
 كمصنوع إيديولوجي    الفضاء اإلعالمي  

 حممود حيدر

 األيديولوجيا. ؛صاالتثورة االتي  ؛احلقل الكوني  ؛امليدياة: الكلمات المفتاحي  

الكربى يف السياسة واالقتصاد الت اته اهلائلة، بات أحد أبرز روافد التحوي اإلعالم بتقنيي  يف أني  مل يعد من ريب
ضها. وعلى هذه الداللة سيكون يف تشكيل املعرفة كها وحمري حمورها وحمري  أحيانًابل قد يكون  ،والثقافة والفكر والفني 

ة. ة صراع وتنازع، بني احملاور واألحالف الدوليي وتكوين األفهام، أو على العكس يف تدمري أنظمة قيم كانت مادي 
 ،الت اليت عكستها مرآة اإلعالمفة للتحوي كما تدعوه الفلسفة املعاصرة، هو الصورة املكثي « حداثيالعامل املابعد »

ر هلا، بقدر إىل فوضى ال حدود هلا. وهو بقدر ما جاءنا حبقائق ال جيوز التنكي  اا، وحمكومً لقد بدا هذا العامل ملتبسً 
اخالةة هذا العامل رهني االلتباس وامل أن يظلي  وغالب الظني ة. ة استثنائيي يي ينبغي التعامل معها جبدي  اما أنَبت أوهامً 

 من الزمن. اإضافي   ابني حقائقه وأوهامه، ردحً 

 احشدً  بشبكة هائلة من املعلومات، وهذا يعين أني  اا مكتظ  كوني    حقاًل « ةامليديا الفضائيي »لقد ُجعل العامل بـ 
. مل يعد مفهوم السيادة ة، بات اآلن ضمن دوائر الشكي شريي من املفاهيم اليت انتظمت العالقة بني اجملتمعات الب

ة مفتوحة، بفعل األسواق املشرتكة، ة املغلقة إىل دولة عامليي لت الدولة القوميي هو نفسه اليوم، بعدما حتوي  ة، مثاًل القوميي 
وحقوق اإلنسان، ة، والتنوير، واألخالق، صاالت. كذلك األمر بالنسبة ملفاهيم أخرى، كالعقالنيي وثورة االتي 

ا غدت أقر  ات معرفة، مل تعد على صفائها االصةالحي، وإني االختالف. فهذه مفاهيم وآليي  ة وحقي والدميقراطيي 
 ة التأويل.ة وقابليي صف بالنسبيي ة تتي إىل حمموالت ذهنيي 

املعاصر من ولسنا جند ما يعصم املواطن العاملي  ،متناهيا على األثري الالشيء يف العامل صار مفتوحً  كلي 
ة. غري  دينيي ة وحتي ة وثقافيي نه بأحزمة أمان حضاريي ة اللغة، والصوت، والصورة، سوى انتمائه وحتصي االمتثال جلاذبيي 

ات احتدام شديدة التعقيد، وسيكون على األقوياء والضعفاء خوض حر  ال هوادة ف على آليي ه يتوقي هذا كلي  أني 
ة يي امتالك احلري  ة وحقي من أجل احلفاظ على اهلويي  ابالنسبة لألقوياء، وطورً ستحواذ فيها، تارة من أجل اهليمنة واال

 بالنسبة إىل الضعفاء.

، حيث يظهر أني لو أخذنا املعيار الغريب ملقاربة اإلشكاليي  إعالم ما بعد احلداثة مل يعد  ة، لتوافر لنا مثال بنيي
ة ى فيه وبواسةته، العوامل األخرى األمنيي تجلي د عامل من عوامل التغيري، بل غدا العامل الرئيس الذي تجمري 
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ل من وجٍه آخر إىل وعاء فسيح، ُُتتزل فيه أدوات الصراع ة وسواها. ولقد حتوي ة والقيميي ة والسياسيي واالقتصاديي 
 ي يف صورة مدهشة.واملنافسة والتحدي 

على ما ميكن تسميته  ام واألخالق، يصري الكالم مشروعً ة الصلة بني اإلعالث يف جدليي وما دمنا نتحدي 
لت إىل أداة سيةرة هائلة حتوي  هذه اإليديولوجيا اليت ُشكَّلت عناصرها عرب التلفزة، ثي «. إيديولوجيا املشاهدة»

ة، لتقبض على ناصية األخالق وتديرها كما يُدار ع به من جاذبيي جه، مبا تتمتي تتي  تستحوذ على العقول واألفئدة. ثي 
 اإلعالن السلعي.

ل املعارف وأناط القيم، فصارت بذلك تتحوي  شبه وحيد لضخي  اة مصدرً ت شبكات التلفزة الفضائيي لقد أصبح
ها بسرعة هائلة، فال ة الصوت والصورة اليت تبثي ة، من خالل جعل مشاهديها أسرى جاذبيي ة هيمنة معنويي إىل قوي 

 نقةة من العامل. أن يرجئ شغفه مبعرفة ما حيدث يف أيي  ترتك ألحد

ق الصحايف واملراسل صارا بالنسبة املعلي  لني، يف هذا احلقل، هي أني واملالحظة اليت يوردها عدد من اخلرباء واحمللي 
 بالنسبة للمشاهد الذي تدور األحداث يف بالده للمشاهد كمن يأتيه باليقني املفقود، بل ومصدر طمأنينة حتي 

 ب لواعظعون خبشوع وترهي لصغرية، أشبه برعايا يتةلي هو بالذات، إىل درجة أصبح اجلالسون أمام الشاشات ا
 .أخالقي يرسم هلم طريق التعريف إىل ما هو اخلري وما هو الشري 

تها وسحرها يف ات الصارمة اليت ُتظهر جاذبيي لإليديولوجيي  ا تكنولوجي  هذا، فقد أمست التلفزة معاداًل ىل إو 
ر سلةانا املعنوي. ولو أشرنا ما تةوي ىل مجاهري عريضة، تتكاثر كلي ة تستند إة أسةوريي ا أشبه بتقنيي صورة حممومة. إني 

ة، ة، والفكريي اته الثقافيي نا إزاء ناظم إيديولوجي لـه اسرتاتيجيي ها، لوجدنا أني إىل العقل الذي يديرها ويشرف على بثي 
 املتكاملة.

ة األوىل ة يف القناة الفرنسيي التلفزيونيي ع أحد منتجي الربامج ، مل يتوري ذا اجلهاز اإليديولوجيي كتمثيل لعمل ه
أكرب من  اا، جلبنا عددً ي  ومادي  اما كان مستوانا متدني  كلي »عن البوح بةريقة إدارته لإلنتاج، فقال:  "ش.ئ.ة"

، رونيفكي ال  املشاهدين؟ هم على األقلي  فهل من الالزم أن نلعب دور األذكياء ضدي  ،املشاهدين. هكذا هي احلال
ات أخالقيي  ات الفاعل اإليديولوجي، تستهلي على هذا التمثيل لتقنيي «. اظحنن عن لعب دور الوعي ف فلنتوقي 

ليع، وقيم السوق. وهو اه جيب أن يهبط إىل دنيا التسشيء لدى الفاعل إيي  االستحواذ رحلتها من دون نزاع. كلي 
ى إىل ة، واالمتثال. األمر الذي أدي ع على القبول، واإلذعان، والةواعيما يشجي  كلي   ،هلذه الغاية ، إنشاءيوظف



ى العامل رة يف وقائعها ومعةياهتا، ليس على بلدان اجلنو  وشعو  ما يسمي ة، ذات آثار مدمي ظواهر دراماتيكيي 
 ة نفسها.، على اجملتمعات الغربيي أيًضا اا وأساسً الثالث فحسب، وإني 

فلسفة اإلعالم يف الغر   روجيه غارودي يف بداية التسعينات، مليا بنيي أني  وهذا ما الحظه الفيلسوف الفرنسيي 
ة وإىل اخلمول الدائر جتاه تنةوي على حتريض دائم وحاسم من أجل جتنيد املشاهدين باإلغراء، ودعوة إىل الغوغائيي 

نفسه ال يقصي حكاية  ة. التلفزيونتتالعب به الدعاية واإلعالنات، وأدوات نقل الثقافة اجلماهرييي  رأي عامي 
 ادة، وكلي روح نقي  ه يستسلم إىل احنرافات السوق، وإىل هتدمي كلي ه يصنعها بالتالعب هبا. مبعىن أني التاريخ، ولكني 

ها إىل ون حيال واقع اإلعالم يف جمتمعاهتم، مردي فون غربيي ة. املرارة اليت يفصح عنها مثقي فكر يشعر باملسؤوليي 
كثريين منهم راحوا    إني ة تنحو بسرعة مذهلة حنو االضمحالل األخالقي. حتي ربيي احلضارة الغ استشعارهم أني 
دة لعصر فساد التاريخ وتدهوره، كما كان األمر زمن ه عودة متجدي القرن احلادي والعشرين بأني  يصفون مستهلي 

مشروع إنسان قادر على  ة ساحقة، ال حيمل أيي ة وعسكريي هذا التدهور املوسوم هبيمنة تقنيي  احنةاط الرومان. وأني 
 إعةاء معىن للتاريخ وللحياة.

 ، وإن كان غري حاسم. ذلك أني ايبدو ضروري  « ةاجليولوجيا اإلعالميي »ة ملا جيوز وصفه بــ نقد الناخب الفرنسيي 
االعتبار ة بالغة التعقيد. فالنقد هنا ينةلق من مبدأ أخالقي وإعادة ة ذات حساسيي ى من منةقة معرفيي صورته تتأتي 

للسجال اهلادئ يف الثقافة،  رأس املال، على حنو ال يدع جمااًل ة للقيم، يف وقت تستعر فيه محى االستهالك ووحشيي 
 والفلسفة، والفكر، وقضايا البيئة ومصري اإلنسان.

 ة، ثي يات عامل احلرو  املدوي للفضائيي  واألخةر يف هذا الوجه، ما جيد ترمجته يف دخول اإلغراء اإليديولوجيي 
اهتمامه على  رة لإلنسان، بل ينصبي مبا تفعله األسلحة املدمي  إىل درجة ال يعود معها املشاهد يهتمي « ليشرعنها»

 .اهتا بنجاحي هبا هذه األسلحة مهمي ة اليت تؤدي يي الرباعة الفنـي 

 


