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Abstract

 The new media technology especially, the internet and satellite, did
 not only lead to erasing boundaries and barriers, but also to the
 development of universal global culture and participation between
 nations in its values and cultural activities. Satellite communication
 technology enables the world to know the international events and
 reacts with , while the internet gives access to facts and information
 in all fields which leads to a growth of the cultural awareness and
.development of knowledge

 The new media with its enormous characteristics and availability of
information will lead to changes in the society which may create va -
 ues, habits and traditions contradictory with those are prevailing in
 local societies , and this will be accompanied with change in minds,
thoughts and consumption types which what multinational comp -
.nies desire

 The importance of this study relies on its relation to new cultural
subjects as identity, globalization, conflict between civilization, inte -

 cultural and religious dialogues, subjects which attract the attention
.of researchers and those working in the media industry

This study raises the problem of new communication technology 
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among local cultures changing them to an international one which 
will not take into consideration the privacy and local identities esp -
cially among children and teenagers, an effect that requires enfor -
ing the local culture and identity in order to resist their melting or 
even disappearance.

This study raises a number of questions:

Does intercultural communication through multi • -media threat  
 en national identity?

What are expected impacts on different national cultures? Are    •
 they a kind of a required cultural augmentation or it has a   
 strong  effect that leads to a melting of one culture into an  
 other?

How many countries get benefit of this new technology and pre   •
 serve their culture and identity, while Arabs remain consumers   
 to this technology and not actively participating in it?

This study is an attempt to answer these questions. The study applies 
a comparative analysis and survey methods to help collecting data 
and information and conclude results in a scientific and organized 
way. 

The study is divided into three chapters  in addition to the results:
Chapter one: Communication revolution and new media
Chapter two: Cultural communication and its influence on identity 
Chapter three: the results of the technological revolution
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املألوف  اتصاهلا  البشرية  وإستعادت  الشعوب  بني  احلواجز  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  أسقطت 
ببعضها وانهارت حواجز االقتباس واإلقتداء واالنتقاء واالنبهار وانطلقت ثورة املعلومات تؤثر 
ال  وتفاعالت  حوارات  هناك  ليصبح  تعقيدات  أو  معوقات  دون  مستعد  هو  ومن  يرغب  من  فى 
مستمر،  حضارى  تفاعل  فى  الثقافات  كافة  تصهر  بوتقة  اإلنسانية  الثقافة  ولتصبح  تنتهى 
املستويات  كافة  على  قصرية  زمنية  فرتة  خالل  هامة  تغريات  العربية  اجملتمعات  وشهدت 
البنيان  على  األثار  من  الكثري  له  كان  مما  والسياسية  واإلجتماعية  واإلقتصادية  الثقافية 
اجملتمعى والبناء القيمى، كما كان له الكثري من األثار والتحوالت الثقافية فى احلياة وفى 

أشكال السلوك.

ومل تكن مصر مبعزل عن هذه التحوالت التى أحدثت حالة من االنفالت فى السلوك واالفكار 
البوصلة  الغوغائية وفقدان  الضوابط يصل ببعض فئاتها إىل شكل من أشكال  واخلروج على 
)1(  ومل يكن ذلك اال نوعا من أنواع اخللل أمام التغريات االجتماعية واالقتصادية التى شهدتها 

البالد فى السنوات االخرية على املستوى العاملى وعلى املستوى احمللى فعلى املستوى العاملى هبت 
رياح العوملة وما احدثته من اثار سلبية فى ارتفاع االسعار وظهور الشركات متعددة اجلنسيات 
الكثري  حتدث  لكى  سبتمرب  من  عشر  احلادى  أحداث  ثم   ، والثقافية  االجتماعية  والتحوالت 
العاملية  اإلقتصادية  األزمة  كانت  ثم  واالجتماعى  السياسى  املسار  فى  والتحوالت  االثار  من 
التى نالت الكثري من الدول املتقدمة ومازالت آثارها مل يتعرف أحد على مداها بعد ، وكانت 
الكثري  وافرزت  العشرون  القرن  أواخر  فى  حدثت  التى  اهلائلة  والتكنولوجيا  االتصاالت  ثورة 
من وسائل اإلعالم اجلديدة وأحدثت هى األخرى قدر هائال من النتائج والتغريات فى كافة 
أوجة احلياه وخاصة فى جانبيها االجتماعى والثقافى مما ترتب عليه خلل واهتزاز فى اجملتمع 

املصرى وكثري من اجملتمعات العربية. 

إتصالية  وسائل  من  أتاحه  مبا  وذلك  االتصال  عصر  علية  يطلق  نعيشه  الذى  العصر  وأصبح 
واملعارف  املعلومات  وانتشرت  مصراعية  على  وأنفتح  العامل  بعدها  تواصل  هائلة  تكنولوجية 
االتصال  صناعات  فى  املتقدمة  على اجملتمعات  يطلق  وأصبح   ، إليها  يسعى  من  لكل  واتيحت 
جمتمعات املعلومات متيزا هلا عن غريها من اجملتمعات التقليدية األخرى، واصبحت تكنولوجيا 

االتصال مسة العصر احلاىل ومظهر من مظاهر تقدمه. )2(

ونتيجة تزايد املعارف أصبح جمتمع املعرفة كنتيجة هلذه الثورة حقيقة تسعى إليها الدول 
املتقدمة والدول النامية على حد سواء حلاجتها إىل استمرار التطور والنمو وتشري التقديرات 
احلديثة للبنك الدوىل إىل أن 70 % إىل 80 % من النمو االقتصادى يرجع إىل االنتاج املعرفى 
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اجليد ويرتتب على ذلك أن تقدم اجملتمعات فى املستقبل القريب مرهون بقدرة اجملتمع على 
والتطبيق  العلمى  والنشر  العلمى  والبحث  والتعلم  والتعليم  خالل  من  املعرفة  فى  االستثمار 

التكنولوجى للمعرفة النظرية.)3(

لقد كانت تكنولوجيا املعلومات وثورة االتصاالت هى التى احدثت هذا التحول اهلائل فى تقدم 
اجملتمعات وذلك لطبيعة التكنولوجيا التى تساعد فى عملية االنتاج املعرفى. 

وإذا كان الفرد أو املواطن علية أن يتفاعل مع حميطه السياسى واالجتماعى واالقتصادى من 
خالل تواصل فعال مع ادارات حديثة تعى معنى التحول االسرتاتيجى فى احلكومات االلكرتونية 
وهو اجتاة حتمى المفر منه قد ينتج عنه بعض السلبيات جبانب نتائجه االجيابيةالعديده بيد 
ان ابرز النتائج السلبية هلذا اجملتمع هى حتول املعلومات إىل سلع بشكل يهدد اهلوية الثقافية 
بني  التوازن  لتحقيق  اربعة  مبادئ  وضع  مبحاولة  اليونسكو  تقوم  أن  إىل  ادى  مما   ، واللغوية 
الدول النامية والدول املتقدمة، وفى مقدمة هذه املبادئ احرتام اخلصوصية الثقافية وحرية 

التعبري وحق الوصول إىل املعلومات ، وبناء القدرات من خالل ضمان جودة التعليم . 

املفكرون  بال  شغل  قد  اجملتمعات  متيز  التى  الثقافية  واخلصوصية  باهلوية  املساس  ولعل 
والساسة والباحثون وليس اليونسكو فقط وبرزت تلك القضية منذ بداية النهضة ولكنها اليوم 
تربز حتت تأثري عامل قوى ال تستطيع اجملتمعات والدول إال التأثر به وهو ثورة االتصال التى 
انتجت الكثري من وسائل اإلعالم اجلديدة، فما هو احلال واجملتمعات بأسرها حتتاج هذه الثورة 
بنتائجها املعرفية والتكنولوجية وال تستطيع اإلستغناء عنها؟ من املؤكد أن هذه القضية حتتاج 

من املهتمني واملعنيني بقضايا الوطن البحث والتحليل وابداء االراء واالقرتاحات .

وترجع اهمية هذا املوضوع او هذه القضية إىل أهمية اهلوية وتأثريها على الفرد وعلى اجملتمع 
ان  بعد  والتطورخاصة  التنمية  لتحقيق  اجلوانب  هذه  وتقوية  والوطنية  اإلنتماء  حيث  من 
ابرزت اليونسكو فى دراساتها املختلفة أن التنمية الثقافية هى أقوى أنواع التنمية حيث تبدأ من 

الداخل وتعتمد فى جناحها على االرتباط باهلوية والذاتية الثقافية.      

ولعل االهتمام بهذه القضية وهذا املوضوع ايضا يرجع إىل أن اهلوية تقوى بتحقيق االمن القومى 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  بتحقيق  ويقوى  استقرارهم  األفراد  مبشاعر  يرتبط  الذى 
واملالية والعسكرية والسياسية وهى قوى تستطيع أن تتحرك بها الدولة على املستوى الدوىل 
حيث تتعزز القوى الداخلية ملواجهة التحديات اخلارجية )4( فى الوقت الذى تعانى منه الدول 
املستوى  على  والسلبيات  املشكالت  من  كثري  من  العربية  الدول  وبعض  مصر  ومنها  النامية 
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الداخلى واالقليمى والعاملى والتى تنخر فى غطامها وتقلل من فاعليتها وقواها وابرزها عدم 
توحد الرؤى وعدم حتديد األجتاهات والتحديات التى تقابلها تلك الدول جبانب الغالء والفساد 
والبطالة وسيطرة وهيمنة قوى خارجية حتاول الفكاك منها دون جدوى مما ميثل اشكاليات 

هامة تتطلب التوحد واملصارحه والتصدى للعالج. 

الثقافية  اهلوية  اشكالية  ان  من  البعض  يؤيده  الذى  الطرح  فى  املوضوع  اهمية  ترجع  كما 
وبناء  لالستقالل  والكفاح  االستعمار  عصور  عن  والعوملة  االتصاالت  ثورة  عصر  فى  ختتلف 
بفضاء  ترتبط  االتصال  وثورة  العوملة  عصر  فى  الثقافية  اهلوية  أن  حيث   ، القومية  الدولة 
طبيعى والكرتونى تتفاعل فية فواعل اقتصادية وثقافية واعالمية وسياسية وانسانية فى عامل 
مرتابط – صرف النظر عن تناقضاته واختالالته التى ال تعاجل باالنعزال عنه بل االندماج فيه 

واملشاركة فى تعديل شروط توازناته وإعادة صياغة مفاعيله الداخلية .

موضوعا  ميثل  اجلديد  واإلعالم  االتصال  ثورة  وتأثري  الثقافية  اهلوية  موضوع  أن  جانب  إىل 
الثقافية  للهوية  موضوعيا  ذاتيا  نقدا  اليوم  ميثل  ولكنه   ، الوقت  نفس  فى  ومتجددا  قدميا 
املعرضة للتهديد أو التأثر اكثر من اى وقت مضى وما تنطوى عليه البنية الثقافية للهوية من 
مقومات قد تكون قابلة لالنكسار واالحنسار والرتاجع أمام التهديدات احلضارية والتكنولوجية 
املنجزات  املواجهة واالستفادة من  القدرة على  إذا كان لديها  إال  االتصال  التى أحدثتها ثورة 
احلضارية واالستجابة هلا كما كانت كذلك دائما وقت ان كانت التأثريات الثقافية حمددة 
إنفتحت  وقتها  والتهديد  اإلجتياح  وليس  والتكيف  التثاقف  إىل  تهدف  التأثري  حمدودة  األثر 
كل  من  تتخوف  أو  حياتها  على  تنطوى  ومل  واالستزادة  والعطاء  لألخذ  العربية  اجملتمعات 

جديد ولنا فى التجربة املصرية مثال على ذلك.)5(

ان مفهوم اهلوية قد تغري نتيجة تغري الظروف الثقافية العاملية احمليطة التى تدور فى العامل 
والتى قد تكون بها الكثري من االبهار واحلرفية وقد تكون الدافعة إىل حالة من التوهان والبلبلة 

وزعزعة اليقني والوالء للثقافة العربية التى كانت موردا متجددا للهوية الثقافية. 

وأحدثت  العامل  فى  حدثت  التى  االتصال  ثورة  أن  فى  الدراسة،  هذه  مشكلة  تتحدد  ثم  ومن 
النتائج وافرزت وسائل إعالمية جديدة وكثرية تتسارع نتائجها واثارها فى حني  الكثري من 
أن العرب ازدادت مشكالتهم الداخلية وايضا مشكالتهم مع العامل اخلارجى وأصبح يوجة إليهم 
االتهامات باالرهاب تاره وبنعت ثقافتهم بالعنف وعدم قبول االخر تاره أخرى بل يتم اتهامهم 
اتهامات كثرية ويعتدى على حقوقهم ويظل املعتدى حرا طليقا مربءا من كل تهمه أو جرمية 
باألخرين  التهم  وإلصاق  نظره  وجهة  وتوضيح  اخلارجى  بالعامل  لإلتصال  وامكاناته  لقدرته 
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)وهم العرب( عن طريق أله إعالميه متطورة ومتقدمه واتصاالت فاعله ومؤثره مباشره وغري 
مباشره واستغالل وسائل الضغط املختلفة لرسم صوره ذهنيه راقيه وبريئه فى مقابل صوره 
قبيحه وسيئه تلصق بالعرب املفككني واملتخلفني من وجهة نظرهم، وهناك بعض االسباب التى 
ساهمنا فيها بتخاذلنا عن املساهمه فى صنع احلضاره العامليه فلم تتطور حياتهم االجتماعية 
والثقافية والسياسية التطور املأمول التى تتطلبها املستجدات اجلديدة ، فى حني أن هناك دوال 
تتشابة ظروفها مع ظروفنا أخذت بالتكنولوجيا واستطاعت السري فى طريق التقدم واحلداثة 
اجلديد  اإلعالم  وتأثري  الثقافية  اهلوية  قضية  مناقشة  فى  الدراسة  مشكلة  تتحدد  ثم  ومن 

وثورة االتصال عليها سلبا واجيابا. 

ويثري هذا املوضوع جمموعة من التساؤالت اهلامة والتى تنحصر فيما يلى : 
ما املقصود باهلوية؟ 

وما هو اإلعالم اجلديد والتكنولوجيا االتصاليه التى ميكن أن تؤثر على اهلوية؟ 
توجد  أنه  أم  سلبية  مجيعها  تأثريات  هى  وهل   ، حتدث  أن  ميكن  التى  التأثري  اشكال  هى  وما 

بالضرورة تأثريات اجيابية ؟
وكيف حتدث التأثريات ، وهل هذه التأثريات وليدة العصر احلاىل أم أن هناك تأثريات حدثت 

فى املاضى ؟ 
وهل ميكن حتاشى التأثريات أو التقليل من خماطرها والتمتع مبزايا التكنولوجيا دون مساوئها ؟

تؤثر  أن  التى ميكن  السلبيه  التأثريات  اهليا لتحاشى  أو  وهل مثه موقف ميكن اختاذه رمسيا 
على اهلوية ؟

ملاذا تغريت دوال تشابهت ظروفها وخصائصها معنا واخذت بزمام التقدم والتطور وحافظت على 
هويتها الثقافية وبقى العرب كما هم مستهلكون للتكنولوجيا غري مشاركني فى صنعها بل 

غري متواكبني مع سرعة العامل املتقدم ؟ 

تناوهلا  يتم  الدراسة  هذه  وفى  وتطبيقية  نظرية  طبيعة  ذات  نواجهها  التى  املشكلة   تعترب 
يقوم  وصفى  نظرى  منهج  وهو   ، املقارن  التحليل  منهج  على  باالعتماد  النظرية  الناحية  من 
، ويربط بني احلقائق والنتائج ويقارن بينها  على املالحظة واملقارنة واالستشهاد واالستنتاج 
للخروج باستنتاجات جديدة تصلح لتطبيقات جديدة فى جماالت اخرى وهو ما تستهدفه هذه 

الدراسة. 
وميكن أن تنقسم الدراسة إىل ثالث مباحث رئيسية : 

االول : ثورة االتصال )املعنى والنتائج( . 
الثانى : اهلوية الثقافية )املاهية والتأثري(. 

الثالث : نتائج الثورة التكنولوجية )العرب وما ينتظر منهم وهلم(. 



375

المبحث األول : ثورة االتصال وتطبيقاتها )اإلعالم الجديد(  

بني  املسافات  تقريب  إىل  تدفع  العلمية  التقنية  تطور  عن  نشأت  التى  االتصاالت  ثورة  أن 
من  ان  يقال  ولذلك  والتقنيات  واالفكار  املعلومات  النتقال  الالزم  الزمن  وتقصري  اجملتمعات 
ثورة  العوملة اختذت من  وان  ، خاصة  العاملية  املصائر  السيطرة على  الثورة يضمن  يقود هذه 
تدفع إىل دمج  قاعدة هلا  التى نتجت عنها  اإلتصال  تكنولوجيا  املعلوماتية  والثورة  االتصاالت 

العامل وتكثيف التواصل بني اطرافه. )6(
واملتاحة  املرتاكمة  واملهارات  واخلربات  املعارف  جممل  هى  عامة  بصفة  االتصال  تكنولوجيا 
ومعاجلتها  املعلومات  مجع  فى  املستخدمة  واالدارية  والتنظيمية  املادية  والوسائل  واالدوات 
واتاحتها وختزينها واسرتجاعها ونشرها وتبادهلا، أى توصيلها إىل االفراد واجملتمعات وتطبيق 

ذلك عمليا. 

وثورة االتصال ظاهرة اجتماعية متعددة االبعاد : التكنولوجية ، االقتصادية ، العلمية ، النفسية 
، السياسية وهى نسبية بطبيعتها ، وترتبط أشد االرتباط بدرجة تطور كل جمتمع ، فما قد 

يعترب حديثا فى جمتمع ما ، قد يعترب تقليدى فى جمتمع اخر .
 فالتليفزيون مثال يعترب من وسائل االتصال التقليدية فى اجملتمعات املتقدمة، ولكنه تكنولوجيا 

حديثة فى جمتمعات أخرى . 

ويرى البعض أن تكنولوجيا االتصال احلديثة اعتمدت على جمموعة من التقنيات املعلوماتية 
واالتصالية التالية : )7(

1. االقمار الصناعية : خاصة أقمار االتصاالت بنمطيها : منط اقمار التوزيع واقمار البث   
املباشر. 

الكابل.  2. شبكات 
الكابل.  املرتبطة بشبكات  3. أقمار االتصال 

4. نظم توزيع الرتددات متعددة االجتاة. 
 .) ) الضوئية  البصرية  5. االلياف 

التليفزيون فائق اجلودة.   .6
القدرة.  البث االذاعى فائقة  7. نظم 

بتداول  املتعلقة  والرباجميات  والنظم  االجهزة  مجيع  وتشمل  املتطورة  املعلومات  تقنيات   .8
االنتقاء   ، ختزينها   ، حتليلها   ، تطبيقها   ، ترتيبها   ، استقباهلا   ، استقصاؤها   ، اليا  املعلومات 
أو  ، مرئية أو مصورة  املناسب  أو استنساخها وعرضها  منها ، كذلك بثها عرب مسافات بعيدة 

مسموعة. 
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- وبسبب تكنولوجيا االتصال احلديثة هذه يعيش العامل اليوم مرحلة جديدة من مراحل تطوره 
االتصاىل ، هذه املرحلة بدأت منذ منتصف الثمانينيات ومازالت مستمرة حتى االن ، وتتميز 
بسمة اساسية وهى املزج بني اكثر من تكنولوجيا اتصالية واكثر من وسيلة ، لتحقيق اهلدف 
النهائى وهو توصيل الرسالة االتصالية ، ويطلق على التكنولوجيا السائدة أو امليزة هلذه الثورة 

التى نعيشها التكنولوجيا التفاعلية أو التكنولوجيا متعددة الوسائط .

-HAR  وكانت ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وليدة التالقى بني عتاد الكمبيوتر
القرن  نصف  مدى  وعلى   ، االتصاالت  وشبكات    SOFTWARE والربجميات   WARE
النوعية صوب االصغر واالسرع  التكنولوجيا خالل سلسلة من النقالت  العشرين ارتقت هذه 

واألكفأ ، واالسهل استخداما . 

إيذانا ببدء رحلة مثرية  الرتانزيستور فى نهاية اخلمسينيات والذى كان  وقد بدأت باخرتاع 
للتصغري املنتاهى . وسرعان ما حلت حمله شرائح الدوائر االلكرتونية املتكاملة املصنوعة من 
السيلكون والتى ميكن متثيلها بغابة كثيفة من وحدات الرتانزيستور . وفى نفس الوقت زادت 
سرعة الكمبيوتر من االف العمليات فى الثانية الواحدة ، وهكذا تقلص كمبيوتر الستينيات 

الضخم واصبح بنهاية الثمانينيات فى حجم راحة الكف. )8(
وعلى جبهة االتصاالت كانت النقلة النوعية فى استخدام االلياف الضوئية » النحلية » ذات 
 . االالف  بعشرات   « الغليظة   « النحاس  اسالك  سعة  تفوق  التى  البيانات  لنقل  اهلائلة  السعة 
أما الربجميات فقد ارتقى الكمبيوتر من الة حاسبة ملعاجلة البيانات ) الستخراج االحصائيات 
واملؤشرات إىل آلة معاجلة املعارف ، الة تقرأ ومتيز االشكال وحتلل وتربهن النظريات وتولد 

االشكال (. 

وعلى صعيد أخر وبفعل الرقمنة استحالت مجيع انساق الرموز من اعداد ونصوص واشكال 
الثنائى،  االعداد  لنظام  وفقا  والواحد  الصفر  قوامها  االرقام  إىل  ومتحركة  ثابتة  وصور 
لتنصهر فى توليفات مثرية فى ظل تكنولوجيا الوسائط املتعددة ومن الذكاء االصطناعى إىل 
العوامل االصطناعية ، حيث تسعى تكنولوجيا املعلومات حاليا إىل بناء عوامل افرتاضية من أجل 
حماكاة الواقع ، أو إقامة عوامل خيالية ال صلة هلا به، فهى عوامل صنيعة الرقمنة والوسائط 
املتعددة ميارس الفرد فيها خربات يصعب ممارستها فى العامل احلقيقى ، ) يتدرب على قيادة 
الطائرات أو جيوب الفضاء اخلارجى أو يرحل زمنيا عرب العصور اجليولوجية( ثم حلت شبكة 
والعلمى  الذهنى  نشاطه  خالهلا  من  ميارس  العامل  على  االنسان  نافذة  واصبحت  االنرتنت 

ويسرتجع املعلومات ويتسوق ويتسامر ويشارك االخرين عواملهم. 
وأوشكت رفقة تكنولوجيا املعلومات مع علم الفيزياء وعلم االحياء ) البيولوجيا ( كشف اسرار 



377

الكامنة فى كرموسومات نواة  الوراثية  ، ونصوصها  الرباعية  اجلينات ولغتها ذات االجبدية 
اخللية . فى املقابل تصبو تكنولوجيا املعلومات حملاكاة الوظائف البيولوجية خاصة فيما يتعلق 
البيولوجية  العناصر  ذاتيا وهناك توجة الستخدام  والتعليم  البيئة  التكيف مع  بقدرتها على 

كوحدة اساسية لبناء كمبيوتر اكثر سرعة وذكاء ومرونة. )9(

اقتصادية  عوملة  فى  لتتجلى  االنسانى  اجملتمع  كيان  فى  املعلومات  تكنولوجيا  انصهرت  لقد 
تعمل  صناعية  تكنولوجية  خنبة  تقوده  دوىل  نشاط  عن  تنتج  عوملة   )10( ساحقة  واعالمية 
وائتمانية  مالية  سياسات  تطبيق  خالل  من  الواحدة  الكونية  السوق  تدعيم  إىل  وتسعى 
وتكنولوجية واقتصادية متحررة من القيود والتنظيمات احلكومية املألوفة )11( كما يقرر 

الباحثون. 

ويرى البعض ان التكنولوجيا تتميز مبميزات ثالث هى : 
هى التفاعلية حيث تعطى للمشاركني دورا مؤثرا فى عملية االتصال ، حبيث يتبادل املستقبل 
تفتيت  هى  الثانية  والسمة   ، االتصال  فى  االجيابية  املشاركة  ويستطيع  املرسل  مع  دوره 
غري  خاصة  رسالة  على  احلصول  الفرد  أو  للمشارك  ميكن  حيث  الالمجاهريية  أو  اجلماهري 
مجاهريية أو مميزة عرب الوسيلة االتصالية ، مثلما حيدث فى عملية االتصال الشخصى ، اما 
السمة الثالثة واالخرية فهى الالتزامنية مبعنى أن عملية االتصال تتم فى وقت مناسب للفرد 
مثل رسالة الفاكسيميل أو الربيد االليكرتونى حيث ال تتطلب من الفرد ان ينتظرها بل تأتى 

اليه فى اى وقت ويطلع عليها عندما يصل اىل مقره)12(.

التى حظيت بكثري من التغريات والتطورات على مدى السنوات املاضية  - واصبحت االنرتنت 
ووفرت الكثري من اخلدمات ملستخدميها اهم واسرع طرق االتصال العاملية.

وكانت أهم استخدامات االنرتنت هى :
- استخدام قواعد البيانات على الشبكة للحصول على املعلومات وكتابة التقرير. 

- استخدام الربيد االليكرتونى كوسيلة اتصال شخصى داخليا وخارجيا. 
- احلضور الدائم على االنرتنت من خالل انشاء املواقع اخلاصة باملنشات واالفراد . 

- إجراء البحوث عن طريق املقابالت عرب الشبكة . 
- التعرف على صورة املنشآت من خالل ما ينشر على االنرتنت من قبل وسائل االعالم واملنافسني 

واجلماهري . 
- إنشاء املواقع اخلاصة للمنشأت املختلفة. 
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- اجراء احلورات وتبادل وجهات النظر والتعليق على االحداث والقرارات

إىل جانب خدمت الربيد االليكرتونى : 
، وهو أحد حمركات تطور  االنرتنت  بها  يتميز  التى  السمات  أقدم  االليكرتونى  الربيد  يعترب 
هذه اخلدمة ، إذ متكن املستخدم من االتصال بصورة متبادلة مع اى شخص فى اى مكان مهما 

بعدت املسافة . 
ويشكل مستعملو هذه اخلدمة حاليا اكرب نسبة ملستخدمى شبكة االنرتنت فى توصيل الرسائل 
إىل أى مكان فى العامل فى ثوان معدودة ، فضال عن خدمات حتويل امللفات من خالل مراسم 

خاصة تسهل عملية نقل امللفات مهما اختلفت انواع احلواسب أو منظومات التشغيل. )13(

االقمار الصناعية : 
وترجع اهمية القمر الصناعى إىل انه قادر على اعادة نقل االشارات إىل نقطة أخرى على سطح 
االرض . وإن بث أو نقل الرسائل والصور حول العامل فى ثوان معدودة امر له اهميته الكبرية 
فى نقل الصور واالحداث والنشرات والبيانات االخبارية املصورة أو الصوتية والصور والقصص 
اخلربية والتقارير واملواد االخبارية الالزمة لطبعات الصحف واجملالت إىل أى مكان فى العامل 
بسرعة فائقة كما يفيد فى أعمال الشركات متعددة اجلنسيات التى أتت بها العوملة واتفاقية 

اجلات. 

وهناك ايضا عقد املؤمترات عن بعد : 
عندما يتعذر وصول رجال االعمال أو احملررين أو الصحفيني إىل مكان املؤمتر يتم توصيلهم 
من  االجابة  ومساع  االسئلة  توجية  املسئول  يستطيع  حيث  التليفون  بواسطة  املؤمتر  بغرفة 

االخرين. 

عقد  فى  التكنولوجيا  منتجات  أحد   ) التليفزيونى  االستقبال  جهاز   ( الفيديوتكس  يعد  كما 
تتيح خدمات عديدة وفعالة فى  تفاعلية  املاضى وهو عبارة عن وسيلة  القرن  الثمانينات من 
إدارة االعمال، وصناعة النشر، وخدمات البنوك، والشراء، وحتقيق االتصال فى االجتاهني تعترب 
انظمة الفيديوتكست اكثر تطورا من انظمة التليتكست من حيث كونها أنظمة تفاعلية حيث 
املعلومات فى خمتلف  ينقل  املعلومات حيث  وتكنولوجيا  التليفزيون  للتزاوج بني  يعد منوذجا 

جماالت املعرفة. 

كما يستخدم الفيديوتكس فى جمال اسرتجاع البيانات من قواعدها احمللية أو العاملية والوصول 
إىل اجلمهور املستهدف من االعالن عند بيع سلعة أو خدمة معينة ، فيمكن استخدام هذا النظام 
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فى وصف املنتجات وتفضيالت اجلمهور وتوفري املعلومات عن سلع أو خدمات الشركة. 

التليتكست : 
يعد نظام التليتكست أكثر شيوعا فى العامل من نظام الفيديوتكس ، وال يتيح هذا النظام اتصاال 
تفاعليا مثل نظام الفيدوتكيس ، فهو نظام اتصال لنقل املعلومات فى اجتاه واحد ويعتمد على 
استخدام قناة تلفزيونية غري مستخدمة لبث البيانات إىل اجهزة  االستقبال بدون تداخل مع 

قنوات االرسال العادية.

 واصبحت ثورة االتصال وما انتجته من تكنولوجيا حمرك ومكون رئيسى حلياتنا.)14( واصبح 
واالقتصاد  التجارة  فى  املوقف  سيد   ) الدجيتال   ( الرقمية  الصورة  واعالم  اجلديد  االعالم 
فى  زائفة  اعالمية  شرعية  واضفى  الثقافات  وتالقى  احلضارات  وتفاعل  واالسواق  واالتصال 
االخالقية  الشرعية  على  خطرا  اضحت  التى  واالعالن  الدعاية  ملصلحة  القيم  اختفاء  ضوء 

والسياسية بل واهلوية ايضا. 

المبحث الثانى : الهوية الثقافية 

اهلوية الثقافية ، وتعنى كله هوية Identity حقيقة الشئ التى تشمل على صفاته اجلوهرية 
التى  االساليب  جمموع  فى  تتمثل  ثقافية  بشخصية  جمتمع  كل  ويتميز  غريه  عن  ومتيزه 
ميارس بها انسانيته وتشمل العادات واملعتقدات والفلسفة والرتاث واالنتاج الفنى الفكرى وفيها 

جيد الفرد وسائله املفضلة للتعبري عن ذاته .

التى متيز حضارة االمة عن  العامة  السمات  الثابت واملشرتك من  القدر  الثقافية هى  واهلوية 
غريها من احلضارات والتى جتعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعا مييزها عن الشخصيات 
االخرى فهى احللقة االساسية التى تربط االنسان برتاب وطنه وبهذا املعنى فأن اهلوية الثقافية 

هى النقيض للعوملة التى تعنى حتويل العامل إىل قرية واحدة بال حدود. 
اهلوية الثقافية كما حيددها اليونسكو : ليست تراثا جامدا بل هى ديناميكية داخلية وعملية 
ومقصودة  واعية  بصورة  القائمة  التنوعات  تغذيها  الرتاثية  مبواردة  للمجتمع  مستمر  إبداع 
وتقبل االسهامات االتية من اخلارج باستيعابها وحتويلها عند االقتضاء وهى تنأى عن ان تكون 
صورة من صور االنطواء على مكتسبات التقبل أن تنغلق على نفسها وتعد عامل تعريف حى 

ومتجدد على الدوام )15(.
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وييسرة  يدعمة  الذى  الثقافات  بني  بالتبادل  وتزدهر  تثرى  الثقافية  اهلوية  أن  املعروف  ومن 
االتصال بوسائله اإلعالميه اجلديدة واملتنوعة وهو امر ال ميكن تفادية بل لقد تزايدت صوره 
بني  التفريق  ضروره  االعتبار  فى  االخذ  مع  االتصاالت  ثورة  حدوث  بعد  االخرية  العقود  فى 
التبادل والتبعية فالتبادل كما جيمع الباحثون يقتضى احلد االدنى من التكافؤ بني الثقافات 
التى يتم التبادل فيما بينها أما التبعية فتمثل الغزو الناتج عن ثقافتني غري متكافئتني ، وبهذا 

املعنى فأن االتصال بني الثقافات يثريها وينميها والعكس صحيح. 

ولقد حتول املسمى من التبادل والتبعية إىل مسمى أخر استخدم فية مصطلح الغزو االعالمى 
قدرة  االقل  وهى  النامية  الدول  به  تشعر  التهديد  هذا  الثقافى،  بالتهديد  الشعور  استبدل  ثم 
على جماراة الدول املتقدمة فى تقدمها التكنولوجى أو فى بثها الفضائى أو فى جممل مكونات 

حياتها وامكانياتها التكنولوجية اهلائلة . 

وفى مصر خطيت قضية اهلوية كما مل حتظى قضية أخرى باالهتمام والدراسة من كافة 
املتخصصني والباحثني والعلماء واملصلحني منذ بداية القرن العشرين بل منذ اطالعنا على ما 
يدور فى العامل اخلارجى من تطور ومنو وبالتحديد منذ قدوم احلملة الفرنسية إىل مصر عام 
1798 واحداثها الصدمة احلضارية التى أدت إىل بداية االفاقة وبداية التفكري والتمحيص فى 

الذات املتخلفة عن ركب التقدم والعصرية الذى كان حيدث فى العامل اخلارجى . 

وإنربت اجلماعة املفكرة فى اعقاب هذه الصدمة احلضارية فى طرح التساؤالت عن االوضاع 
املرتدية وكيف ميكن التغلب عليها وما السبيل إىل ذلك فكان التساؤل عن ما الذى ننقله عن 
الغرب وما الذى نبقى علية ، كيف نتصدى للتغريب دون حتجر أو انغالق على الذات ، وهو 
النقل   ، ، واملعاصرة الرتاث واالبداع  السؤال الذى تردد كثريا مثريا قضايا هامة مثل االصالة 
والتجديد وكانت هذه التساؤالت املثارة تثري اخلالفات بني الباحثني واملفكرين فى ذلك الوقت 
البعض كان يسلم بعروبة مصر والبعض االخر كان يؤمن بفرعونيتها واجتاة  املبكر حيث 
ثالث كان يسلم بوحدة العناصر التى تقوم عليها الشخصية املصرية رغم تلون مراحل وجودها 
استمرارية  ظل  فى  ولكن  اجنلوسكسونى  أو  فرنسى  ثقافى  تطعيم  أو  واسالمية  تركية  من 
باحلضارة  واصطباغها  املصرية  الشخصية  بوحدة  يسلم  التارخيية  مراحلها  كل  فى  مادية 

االسالمية )16(.

ويرى البعض أن اهلوية الثقافية ال ميكن ان متحى او تطمس بفعل مستجدات تكنولوجية او 
ثورة اعالمية فاهلوية املصرية مثال ميثلها بعدى الزمان واملكان، الزمان فى )املسرية التارخيية( 
الطويلة واملكان فى )حقائق اجلغرافيا( فكل مصرى حيمل طبقات مكونة هلويته مثل الرقائق 
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وان  ومسيحية   ، قدمية  مصرية   ، واسالمية   ، أوسطية  حبر  عربية،  ثقافة  عرب  تكونت  التى 
واهمية  املصرية  الرتكيبة  فى  قدرها  تنفى  ال  فأنها  الرقائق  هذه  وتركيبة  درجات  اختلفت 

وجودها. 

واهلوية الثقافية ذات طبيعة ديناميكية  غري استاتيكية تسمح باستيعاب املستجدات واالنفتاح 
على االخر. 

فاهلوية الثقافية هلا بعدان احدهما اجيابى واالخر سلبى . وهو ما يعرب عنها كثري من االمثال 
الشعبية واحلكم التى انتجها العقل اجلمعى. )17(

المبحث الثالث : تأثر الهوية الثقافية العربية بتكنولوجيا االتصال واإلعالم الجديد

فى ظل التسارع العاملى للتحول إىل جمتمع املعرفة وفى ظل التحول العاملى ملفهوم رأس املال 
واخلصخصة وعناصر االنتاج وطبيعة االقتصاد وسعى دول العامل امجع للتحول إىل جمتمع 
املعرفة ونظر هذه الدول قاطبة وسعيها إىل حتقيق التطبيق التكنولوجى واالستفادة من هذه 
التطبيقات التكنولوجية وفى ظل الطفرة التكنولوجية اهلائلة التى حدثت فى الربع االخري من 

القرن العشرين واستمرت نتائجها وتزايدت مع بداية القرن احلادى والعشرين. 

يظل السؤال الذى يرتدد دائما ويثري قلق البعض من الدول والشعوب عن شكل اهلويات الثقافية 
فى املستقبل خاصة بعد ان انفتح العامل اعالميا وثقافيا وبعد ان حتولت املعارف إىل سلع ثقافية 
كادت تهدد تلك اهلويات الثقافية واللغوية وبعد ان انفتحت ابواب العامل على مصراعيها بفعل 
يثار  و  اجيابى  وبعضها  سلبى  بعضها  ونتائج  اثار  من  احدثت  ما  واحدثت  االتصال  تكنولوجيا 
تساؤل هو هل ميكن ان يكون هناك هويات ثقافية مميزة متيز دولة أو شعب عن شعب أخر أم 
أن هذه الطفرة التكنولوجية وما احدثته من نتائج قد احدثت وغريت اهلويات الثقافية واشكال 
أو  التكنولوجى  التقدم  يوقف  يستطيع  احد  ال  وان  خاصة  تاثريها  مدى  وما  املتوقعة  اهلويات 

ميتنع عن االستفادة منه. )18(
وآخر  اجيابى  العربية هلا جانبان جانب  الثقافية  اهلوية  االتصاالت على  ثورة  تأثريات  كانت 

سلبى : 

اصبح   ، الفسيح  الفضاء  فى  جتوب  التى  الصناعية  لالقمار  نتيجة  فهو  االجيابى  اجلانب  اما 
العامل قرية كونية صغرية تتلقى اخبارها وثقافتها ومعلوماتها من خالل مئات من القنوات 
التليفزيونية التى مل تقتصر على معايشة االحداث العاملية والتفاعل معها بل اسهمت فى تنمية 
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الوعى الثقافى ونقل احلضارات واملعارف بني الشعوب ، بل امكن من خالل هذه الثورة االتصالية 
ان يدرك العامل حجم واجتاهات اجلرمية ومظاهر االحنراف والتى عرفها البعض بانها )غزو 
اعالمى من خالل االقمار الصناعية( لقد ساهمت الفضائيات واالنرتنت فى خلق اطياف اخرى 
وفرص مهمة ملعرفة احلقائق عن قرب والتعرف على حياة الشعوب وساهمت فىتنمية وعى 
االعالم  هذا  لوال  عليها  اإلطالع  املمكن  من  يكن  مل  عوامل  على  وأطلعتهم  واجملتمعات  االفراد 
الباحثني  من  البعض  يبدية  الذى  التخوف  ورغم  املعاصرة  التكنولوجية  الثورة  اجلديد وهذة 
من تأثريات ثورة االتصال إال أن هناك من يدافع ويؤيد ذلك االجتاه ، حيث يرون أن  اثار ثورة 
االتصال تفيد فى االنفتاح الذى يؤدى إىل اكتشاف نقاط الضعف واخللل فى بنية العالقات 
للثقافة  الداخلية  البنية  ونقد  املختلفة  والثقافات  واحلضارات  واالمم  الشعوب  بني  املتبادلة 
بآلياتة  اجلديد  االعالم  أن  بل  التجديد  على  القادرة  غري  املتكلسة  عناصرها  وفرز  السائدة 
وأمكانياتةأمكن مؤخرا من إطالع شعوب العامل عما كان يدور فىغزة الفلسطينية من مذابح 
ودمار وخراب هز قلوب شعوب العامل فى تظاهرات مستمرة كرد فعل لذبح الشعب الفلسطينى 

املسحوق واستمرت باستمرار العدوان. 

طبيعة  ومعرفة  اليقظة  وضرورة  استثارة  تشكل  االتصال  ثورة  ختلفها  التى  التحديات  وان 
الكامنة للمجتمع املهدد بل قياس مدى قوته على  القوة  التحدى ووجهته ومصدره الستنفار 

التعامل مع اى حتديات. 

العربى  العامل  على  املهيمنة  السياسية  الثقافة  بأن  بالتذكري  العاملى  االنفتاح  انصار  ويدعى 
واالسالمى تصدت لالفكار الدستورية والدميقراطية حتت شعار مقاومة التغريب وحماربة 
زرائع  الرق وغريه وكانت هذه  لتحريم  الدوىل  ، ورفضت مطالب اجملتمع  املستوردة  االفكار 

تتسرت حتت زعم اهلوية الثقافية واملدنيني. )19(

ثقافة  هناك  كانت  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  وانتشار  االتصال  ثورة  قبل  أنه  يرون  واملؤيدون 
االستبداد الشمولية التى نشأت فى تربة التشدد ووجدت فى احلرب الباردة مفاعيل اضافية. )20( 
تقيم ستارا حديديا حول اجملتمعات وتفرض سيطرتها على وسائل االعالم والثقافة ومناهج 
التعليم وتعمل عملها فى تعليب الوعى االجتماعى للناس انطالقا من منظور يصادر احلرية فى 
االختيار وحيرم التعددية بل ميارس الوصاية على العقل واحلقيقة بأسم خصوصية تارخيية 

او دينية او ايديولوجية قومية ! 

حديثة  وتكنولوجيا  إعالم  من  انتجته  وما  االتصال  ثورة  أن  فى  فيتمثل  السلبى  االجتاه  اما 
ومتقدمة أو جدت الكثري من النتائج لعل ابرزها االرسال املباشر عرب االقمار الصناعية وشبكة 
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االنرتنت ووالدة الفضائيات التى حرصت الدول العربية على سرعة االستجابة وحجز مكانها 
فى الفضاء االعالمى العاملى. 

الفضائيات واهلويه : 
ثقافية  أو  دينية  أو  قومية  أو  سياسية  حدود  بال  اعالم  اجلديد  اإلعالم  عصر  اليوم  نعيش 
ويستطيع العامل مبختلف شعوبه التقاط الربامج واالحداث واالخبار وكل ما يرغبه اصحاب 
ولورادات  املتقدمة  الدول  فأن  احلال  وبطبيعة  العربية  االسطح  فوق  انتشرت  التى  االطباق 
اعادة  أو  تعديله  او  ونشره  بثه  يتم  فيما  الرئيسى  املتحكم  هم  املليارات  واصحاب  الصحافة 
صياغته ، بل أن املزج بني اخليال والواقع اصبح متاحا اكثر من اى وقت مضى وانتشر االعالن 

العاملى لكى يروج للسلع واالفكار واالذواق ويصبح واقعا حقيقيا من كثرة ترديده.

 لقد اثريت قضية عدم التوازن فى التدفق االعالمى وعاجلتها اليونسكو فى الثمانينات وخرجت 
التقارير والدراسات عن اجملتمعني لبحث تلك املشكلة وطبع تقرير اللجنة حتت مسمى ) عامل 
واحد واصوات متعددة (  وكانت اللجنة برئاسة شون ماكرباير واسفرت عن جمموعة دراسات 
، لكى تظهر بعدها وسائل  الدراسة  التى مشلتها  جادة مل يلتزم بها أحد وبالتوصيات والرؤى 
القرن  تسعينات  فى  الفضائيات  وظهرت  حديثة  وتقنيات  جديدة  وممارسات  جديده  اعالميه 
بامتالكها وهى وأن كانت هلا اجيابياتها مثل تقديم  تباعا  العربية  الدول  العشرين وبادرت 
احلوارات ووجهات النظر واملعلومات واالخبار فى مواجهة االعالم الغربى وبالعمل على كسر 
االحتكار االعالمى الذى فرضته احلكومات العربية على شعوبها عن طريق االعالم الرمسى 
الوحيد اضافة إىل اتاحة الفرص لكثري من الفئات التى مل يسمع صوتها فى املاضى بأن تتواصل 
بالساحة  انفرد  الذى  الرمسى  الرأى  جيابة  عام  رأى  هناك  ويصبح  الفضائيات  عرب  وتتحدث 
هلا  الباحثني  بعض  يقرر  كما  الفضائيات  أن  إال  طويل  لوقت  والساحة اجملتمعية  االعالمية 

سلبياتها.
ان يكون هلا دورها فى مجع االخبار وتصوير االحداث   لقداصبحت قناة اجلزيرة تعمل على 
والتعليق  بالشرح  ولكن  فقط  باخلرب  ليس  االعالمية  والتغطية  الصراع  بؤر  اىل  واالنتقال 
الفضائيات  اىل  االنتقادات  من  الكثري  يوجة  البعض  ان  اال  املتخصصني  واستضافة  والتحليل 
ابواقا للدعاية االجنبية وانها تكشف الفجوة  وأهم هذه اإلنتقادات ان الفضائيات العربية تعد 
املعلوماتية الكبرية املوجودة باجملتمعات العربية بيننا وبني الغرب وانها تهتم بالتسلية والرتفيه 
والفيديو كليب على حساب اجلد من األعمال وإنها رغم االنتشار الكمى اال ان هناك ضعف 
وهشاشة فى املضمون وتعرب عن واقع اعالمى عربى غائب او مغيب سياسيا واقتصاديا ودينيا 
وعلميا وانها تفرض اللغة احمللية وتكرسها وال تهتم باللغة العربية مما جيعلها بال هوية مميزة 
وأن املشاهد ال مييز بني القنوات العربية وبعضها لتشابه مضامينها ويكاد ال يتعرف عليها إال 
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بالشعار أو )اللوجو( املميز هلا مما يفقدها شخصيتها وجيعلها تكرارا فى السرد واملضامني وفى 
الرؤى وان اهلدف االمسى هلا هو السعى إىل الكسب وهى لكل األسباب السابقه تقوم باالنابة عن 

االعالم الغربى فى تغيب الوعى العربى وتكريس التبعية والتقليد وليس االبداع واالبتكار. )21(

وفى  اجلديد  إلعالم  فى  احلديثة  النظم  اضافتها  التى  املتعددة  املزايا  من  الرغم  فعلى  لذلك 
على  الرقابة  انعدام  فى  التحدى  هذا  ويتمثل  يواجهها  عظيما  حتديا  متثل  انها  اال  االتصاالت 
االتصال االعالمى ، وفقد الدولة لقدرتها على السيطرة ورقابة القنوات االتصالية ، االمر الذى 
ادى إىل بث برامج تروج عددا من االيديولوجيات الفكرية ذات املردودات السلبية . نتيجة احتكار 
االتصال وقصوره على جمموعة من الدول املعدودة ) املتقدمة ( دون الدول النامية ، االمر الذى 
ادى إىل اتساع الفجوة الثقافية بني الدول ، نتيجة زيادة قنوات االتصال لدى البعض وافتقار 
جمموعة اخرى من الدول هلذه القنوات . واالبتعاد عن غرس القيم والفضائل وحماولة اجتذاب 
واملواد  االفالم  عرض  فى  التوسع  خالل  من  رغابتهم  وارضاء  مشاعرهم  مبخاطبة  املشاهدين 
، مما يؤدى إىل تغري اجتاهات وسلوكيات اجلمهور  العنيفة والعدائية  او  االعالمية االباحية 
، بل والتأثري على معتقداتهم واجتهاتهم حنو اجلنس  النشأة والتأهيل  والتأثري على عمليات 

والدين واالخالق مما جعل البعض يطلق على تلك الظاهرة السطوة الفكرية. 

لقد تنامى التأثري االعالمى السلبى جتاة جرائم العنف حيث اكدت العديد من الدراسات ان 5 
% : 50 % من اعمال العنف التى يشاهدها العامل فى هذه االونة ترجع للتأثري السلبى لوسائل 

االعالم اجلديد على النشأ والشباب. 

بالتحديد تتعامل مبنطق  القنوات واخلاصة منها  بأن تلك  املشاهد اجلاد يشعر  ان  اضافة إىل 
العربية  الفنون  تأصيل  وعدم  اخلارج  من  الوافد  الفن  واشكال  وجوه  لكل  احلضارى  التقليد 
االصلية مبا قد يؤدى اىل تسطيح وتغيب العقل العربى وتكريس االنهزام احلضارى ومبا يوضح 
اهلوية وحتافظ على  اعالمية عربية اصلية وثابتة ترسخ  القنوات ليست هلا سياسة  ان هذه 
االنتماء . بل تعمد اىل التعامل بعقلية السوق والربح بكل شكل دون النظر لالعتبارات القومية 

والوطنية االصلية التى حيتاجها الشباب والنشأ.
ولكن التشويق تطور حنو اخطار من نوع يسمى باالستالب الثقافى وطمس اهلوية فالفضائيات 
دون  مباشر  حسى  هو  ما  كل  تقليد  وحيكمها  االموال  ألصحاب  احتكارى  سوق  إىل  حتولت 
اعمال للعقل أو الوجدان، ومل تأبة للتحديات التى استجدت عن العرب واالسالم بعد مقولة ) 
هنتجتون ( حول الصدام احلتمى للحضارات . مل تهتم بهذا اجلانب وكان همها االكرب التحول 
لوسائل الكسب السريع ملنتجات الغرب وملباريات شركات االتصاالت و ) املوبايل ( متباعدة عن 
 – املعلومة  توفري   – املوقف  صناعة   ( فى  تتمثل  والتى  حتقيقها  وعدم  املرئى  االعالم  اهداف 
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تنمية العالقات – الرتفية – االعالن (.)22(

أن التعامل مع هذه القضية متثل خطرا حقيقى ال ميكن الغاؤه وإمنا جيب التعامل معه بكفاءة 
تؤدى إىل النجاح وعدم التعامل بالتكاسل أو الشكوى والتى تؤدى إىل عواقب وخيمة. 

وهناك تأثريات اخرى لثورة االتصال ابرزها التأثري التجارى :
والبد من االعرتاف بأن ثورة االتصال وما نتج عنها من تطور وتقدم تكنولوجى هائل قد احدث 
احلقائق  استوعبت  ولكنها  متخلفة  دوال  تعد  االمس  حتى  كانت  كثرية  دول  فى  نتائجه 
وجنوب  والربازيل  اسيا  شرق  جنوب  دول  ومنها  الدوىل  وضعها  وتغري  التكنولوجية  والطفرة 

افريقيا وبقى العامل العربى كما هو بل تدهورت اوضاعه.

اجتاها  الغنية  الشمالية  الدول  فى  وانتاجها  وتركيزها  االتصال  تكنولوجيا  استخدام  وكان 
دول  اعتماد  من  اكثر  واالعالنى  االعالمى  لالستهالك  اسواق  إىل  اجلنوب  دول  حتويل  إىل 
اجلنوب إال على االخبار واملسلسالت واالعالنات العربية واالمريكية مما ادى إىل تدفق الثقافة 

املركزية الغربية بال ضوابط من خالل التنافس التجارى. 

وامتدت االسواق اخلاصة بالسلع والبضائع االستهالكية لتشمل املنتجات الثقافية واالعالمية 
واهتمامهم  للقارات  العابرة  الدولية  االعالن  شركات  خالل  من  العاملية  االعالنات  وتزايدت 
االسواق  فى  الغربية  العاملية  املؤسسات  تغلغل  تزايد  ان  بل  النامية  الدول  ومنتجني  مبوزعني 
العاملية مكنها من احتكار االسواق العاملية إىل جانب استفادتها من الطريق السريع للمعلومات . 

وهناك أيضا التأثري الثقافى :
يرى البعض أن التكنولوجيا احلديثة تنطوى على طمس اهلوية الثقافية ، فاهلوية تعنى التفرد 
بكل ما يتضمن معنى الثقافة من عادات وقيم وسلوك ونظرة إىل الكون واحلياة والتكنولوجيا 

احلديثة تزيد من درجة النمطية أو التنميط التى هى بطبيعتها نقيض التفرد.
العوملة كما عملت  والقيود وهدفت إىل  إزالة احلواجز  التكنولوجيا االتصالية عملت على  ان 
على متكني الشركات متعددة اجلنسيات من العمل وسيولة االفكار وااليديولوجيات وانتشار  
على  عملت  الثورة  هذه  أن  إىل  باإلضافة  والبصرية  السمعية  والوسائل  الصور  عرب  املعلومات 
تسطيح الوعى  مبعنى أن جمموعة الصور واملشاهد ذات الطابع االعالمى الذى حيجب العقل 
ويقلل من اهمية الوعى يتم مبوجبه اخضاع النفوس والتشويش على نظام القيم وقبوله وذلك 
بهدف  تكريس نوع من االستهالك يشمل ما يطلق علية املفكر املغربى د . حممد عابد اجلابرى 
اهليمنة على  بل حدودها غري مرئية قصدها  الثقافية  » فال تعرف احلدود  االخرتاق  ثقافة   «
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االخالق والنفس والسلوك . 

وفى رأى بعض الباحثني أن مفهوم املعرفة الكونية املتجانسة التى تزعم ثورة االتصال ونتائجها 
من حتقيقه هو مفهوم خمادع حلقيقة الكون ، ذلك أن االختالف من نواميس اهلل فى خلقه له 
غاية ويقوم على تعدد اجملتمعات البشرية وتنوع مساتها وصفاتها فيقول تعاىل » لكل أمه حعلنا 
منسكاهم ناسكوه » ولكل جعلنا منكم شرعه ونهجا » ولو شاء اهلل جلعلكم أمه واحدة ويرون أن 
اقصاء اهلويات الثقافية وحتويل العامل إىل قرية كونية واحدة بفضل االتصال والتكنولوجيا 

امنا هو ضد الطبيعة البشرية واالنسانية )23(.

بقيم  يتسم  تطبيقه  ارادت  الذى  العوملى  والنظام  انتجها  التى  والتكنولوجيا  االتصال  ثورة  إن 
معينة لعل ابرزها كما يلخص البعض قيم الفردية بايهام الفرد بأن حققيقة وجوده منحصرة 
فى فرديته وانعزاليته ، وان ما عداه ال يعنيه ، وبذلك هى ترسخ فيه روح االنانية واقتصاء أى 
بعد مجاعى فى املنظومة وترسخ ايضا قيم او منظومة احلياد باسم احلرية حياده حنو جمتمعه 
وحياد اجملتمع حنو غريه مما يعنى تكريس مبدأ التحلل من كل التزام أو ارتباط أو مسئولية 
بعدم  اعتقاد  تكريس  إىل  والعوملة  االقتصادى  النظام  هذا  يسعى  كما  التوجية،  او  النقد  فى 
والفقراء وبني  االغنياء  النظر بني  البنى االجتماعية ومن ثم يعمل على صرف  امكانية تغري 
املستغلني واملستًغلني ويعتربها فوارق طبيعية كالفرق بني الليل والنهار أو الفصول واهلدف 
من كل ذلك هو شل روح املقاومة فى الفرد أو اجلماعة لتحسني وضعه أو ممارسة حقه فى 
احلراك االجتماعى او االرتقاء كما تعمل على تكريس اخلالف بني الثقافة التقليدية والثقافة 

العصرية ، ونشر ثقافة الصورة . 

التأثري االجتماعى للثورة االتصالية واإلعالم اجلديد: 
لثورة االتصال والثورة التكنولوجية تأثرياتها فقد نتح عنهما ظاهرة العوملة التى يعمل عملها 
اخر  وجة  تعد  املعنى  بهذا  وهى   ، والثروات  واحلاجات  باالسعار  تتحكم  عاملية  سوق  خلق  فى 

لالستعمار ، وانها كما يذكر ) روجية جارودية ( تعمل على تذويب ثقافات الشعوب . 

االنتاج  قوى  فى  متغريات  حتدث  حيث  خطرا  االشد  هى  والثقافية  االجتماعية  االثار  هذه 
واهمال  البطالة  انتشار  جانب  إىل  اجملتمع  قيم  مع  يتناقض  قد  مما  االلكرتونية  الثورة  عرب 
واعراف  عادات  تفككه وخلق  بزيادة  االجتماعى  النفوذ  واستيعاب  واالنسانى  االجتماعى  البعد 
التوتر  وخلق  الدولة  مسئولية  واضعاف  االجتماعية  اخلدمات  وتقليص  جديدة  اجتماعية 
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االجتماعى والغربة والالمباالة لدى االفراد.

إضافة إىل انها تساعد وتؤدى إىل صياغة ثقافة عاملية هلا قيمها ومعايرها هى ثقافة السوق 
مباضيها  اجلديدة  االجيال  بني  الصلة  وقطع  اخلصوصية  وسلب  النخبوية  الثقافة  وجتاوز 
وتراثها وتدمري احلضارات والتأكيد على اجلانب والنجاح الفردى وجتميع الثروة وتهميش 

الثقافة الوطنية واحتكار الصناعة الثقافية. 

وتعمل على وصنع حالة من االبهار أمام املثقف الوطنى وانهاء رقابة الدولة على وسائل االعالم 
والتخلى عن اخلصوصيات الوطنية. )24(

ومن تأثري ثورة االتصال أن الثقافة أصبحت سلعه : 
فى املاضى كان هناك االستعمار التقليدى الذى تفانى احلس الوطنى فى صده ومقاومته ورده 
اهلائل  التقنى  التطور  بعد  اساليبه  من  االستعمار  غري  احلديث  العصر  وفى  الوطن  ارض  عن 
وثورة االتصال ، غري أدواته وشكله مع احلفاظ على جوهره واهدافه واساليبه التى ابرزها الثقافة 

االستهالكية التى تشوة القيم وتقزمها عن طريق اعالم جديد مدعوم بقوة اقتصادية. )25(

ضد  الفرد  فية  يتدثر  الذى  احلصن  هى  كانت  أن  بعد  وسلع  صناعة  إىل  الثقافة  وحتولت 
التارخيى تعمل على حتقيق  التطور  الثقافة فى حركة  الصواعق والرياح واصبحت صناعة 
حياة اكثر راحة ورفاهية وتصنع اشكاال جديدة لتحقيق ذلك وهذا النمط فى احلياة يصنع 

ثقافة جديدة. 

فالصناعات الثقافية متثل كل االجهزة املادية والطاقات البشرية التى جتسم االثار الفنية فى 
صورتها احملسوسة فتنميها أو تنشرها او توزعها حسب مقايس صناعية وجتارية لغاية تنمية 
االنتاج  تعنى  فالصناعة  نفسه  مع  يتناقض  كمصطلح  الثقافة  صناعة  وان  الثقافة  وتطوير 
االستهالكى النفعى مثل صناعة املنسوجات مثال أو غريها من الصناعات بينما الثقافة تنصرف 
التى  البنوية هى  التحوالت  ولكن هذه  واالبداع  الفردية  والسمة  الشخصى  التذوق  إىل معنى 
طرأت على هيكله اجملتمعات املعاصرة ، ومل يعد من املمكن الفصل بني التطوير والتكنولوجيا 
فاطلقوا  االمريكان  اما  التسمية  االيطالني هذه  يقبل  اية حال  والتقنية وعلى  التنمية  أو بني 
تعريف اخر هو صناعة املعرفة و االملان فقالوا صناعة الوعى منذ عام 1969 منذ الفيلسوف ) 
انزنسبورج ( ، واقتصادى مدرسة ستاندفورد حيث جندو مفهوم صناعة االعالم، وان الفكر عماد 

الثقافة، أما معارضو العوملة فريون أنها إعادة انتاج لنظام اهليمنة الرأمساىل . 
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ولكنها  بعد  مداها  يعرف  مل  عاملية  اقتصادية  أزمة  الثالثة  األلفية  مثانيات  فى  استجدت  لقد 
الفاعلة  الدوله  العامل وليست  أفرزتها سياسات خاطئة ستتأثر بها كل دول  شاملة وطاحنة 
ولكنها  السياسة  تلك  من  العامل  شعوب  تستفد  ومل  العوملة  إىل  سعت  عاملية  وسياسة  فقط 
للمراجعة  الدولة  تدخل  السياسة  واستدعت  واإلنكماش  والبطالة  األزمات  على  استيقظت 
واحملاسبة واملعاونة إلنقاذ اإلقتصاد العاملى من اإلفالس مما يعطينا درسا ان احلرية بال حدود 

ال بل البد من احلرية املسئولة.

ما هو احلل وما العالج : 
جتد  لن  االنتقالية  التحوالت  إىل  أدت  التى  العميقة  االزمة  أن  غليون  برهان  املفكر  رأى  فى 
واملنتجة  املبدعة  أى  احلقيقية  الثقافة  مع  جديد  من  الربط  فى  النجاح  دون  من  نهايتها 

االسالمية واحلديثة معا . 

واحمللية  الرمسية  الثقافية  السياسات  ومراجعة  العربية  الثقافة  بناء  اعادة  يستدعى  وهذا 
والعاملية وتطوير اسرتاتيجيات جديدة لبناء الوعى والضمري االنسانى من قبل املثقفني وصانعى 

الثقافة ايضا . 

وال ميكن التغلب على املشكالت والتحديات التى تطرحها العوملة والتى أتى بها اإلعالم اجلديد 
وثورة اإلتصال على اجملتمعات العربية برفضها أو اهلرب منها او ادانتها وامنا خبلق الشروط 
االقتصادية والسياسية والثقافية التى تسمح بالسيطرة على آلياتها واالستفادة منها العادة بناء 

هذه اجملتمعات نفسها واعادة الثقة لقواها اإلجتماعية والثقافة. 

وفى هذه احلالة ميكننا بعد أن اصبحت منطقتنا مسرح للنزاعات الدولية واحمللية ان تتحول 
اكثر  منذ  جمتمعاتنا  على  فرض  الذى  واجلمود  اهلامشية  من  واخلروج  للتقدم  فرص  إىل 
من اربعة عقود واالمر يتوقف على مبادرتنا وقدرتنا على التحكم بقراراتنا والسري قدما حنو 
البلدان العربية واطالق طاقات شعوبها وحترير انسانها من الوصايات املتعددة  جتميع جهود 

السياسية والفكرية والروحية . 

ومكانتها  لوضعها  حتديدا  يتطلب  وثقافيا  اقتصاديا  النهوض  على  الدول  قدرة  أن  املعروف 
الدولية االخذ بأمرين : 

1. الدميقراطية كنظام سياسى ، بعد أن استقر النظام الدوىل اجلديد على أن الدميقراطية 
هى شرعية أى نظام حاكم .
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والكشوف  والتصدير  االنتاج  على  القائمة  التنافسية  االقتصادية  القدرة  الثانى  األمر   .2
الدولة  التى تصنع مكانة  القدرات هى  االحتياجات احمللية وهذه  التى تتجاوز حدود  العلمية 
على املستوى العاملى ، ويرتبط االمر االول بالثانى ألن الدميقراطية ليست فقط نظاما سياسيا 
، بل هى ايضا الطريق املؤكد للنهوض العلمى واالقتصادى واالرتقاء بالبشر إلضافة ما استقر 
والتى  الدميقراطية  هو  طريقها  التنافسية  االقتصادية  القدرة  ان  من  الدوىل  اجملتمع  عليه 
صارت على قمة مكونات األمن القومى والبد أن يستوعب العرب هذه احلقيقة اهلامة ويسلكوا 
الطريق املؤدى إىل حتقيق هذين اهلدفني اهلامني والعمل على مواجهة التحديات العاملية التى 
التى  املستقبلية  بالعمل معا برؤى مشرتكة ووضع اخلطط  الفكاك منها  الصعب  أصبح من 
تضمن هلم العيش وسط العامل املتصارع والسعى احلثيث لتحقيق الوحدة اإلقتصادية وإختاذ 
األوروبية  أوروبا وحتقيقها للسوق  الكفيلة لتحقيق هذا اهلدف، ولعل ما قامت بة  اخلطوات 

املشرتكة وتوحيد عملتها درس ميكن اإلستفادة منة.
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