا في وقت مبكر. لقد ف

شكل ندوات وملتقيات وكتب ومقاالت وتغطيات يومية مستمرة كشكل من أشكال 
أنثروبولوجية المعيش اليومي. هذه الظاهرة االتصالية  اإلعالمية "الجديدة" صارت تحضى 
تدريجيا بنسب مشاهدة عالية تفوقت على الكثير من البرامج التلفزيونية ذات المواضيع 

دية المستهلكة، خاصة بإطالالتها على الحياة الخاصة )الفضاء الخاص( لألفراد أو التقلي
ثنية المنعزلة عن الفضاء العمومي. هذه الحتمية لجماعات كاألقليات الدينية أو االا

التكنوسوسيوثقافية "الجديدة" دفعت بمختلف المدارس النقدية في أوروبا وأمريكيا كمدرسة 
ة الطروحات السوسيولوجية الوظيفية، خاصة وأن الحتمية التكنولوجية "فرانكفورت" إلى مساءل

أصبحت تساهم بشكل ملحوظ في عملية إعادة إنتاج التضليل والتسلط والعنف الرمزي 
وترسيخ قيم االمتثالية في الوقت الذي شككت هذه المقاربات النقدية في الكثير من المقوالت 

االتصالية التقنية ستؤدي حتما إلى دعم وترقية الوظيفية التي مفادها أن التحديثات 
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. لقد استندت الكثير من المقاربات النقدية في 20الديمقراطية التشاركية في المكان والزمان
البلدان الغربية )والزالت( في علوم اإلعالم واالتصال إلى العديد من الدراسات الميدانية سواء 

 إيراد بعضا منها على سبيل المثل ال الحصر.أكانت وصفية تحليلية أو مقارنة حيث يمكن 
 1980( عام Barnett and Mc Phail: دراسة كال من برنيت وماك فيل )كندا -1

حول تأثير تعرض الشباب الكندي للمواد التلفزيونية األمريكية على إدراكهم لهويتهم 
 1982( عام Granzbzerg(، ودراسة غرانزبرغ )National identityالوطنية )

( ومدى تأثير Algonkian Indians of Canadaأفراد إحدى قبائل الهنود )على 
 .21(National cultureبرامج التلفزيون األمريكي على ثقافتهم األصلية )

حول مدى تأثير المواد  1978( عام Beltran. I: دراسة بلترن )أمريكا الالتينية -2
 .22التلفزيونية األمريكية في بعض بلدان أمريكا الجنوبية

 1990( عام Kang and Morgan: دراسة كال من كانغ ومورغان )كوريا الجنوبية -3
حول مدى تأثير التعرض لبرامج التلفزيون األمريكية على اتجاهات عينة من الشباب 
الكوري )أدوار النوع، القيم األسرية واالتجاهات الثقافية(، ودراسة أجراها كال من 

( في نفس العام على عينة من الطالب Tamborini and Choiتمبوريني وشوا )
)قناة تتولى إدارتها القيادة العسكرية  AFN.TVالكوريين المشاهدين للقناة األمريكية 

وتتبع وزارة الدفاع األمريكي هدفها ربط الجنود األمريكان بوطنهم األصلي. كما تعتبر 
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 لالستزادة حول هذا الموضوع، راجع مثال:  - 

Marcuse Herbert, L’homme unidimensionnel, traduit de l’americain par Monique Wittig, 

revue par l’auteur. Coll. « Arguments » , Eds, de minuit, Paris, 1968, 281 p. 

Marcuse Herbert, Culture et société, traduction de Gérard Billy, Daniel Bresson et Jean 

Baptiste Grasset, éds. De minuit, Paris, 1970, 187p. 
21

 - Barnett, G. and Mcphail, An examination of the relationship of United States television 

and Canadian identity, international journal of interculturel relations, Vol. 4, 1980, PP.213-

232. 

Granzberg, G. Television as story teller : The Algonkian Indians of central Canada, journal of 

communication, Vol, 32, NL, 1982, PP. 34-52.  
22

 - Beltran, I, TV. etchings in the minds of Latin American, Gazetta, Vol. 24, 1978, PP. 61-

85. 
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ون اللغة من القنوات األكثر مشاهدة والسيما من الطالب الكوريين الذين يتقن
 .23اإلنجليزية(

على عينة من الطالب  1987( عام Tan and Tan: دراسة تان وزوجته )الفليبين -4
الفليبينيين حول مدى تأثرهم ببرامج التلفزيون األمريكية )القيم األسرية واالتجاهات 

 .24الثقافية(

التلفزيونية حول مدى تأثير البرامج  1970( عام Tsai: دراسة الباحث تسي )تايوان -5
األمريكية على بعض مقومات الثقافة األصلية لعينة من األطفال في جزيرة 

 .25"فورموزا"

(  Pingree. S and Hawkins: دراسة أجراها كال من بنغري وهاوكنز )أستراليا -6
طفلة حول مدى تأثير مشاهد منتقاة من برامج  1085على عينة ضمت  1981عام 

يمة على إدراك وسلوك أفراد العينة تجاه العالم الوضيع تلفزيونية تتضمن العنف والجر 
(Mean world)26 

( Hedinson and Windahiوينداهي ) : دراسة أجراها الباحثان هدنسن والسويد -7
حول مدى تأثير البرامج األمريكية المتلفزة على تكوين معتقدات لدى  1990عام 

 .27في السويدعينة من الشباب عن حجم العنف ومستوى الطموح المهني 
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 - Kang, J. & Morgan M, Culture clash, Impact of  USA Television  in Korea, journalism 

Quarterly, Vol. 65. N.2, 1990, PP. 431-438. 

Tamborini, R. & Choi, J, The role of cultural diversity in cultivation research « Insignorielli, 

n. & Morgan, M. (eds), « cultivation Analysis : New direction im media effects  research », 

1990, PP. 157-180 
24

- Tan, A, Tan, G. & Tan A. American T.v. in the philippines : A test of cultural impact, 
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، الصين، كوريا وأمريكا: دراسة مقارنة أجراها الباحث األمريكي مورغان األرجنتين -8
(Morgan عام )حول مدى تأثير البرامج التلفزيونية األمريكية على اتجاه  1990

 .28( لدى المراهقين في هذه البلدانSex roleأدوار النوع: )

 
حول تأثير البرامج التلفزيونية األمريكية خلصت ومن خالل استقراء هذا الدراسات الميدانية 

 وبدرجات متفاوتة إلى ما يلي: 
هناك معامل ارتباط إيجابي بين مشاهدة هذه البرامج األمريكية المتلفزة وتعزيز قيمتي  -أ 

 المنفعة والمادية باعتبارهما األكثر أهمية في حياتهم. 

ة وتعزيز صراع األدوار بين هناك معامل ارتباط إيجابي بين هذه البرامج األمريكي -ب 
 الجنسين داخل األسرة تجاه القيم واالتجاهات الثقافية األسرية في بيئتهم األصلية. 

هناك معامل ارتباط إيجابي بين هذه البرامج وتعزيز نسب االستهالك )األزياء  -ج 
 واألطعمة مثال( األجنبية.

يز العدوانية وروح المغامرة هناك معامل ارتباط إيجابي بين هذه البرامج األمريكية وتعز  -د 
 والمقامرة. 

 
أما في وطننا العربي واإلسالمي فهناك على سبيل المثال ال الحصر دراسات ميدانية أجريت 

 في كل من: 
 554شملت  1998: دراسة ميدانية أجراها الباحث وديع محمد سعيد عام اليمن -1

طالب من جامعة صنعاء حول مدى تأثير البث التلفزيوني الفضائي المستورد على 
 . 29القيم واتجاهات هؤالء الطلبة
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- Morgan M., Op. Cit., PP. 225-248.    
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وديع محمد سعيد، البث التلفزيوني الفضائي الفضائي الوافد إلى اليمن وعادات تعرض طلبة الجامعة له: دراسة ميدانية - 

 .216-215، ص 1998على طلبة جامعة صنعاء، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
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حول مدى تأثير البث  1993: دراسة أجراها الباحث ناصر الحميدي عام السعودية -2
 .30لمباشر على التربية في المملكة العربية السعوديةالتلفزيوني األجنبي ا

حول مدى تأثير البث التلفزيوني  1998: دراسة الباحث أديب خضور عام دمشق -3
 .31الفضائي المباشر على جمهور مدينة دمشق

: دراسة ميدانية مقارنة أجراها باحثون بإشراف اتحاد إذاعات تونس، األردن ومصر -4
"االنعكاسات الثقافية واالجتماعية للبث التلفزيوني األجنبي الدول العربية حول 

 .32المباشر على هذه الدول"

حول "سبر آراء الجمهور  1987: دراسة الباحث لطفي محرز الميدانية عام الجزائـر -5
تجاه التكنولوجيا الحديثة في الجزائر منها البرابول )الدش("، ودراسة الباحث نصير 

تأثير البث الفضائي المباشر على قيم المجتمع وثقافته  حول مدى 1995بوعلي عام 
جاءت بعنوان "البرابول )الدش( والجمهور في الجزائر: دراسة في عادات المشاهدة 

 .33وأنماطها والتأثيرات على قيم المجتمع وثقافته"

 
 : 34خلصت معظم هذه الدراسات الميدانية إلى عدة نتائج متقاربة تتقاطع قيميا كالتالي

 ك معامل ارتباط إيجابي بين هذه المشاهدة وتعزيز نسبة االستهالك.هنا -أ 
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، نقال عن وديع 1993ناصر، البث التلفزيوني المباشر وتأثيره على التربية في المملكة العربية السعودية،  الحميدي - 
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هناك معامل ارتباط إيجابي بين هذه المشاهدة وتعزيز التبرج والسفور خاصة عند  -ب 
 الفتيات.

 هناك معامل ارتباط إيجابي بين هذه المشاهدة وتعزيز العدوانية. -ج 

يخ قيم االمتثالية مثل هناك معامل ارتباط إيجابي بين هذه المشاهدة وتعزيز ترس -د 
 الخضوع، والخنوع لألمر الواقع )السلبية(.

هناك معامل ارتباط إيجابي بين هذه المشاهدة وتعزيز هبوط مستوى التحصيل  -ه 
 الدراسي نتيجة اإلدمان التلفزيوني على البرامج كاألفالم والمسلسالت الغربية. 

ن الواقع"، فرغم قلتها، خاصة على أما عن الدراسات العلمية الخاصة بتحليل برامج "تلفزيو 
مستوى المقاربات الميدانية إال أنه يمكن إيراد بعض المقاربات األمريكية والفرنسية والعربية 
كعينة قد تساهم في المزيد من تسليط األضواء على الكثير من المظاهر واآلثار القريبة 

ل مستوى السياسة واالقتصاد والبعيدة التي أفرزها الواقع اإلعالمي االتصالي "الجديد" ع
 واالجتماع والثقافة.

في أمريكا هناك قلق متنامي آلثار ظاهرة برامج "تلفزيون الواقع" دفعت بمؤسسات ومراكز 
بحوث وجمعيات المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر المحدق بالشباب، خاصة المراهقين 

 Kayser"كايسر فاميلي" )على مستوى صحتهم النفسية والعقلية، فمثال نشرت مؤسسة 

family)   المهتمة بالقضايا الصحية في الواليات المتحدة األمريكية تقريرا علميا توصل
الباحثون فيه إلى جملة من المالحظات السيكولوجية والسوسيولوجية تفيد بوجود أضرار كثيرة 

دين )رغم بعض اإليجابيات القليلة المسجلة( تؤثر حتما على صحة ماليين المشاه
)المدمنين( من أعمار مختلفة، خاصة الفئة المراهقة من كال الجنسين يمكن إيجازها فيما 

 يلي: 
على األهمية القصوى  -بصفة شعورية أو الشعورية-تركيز هذه البرامج "الواقعية"  -

 للمال والشهرة والمظاهر الجمالية كغاية وجودية. 
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الجنسي بل وحتى الممارسة تعزيز بعض األساليب المصنفة تحت عنوان التحرش  -
الجنسية دون ضوابط، خاصة عندما تنقل خلسة )كاميرات مخفية( مشاهد واقعية 
لبعض المشتركين في مواقف ذات خصوصية مثل تصويرهم أثناء تغيير مالبسهم أو 
نائمون مع بعضهم في غرفة النوم أو هم في عالقة حميمية )شبه عراة، يتبادلون 

 القبالت واللمسات(.

اضي القائمون على برامج "تلفزيون الواقع" في العدي منها عن حذف األلفاظ تغ -
 البذيئة أو التدخل بفض مواقف غضب أو شجار بين بعض المتنافسين إال ما نذر.  

بصفة شعورية أو -تعزيزها للروح العدوانية وروح المغامرة والمقامرة إذ هي تساهم  -
 على سلطة الوالدين أو أحدهما. في تعزيز روح التحدي والتمرد  -الشعورية

وفي هذا الصدد تذهب الباحثة "ماريا إيفانسين" )أستاذ مساعد في قسم االتصاالت بالجامعة 
األمريكية في العاصمة واشنطن( مؤكدة أن الخطورة األكبر تكمن في سعي المشاهدين، 

اعتقادا منهم أنها  خاصة األطفال والمراهقين إلى تقليد السلوكيات الموجودة في هذه البرامج
"حقيقية ومجربة" في المكان والزمان. كما يؤكد الباحث "روكيو ريفا دينيرا" )أستاذ علم النفس 
المرضي بجامعة إلينوي األمريكية( على أن خطورة مثل هذه البرامج "الواقعية" تكمن في 

ل( هي الطريقة ما يشاهدونه من مواقف )أفعال وردود أفعا إيحائها لألطفال والمراهقين أن 
المثلى للتصرف، خاصة عندما ال يجدون مصدرا موثوقا يستقون منه أفكارا ومعلومات تشبع 
فضولهم السيكولوجي والسوسيولوجي المعرفي وباألخص عندما ينذر أو يغيب الحوار كليا ما 

سية. هذا بين الوالدين أو أحدهما مع األبناء )األطفال والمراهقين( حول التربية العاطفية والجن
في الوقت الذي يرى فيه هذا األخصائي النفساني أنه باإلمكان جعل هذه البرامج )تلفزيون 
الواقع( مصدر إلهام وتميز إن تظافرت الجهود اإلعالمية والتربوية على احترام 
الخصوصيات وتنمية المواهب العلمية والمعرفية عند األطفال والشباب في شتى الميادين بدل 

 لى مظاهر اإلدمان المرضي في المكان والزمان.التشجيع ع
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أما إعالميا فقد كشف العديد من النقاد البارزين في مجال التلفزيون والسينما أن برامج 
"تلفزيون الواقع" "ليست حقيقية" بمعنى الكلمة. فقد نقلت صحيفة "الواشنطن بوست" األمريكية 

ناريو معد سلفا حول العديد من المواقف على لسان بعضهم أن لكل حلقة من هذا البرنامج سي
كالمداعبات والنكت والتعليقات من قبل مختصين في العالقات العامة )سيكولوجية االتصال 
واإلقناع والتفاوض(. وهذا ما دفع برئيس نقاد الكتاب السابق في هوليود "دانيال بيتري" معاتبا 

صف بأنها مرتجلة، ونعرف جيدا كيف بقوله: "إننا نشاهد برامج تلفزيون الواقع، والتي تو 
تكتب وتقدم". فهو ال يدعي أنها مزورة أو مختلقة )خيالية( جملة وتفصيال بل إنها نوع من 
أنواع "غسيل الدماغ"، خاصة عند توظيفها اإليحاء والتقليد والتقمص بطريقة سلبية كشكل 

د بهدف خلق من أشكال التالعب االجتماعي بالعواطف واألحاسيس وخصوصية األفرا
الفضول واإلثارة الجماهيرية من خالل "فضح األسرار ومحاكمة النوايا )غرفة االعتراف مثال(      

وما تجنيه هذه المؤسسات الخاصة من أرباح وشهرة بفضل هذه العملية السيكولوجية 
 .35المزيفة"

الظاهرة  في فرنسا وبالتعاون مع المعهد األوروبي لالتصال عقد مؤتمرا دوليا حول هذه
، جمع عدد 2003( عام U. Paris 9 : Dauphine"الجديدة" بجامعة باريس تسعة دوفين )

من الشخصيات العلمية والسياسية والقانونية والسوسيولوجية. تناقش المتدخلون من أوروبا 
وأمريكا بالتحليل والمقارنة محاور عدة منها: الصفة االقتصادية والتسويقية لبرامج "تلفزيون 

واقع"، المرجعية القانونية )اإلطار المؤسساتي( لإلدارة والمترشحين والمشاركين على مستوى ال
طبيعة العقود المبرمة مع مختلف األطراف المساهمة بالمقارنة مع مؤسسات سمعية بصرية 
تهتم بمجاالت أخرى. كما احتدم النقاش العلمي والمعرفي حول العالقة الجدلية بين تلفزيون 

أنثروبولوجية المجتمع الفرنسي   أو مجتمعات أخرى عرفت مثل هذه  سوسيولوجية والواقع و 
البرامج وهذا عبر بعض اإلشكاليات اإلبستمولوجية التالية: هل تعكس برامج "تلفزيون الواقع" 
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 لالستزادة حول القلق األمريكي من مار معظم برامج "تلفزيون الواقع"، راجع مثال الموقع اإللكتروني:  - 

http://albyan.co.uk/article.aspx?id=832   صباحا 12.00على الساعة  07/07/2013يوم  

http://albyan.co.uk/article.aspx?id=832
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 طبيعة المجتمع الثقافية؟. كيف يمكن تحديد مختلف مجاالت تدخل "تلفزيون الواقع"؟. هل
يمكن اعتباره ظاهرة ثقافية جديدة أم هو مجرد ظاهرة اقتصادية وتسويقية مآلها الزوال ولو 
بعد حين؟. هل يمكن اعتبار هذا الضرب من البرامج تكريسا آخر للهيمنة والتبعية، أي وجها 

 .36إعالميا اتصاليا لظاهرة العولمة )الرأسمالية الليبرالية الجديدة( في ثوبها األمريكي السافر؟

إلى مختلف  -رغم قلتها–عربيا لفتت االنتباه العديد من الدراسات حول "تلفزيون الواقع" 
األعراض الجانبية التي من المحتمل أن تزيد من عمليات تعزيز "التبعية" و"اإلدمان" 
وبدرجات متفاوتة الخطورة على الصحة النفسية والعقلة، خاصة الفئة الشبانية من كال 

ا السياق جاءت مقاربة الباحث ياسر خضيرة البياتي الموسومة بـ"الغزو الجنسين. وفي هذ
اإلعالمي واالنحراف االجتماعي: دراسة تحليلية لبرامج الفضائيات العربية"، والصادرة عن 
كلية المعلومات واإلعالم والعالقات العامة بجامعة عجمان باإلمارات العربية المتحدة عام 

لمباشرة وغير المباشرة، ومن أبرزها مختلف االختالالت البنيوية متزامنة مع اآلثار ا 2004
والوظيفية على مستوى األداء السياسي واالقتصادي، وما رافقه من أزمات داخلية وخارجية 
ثقافية وحضارية، اهتزت على إثرها صورة األنظمة الرسمية في معظم أقطار الوطن العربي 

د خيبت هذه األنظمة السياسية ظنه فكرا وسلوكا وعلى واإلسالمي، خاصة الفئات الشبانية. لق
 أكثر من صعيد تلخصت أبرز معالمها الثقافية والحضارية في هذه المقاربة السوسيو

 إعالمية: 
إن القاسم المشترك لمعظم برامج القنوات الفضائية العربية واإلسالمية يتمثل في  -1

عنف والخوف واإلثارة الجنسية، ظاهرة طغيان المواد الترفيهية، أفالم الجريمة وال
 وبدرجات متفاوتة في الخطورة النفسية والعقلية.
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ول هذه اإلشكاليات والمواضيع الخاصة بالتلفزيون عموما وتلفزيون الواقع على وجه الخصوص، راجع لالستزادة ح - 

                                                                                             .Roux. D., Teyssier J.P., Op. Citمثال: 
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بروز ظاهرة "البرامج الواقعية" أو ما اصطلح على تسميته بـ"تلفزيون الواقع" مستنسخة  -2
أو معدلة نسبيا تتقاطع في جرأتها على حساب مقومات الثقافة العربية اإلسالمية 

 األصيلة والخالقة. 

ت واضحة المعالم تشير إلى "تواطؤ" وسائل اإلعالم الرسمية )الحكومية هناك بصما -3
والخاصة( وبدرجات متفاوتة في تعميق "اإلمبريالية الثقافية"، خاصة األمريكية مثل 
التزايد المستمر لساعات البث األجنبي الغربي وأخيرا وليس آخرا ظاهرة تدفق 

 المسلسالت التركية، خاصة المتغربة منها. 

يز برامج "تلفزيون الواقع" "الجريئة" عمليات المحاكاة والتقليد واإليحاء والتقمص في تعز  -4
بعدها السلبي )المرضي( وما ينجم عنه من اضطرابات نفسية اجتماعية مثل: 

 االغتراب، القلق، إثارة الغرائز، الفردية، العدوانية، العزلة، األنانية، التمرد.

دانية شيوع جملة من الظواهر السوسيولوجية المرضية وبالنتيجة، توقعت المقاربة المي -5
منها: حراك سوسيواقتصادي جزئي أو كلي داخل األرياف والمدن، تنمية الروح 
االستهالكية للسلع والخدمات األجنبية، إضعاف الروابط األسرية، تراجع االنتماء 

 الثقافي والحضاري، ازدياد اليأس والقنوط واإلحباط.

د السلم العائلي واالجتماعي" على المدى المتوسط أو البعيد واردة بعنوان إذن فرضية "تهدي
، خاصة وأن التسابق غير المهني 37"التأثيرات القوية" لها ما يبررها حسب هذا الباحث"

المال العربي على نحو  الرأس واألخالقي إلى جذب الشباب ألسباب تجارية مادية، ودخول
لفني، بناءا على ثقافة "اإلثارة الواقعية".. فتقدم الصورة على سلبي، إلى اإلنتاج اإلعالمي وا

الدولة )النظام الحاكم( بتدخل القطاع الخاص يعتبره الكثير من اإلعالميين والباحثين ما هو 
إال تبادل لألدوار، فمن االستبداد والقمع والرقابة "العادلة" بصورة واحدة )قناة وطنية مشتركة، 

مع النظام االستخباراتي في صورته المستبدة )المهذبة( في صورة تعددية شكلية( إلى ق
"تلفزيون الواقع" مثال. كال الصورتين الواقعيتين أو االفتراضيتين تعيد إنتاجها المؤسسات 
األيديولوجية للدولة )النظام الحاكم(، األولى بالتدخل المباشر والثانية بمجموعة من األنساق 
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البياتي، ياسر خضير، الغزو اإلعالمي واالنحراف االجتماعي: دراسة تحليلية لبرامج الفضائيات العربية، كلية المعلومات 

 .2004واإلعالم والعالقات العامة بجامعة عجمان، اإلمارات العربية المتحدة، 

 .1991دار الحكمة، بغداد،  البياتي، ياسر خضير، احتالل العقول،

 .1999، عمان،1، حرب المحطات الفضائية، دار الشروق، ط2000البكري أياد شاكر، عام 
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. ربما 38ر بين قطاع خاص أو شبه خاص أو حكومي متسترواإلجراءات وتبادل األدوا
اكتشف بعض المستثمرين في البالد العربية واإلسالمية أن القطاع السمعي البصري، 
والتلفزيون ومنها برامج "تلفزيون الواقع" كفضاء عمومي غير مستثمر ثقافيا واقتصاديا بالقدر 

الفضول قد يساهم في عملية التفسير المتاح في البلدان الغربية. ومثل هذا االكتشاف و 
الجزئي لظاهرة تزايد القنوات ذات الطابع الترفيهي التي يسعى أصحابها حثيثا لجني األرباح 
أكثر من نشر القيم السياسية التي تعمل على حماية اإلنسان وصيانة حقوقه كفعل مؤطر 

مي، نابعة من مؤسسات بترسانة قانونية تعمل أجهزة مستقلة على تطبيقها في الواقع اليو 
 . 39منتخبة، تحترم الرأي والرأي اآلخر

 
 خاتمة: 

ن  ال ريب أن إشكالية كون التلفزيون فضاء اتصاليا عاما، كما هو حال "تلفزيون الواقع" وا 
كانت ملكيته خاصة، فهو في حاجة ماسة إلى المزيد من تظافر الجهود العلمية والمعرفية 

المقاصدي( على مستوى مختلف المراكز البحثية اإلعالمية بصفة أصيلة وخالقة )االجتهاد 
العربية الستخالص عناصر التشابه والتطابق وعناصر االختالف بين مجتمع عربي وآخر 
فيما يتعلق بفهم الجمهور العربي وطرائق استيعابه وتفسيراته للمفاهيم التي تروج لها 

ل بمدى التأثير الذي تمارسه شبكات الفضائيات في حقل العولمة بمختلف أوجهها وفيما يتص
التواصل االجتماعي المعقدة والمتشابكة وأثر ذلك على فعاليات اإلعالم الفضائي، فال شك 
أن هذه األنواع من األبحاث اإلعالمية ستفتح أفاقا جديدة في النشاط البحثي العربي 

لى تراث غني واإلسالمي من شأنها أن تصوغ نظريات تأثير إعالمي العربية مستندة إ
ت اعمن قرن، ومنطلقة من شروط المجتم لدراسات  اإلعالم واالتصال، تراكمت عبر أكثر

العربية النامية، في عناصرها المتميزة عن بقية المجتمعات الصناعية والنامية، وفي عناصر 
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 .223الزرن جمال، المرجع نفسه، ص  - 
39

لعياضي نصر الدين، "إشكالية الفضاء العمومي والتلفزيون في الدول العربية"، مجلة الصورة واالتصال، )مجلة  - 

عنى بالدراسات اإلعالمية واالتصالية يصدرها مخبر االتصال الجماهيري وسيميولوجية األنظمة البصرية، علمية محكمة ت  

 )بقليل من التصرف(. 200، ص 2012، سبتمبر 2و 1جامعة وهران، الجزائر(، العددين 



 

37 
 

 تشابهها وتطابقها مع مختلف المجتمعات اإلنسانية وسلوكياتها االتصالية في ضوء المتغيرات
 40البنيوية والوظيفية على الصعيد العالمي.
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