




اجلديدة اإلعالم بيئة إىل مقدمة

تأليف
ويليامز إيه بِرسوبروس إل أندريا

ترجمة
شكل أحمد

مراجعة
الرؤوف عبد نيڤني



The New Media Environment الجديدة اإلعالم بيئة إىل مقدمة

Andrea L. Press
and Bruce A. Williams

بِرس إل أندريا
ويليامز إيه وبروس

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

الطوبجي محمد الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٣٥٩ ٠ الدويل: الرتقيم

.٢٠١٠ عام اإلنجليزية باللغة األصيل الكتاب صدر
.٢٠١٧ عام هنداوي مؤسسة عن الرتجمة هذه صدرت

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الكتاب هذا لنص العربية بالرتجمة الخاصة النرش حقوق جميع
إنك. صنز، أند واييل لجون محفوظة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع

Copyright © 2010 Andrea L. Press and Bruce A. Williams. All Rights
Reserved. Authorised translation from the English language edition
published by John Wiley & Sons, Inc. Responsibility for the accuracy
of the translation rests solely with Hindawi Foundation and is not
the responsibility of Wiley. No part of this book may be reproduced
in any form without the written permission of the original copyright
holder, John Wiley & Sons Inc.



املحتويات

9 وتقدير شكر
11 مقدمة -١
37 عليها والسيطرة الجديدة اإلعالم بيئة ملكية -٢
75 والديمقراطية اإلعالم وسائل -٣
105 الشائعة الثقافة دراسة -٤
125 االجتماعية الفوارق دراسة -٥
169 الجديدة اإلعالم بيئة يف يها وتلقِّ اإلعالمية النصوص دراسة -٦
207 خاتمة -٧
219 املالحظات
233 مراجع
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وتقدير شكر

الجامعية املرحلة طالب طالبنا، إىل الكتاب هذا كتابة يف األول املقام يف بالفضل ندين
سنواٍت مدى عىل لهم بالتدريس قمنا الذين سواء، حدٍّ عىل العليا الدراسات وطالب
املرحلة لطالب ا خاصٍّ شكًرا نُوجه أن ونودُّ واإلعالم. االتصاالت مجاَيل يف كأستاذَين
وحبهم لديهم االستطالع فحب وإلينوي؛ فرجينيا جامعتَي يف العليا والدراسات الجامعية
جوهر تُشكل التي النقاشات صقل أجل من الجادِّ العمل مواصلة عىل حثَّنا اإلعالم ملجال
من الكتاب هذا إعداد عمليَة بسخاءٍ الجامعيتان املؤسستان هاتان دعمت وقد الكتاب. هذا
شكر يف كذلك نرغب والسكرتارية. البحثية واملساعدة واإلجازات األبحاث منح توفري خالل
خالل رائًعا أكاديميٍّا مقرٍّا لنا رت وفَّ التي لالقتصاد، لندن كلية يف واالتصاالت اإلعالم قسم
من واحدٍة لتمويل الوطنية العلوم ملؤسسة االمتنان جزيل ونُقدِّم منفصلتنَي. تفرُّغ فرتتَي
موَّلت التي إلينوي جامعة يف األبحاث ولهيئة السادس، الفصل يف نناقشها التي الدراسات

األخرى. الدراسة
وأخرى واضحًة إسهاماٍت قدَّموا الذين زمالئنا من عدٍد إىل كذلك بالشكر ه ونتوجَّ
كولدري، ونيك كريستيانز، وكليفورد باور، ديل بالذكر ونخصُّ الكتاب. لهذا وضوًحا أقل
وماريا لوتس، وميالني ليفنجستون، وسونيا ليبيس، وتمار كاربيني، دييل ومايكل
الدراسات قسم يف زمالؤنا لنا ر وفَّ وقد شيلر. ودان ماكتشيزني، وبوب ماسرتوناردي،
كولكر، وروبرت بودروكوزي، وأنيكو أمايا، هكتور — فرجينيا جامعة يف الجديد اإلعالمية
والجامعية األكاديمية األماكن أكثر من مكانًا — فايدياناثان وسيفا بيرتسن، وجنيفر
خاصٍّ بشكٍر وندين الكتاب. لهذا األوَّلية املخطوطة إنجاز من بالتأكيد ل سهَّ مما بهجة؛
تاتيانا سيما ال إلينوي، وجامعة فرجينيا بجامعة العليا الدراسات قسم يف لطالبنا
مراحَل يف كمساعدين عملوا الذين بريس، وجوي جونسون-ييل، وكميل أومليتشينكو،
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وبوني مكبيك جوديث وتستحق الكتاب. هذا بمعلوماته أثرى الذي البحث من مختلفٍة
مجهوٌل ُمراجٌع لنا قدَّم كما اإلداري. الدعم تقديم يف لتفانيهما شديًدا امتنانًا هوارد
بما بالكويل، يف التحرير فريق نشكر وأخريًا، للغاية. عظيمًة فائدًة الكتاب هذا ملخطوطة
فارجنويل، جني النرش حقوق عىل الحصول ومسئولة آدم، شرييل اللغوية املدققة ذلك يف
اكتماله. حتى بسالسٍة املرشوع سري عىل حافظن الالتي بايك، وجوانا مورس ومارجريت
بِرس-ويليامز، وجوشوا بِرس-ويليامز، جيسيكا طفَلينا، إىل النهاية يف الشكر ه ونُوجِّ
إياه. تعليمهما عىل قادران نحن مما أكثر آخر) يشء (وكل اإلعالم عن يعلماننا اللذين
الكمبيوتر هذا أمام من انهض (واآلن، واإلعجاب الحب بكل لهما الكتاب هذا نهدي

جوش!) يا
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األول الفصل

مقدمة
إعالمية تجربة الحديثة الحياة

والرتبويني األكاديميني من العديد أن لدرجة للغاية واضح الجواب اإلعالم؟ ندرس ملاذا
الحادي القرن يف اليومية الحياة يف حيويٍّا دوًرا اإلعالم يلعب القصوى. أهميته يُغفلون
نعترب وما العالم نرى خاللها من التي العدسة هو اإلعالم أن ذلك من األكثر بل والعرشين؛

العالم. ذلك واقع أنه
اإلعالم لوسائل املحورية األهمية تكشف سوف اليوم ألطفال رسيعٍة مالحظٍة وأي
عرش خمسة العمر من البالغة ابنتنا إن تكوينها. يف بل فحسب حياتهم عىل التأثري يف ال
ترسل وبينما نفسه. الوقت يف والراديو الكمبيوتر جهاز وتُشغل الصباح يف تستيقظ عاًما
مشغل إىل جديدًة أغانَي ل تُحمِّ فإنها املدرسة، إىل الذهاب قبل لصديقاتها النصية الرسائل
الواجبات أداء يف الكمبيوتر جهاز تستخدم املنزل إىل تعود وعندما بها. الخاص األغاني

فيسبوك. االجتماعي التواصل موقع عىل أصدقاءها تتابع بينما املنزلية،
بحيث ا جدٍّ مبكًرا فراشه من فينهض عاًما عرش أحد العمر من البالغ ابننا أما
لبضع عنها املدريس النظام يُبعده أن قبل الكمبيوتر ألعاب ملمارسة ساعتان لديه يكون
اللعب إن يقول الكمبيوتر، أجهزة خالل من للَّعب ُحبه سبب عن نسأله وعندما ساعات.
يُقدِّم الكمبيوتر فإن موجودين، يكونون ال عندما ولكن متعة. أكثر اآلخرين األطفال مع
ويف اإلنرتنت. عىل األلعاب ممارسة عند سيما ال والتفاعلية، املتعة من نفسه القدر تقريبًا
القديمة؛ اإلعالم وسائل له تُقدِّمها التي اإلمكانات من بكثرٍي متعًة أكثر الكمبيوتر الواقع،
القول نافلة ومن للغاية. سلبي نشاط الكتب قراءة أو التليفزيون مشاهدة رأيه، ففي
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الروتني من كجزءٍ التليفزيون يشاهدان أو الفيديو مقاطع يشاهدان ما كثريًا الطفلني أن
أيامهما. تميض وهكذا اليومي. املدريس

اإللكرتوني الربيد استعراض هو الصباح يف عمٍل أول يكون ما غالبًا إلينا، وبالنسبة
من اليوم عدد ح تصفُّ أيًضا ذلك لنا يتيح الكمبيوتر نُشغل وعندما الواردة. الرسائل د وتفقُّ
الوطنية اإلذاعة إىل ونستمع الراديو نُشغل ربما األثناء هذه ويف تايمز، نيويورك صحيفة
عىل نحصل األمامي الباب إىل ينا تمشَّ ما وإذا املوسيقى. أو األخبار إىل نستمع كي العامة،
تماًما، األربعة نحن منا أيٌّ يُفيق أن فقبل بوست. واشنطن صحيفة من مطبوعٍة نسخٍة
املسموعة واإللكرتونية، املطبوعة والجديدة، القديمة اإلعالم: وسائل يف انغمسنا قد نكون

املتزامنة. وغري املتزامنة والتفاعلية، السلبية واملرئية،
املتحدة. الواليات يف شيوًعا تزداد عادات ولكنها فقط، واحدٍة أرسٍة عادات هي هذه
الشبكة استخدام نسبة زيادة يشهدوا أن اعتادوا الذين — اإلنرتنت خدمة ُمزوِّدو ويجد
الساعة يف الصاروخ» «مثل اآلن ترتفع االستخدام نسبة أن — العمل يوم بداية يف فقط
(ستون يستيقظوا أن بمجرد اإلنرتنت واألطفال البالغون يَستخدم إذ صباًحا؛ السابعة
إىل رسيًعا تتحوَّل اإلعالم وسائل استخدام فرتات بني حياتنا عيش تجربة إن .(٢٠٠٩
الثقافات، وعرب والنامي، املتقدِّم العامَلني يف بالتأكيد العامة الحياتية الظروف من واحدٍة
هو الحديث العالم يف اإلعالم لوسائل الكيل االنتشار وهذا والعرقية.1 االجتماعية والطبقات
الجديد األكاديمي اإلعالمية الدراسات ملجال وصفنا مع لُقرائنا، توضيحه إىل نسعى ما
الوجود تأثري كيفية فنتناول العرصية؛ الحياة غمار نخوض بينما جميًعا لنا يُقدِّمه وما
بها توجد كانت التي «الطريقة» أن وكيف حياتنا، أبعاد جميع عىل اإلعالم لوسائل الدائم

املاضية. القليلة العقود خالل هائًال تغريًا تغريت قد دائًما اإلعالم وسائل
تاريخ يف نعيشه الذي والوقت أرستنا تجاُوز عىل ستساعدنا صغرية مقارنة َة ثَمَّ
تجربتنا، هيكلة عىل اإلعالم وسائل عمل كيفيَة للغاية عامٍّ نحٍو عىل نُربز كي اإلعالم وسائل

املايض. القرن مدى عىل جذريٍّا تغريًا اإلعالم دور تَغري وكيف

إعصاَرين قصة (1)

الساعة، يف ميًال ١٤٥ من أكثر إىل رسعتها تصل برياٍح املتحدة الواليات اإلعصار رضب
األعىل الخامسة، الفئة بلغت التي املفتوحة املياه فوق مستوياتها عن طفيٍف بانخفاٍض
األحياء وإخالء أياٍم لعدة اإلجالء تحذيرات تداول من الرغم وعىل األعاصري. مقياس عىل
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ساعات، بعد املنطقة. يف — والسود الفقراء من معظمهم — آخرون سكاٌن تخلَّف الغنية،
خطرية، البداية يف واألمطار الرياح عن الناجمة األرضار بدت العاصفة، مرَّت وبعدما
الحواجز انهارت إذ الحال؛ هو ذلك يكن لم لألسف، كارثية. تكون ألن ترقى ال ولكنها
األشخاص اْلتمس الفيضان، مياه ارتفعت وبينما ضخمة، بحريٍة الحتواء املقامة الرتابية
يف األشخاص آالف مات الغارقة. منازلهم أسقف وعىل املنازل ُعلِّيَّات يف األمان اليائسون

األمريكي. التاريخ يف الطبيعية الكوارث أسوأ من واحدٍة
والسلطات الوالية أُرهقتسلطات حيث كافية؛ وغري بطيئًة الحكومية االستجابة كانت
كانوا القتىل أكثر أن حقيقة وأثارت اختفت. قد االتحادية الحكومة أن وبدا برسعة، املحلية
أن حني ويف واإلنقاذ. اإلخالء جهود من كلٍّ يف العنرصية حول تساؤالٍت والسود الفقراء من
مصدًرا ظلت فإنها األكرب، واملجتمع األبيض املجتمع ِقبل من برسعٍة نُسيت القضايا هذه

السود. مجتمع يف للمرارة
،٢٠٠٥ عام الخليج ساحل رضب الذي كاترينا إعصار إىل الوصف هذا يشري ربما
آخر إعصاًرا الواقع يف يصف لكنه اإلعالم)، يف تابعه معظمنا (ألن جميًعا نعرفه والذي
وخلَّف املنيس» «اإلعصار أحيانًا اإلعصار هذا ى يُسمَّ 2.١٩٢٨ عام فلوريدا والية رضب
فيحل املتحدة؛ الواليات تاريخ يف فتًكا األعاصري أكثر ثاني وهو وفاة، حالة ٢٥٠٠ وراءه
شخص. ٨٠٠٠ وفاة يف تَسبَّب الذي ،١٩٠٠ عام جالفستون إعصار بعد الثاني املركز يف
الشبه أوُجه ل تأمُّ إن شخص. ١٦٠٠ بحوايل كاترينا قتىل عدد يُقدَّر املقارنة، سبيل وعىل
الرئيسية النقاط من العديد تقديم عىل يساعد و١٩٢٨ ٢٠٠٥ عام إعصاَري واالختالفبني

الكتاب. هذا بقية يف اإلعالمية الدراسات حول توضيحها نريد التي
عام اإلعالم حالة يف الشاسعة االختالفات ل تأمَّ األرجح، عىل واألهم األول املقام يف
كاترينا، إعصار البحث وطائرات الصناعية األقمار تتبَّعت .٢٠٠٥ بعام مقارنًة ١٩٢٨
تقريبًا الفور عىل نقلت التي األمريكية الجوية األرصاد دائرة مع باستمراٍر تتواصل وكانت
من وغريها واإلنرتنت، والتليفزيون اإلذاعة طريق عن الجمهور إىل العاصفة عن املعلومات
تكون وتكاد متواصلًة وشدتها العاصفة وجهة حول التحديثات كانت االتصال. وسائل
اإلخالء وأوامر — للعاصفة التحضري بشأن التوجيهات إرسال السهل من وكان فورية،
املناطق يف يعيشون الذي القلقني املواطنني إىل السلطات ِقبل من — املطاف نهاية يف
لبلوغها واالستعدادات العاصفة حول املعلومات تقترص ولم اإلعصار.3 سيرضبها التي
املستمعني إىل الفور عىل أيًضا نُقلت بل املناطق، تلك يف يعيشون الذين أولئك عىل اليابسة

كافًة. العالم أنحاء يف واملشاهدين
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املعلومات كانت .١٩٢٨ عام االتصال وسائل وضع يف الكبري االختالف ل تأمَّ ثم
حد؛ أبعد إىل وقديمًة األحيان من كثرٍي يف دقيقٍة وغري متناثرًة ١٩٢٨ عام عاصفة عن
تستطيع حينما الالسلكي عرب العاصفة معلومات تنقل البحر عرض يف السفن كانت إذ
التلغراف مكاتب من البيانات معظم جاءت للغرق). تعرضت قد تكون ال عندما (أي
يف املحلية الجوية األرصاد محطات من تقارير إىل استناًدا الالسلكية األرضية واملحطات
تعد» «لم ما، مرحلٍة ويف فلوريدا. ترضب أن قبل العاصفة رتها دمَّ التي األطلنطي جزر
بورتوريكو. يف االتصاالت مرافق ُدمرت عندما العاصفة مسار تتبع الجوية األرصاد دائرة
والجرحى القتىل عدد يف كبريٍة زيادٍة يف بدقٍة العاصفة تتبُّع عىل القدرة عدم وتسبَّب
عىل (بناءً ع املتوقَّ ظهوره موعد من ساعاٍت بعد اإلعصار يظهر لم فعندما فلوريدا؛ بوالية
رضب وعندما بها، احتَمْوا التي األماكن الناس ترك الدقيقة)، وغري القديمة التحذيرات

للخطر. معرَّضة مواقع يف الكثريون كان بالفعل، اإلعصار
يف الكبرية االختالفات ضوء يف هنا ها ذاته حد يف «التحذير» مفهوم دراسة يجب
بمجرد أنه إلينا بالنسبة به املسلَّم فمن الراهن؛ والوقت ١٩٢٨ عام بني اإلعالم وسائل
القنوات عرب برسعٍة ستُنرش املعلومات هذه فإن حيوية، معلوماٍت عىل السلطات اطالع
(مثل موجودة القنوات تلك تكن لم ،١٩٢٨ عام يف واسع. نطاٍق عىل املتاحة اإلعالمية
(مثل ا جدٍّ قليٍل لعدٍد إال متاحًة تكن لم أو واإلنرتنت)، املحمولة، والهواتف التليفزيون،
لذلك، (ونتيجًة الصحف عرب تُرَسل األعاصري من التحذيرات كانت والراديو). الهاتف
إحدى (يف الهاتف طريق عن أو أيام)، حتى أو بساعاٍت األوان فوات بعد تصل كانت
إىل منزٍل من الذهاب مالكه عىل وكان فقط، واحد هاتف هناك كان فلوريدا، والية مدن
متاحًة كانت (والتي اإلذاعة طريق عن أو األربعمائة)، جريانه لتحذير محاولٍة يف منزٍل
عىل من األفراد بها يُلوح التي األعالم أو فلوريدا)، سكان من فقط صغريٍة لنسبٍة بدورها
يف يعيشون الذين منهم الفقراء سيما ال فلوريدا، سكان معظم وكان العامة. املباني قمم
إىل مضطرين وكانوا جماهريية، اتصاٍل قنوات أي نطاق عن بعيدين الريفية، املجتمعات

أرسة. إىل أرسٍة من تنتقل التي الشائعات عىل االعتماد
زادت فكلما موت؛ أو حياٍة قضية هو املنكوبة للمنطقة العاجلة اإلغاثة تنظيم إن
عن املحلية الحكومات فت توقَّ ١٩٢٨ عام يف األرواح. من املزيد أُنقذ االستجابة، رسعة
فلوريدا والية حكومة إىل العاصفة تأثري حول معلومات تَِرْد ولم العاصفة، بسبب العمل

ذلك.4 من أطول ملدٍة معلوماٍت بال االتحادية الحكومة وظلت يوم. عن يزيد ملا
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املقالة تظهر ولم أكرب، جمهوٍر إىل الوصول يف بطيئًة العاصفة حول املعلومات كانت
من يومني بعد أي سبتمرب؛ ١٨ حتى تايمز نيويورك صحيفة يف العاصفة حول األوىل
كبري حدٍّ إىل دقيقٍة غري الواردة األوَّلية الحقائق كانت حينها، وحتى لفلوريدا. رضبها
ويف تشوبي). أوكي بحرية من بالقرب غرًقا ماتوا شخًصا ٢٤ أن البداية يف ُقدِّر (فقد
مقالة يف شخٍص ٨٠٠ إىل (وصلت االرتفاع القتىل عدد تقديرات واصلت التالية، األيام
الذي الوقت يف املفارقة، سبيل وعىل سبتمرب). ٢١ يف تايمز جريدة يف األوىل الصفحة
الصفحات أخبار من الخرب يَُعد لم متاحة، الكارثة حجم عن الدقيقة املعلومات أصبحت
شخٍص ٢٥٠٠ بنحو يُقدَّر ما أن أفاد تايمز جريدة يف تقرير ظهر فقد الصحف؛ يف األوىل
يف حتْفهم َلُقوا قد العاصفة) ضحايا حصيلة كان أنه اآلن نعتقد مما قريب عدد (وهو
سبتمرب، ٢٨ وبحلول الصحيفة. من العارشة الصفحة يف مطبوًعا كان ولكنه سبتمرب، ٢٢

.٣٨ صفحة إىل العاصفة آثار أخبار انتقلت
املنطقة خارج متقطعًة الهائلة الكارثة لهذه الصحفية التغطية كانت عموًما،
أشكال جميع يف كاترينا إعصار عىل الشديد الرتكيز النقيضمن طرف عىل وهي املنكوبة.
واإلنرتنت واإلذاعة التليفزيون مثل الراهن؛ الوقت يف طبيعيًة نراها التي اإلعالم وسائل
املنطقة خارج يعيشون ممن أحد يكن لم ١٩٢٨ عام يف بينما املطبوعة. اإلعالم ووسائل
اإلعالمي بالحدث يتعلق فيما مختلًفا كان األمر فإن تقريبًا؛ الحدث بهذا ليهتمَّ املنكوبة
وسائل جميع اهتمام جذبت واقعًة إعالمي» «حدث بمصطلح نعني .٢٠٠٥ عام وقع الذي
«انفصاًال» منا يتطلب الحدث هذا مثل اإلنرتنت. فيها بما واإللكرتونية، املطبوعة اإلعالم،
من عرش الحادي هجمات إن ما. حدٍّ إىل اهتماًما نُوليَه وأن العادية، الحياة عن فعليٍّا
الحدث ومفهوم إعالمية. أحداثًا جميعها كانت العراق وغزو ديانا األمرية ومرصع سبتمرب
مجال يف رئييس مفهوم وهو الحديثة، الحياة يف اإلعالم دور لفهم رضوري أمر اإلعالمي

اإلعالمية.5 الدراسات
التحسينات عىل الضوء تُسلط و٢٠٠٥ ١٩٢٨ إعصاَري مقارنة أن من الرغم عىل
مجال يف التغيريات أن يعني ال هذا فإن ونرشها، املعلومات إنتاج طريقة يف الهائلة
املثال، سبيل فعىل األخرى؛ األمريكي املجتمع جوانب يف تحسيناٍت إىل أدَّت االتصاالت
كان اإلعصاَرين جوانب من العديد فإن االجتماعية، والطبقات العرق قضايا ناحية من
١٩٢٨ من األمريكي املجتمع يف مهمًة استمراريًة ويعكس ملحوٍظ نحٍو عىل متشابًها
سماٍت يف الجذرية التغريات من الرغم عىل — االستمرارية وهذه الحارض. الوقت وحتى
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بالِبنى سواء» حدٍّ «عىل ويتأثر اإلعالم يؤثر كيف تُوضح — االتصاالت لتكنولوجيا معينٍة
املجتمع. تُشكل التي

تقديٍر أحسن عىل لديه — األمريكي املجتمع بقية غرار عىل — األمريكي اإلعالم إن
ومع واالقتصادية. العرقية التفرقة قضايا مع بالتعامل يتعلق فيما وإخفاقاته نجاحاته
أنه هو كاترينا إلعصار اإلعالمية التغطية يف للنظر لفتًا الجوانب أكثر أحد كان ذلك،
الحادث، موقع من مبارشة تقارير يُقدِّمون الذين والصحفيني الكامريات وجود بفضل
معظم كان مًدى أي إىل توضح التأثري بالغة وقصٍص صوٍر بث من مفرٌّ هناك يكن لم
أصبح إن، إن يس شبكة من كافرتي جاك املعلق قال وكما والسود. الفقراء من الضحايا

.(٢٠٠٥ كوس (دييل الشمس» وضوح واضحة «مشكلة العرق
تسلط والتي أورليانز، نيو من القادمة العاطفية والقصص التعليقات من النوع هذا
حواًرا ز حفَّ املدينة، إخالء أثناء تُِرُكوا الذين والفقراء السود السكان محنة عىل الضوء
الكثري يف السوداء الدنيا الطبقة محنة بشأن األمد) قصري حواًرا كان وإن (حتى وطنيٍّا
التخيلَ حتَّمت التي اإلخالء خطط حول تساؤالت أثارت فقد الداخلية؛ األمريكية املدن من
يمتلكون الذين السكان عىل الرئييس اعتمادها عرب الفقراء املدينة سكان من العديد عن
العامة املرافق عىل االعتماد عىل أُجربوا الذين األشخاص كان وكذلك الخاصة. سياراتهم
الفقراء من معظمهم — سوبردوم أورليانز نيو ملعب مثل — جدٍّا واملزدحمة الكريهة
القبيل. هذا من وطنيٍة حواراٍت أي ١٩٢٨ عام لعاصفة اإلعالمية التغطية تُِثر لم والسود.
صادًما بدا والفقراء األغنياء معاملة يف الصارخ التفاوت هذا أن من الرغم عىل
يف التفاوت لذلك الطويل التاريخ فإن ،٢٠٠٥ عام املشاهدين من والكثري للصحفيني
يف .١٩٢٨ عام إعصار يُنَس لم لو بكثرٍي أوضح سيصبح كان الطبيعة الكوارث مواجهة
حتفه؛ لقَي وَمن نجا مَلن ني مهمَّ تحديٍد عامَيل والطبقة العرق كان ،١٩٢٨ عام عاصفة
من (معظمهم السود من تقريبًا الرقم هذا أرباع ثالثة كان وفاة، حالة ٢٥٠٠ بني فمن
حواجز وجنوب شمال يف ويعيشون يعملون الذين املهاجرين املزارع وعمال املزارعني
بيتش بالم يف الغنى املفرط األبيض املجتمع يتكبَّد لم املقابل، ويف انهارت). التي البحرية
عىل أكرب بقدرٍة تمتُّعهم إىل ذلك يف السبب ويرجع الوفاة، حاالت من قليٍل عدٍد سوى
االتصاالت يف فجوة بل رقمية، ليست هنا ها (الفجوة املتاحة املعلومات إىل الوصول

أخرى. أموٍر بني من واملعلومات)،
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تساؤالٍت متماثٍل نحٍو عىل اإلعمار وإعادة اإلنقاذ جهود أثارت الحالتني، كلتا يف
ببطء االتحاديَة الحكومَة الكثريون اتَّهم كاترينا، إعصار حالة ففي والطبقة؛ العرق حول
التوابيت ُحجزت ،١٩٢٨ عام ويف العرقي. وانتمائهم الضحايا فقر بسبب االستجابة
عالماٍت تحمل ال جماعيٍة مقابَر يف السود الضحايا معظم ُدفن بينما البيض، للضحايا
جهود يف العمل عىل السالح تهديد تحت السود الناجني من العديد أُجرب وباملثل، مميزة.
(٢٠٠٣) كالينبريج إليوت تساءل عواقبها، وأهوال العاصفة لضخامة ونظًرا اإلعمار. إعادة
الكارثة هذه كانت إذا عما — ١٩٢٨ عام إعصار حول وأدقها الكتب أهم أحد ألَّف الذي —
أم البيض من الضحايا من العظمى الغالبية كانت لو العامة الذاكرة من تماًما ستتالىش

ال.
هيمنت التي الطرق هو ١٩٢٨ عام إلعصار التام شبه «النسيان» هذا أسباب أحد
عىل املتوسطة الطبقة من البيض األمريكيني تهم التي القضايا تهيمن، تزال وال بها،
تُحىص وال تُعد ال التي األشكال عن فضًال األخبار عىل هذا وينطبق اإلعالمية. املنظومة
األمريكيني. معظم واهتمام وعي تشكيل يف تساعد التي الشعبية ذات الرتفيه وسائل من
— تجاُهلها طرق أدق: بعبارٍة أو — والطبقة العرق قضايا معالجة طرق إىل وبالنظر
عام الفقراء السود األمريكيني ظروف تجاُهل عىل املجتمع قدرة املستغرب من ليس فإنه

.١٩٢٨ عام سهولة بنفس ٢٠٠٥
مستودٍع بمنزلة تكون أن أشكالها بعض يف الشعبية للثقافة يمكن نفسه، الوقت يف
وبينما .(٢٠٠١ (ليبسيتس العامة اإلعالم وسائل عنها غفلت التي واملخاوف للذكريات
للحياة كنموذٍج البيضاء املتوسطة الطبقة حياة صورة رسم اإلعالم وسائل من كثري يحاول
األعراق جماهري عن تُعربِّ أن أيًضا تستطيع الشعبية الثقافة أشكال بعض فإن أمريكا، يف
عىل وتجتذبها. عدًدا األقل األخرى االجتماعية الطبقات أو الجنس، نوع أو القوميات أو
الشهرية ١٩٣٧ عام رواية قراء أذهان يف املنيسحيًة اإلعصار ذكريات تزال ال املثال، سبيل
يف ُولدت شهرية سمراء كاتبة وهي هريستون؛ نيل لزورا الرب» تُراقب كانت «عيونهم
من تالشت قد ١٩٢٨ عام عاصفة ذكرى أن من الرغم عىل سابًقا، ذكرنا وكما فلوريدا.
لدى باقيًة ظلت السود اها تلقَّ التي املتفاوتة املعاملة إزاء املرارة فإن الناس، عامة أذهان
هذه بقاء طول عىل الدليل ويتجىل املنكوبة. املدن يف تعيش زالت ما التي السود أَُرس
الجماعية املقابر مواقع فوق تذكاريٍة أنصاٍب وضع إىل أدَّت التي االحتجاجات يف املرارة

.(1-1 شكل (انظر ٢٠٠٢ عام
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كانت «عيونهم رواية اليسار، عىل املنيس». «اإلعصار لتذكُّر مختلفتان طريقتان :1-1 شكل
٢٠٠٢ عام ُوضعت التي التذكارية اللوحة اليمني وعىل هريستون، نيل لزورا الرب» تراقب
جماعية. مقابر يف ُدفنوا الذين األفريقية األصول ذوي األمريكيني الفيضان ضحايا لتكريم

سنُركز التي النقاط من العديد عىل الضوء اإلعصاَرين هذين قصة تُسلط باختصار،
اإلعالم بيئة فمعالم مهم؛ اإلعالم أن هي أهميًة واألكثر األوىل النقطة الكتاب. هذا يف عليها
للواقع؛ فهمنا كبريٍة بدرجٍة تُحدِّد وبالتأكيد، العالم؛ عن نعرفه ما تُحدِّد فيها نعيش التي
من موت. أو حياٍة مسألة اإلعالم وسائل إىل الوصول يكون أن يمكن أقىصالظروف، ففي
لقَي ومن نجا من حدَّدت ١٩٢٨ عام والراديو الهاتف إىل الوصول عىل القدرة أن الواضح
عىل ١٩٢٨ عام األغنياء والبيض الفقراء السود مأزق بني الشاسعة الفروق وتَرجع حتفه.
الراهن الوقت يف صحيح وهذا االتصاالت. تقنيات ألحدث األغنياء امتالك إىل جزئيٍّا األقل
الجميع أن افرتاض عىل العرصية الحياة — متزايد نحٍو عىل — نؤسس فبينما أيًضا؛
إمكانية افتقاد يتسبَّب فقد اإلعالم، وسائل أشكال أحدث إىل الوصول من يتمكَّنون سوف

وخيمة.6 عواقب يف إليها الوصول
من يكن لم بطرٍق الجماهري َقسمت فيها نعيش التي الجديدة اإلعالم بيئة ثانيًا،
الذهبي العرص ميَّز الذي الضخم الواحد فالجمهور عاًما؛ ٢٥ قبل حتى رها تصوُّ املمكن
تؤدي االتصاالت تكنولوجيا من الجديدة األشكال إن املايض. من شيئًا أصبح للتليفزيون
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إليه ونستمع نشاهده فما الباقي؛ عن تختلف إعالميٍة لوجبٍة منا كلٍّ استهالك زيادة إىل
مختِلف عرب واسٍع نطاٍق عىل يختلف والتفكري) واالستماع املشاهدة (ووقت فيه ونفكر
من مجموعات توجد قد وبينما .(٢٠٠١ َسنستني ٢٠٠٦؛ ،١٩٩٧ (تريو الجمهور رشائح
األعاصري، عىل املناخ تغريُّ بتأثري أو الداخلية، املدن يف السود بمتاعب املهتمني األشخاص
االضطرار دون اهتماماتهم يُلبي نحٍو عىل اإلعالم مع التعاُمل األشخاص لهؤالء يمكن
يبدي و(ربما) القضايا هذه عن القليل يعرف الذي األوسع، الجمهور مصادفة إىل أبًدا
أشكال جميع تدفع التي اإلعالمية األحداث تقع عندما لذلك، ونتيجًة بها؛ أقل اهتماًما
إعصار أكان سواءٌ — نفسه املوضوع عىل الرتكيز تُحىصإىل وال تُعد ال التي اإلعالم وسائل
— الرئاسية االنتخابية الحملة أم اإلرهابية، سبتمرب من عرش الحادي هجمات أم كاترينا،
عادًة تتجاهلها التي الحيوية املسائل حول العام الحوار يف نادرة لحظات تصبح فإنها

يستخدمونها. الذين والجماهري اإلعالم وسائل من العظمى الغالبيُة
ما كل ليست أنها ندرك أن املهم فمن اإلعالم، وسائل أهمية من الرغم عىل أخريًا،
بأن يُذكِّرنا الجنسني بني املساواة وعدم والطبقية العنرصية قضايا عىل تركيزنا إن يُهم.
الجذرية التغيريات من الرغم عىل مستمرة، تزال ال االجتماعية والقضايا املشكالت بعض
أعمق دراسٍة إىل االنتقال وقبل جميًعا. حياتنا من جزءًا أصبحت التي اإلعالم وسائل يف
سنسلط والبعيد، املايضالقريب يف اإلعالم وسائل عن اختالفها وطرق حاليٍّا اإلعالم لوسائل

الكتاب. هذا عرب سنستخدمها التي األساسية املفاهيم من العديد عىل أوًال الضوء

اإلعالم؟ بيئة هي ما (2)

املستخَدمة املعينة االتصاالت تكنولوجيا بأنها اإلعالم» «بيئة نُعرِّف اإلعالمية، الدراسات يف
والهيكل والتليفزيون)، والصحف الشخصية الكمبيوتر أجهزة املثال، سبيل (عىل
سبيل (عىل ضمنه التكنولوجيات هذه تُستخدم الذي واالقتصادي والسيايس االجتماعي
مجموعٍة أجل من استخدامها فعليٍّا لألفراد يمكن وكيف اإلعالم، وسائل تُمتلك كيف املثال،
من ألنه حيوي؛ أمر هذا عليها). تؤثر التي الحكومية اللوائح وما األغراض، من واسعٍة
التكنولوجيات خصائص من بكثرٍي أكثر هو ما معرفة إىل بحاجٍة فإننا اإلعالم، فهم أجل
اإلذاعة أن معرفة فإن ،١٩٢٨ عام إعصار مثال يف رأينا كما واملستخدمة. املتاحة املحددة
كانا ألنهما األزمة؛ أوقات يف استخدامهما طرق عن بالقليل تخربنا متاَحني كانا والهاتف
والعرقية. االقتصادية املساواة لعدم نتيجًة السكان من لقطاعاٍت متفاوٍت نحٍو متاَحنيعىل
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من كلٍّ يف األخرى املجاالت من معلوماٍت اإلعالمية الدراسات باحثو يستقي لذلك
يف االقتصاد وعلم السياسية والعلوم االجتماع علم فيساعدنا واإلنسانية؛ االجتماعية العلوم
يساعدنا املثال، سبيل عىل اإلعالم. وسائل فيها تعمل التي املختلفة السياقات أنواع مناقشة
نظريٍّا فهًما منحنا خالل من اإلعالم لوسائل االجتماعي السياق تحديد يف االجتماع علماء
تعمل اإلعالم فوسائل والكنيسة؛ والحكومة واملدرسة األرسة مثل ملؤسساٍت وتجريبيٍّا
مصدر املؤسسات هذه تُعد ذلك، عىل عالوًة فيها. وتؤثر كافًة االجتماعية الِبنى هذه داخل
واستخدامه. اليومية حياتنا يف اإلعالم يف تفكرينا طريقة عىل تؤثر التي واالتجاهات القيم
شبكة كانت إذا وما لألطفال، املناسبة التليفزيونية الربامج هي ما غرار عىل قضايا َة وثَمَّ
املنزل؛ يف اإلنرتنت بشبكة اتصاٌل لديه يتوافر أن ينبغي الذي وَمن خطرية، أم آمنة اإلنرتنت

االجتماع. علماء يدرسها التي االجتماعية والقيم باالتجاهات جميعها تتأثر
كيفية وتدرس السلطة؛ وممارسة الحكومة مؤسسات عىل السياسية العلوم تركز
والنشاط التصويت مثل السيايس، النظام عىل تؤثر التي والقوى السياسية القرارات اتخاذ
عمل عىل السياسية العملية تؤثر ذلك. شابه وما السياسية واألحزاب والحمالت السيايس
وكذلك مظلتها. تحت تعمل التي والقوانني اللوائح تُحدد إنها حيث اإلعالمية؛ املؤسسات
العملية عن للجمهور املعلومات تقديم يف رائًدا دوًرا اإلعالم وسائل تلعب نفسه، الوقت يف
سبيل فعىل أيًضا؛ أخرى نواٍح ويف والتنظيم، املشاركة تمكني ويف نفسها، السياسية
عن تقريبًا معلوماتهم جميع األمريكيون ى يتلقَّ الرئاسية، باالنتخابات يتعلق فيما املثال،
املؤتمر ثم التمهيدية، االنتخابات حول املعلومات من بدءًا — الطويلة االنتخابية الحمالت
ليلة التصويت ونتائج نفسها، الفعلية االنتخابية الحملة وحتى حزٍب، كل يعقده الذي
مثل القديمة األشكال من أكان سواءٌ اإلعالم؛ وسائل أنواع أحد خالل من — االنتخابات

الخلوية. والهواتف اإلنرتنت مثل األحدث األشكال أم والصحف، والراديو التليفزيون
طبيعة تُشكل السيايس النظام ِقبل من املتَخذة السياسية القرارات نفسه، الوقت يف
منذ املثال، سبيل فعىل عربها؛ ق تتدفَّ التي املعلومات وأنواع املختلفة اإلعالمية القنوات تلك
للقطاع اململوك اإلعالمي النظام العرشين القرن ثالثينيات يف السياسات واضعو أنشأ أن
من العديد يف العام اإلعالم نماذج من النقيض عىل — اإلعالنات تُموله والذي الخاص
إعالنات ثمن لدفع املال من كبريٍة مبالَغ لجمع املرشحون يُضطر — الغربية الديمقراطيات
(ماكتشيزني السياسة يف املال دور عىل واضحٍة عواقَب من ذلك يتضمنه بما الحملة،

.(٢٠٠٤ ومانشيني هالن ١٩٩٣؛
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اإلعالمية، للمؤسسات املايل الهيكل لتحليل الالزمة األدوات االقتصاد علم يمنحنا
(عىل أرباح بتحقيق املؤسسات لهذه الحكومة بها تسمح التي للطريقة نقديٍّا ومنظوًرا
إىل وما به، املسموح امللكية تركيز ومدى االشرتاكات)، أو اإلعالنات خالل من املثال، سبيل
عىل مفيدًة اإلعالمية الدراسات تُقدِّمها التي املقارنة االقتصادية النظر وجهة وتُعد ذلك.
امللكية مع املختلفة التعامل أساليب تُميز التي واالحتماالت القيود إدراك يف خاصٍّ نحٍو

املختلفة. الدول يف اإلعالم وسائل عىل السيطرة ومع
اإلنجليزية اللغة مثل صات تخصُّ من أيًضا اإلعالمية الدراسات باحثو يستفيد
والنقاد املؤلفون يربطه أن يمكن الذي املعنى لفهم اإلنسان، وعلم السينمائية والدراسات
القضايا هذه تعقيد لفهم ذلك ويفعلون معني. إعالميٍّ نصٍّ بأي واملشاهدون/القراء
باسم يُعرف الذي التخصصات املتعدد املجال يف العاملني وللباحثني وإدراكها. وتحليلها
من املجموعة هذه من نتعلم للغاية، عامٍّ نحٍو فعىل خاص؛ تأثريٌ الثقافية» «الدراسات
األفراد بها يُناضل التي الطرق بوصفها أفضل نحٍو عىل تُفهم الثقافة أن الدراسات
صنع يف رئيسيٍّا دوًرا اإلعالم ويلعب معنًى». «ُصنْع أجل من واملجتمعات والجماعات

الثقافة.
الدراسات بأن ندفع زلنا ما األخرى، التخصصات من نستفيد أننا من الرغم عىل
تقرتض صات التخصُّ جميع إن ذاته. حد يف وحيويٍّا نوعه من فريًدا مجاًال تُشكل اإلعالمية
النفس علم رؤى من االستفادة دون االجتماع علم دراسة محاولة تخيل بعض؛ من بعضها
متميًزا ًصا تخصُّ اإلعالمية الدراسات وتُعد أيًضا. التاريخ فهم دون السياسة فهم محاولة أو
ملمح هي اإلعالم وسائل أن عىل وتُرص تركيزها. بؤرة يف اإلعالم بيئة تضع ألنها نظًرا
والعرشين. الحادي القرن يف للحياة دقيٍق تحليٍل أي يف ومحوري الحديث أسايسللمجتمع

املتغرية اإلعالمية البيئات أهمية (3)

من السائد الشكل عموًما، أكثر نحٍو عىل (أو اإلعالمية البيئة أهمية عىل مثاٍل أفضل
وكما . التغريُّ يف اإلعالم بيئة ترشع عندما أحيانًا يظهر املجتمع) تُميز التي االتصاالت
البرشي» الوعي هيكل تُغري األوسع التواُصل بيئات يف «التغريات ماكلوهان: مارشال يقول

.(١٩٦٤)
من ذاته؟ البرشي الوعي هيكل تُغري اإلعالم بيئة يف التغريات بأن القول يعني ماذا
أشبه فاألمر تحليلها؛ نحاول التي اإلعالم بيئة يف نعيش بينما التغريات هذه رؤية الصعب
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بدرجٍة لدينا واملألوفة األحدث ات التغريُّ دراسة قبل لذلك، املياه؛ وصف تحاول بسمكٍة
ٍ تغريُّ عن مثاٍل ذكر فإن اإللكرتونية، الثقافة إىل الطباعة ثقافة من التحوُّل خاصًة أكرب،
التي العميقة التحوُّالت توضيح يف للغاية مفيًدا سيكون طويلٍة بفرتٍة ذلك قبل سابٍق

ماكلوهان. يذكرها
الكالسيكي األدب متخصيص من وهو — (١٩٠٣–١٩٨٨) هافلوك إيريك كان
القرنني بني الكتابية البيئة إىل الشفوية البيئة من االنتقال أن زعم من أوَل — املؤثرين
مسار غريَّ اإلغريق، حالة ويف جذريٍّا؛ اإلنساني الفكر غريَّ امليالد قبل والرابع السادس
ذلك يف بما اإلعالم، دراسة متخصيص عىل قوي تأثري ألفكاره وكان الغربية. الحضارة
وساندرز إيليتش يوضح الغربي»، العقل أبجدية يس: بي «إيه كتاب ويف ماكلوهان.
الناس فهم طرق غريَّ الكتابية البيئة إىل الشفوية البيئة من التحوُّل أن كيف (١٩٨٨)
التفكري اعتدنا بينما املثال، سبيل عىل مجتمعاتهم. وتنظيم ألنفسهم، وفهمهم للواقع،
بعد نسرتدها التي املعلومات من منفصلًة أجزاءً نا ُمخُّ يُخزِّن (حيث كمكتبة ذاكرتنا يف
كجهاز أو محددة) أجزاءٍ عىل ونفتحها املكتبة رفوف من الكتب نتناول مثلما ذلك
مثلما الحق، وقٍت يف يسرتجعها كي ويُخزِّنها املعلومات نا ُمخُّ يعالج (حيث كمبيوتر
لم الفهم هذا فإن لب)، الصُّ القرص عىل املحفوظة املعلومات ويسرتجع الكمبيوتر يخزن

الكمبيوتر. أجهزة أو املكتبات اخرتاع عىل سابًقا الحال بطبيعة يكن

تظهر لم إذ األبجدية؛ الحروف وليدة هي الذاكرة والنصوص، الكلمات غرار عىل
إال لها مخزنًا بوصفه العقل يف — املعلومات — املعرفة تخزين إمكانية فكرة
واليوم، صوتية. رموٍز صورة يف الكالم بحور صياغة املمكن من أصبح بعدما
اسرتجاع علينا الصعب من أنه لدرجة تماًما به مسلًَّما أمًرا الفكرة هذه نعترب
القبو إىل رحلٍة صورة يف متخيَّلة الذكريات استعادة عملية تكن لم عرصحيث
فمنذ معني؛ بنٍد من ق التحقُّ أجل من سجلٍّ يف نظرة أو املؤن، بعض إلحضار
فتحه يمكن كمخزٍن الذاكرة يتخيَّلون البرش أصبح امليالد، قبل الرابع القرن
ف الرصِّ الشفوي الرتاث أن اآلن الواضح من ذلك، مع واستخدامه. فيه والبحث

(٥٤ :١٩٨٨ وساندرز (إيليتش والفعل. التذكُّر بني فاصًال ا حدٍّ يعرف لم

البيئة إىل الشفوية البيئة من االنتقال أن اعتقدوا قديًما املعلمني أن بالذكر الجدير ومن
املثقفني من كثريٌ يعتقد مثلما بالضبط طالبهم قدرات عىل سلبي تأثري له كان الكتابية
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الكمبيوتر وأجهزة التليفزيون شاشات عىل االعتماد وزيادة القراءة معدل تراُجع أن اليوم
للكتابة» يرتاح ال كاتب «أول — أفالطون فكان اليوم. لشباب الفكري» املستوى من «يقلل
السلبية النصوص عىل «فاعتمادهم تالميذه؛ عىل األبجدية الحروف تأثري من مبتئًسا —
(إيليتش وكسولة» ضحلة يجعلها مما الذاكرة؛ ق تدفُّ تضييق سوى يُسبِّب ال الصامتة

.(١٩٨٨ وساندرز
صمٍت يف وتُركز بمفردك ما مكاٍن يف جالس أنت األرجح عىل الكتاب؟ هذا تقرأ كيف
الكتابة كانت عندما ذلك، ومع عاٍل. بصوٍت تقرأ أنك ا جدٍّ املستبعد فمن النص؛ عىل
الصامتة القراءة تكن لم للتواصل، السائد الشكل بوصفهما الظهور يف آخذتنَي والطباعة
من يكن فلم األداء؛ أو والفعل التذكُّر بني فصل يوجد ال الشفوي الرتاث يف ألنه ممكنة؛
مع إال هادئة أماكن املكتبات تصبح لم الواقع، يف عاٍل. بصوٍت إال القراءة فعل أداء املمكن

تقريبًا. عرش الثالث القرن حلول
٣٨٣ عام أوغسطينوس القديس حرية قصة للقراءة تأريخه يف مانِجل ألربتو يحكي

صمت. يف يقرأ كان — ميالنو أسقف — أمربوزيوس أن اكتشافه عند ميالديٍّا

ويبحث الصفحة عيناه تتصفح أمربوزيوس، يقرأ «عندما أوغسطينوس: وقال
شخٍص ألي يمكن كان لسانه. يتحرك وال يصمت صوته ولكن املعنى، عن قلبه
كثرٍي يف وهكذا عموًما، الضيوف حضور عن يُعلن ال وكان بحرية، منه االقرتاب
صمت؛ يف الطريقة بهذه يقرأ نجده كنا لزيارته، نذهب كنا عندما األحيان من
يتحرك؛ ال واللسان الصفحة، تتصفحان عينان أبًدا.» عاٍل بصوت يقرأ ال إنه إذ

مقًهى. يف كتاب بيده يجلس اليوم، قارٍئ أي أصف بالضبط هكذا
إىل غريبًة تلك القراءة طريقة بدت أوغسطينوس، إىل بالنسبة ذلك، ومع
القراءة طريقة أن يعني وهذا «االعرتافات». كتابه يف املالحظة تستحق درجٍة
املألوف، عن خارًجا شيئًا عرصه يف كان للصفحة، الصامت التصفح هذا تلك،
تتبُّع يمكن أنه من الرغم وعىل عاٍل. بصوٍت تتم كانت العادية القراءة وأن
القراءة من النمط هذا فإن سابقة، تواريخ إىل الصامتة القراءة حاالت تاريخ

(٥١ :١٩٩٧) العارش. القرن بحلول إال الغرب يف معتاًدا يصبح لم

من العديَد أسايسٍّ نحٍو عىل طياته يف التواصل وسائل من السائد الشكل يحمل
وطريقة فالواقع ذاته؛ الواقع التواصل يُشكِّل وبالتأكيد حولنا؛ من العالم عن االفرتاضات
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طريقة تَبني باألحرى ولكن مختلَفني، كياننَي ليسا خاللها من الواقع ندرك التي التواصل
تغيرياٍت زا حفَّ والكتابة الطباعة ثقافة وانتشار ر تطوُّ فإن ثَمَّ ومن الواقع؛ التواصل
وعالقتهم ألنفسهم األفراد تعريف وطرق والدولة، املجتمعات تنظيم طرق يف جوهريًة
أن — املتحدة الواليات عليه تأسست الذي األسايس املبدأ املثال، سبيل عىل باآلخرين.

مكتوب. دستوٍر عىل بالطبع يعتمد — عقد يَحدها الحكومة سلطات
الطباعة؛ ثقافة ظهور تلت التي للتغريات شامٍل تحليٍل تقديَم ليس هنا هدفنا
من تقريبًا يشءٍ لكل التواصل طريقة بناء كيفية عىل للتأكيد املثال هذا نستخدم بل
بيئٍة عىل املرتتبة اآلثار عىل الوقوف أجل ومن الواقع. ملاهية مفاهيمنا أبسط حتى حولنا،
أدوات أن نرى ونحن لواقعنا. تشكيلها طرق تحليل إىل بحاجٍة فإننا جديدة، إعالميٍة
ودراسة واضحًة البنائية املبادئ هذه جْعل وسائل أفضل هي اإلعالمية الدراسات مجال

أهميتها.

اإللكرتونية اإلعالم وسائل (1-3)

وسائل ظهور فعل كذلك الشفوية، العالم ثقافات والطباعة الكتابة ظهور غريَّ مثلما
ثقافة غريت التي املرئية اإلعالم وسائل من الجديدة واألشكال اإللكرتونية االتصاالت
ظهور املثال، سبيل فعىل عرش.7 التاسع القرن منتصف من ابتداءً الحالية الطباعة
التلغراف، خالل فمن واملكان؛ الزمان يف الناس تفكري طريقة األبد إىل غريَّ التلغراف
(قطار، ماديٍّ ناقٍل أرسع من أكرب برسعٍة املعلومات انتقلت اإلطالق، عىل األوىل وللمرة

.(١٩٨٨ (كاري والنقل االتصاالت بني الصلة فكَّ مما املثال)؛ سبيل عىل
أدَّى الوقت، ذلك يف األمر عليها بدا التي — واإلعجاز بل — الغرابة مدى عىل كمثاٍل
يتحدثون أنهم يدَّعون الذين الروحانيني الوسطاء استشارة موضة ظهور إىل التلغراف
املسافات عرب الفور وعىل ماديٍّ وسيٍط دون الرسائل نقل إمكانية بدت إذ املوتى؛ إىل

.(٢٠٠١ (بيرتز املوتى مع التواصل عن إدهاًشا تقل ال الشاسعة
اإللكرتونية الثقافة إىل الطباعة ثقافة من التحوُّل عن الناجمة التغريات إىل اآلن ننتقل
القرن منتصف منذ محوريٍة بأهميٍة تتمتع وسيلة وهو التليفزيون؛ إىل التطرُّق عرب
عنوان تحت بوستمان نيل كتبه الذي املهم الكتاب وهو رائٍع موضٍع من ونبدأ العرشين.
من االنتقال عىل الرتكيز خالل من .١٩٨٥ عام مرٍة ألول ونُرش املوت» حتى أنفسنا «تسلية
الخصائص عىل الضوء الكتاب يُلقي اإللكرتونية، اإلعالم وسائل إىل املطبوعة اإلعالم وسائل
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املرئية. اإللكرتونية اإلعالم وسائل من وغريه التليفزيون عليها يُهيمن التي للثقافة الفريدة
البيئة الستكشاف نا يُعدُّ ثَمَّ ومن اإلعالمية؛ البيئة لتلك املهمة املالمح معرفة لنا ويتيح
يمكن كيف هي هنا ها األساسية القضية الراهن.8 الوقت يف فيها نعيش التي اإلعالمية
تكنولوجيات من ومتميزٍة متنوعٍة مجموعٍة من نه تتضمَّ بما — معينة إعالميٍة بيئٍة ألي
— عليها وتؤثر واالجتماعية والسياسية االقتصادية املؤسسات داخل تعمل التي االتصاالت
«طبيعيٍّا» نراه ملا حدوًدا وتضع الديمقراطية، العملية عىل وتؤثر للعالم، رؤيتنا تُشكِّل أن

وحتميٍّا.
يزعم للعالم، فهمنا صور أبسط يف اإلعالم يلعبه الذي املهم الدور إىل لإلشارة
من مهيمن آخر شكٍل أي عن (أو التليفزيون عن بجديٍة الحديث أن (١٩٨٥) بوستمان
أو طرق دراسة علم أو (نظرية املعرفة نظرية عن حديث هو االتصال) وسائل أشكال
وسيلة — العرشين القرن من الثاني النصف يف — التليفزيون كان «لقد املعرفة): أسس
عن معرفتنا أن ببساطٍة يعني بهذا؟ يعني ماذا نفسه.» عىل للتعرُّف الرئيسية مجتمعنا
التي املعينة اإلعالمية الوسائط عىل تعتمد — الحقيقة عن األساسية فكرتنا — العالم

ثقافتنا. عىل تهيمن
القائلة الفكرة — املستويات أبسط عىل — ويعزز برصية، وسيلة التليفزيون إن
تواُصل عىل تعتمد جماهريية، إعالمية وسيلة أيًضا وهو نرى. عندما إال نُصدق ال بأننا
من كثرٍي مع األثري) موجات عرب يُبث فيما يتحكَّمون الذين (أولئك األفراد من قليٍل عدٍد
«عرص كان سنرى، وكما ملشاهدته). املنزل يف يجلس الذي الضخم (الجمهور األشخاص
العالم؛ حول للمعلومات املوثوقة املصادر من محدوٍد بعدٍد تتسم إعالمية بيئة التليفزيون»
البيئة مع البيئة وتتناقضهذه واملدن. البلدان معظم يف واحدة وصحيفة بثٍّ شبكات ثالث
أمريكا؛ يف عرش) التاسع القرن أواخر إىل عرش الثامن القرن أواخر (من املبكرة الطباعية
— املبارشة الخربة ذلك يف بما — اإلعالمية املنافذ من بكثرٍي أكرب عدد هناك كان حيث
أقل عدٍد يف أقل أشياء عن ثَمَّ ومن املحلية؛ البيئة عن تركيًزا أكثر معلوماٍت عىل للحصول

األماكن. من
بالسياسة يتعلق فيما لنا. واضحًة تبدو التليفزيون تأثري عىل املرتتبة اآلثار بعض
من الجمهور مع التواصل عليهم ألن بالجاذبية؛ الساسة يتمتع أن يجب املثال، سبيل عىل
األوىل املتلفزة الرئاسية املناظرات يف هذا التليفزيون تأثري تجىلَّ وقد مرئية. وسيلٍة خالل
الوسيم الشاب — كينيدي وقف إذ نيكسون؛ وريتشارد كينيدي إف جون بني ١٩٦٠ عام
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تناقٍض يف — كاليفورنيا والية يف االنتخابية جولته أثناء اكتسبها التي الجذابة السمرة ذو
الركبة يف إصابٍة من التعايف نتيجة منهًكا يبدو كان الذي نيكسون، مع صارٍخ برصيٍّ
اإلذاعة يف املناقشة إىل استمعوا الذين املواطنون مال تجميل. مساحيق وضع ورفض
التليفزيون يف نفسها املناظرة شاهدوا الذين أولئك أن حني يف الفائز، نيكسون العتبار

محدد). تاريخ يوجد ال والتليفزيون، اإلذاعة (متحف الفائز كينيدي العتبار مالوا
معالجة يف استخدامه نتوقع الذي األسلوَب هو اإلعالني األسلوب يصبح وباملثل،
األسلوب هذا ويتضمن شخصية. أم سياسية أم صحية أكانت سواءٌ القضايا، جميع
أو املفصلة املناقشات وتجنُّب الرسيع، والقطع ثواٍن، طولها مقاطع يف الرسائل تقديم
من البرص تأرس التي والصوَر الرسيَع القطَع السياسيِة املناظراِت تبنِّي ومع املعقدة.
يُلقيها قصريٍة صوتيٍة مقاطَع إىل اختُزلت املتقلبة، الجمهور اهتمامات عىل التناُفس أجل
تُجسد التي املطولة الخطب من بدًال الشاشة، عىل صورتهما تظهر متعارضان طرفان
عىل 9.(١٩٨٥) بوستمان وصف عرشحسب التاسع القرن السيايسيف النقاش خصائص
ملرشحي املخصصة الصوتية املقاطع تقلصطول و٢٠٠٤، ١٩٦٨ عاَمي بني املثال، سبيل
بوستمان ويرى .(١٩٩٨ (هالن ثواٍن ٨ إىل ثانية ٤٨ من األخبار شبكات عىل الرئاسة
الصحافة عىل النطاق الواسع االعتماد بني تمتدُّ التي الفرتة يف (أي الطباعة عرص يف أنه
يف الخطابة كانت العرشين)، القرن أوائل يف اإللكرتونية اإلعالم وسائل وظهور املطبوعة
«متقلصة أصبحت التليفزيون عرص يف بينما ومنطقية»، ومتماسكة «جادة عموًما أمريكا

وخطرية». … منطقية وغري
القصة، رسد عملية من يتجزأ ال رضوريٍّا جزءًا الصور تصبح التليفزيون، شاشة عىل
كانت تلك يرى»، عندما إال يُصدق «ال فالجمهور املميزة؛ قوته التليفزيون يعطي ما وهذا
األمريكي الغزو حالة ففي الجارية؛ لألحداث اإلعالمية التغطية تاريخ يف الرئيسية الفكرة
نُجاهد كنا بينما املأثور، القول هذا قوة مستمرٍّ نحٍو عىل تعلَّمنا ،٢٠٠٣ عام للعراق
ليس بالطبع، املتلفزة. الصور يف املنقولة والقصة الحرب واقع بني العالقة فهم أجل من
إن للصورة. املتزايدة األهمية عن املسئولة الوحيدة االتصاالت تكنولوجيا هو التليفزيون
عرب ثم أوًال التصوير عرب — عرش التاسع القرن منتصف يف الفوتوغرايف التمثيل ظهور
التصوير وقدَّم التليفزيون. ظهور سبق — عرش التاسع القرن نهاية يف األفالم ر تطوُّ
اإلعالم؛ وسائل من القادمة بالصور مقارنُة الحقيقة من أعىل مستًوى واألفالم الفوتوغرايف

البداية.10 يف يُعتقد كان هكذا أو
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األشكال عىل بالطبع يقيض ال االتصال وسائل من جديٍد سائٍد شكٍل ظهور إن
ظلت بينما ذلك، ومع والكتابة. القراءة بدءوا عندما التكلم عن الناس يَُكفَّ فلم القديمة؛
الوسيط منطق يقتحم التليفزيون، عرص ففي أيًضا؛ ت تغريَّ فإنها القديمة، األشكال هذه

املطبوعة. الكلمات ذلك يف بما اإلعالم، بيئة يف املجاالت جميع التليفزيون، مثل املرئي،

الكتب استخدامات تَُعد لم لكن املنشورة، الكتب من والعديد ُقراء هناك يزال ال
كان التي املدارس يف حتى وال قبل؛ من كانت كما نفسها هي والقراءة املطبوعة
التليفزيون أن يعتقد َمن واهٌم املطبوعة. للكتب املنيع األخري املعقل أنها يُعتقد
ال التكافؤ. ضمنيٍّا يقتيض فالتعايش مًعا؛ يتعايشا أن يمكن املطبوعة والكتب
وسوف معرفية، لنظريٍة بقايا مجرد اآلن املطبوعة فالكتب هنا؛ تكافؤ يوجد
أصبحت التي واملجالت والصحف الكمبيوتر ما حدٍّ إىل ذلك ويدعم كذلك، تظل

(٢٨ :١٩٨٥ (بوستمان تليفزيون. شاشات وكأنها تبدو

إنها الجامعة؛ محارضات ل تأمَّ التليفزيون. طريق عن تغريَّ الشفوي التواصل وحتى
اليوم، حتى باقيًة تزال ال أنها ومع للطالب، املعلومات لنقل املعلمني لدى قديمة طريقة
مرة، ألول التدريس يف الكتاب هذا مؤلفا بدأ فعندما التليفزيون؛ ظهور مع تبدَّلت فقد
لنكون ثَمَّ، ومن التليفزيون؛ إيقاعات عىل اعتادوا طالبنا أن من سنٍّا األكرب زمالؤنا حذََّرنا
فاصل ثم الرشح من دقائق ١٠ وهو أال اإليقاع؛ هذا تقليد محارضاتنا عىل كان ناجحني،
صغرٍي جزءٍ تقديَم علينا أن يعني هذا وهكذا. إعالني فاصل ثم أخرى دقائق و١٠ إعالني
أو مسليٍة حكايٍة أو بنكتٍة املحارضة جدية نكرس ثم دقائق) ١٠) املعلومات من ا جدٍّ
فنستخدم بكثري؛ ذلك عن رنا تطوَّ واليوم، اإلعالني). (الفاصل الطالب مع وجيٍز تفاعٍل
اآلن فنحن ذلك؛ إىل وما الفيديو ومقاطع باوربوينت برنامج رشائح منتظٍم نحٍو عىل

املوسيقية. الفيديو مقاطع إيقاعات نُحاكي
نظاًما كانت العرشين القرن من األخري النصف يف اإلعالم بيئة فإن املنطق، بهذا
بوستمان: يشري وكما فيها. انترشت التي املجتمعات يف تقريبًا يشءٍ كل عىل أثرت إذ شامًال؛

مدقع فقر يوجد وال التليفزيون. من تمنعه لدرجٍة السن صغري جمهور يوجد ال
تعديله تمنع لدرجٍة املستوى رفيع تعليم يوجد وال التليفزيون. عن التخيلَ يُحتم
الصالح يخص موضوٍع أي يوجد ال كله ذلك من واألهم التليفزيون. ِقبل من
يجد ال — رياضة أو علوًما أو دينًا أو تعليًما أو أخباًرا أو سياسًة — العام
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املوضوعات لهذه الجمهور فهم كل أن يعني ما وهو التليفزيون؛ إىل طريقه
(٧٨ :١٩٨٥) التليفزيون. انحيازات خالل من يتشكَّل

لثقافة املميز الرُّقي عن االنحدار من نوع التليفزيون صعود أن بوستمان يرى حني يف
شكَّل التليفزيون أن نالحظ كي نفسه الحكم إىل الوصول إىل نحتاج ال فإننا الطباعة،
بوستمان احتفى املثال، سبيل عىل كذلك. املجتمع بقية ويف اإلعالم بيئة يف عميًقا تغيريًا
التاسع القرن يف السيايس للنقاش نموذًجا باعتبارها ودوجالس لينكولن بني باملناظرات
التلغراف بأثر معجبًا كان نفسه لينكولن أن إىل (٢٠٠٦) ويلز جاري يشري ذلك، مع عرش.
— جيتيسبريج خطاب أن الصدفة قبيل من وليس تواُصلنا. طريقة عىل تأثريه وأدرك
— التلغراف يفرضها التي اإليجاز بمتطلبات تأثر والذي فحسب كلمة ٢٣٧ من املكون
أن إىل أيًضا ويلز ويشري األمريكي. التاريخ يف تأثريًا وأكثرها الخطابات أعظم أصبح
املبارش والحديث اإليجاز مزايا أدركت عرش التاسع القرن يف األخرى املهمة الشخصيات
العرشين النفوسبعد من قليل عدد «يُنَقذ توين: مارك قال وكما التلغراف. عن نتجت التي

الدينية.» الِعظة من األوىل دقيقًة
األقمار عرب واالتصاالت اإلنرتنت ر تَطوُّ هل التليفزيون؟ عرص يف نعيش زلنا ما هل
التليفزيون» من نة ومحسَّ مقواة أي«صور للتليفزيون؛ امتداٍد مجرد ذلك إىل وما الصناعية
يصبح أن قبل ذلك كتب إذ مخطئًا؛ كان بوستمان إن القول نودُّ بوستمان؟ كتب كما
األحوال من حاٍل بأي عمقه يف يقل ال تغيري اآلن يحدث واضًحا. لإلنرتنت الكامل التأثري
يف سنناقشه ما هو املستمر الهائل التغيري وهذا التليفزيون. إىل الطباعة من التغيري عن
املدى عىل اإلعالم وسائل بها تتغريَّ التي الطرق أن االعتبار يف وبالوضع التايل. الجزء
إىل ثم املكتوب التواصل إىل الشفوي التواصل بيئة من التحوُّل حالة يف كما — الطويل
تُغريِّ اإلعصاَرين؛ حالة يف كما األقرص، املدى عىل أو — اإللكرتونية اإلعالم وسائل بيئة
من التايل الجزء يف تاريخها نرسد التي التغيريات فإن مجتمعنا، يف بديهيٍّا نراه مما الكثري

وعميقة. مهمًة تأثرياٍت تفرض أن ع املتوقَّ

تغري؟ الذي ما والعرشين: الحادي القرن يف اإلعالم (4)

والعرشين الخمس السنوات مدى عىل االتصاالت مجال يف حدثت التي رات التطوُّ رسد إن
والعرشين الحادي القرن مطلع يف اإلعالم بيئة يف الجذرية باالختالفات إال يُذكِّرنا ال املاضية
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من ولكن حدثت، التي املحددة التكنولوجية التغريات عىل نُركز هنا نحن سبقتها. عما
واقتصاديٍة وسياسيٍة اجتماعيٍة تغيرياٍت سياق يف حدثت التغيريات هذه أن نتذكَّر أن املهم
وضع وتغري العاملي، لالقتصاد املتسارع والظهور الباردة، الحرب نهاية بينها من أوسع،
التعبري عىل قدرتهم وازدياد — جنسيٍّا واملثليني والنساء امللوَّنني — سابًقا شة املهمَّ الفئات

التايل).11 الفصل يف املوضوع هذا إىل (سنعود أنفسهم عن
والسياسية واالقتصادية االجتماعية الديناميكيات بهذه اإلعالم بيئة يف التغريات تتأثر
اإلعالمية البيئة تفاعلت عندما اإلعصاَرين مثال يف هذا رأينا بدورها. فيها وتؤثر األوسع،
ويف ينُج. لم ومن نجا من تحديد عىل للتأثري املتحدة الواليات يف العرقية التفرقة ِبنى مع
والعرشين الحادي القرن يف اإلعالم بيئة فإن مهمة، قضيًة العرقية التفرقة تزال ال حني
لألمة العرقي التفاوت هذا أوضحت — ١٩٢٨ سنة اإلعالمية البيئة من النقيض عىل —
ذوي سيما ال الفقراء، محنة حول وطنيٍّ حواٍر إجراء حفزت ثَمَّ ومن أوسع؛ نطاٍق عىل

أورليانز. نيو سكان من األفريقية األصول
ونصف عقَدين مدى عىل اإلعالم بيئة يف جذريٍة تغيرياٍت إىل األرقام بعض تُشري
ِبيَع — لها إحصائياٍت إيجاد استطعنا التي األوىل السنة وهي — ١٩٨٢ عام ففي مضت؛
زادت ،٢٠٠٤ عام وبحلول املتحدة. الواليات يف شخيص كمبيوتر جهاز مليونَي من أقل
يمتلكون املتحدة الواليات يف األَُرس أرباع ثالثة وأصبح مليونًا، ١٧٨ إىل السنوية املبيعات
أجهزة ظاهرة «بحث (مقال ٢٠٠٨ عام بحلول األقل عىل واحًدا شخيصٍّ كمبيوتر جهاز
من يقرب ما يستقبل العادي املنزل كان ،١٩٨٢ عام يف .(٢٠٠٨ املنزلية» الكمبيوتر
تسجيل جهاز تمتلك األمريكية املنازل من فقط باملائة ٢١ وكان تليفزيونية، قنوات ١٠
وبحلول فعليٍّا. موجودًة املحمولة والهواتف اإلنرتنت شبكة تكن ولم (فيديو)، تليفزيوني
ما وكان قناة، ١٠٠ من أكثر إىل املستقبَلة القنوات عدد متوسط ارتفع ،٢٠٠٦ عام
أقراص تشغيل جهاز أو تليفزيوني تسجيل جهاز تمتلك املنازل من باملائة ٩٠ من يقرب
بشبكة اتصال لديها كان املتحدة الواليات يف أَُرس أربع كل من ثالث وحوايل دي، يف دي
ثالثة من أكثر كان ،٢٠٠٨ عام وبحلول الرسعة). عايل اتصال منها باملائة ٥٠) اإلنرتنت
هذه أدت شخصيٍّا.12 رقميٍّا مساعًدا أو خلويٍّا هاتًفا يمتلكون األمريكيني البالغني أرباع
الحصول يف مسبوقٍة غري ورسعٍة املنقولة املعلومات إىل مسبوٍق غري وصوٍل إىل رات التطوُّ
يف وقٍت أي من أكثر املعلومات هذه ومصادر ومضمون شكل يف تبايٍُن عن فضًال عليها،

التاريخ.
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عىل جذريٍة لتغرياٍت تعرَّض ولكنه مهمة، وسيلًة التليفزيون يظل الحال، بطبيعة
محطات عدد فيها كان التي الفرتة خالل املاضية. والعرشين الخمس السنوات مدى
برامج جدول شبكة كل تبث القنوات. يف تماًما متماثًال املحتوى كان محدوًدا، التليفزيون
املواد كانت الذروة وقت وخالل الجمهور. من ممكن عدٍد أكرب لجذب مصمًما مماثًال
جميع يف لها السابقة الساعة تخصيص مع والكوميدية، الدرامية األعمال هي املعتادة

والوطنية. املحلية لألخبار تقريبًا العالم أنحاء
فمؤخًرا الرتتيب؛ هذا املتاحة اإلعالمية القنوات عدد يف الهائلة الزيادة حطمت واليوم،
لكلٍّ يُخصص ست، من أقل األسبوع يف املشاَهدة املحطات عدد متوسط كان ،١٩٨٠ عام
عام بحلول ذلك، ومع املشاهد. وقت من األسبوع يف ساعاٍت ثماني عىل يزيد ما منها
ساعات ٣٫٤ فقط مخصًصا األسبوع، يف قناة ١٥ يشاهد العادي املشاهد أصبح ،٢٠٠٣
وقٍت أي من أكثر التليفزيون يشاهدون باتوا األمريكيني أن حني يف وهكذا، منها. لكلٍّ
أصغر. أصبح بعينه برنامج أي وجمهور أكرب، أصبح يشاهدونه ما نطاق فإن مىض،

واحد: مثاٍل عرب املتزايدة املنافسة هذه تأثري ونوضح

حصة له كان ،١٩٩٥ عام أمريكا يف واحد رقم «ساينفيلد» مسلسل كان عندما
،١٩٧٥ عام عاًما، ٢٠ قبل تلك الجمهور حصة أن إال الجمهور؛ من كبرية
التليفزيون. شاشة عىل مشاهدًة برنامًجا ٢٠ أكثر ضمن ستضعه تكن لم
الواليات يف الشعبية حيث من والعرشين الحادي الربنامج يكون أن يمكن فكان

(١٥ :٢٠٠٠ (برويت .١٩٧٥ عام املتحدة

التليفزيونية؛ األخبار نرشات يف التليفزيون مشاهدي انقسام مالحظة أيًضا يمكن
عام يف فإنه شبكات، ثالث السابق يف عليها سيطرت اإلخبارية النرشات أن من الرغم فعىل
الخاصة القنوات عرب الوطنية األخبار لنرشات منتظمون» «مشاهدون هناك كان ٢٠٠٣
الليلية الوطنية األخبار نرشات مشاهدي من أكثر باملائة) ٦٨) اشرتاك دفع تتطلب التي
الذي الوقت ويف مجتمعة).13 باملائة يس(٤٩ بي وإن إس، ويسبي يس، بي إيه قنوات عىل
الشباب، انتباه جذب عىل محموًما تنافًسا التليفزيونية الربامج جداول واضعو فيه يتنافس
من حصتها وانخفضت عاًما، ٦٠ من أكثر اإلخبارية الشبكات مشاهدي عمر متوسط فإن
السنوات يف سنة) و٤٩ ١٨ بني أعمارهم ترتاوح َمن (أي الجمهور من قيمًة األعىل القطاع
اإلخبارية النرشات جمهور وأعمار 14.(٢٠٠٢ (كورتز باملائة ٢٩ إىل ٤٦ من العرشاملاضية
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،٥٤ هو نيوز هيدالين قناة مشاهدي أعمار فمتوسط أيًضا؛ تزداد الخاصة القنوات عرب
.(٢٠٠١ (روتنربج ٦٤ هو إن إن يس قناة مشاهدي ومتوسط

وبسرت وجيمس (٢٠٠٦ ،١٩٩٧) تورو جوزيف مثل اإلعالم مجال باحثو أشار
من العديد تُغريِّ االتصاالت تكنولوجيا يف التحوُّالت أن إىل (١٩٩٧) فالن وباتريشيا
الضخم الجمهور فكرة إن اإلعالمي. واملحتوى اإلعالم جماهري حول األساسية التوقعات
ظل يف رسيًعا تُنبَذ — العرشين القرن من األخري النصف يف ُعرفت كما األقل عىل —
محتواها تسويق عرب الجمهور من حصٍة عىل للحصول ومنافسيها الشبكات تنافس
وفوكس، بي، دبليو مثل شبكات سعت لذلك، ونتيجًة السكان؛ من مختلفة لقطاعات
االختالفات تعظيم إىل فيها) (واملعلنني تايم واليف يس، بي إن إس وإم يس، بي وإيه
هذه وتطوَّرت التجارية». «للعالمة ووالء نوعها من فريدٍة هوياٍت لتطوير محاولٍة يف
والجنس العرق أساس عىل الثقافية الهويات باختالف األكرب الوعي إطار يف الشبكات
يف التغيري هذا نتيجُة وكانت واأليديولوجيات، الدينية واملعتقدات الجنسية وامليول والعمر
يف أكرب وتنوًعا للجمهور أكثر انقساًما إليه اإلعالم وسائل واستجابة االتصاالت تكنولوجيا

واملحتوى. الربامج أنواع
عىل السيطرة عىل املشاهدين لدى املتنامية القدرة الصورة هذه تعقيد من يزيد
السيطرة بني الفاصل الخط أن من الرغم عىل ْونها، يتلقَّ التي املنقولة املعلومات من الكثري
أخرى ألشكاٍل بوابٍة بمنزلة اآلن التليفزيون أيًضا. هنا للغاية رفيع خط والتالعب الحقيقية
دي الدييف مشغالت مثل انتشارها يتزايد التي التكنولوجية األجهزة عرب اإلعالم وسائل من
حد يف كبرية األرقام تلك أن ورغم الفيديو. ألعاب ومشغالت الرقمية الفيديو ومسجالت
أقل كان املثال، سبيل عىل الجمهور. لتقسيم الفعيل الحجم من أقل تقديرات فإنها ذاتها،
ارتفع ١٩٩٦ عام ويف ،١٩٨٠ عام تليفزيونات عدة يمتلكون األَُرس من باملائة ٥٠ من
طريقة تُغريِّ الصلة ذات وغريها التكنولوجية رات التطوُّ هذه باملائة.15 ٧٤ إىل الرقم هذا

ومستهلكيه. املحتوى منتجي بني العالقة وتُغريِّ التليفزيون، مشاهدة
بُعد. عن التحكُّم جهاز وهو بسيًطا يبدو تكنولوجي جهاز نمو املثال سبيل عىل تأمل
والربامج املبارشة الربامج بني أو القنوات، بني بسهولٍة ل التنقُّ البسيط االبتكار هذا أتاح
دون ذلك وكل واإلنرتنت، التليفزيون بني حتى أو دي، يف دي مشغل عىل َقبُل من املسجلة
بُعد عن التحكُّم جهاز جعل لقد األريكة. عىل النهوضمن إىل األقل عىل املشاهد يُضطر أن
جميع من فقط باملائة ٢٩ كان ،١٩٨٥ عام ومؤخًرا ممكنًا. التليفزيون» مشاهدة «إدمان
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التحكُّم جهاز كان ١٩٩٦ عام بحلول أنه حني يف بُعد، عن تحكُّم جهاز يمتلكون األَُرس
مثل ثورية أكثر جديدة تكنولوجيات َة وثَمَّ باملائة). ٩٤) تقريبًا منزٍل كل يف بُعد عن
منزل مليون ٢٠ من أكثر يف موجودة كانت والتي «تيفو»، الرقمية الفيديو تسجيل أجهزة
وإعادة التليفزيونية الربامج تسجيل للمشاهدين األجهزة هذه وتُيرس .٢٠٠٨ يوليو يف

الشخصية. املواعيد وجداول التفضيالت عىل ِبناءً تلقائيٍّا تشغيلها

عرصاإلنرتنت (1-4)

العقدين مدى عىل التليفزيون يف ات التغريُّ إليه وصلت الذي اإلبهار مستوى من الرغم عىل
أرباع ثالثة كان سابًقا، ذكرنا فكما اإلنرتنت. تأثري مع باملقارنة تتضاءل فإنها املاضيني،
لدى وكان ،٢٠٠٦ عام بحلول باإلنرتنت االتصال يستطيعون املتحدة الواليات يف األرس
كان ،٢٠٠٧ عام أيام من يوٍم أي ويف منازلهم. يف الرسعة عايل إنرتنت العدد هذا نصف
يتصلون باإلنرتنت اتصاًال يمتلكون الذين البالغني األمريكيني أرباع ثالثة من يقرب ما
تزيد أمريكيني أربعة كل من ثالثة من يقرب ما كان ٢٠٠٧ عام وبحلول بالشبكة.
أعمارهم ترتاوح الذين من باملائة ٨٥ وكان اإلنرتنت، يستخدمون عاًما ١٨ عىل أعمارهم
مركز (تقرير األقل عىل «أحيانًا» اإلنرتنت يستخدمون (٢٠٠٨ (عام عاًما و١٧ ١٢ بني

.(٢٠٠٨ األمريكية والحياة اإلنرتنت عن لألبحاث بيو
وشكل مضمون مع والشاملة واملتنوعة املرنة اإلنرتنت استخدام طبيعة تتالءم
أكثر ياهو، ملوقع الرئيسية الصفحة تأمل املثال، سبيل عىل وتُطرح. تُعد التي املعلومات
واحد يزور الشهر). يف زيارة مليون ٥٠٠ يحقق ياهو (جمهور شعبيًة لإلنرتنت بوابة
الشهر، يف األقل عىل واحدة مرة ياهو عالمة يحمل موقًعا لإلنرتنت مستخدَمني كل من
يوميٍّا مرة مليارات ٣٫٨ يبلغ لصفحتها التصفح مرات عدد بأن ياهو رشكة وتتباهي
روابط توجد إذ املعلومات؛ من مذهلة مجموعة عىل الصفحة وتحتوي .(٢٠٠٦ (بولتون
ويوجد الشعبية. والثقافة واملشاهري والرياضة األعمال مجاالت يف وتحقيقات «األخبار» ل
إىل وما وإعالنات، اإللكرتوني للربيد وروابط الطقس عن وأخبار طعام وصفات أيًضا
وغريها الرئيسية ياهو صفحة فإن السابقة، العصور يف التكنولوجيا عكس عىل لكن ذلك.
أنحاء جميع يف األشخاص ملاليني بواباٍت تُمثل جوجل) (مثل اإللكرتونية البوابات من
املوضوعات مختِلف حول الصفحات مليارات من ويب صفحة أي إىل تقودهم العالم،
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الصفحة هذه يف التشعبية الروابط م وتقسِّ النظر.16 ووجهات واألنواع املصادر شتى ومن
إثارًة الروابط أكثر املشاهدون يتبع بينما الجمهور — الويب صفحات من وغريها —
أن املرجح غري من فإنه نفسها، الصفحة شخصان يستعرض عندما فحتى الهتمامهم؛

نفسه. املحتوى ا حقٍّ يريا
تحدِّي من اإلنرتنت تُمكِّن التي السبل عىل الضوء تُسلط عديدة أخرى أمثلة َة ثَمَّ
اإللكرتونية املدونات ظاهرة فتنامي بوستمان. ذكرها التي التليفزيون» «عرص افرتاضات
األكرب. واملجتمع النخب بني وحتى بل ومستهلكيه، اإلعالم منتجي بني الفوارق يقلص
أي قدرة فإن لوهان، ولينزي وودز وتايجر سبريز بريتني مثل مشاهري إىل وبالنسبة
وادعاءاٍت محرجٍة نرشصوٍر عىل باإلنرتنت اتصال أو كامريا به خلويٍّا هاتًفا يمتلك شخٍص
عىل الحفاظ عىل املشاهري هؤالء قدرة من كثريًا َقلصت قد شائن سلوٍك حول للجدل مثريٍة
الثالث الفصل يف وسنناقش الشخيص. السلوك عن ومنفصلة بعناية ُمعدة عامة صورة
هيمنة متحدِّين السياسية، العملية يف رئيسيٍة أدواٍر لعب من املدونني مكَّنت التي الطرق

السياسية. والنخب املحرتفني الصحفيني
عليها؛ السيطرة وصعوبة املعلومات بيئة تعقيد من لإلنرتنت األخرى الجوانب تزيد
للجماهري تتيح جديدة أماكن اإلنرتنت عىل واملناقشات الدردشة مجموعات توفر إذ
الطب، ومهنة مرضهم وللمرىضمناقشة واألفالم، واملوسيقى التليفزيونية الربامج مناقشة
عن البعيد ه التوجُّ ذات املواقع ذلك. إىل وما مبارشة، العامة القضايا مناقشة وللمواطنني
القضايا حول واآلراء للمعلومات بديلة مصادر تُمثل الدولية املواقع و/أو السائد ه التوجُّ
اإلعالمية» البوابات عىل «السيطرة ملهام تحديًا وتُشكل واالقتصادية، والسياسية االجتماعية
السياسيني النشطاء من شبكات وتستخدم القديمة. اإلعالم وسائل منتجو بها يقوم التي
للنخب االفرتايضوالحقيقي العالم يف املعارضة تنظيم بهدف اإلنرتنت شبكة واالجتماعيني
اإلعالم وسائل تتجاهلها التي القضايا ملناقشة بديلٍة مساحاٍت لخلق أو التقليدية السياسية

الرئيسية.17 والنخب
واالجتماعية السياسية — النخب الجديدة اإلعالمية البيئة هذه تتحدى وعموًما،
معلوماٍت لتقديم العاديني للمواطنني اتصاٍل قنوات توفري خالل من — واالقتصادية
كليٍّا متجاوزين مبارشة، إليها والوصول واالقتصادية واالجتماعية السياسية الحياة عن
الهواتف انتشار أدَّى املثال، سبيل عىل اإلعالم. وسائل يف والجدد التقليديني املتحكمني
سهولة إىل باإلضافة مكاٍن كل يف الصغرية، املحمولة الفيديو أجهزة من وغريها املحمولة
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ألي للسماح املخصصة املواقع من العديد وجود إىل اإلنرتنت، شبكة عىل املعلومات رفع
املواقع أكثر — يوتيوب موقع ويوفر الخاصة. اإلعالمية رسائله بنرش تقريبًا شخٍص
إىل الرائجة املوسيقى من املعلومات، فئات لجميع منتًدى — املواقع هذه بني شعبيًة
القدرة هذه وعززت البارعة. وغري البارعة الساخرة املحاكاة وحتى السياسية الخطابات
سبيل فعىل استبداًدا؛ األنظمة أشد سطوة تحدِّي عىل املواطنني قدرة الحاالت بعض يف
املوت حتى تنزف شابٍة إيرانيٍة المرأٍة صوًرا ٢٠٠٩ عام املحمولة الهواتف التقطت املثال،
برسعٍة الفيديو وانترشمقطع للحكومة. املوالية امليليشيات ِقبل من عليها النار إطالق بعد
نزاهة يف يُشكِّكون الذين للمحتجني الدويل التأييد كسب عىل وساعد العالم أنحاء جميع يف

اإليرانية. االنتخابات
التقليدية اإلعالم وسائل ونخب والثقافية واالقتصادية السياسية النخب فإن بالطبع،
املثال، سبيل فعىل عدة؛18 نواٍح من عليه تهيمن تزال وال أيًضا؛ اإلنرتنت تستخدم
اإلنرتنت عىل مواطنيها أنشطة عىل الرقابة لفرض شاملة أجهزة والصني إيران تمتلك
الجمهور، مع بها تتفاعل التي الطريقة تُغريِّ فإنها بذلك، القيام عرب ولكن ورصدها.
— جديدة نخب تتنافس ذلك، إىل باإلضافة أكثر. التليفزيون عرص مبادئ من فتُقلص
النظر وجهات ممثيل إىل والصحفيني واملوسيقيني، الجدد، املستقلني السينما صناع من
جوجل مثل الجدد اإلعالم وسائل ممثيل وحتى السائد، ه التوجُّ عن البعيدة األيديولوجية
أن حني يف باختصار، اإلعالمية. البيئة عىل السيطرة أجل من — وميكروسوفت وياهو
واستخدامها املعلومات نرش طريقة فإن ، التغريُّ يف تستمر وسوف تغريت، اإلنرتنت شبكة

مبهمة. تزال ال — اإلنرتنت» «عرص ل النهائي الشكل أي —

خاتمة (5)

العالم فهم عىل تساعدنا أن اإلعالمية للدراسات يمكن كيف رشح الفصل هذا يف بدأنا
اإلعالم، بيئة يف للتغيريات يمكن كيف وأوضحنا جميًعا، فيه نعيش والذي لنا املنقول
الزمنية والفرتات (١٩٢٨–٢٠٠٥ املثال، سبيل (عىل الزمن من نسبيٍّا قصريٍة فرتٍة خالل
الكتابة ثقافات إىل الشفوية الثقافات من االنتقال (مثل سواء حدٍّ عىل بكثرٍي األطول
الذي بالعالم يتعلق يشءٍ كل يف تقريبًا تؤثر أن اإللكرتوني)، اإلعالم ثقافة إىل ثم والطباعة
الطبيعية. الكوارث مواجهة يف سيموت وَمن سيعيش َمن إىل َوْعِينا ِبنية من فيه، نعيش
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مركز تحتل أن بد ال فيها التغريات وأن مهمة، اإلعالم وسائل أن األمثلة هذه وتوضح
التغريات أن واضًحا يبدو لذلك، ونتيجًة حولنا؛ من العالم يف تحدث التي للتغريات فهمنا
القرن يف عاملنا عىل عميقة آثار باملثل لها يكون سوف املاضية ونصف العقدين فرتة يف
عىل تساعدنا أن اإلعالم لدراسات يمكن كيف الكتاب بقية وتستكشف والعرشين. الحادي

نقدي. نحٍو عىل التغريات تلك وتحليل فهم
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الثاني الفصل

اجلديدة اإلعالم بيئة ملكية
عليها والسيطرة

عليه والسيطرة اإلعالم ملكية أنماط (1)

األوىل املرة هي تلك بكني، يف أسبوًعا تقيض وسوف الصني، إىل للسفر تستعد أنك تخيل
معرفته يمكن ما كل معرفة يف الحال بطبيعة وسرتغب البلد، هذا إىل فيها تسافر التي
(بالطبع اإلنرتنت. تستخدم اليوم؛ الناس من كثري يفعله ما تفعل لذلك تسافر؛ أن قبل
اإلحباط إىل تؤدي ال اتصاٍل ورسعة باإلنرتنت االتصال إمكانية لديك أن هنا ها نفرتض

معلومات.) من تُقدم مما أكثر
لك ينبغي ما ملعرفة جوجل البحث محرك باستخدام بحث عمليات بعدة ستقوم
السالم (ميدان عبارة بإدخال تختتم وأخريًا، الصينية، العاصمة إىل تصل عندما زيارته
هذا نتائج من األوىل الصفحة 1-2 الجدول يتضمن .Tiananmen Square السماوي)
الجديدة، اإلعالم بيئة عن بالكثري النتائج لهذه والتحليلية املتمعنة القراءة وتخربنا البحث.
املثال هذا ويمهد أيًضا. يتغري لم ما األهمية من القدر وبنفس تغري، قد ما حيث من
اإلعالم وسائل ملكية أنماط فهم أهمية عن الفصل هذا يف مناقشتنا لبقية السياق

عليها. والسيطرة
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Tiananmen لعبارة جوجل باستخدام البحث نتائج من األوىل الصفحة :1-2 جدول
(.٢٠٠٧ سبتمرب ١٧ ،Google.com (املصدر: .Square

املوضوع الويب عنوان

(1) Tiananmen Square protests of
1989; from Wikipedia, the Free
Encyclopedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/
Tiananmen_Square_protests_of_

1989

(2) Tiananmen Square; from Wikipedia,
the Free Encyclopedia “Tiananmen
Square is the large plaza near the center
of …”

http://en.wikipedia.org/wiki/
Tiananmen_Square

(3) BBC ON THIS DAY | 4 | 1989: Massacre
in Tiananmen Square “The Chinese
army storms a mass demonstration in
Tiananmen Square, killing several
hundred people.”

http://news.bbc.co.uk/onthisday/
hi/dates/stories/june/4/

newsid_2496000/2496277.stm

(4) Tiananmen, 1989 “The blood shed in
Tiananmen Square has come to
symbolize the triumph of the spirit over
brute force.”

www.christusrex.org/www1/sdc/
tiananmen.html

(5) Tiananmen Square: Beijing: China.
“Information on Tiananmen Square in
Beijing, with pictures.”

www.travelchinaguide.com/
attraction/beijing/tianan.htm

(6) Tiananmen Square: 360-Degree
Virtual Tour - Beijing, China “The name in
Chinese, Yiheyuan, means garden of
restful peace. It served as a suburban
pleasance for emperors, a place in the
countryside yet near the …”

www.thebeijingguide.com/
tiananmen_square/index.html
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املوضوع الويب عنوان

(7) Tiananmen Square;
The Declassified History, 1989 “Useful
collection of documents providing a US
perspective of the events surrounding the
Chinese government’s use of heavily
armed military forces against …”

www.gwu.edu/~nsarchiv/
NSAEBB/NSAEBB16/index.html

(8) Beijing Tiananmen: ChinaVista “The
Tiananmen Square in the center of
Beijing is said to be the biggest square in
the world.”

www.chinavista.com/experience/
tiananmen/main.html

(9) Frontline: The Gate of Heavenly Peace
“Tiananmen Square is a ‘theme park’
of the Chinese Revolution and
20th-century Chinese history.”

www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/gate/

(10) Beijing Attractions: Tiananmen
Square, Tian’an Men Tower, Mao …
“Tiananmen Square, the largest city
square in the world, is a mixture of a
lofty monument, a magnificent tower,
solemn halls and a great museum.”

www.beijingtrip.com/attractions/
square.htm

(11) News archive results for Tiananmen
Square

 

1989 “Chinese Citizens Block Troops
From Reaching Central Square;
For 2nd Time, …” Washington

Post.

1997 “At Tiananmen Square,
Exuberance Is Reined In” New

York Times.
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املوضوع الويب عنوان

1998 “CLINTON IN CHINA: THE SITE;
Clinton, in Beijing Square, May
Tread on the Ghosts” New York

Times

عاًما ١٥ فقبل املعلومات. هذه إىل الوصول بها يمكنك التي السهولة تأمل أوًال،
األرجح عىل ستُضطر كنت العاملية، العنكبوتية والشبكة اإلنرتنت شبكة نمو قبل فحسب،
يمكن منها وكثريٌ السياحية، األدلة يف لتقرأ مكتبٍة أو الكتب لبيع محلٍّ إىل الذهاب إىل
البطيء؛ العادي الربيد باستخدام املعلومات طلب إىل ستُضطر كنت أو قديًما. يكون أن
قادر فإنك غرفتك، ترتك أن ودون واآلن، إليك. يصل كي أسابيع يستغرق قد ما وهو
يتوقف هذا أخرى، (مرًة ثواٍن بضع يف املصادر من كبريٍة مجموعٍة إىل الوصول عىل
القليلة األيام خالل تحديثه تم املصادر هذه من كثري يكون وربما االتصال). رسعة عىل
يف املحدَّثة املعلومات وجود أن اآلن منا الكثري ويعترب املاضية. الساعات حتى أو املاضية،
عىل الحصول يف السهولة تلك أن إىل اإلشارة تجدر ولكن منه، مفروغ أمر أيدينا متناول
١٥ قبل متخيَّلة تكن لم العالم أنحاء جميع يف مصادَر من باستمراٍر محدثٍة معلوماٍت
املسئول هو املتنوعة للمعلومات الخارق الفوري الوصول هذا إن الواقع، يف فحسب. عاًما

الجديدة. اإلعالم بيئة حيال اإلثارة من كبرٍي جزءٍ عن
و٨ و٦ ٥ (الروابط الروابط فبعض القائمة. يف املختلفة املراجع أنواع الحظ ثانيًا،
ومع األرجح. عىل عنه تبحث كنت ما أي السياح، تهم التي للمواقع روابط هي و١٠)
الطلبة قادها التي الديمقراطية باالحتجاجات الصلة ذات الروابط من املزيد يوجد ذلك،
١–٤ الروابط (انظر السماوي السالم ميدان بمذبحة ذروتها بلغت والتي ١٩٨٩ عام
أو األحداث، هذه عن شيئًا تعرف ال كنت إن .(١١ رقم تحت املوجودة واملقاالت و٩، و٧
قد كنت ولو واحدة. بنقرٍة عليها التعرُّف لك يتيح بحثك فإن عنها، باهتة ذكرى لديك
تواجهك أن املرجح غري من كان السفر، قسم يف وبقيت الكتب متجر أو املكتبة إىل ذهبت
لم معلوماٍت عىل عثورنا درجة إن كبرية. سياسيٍة قضيٍة عن معلوماٌت شديٍد بوضوٍح
هي الصدفة») وليد «اكتشاًفا يَه نُسمِّ أن يمكن (ما التحديد وجه عىل عنها نبحث نكن
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املعلومات مع التعامل عىل اإلجبار أن الباحثني بعض ويرى إعالمي. نظاٍم ألي مهمة سمة
للبحث تتوق ال التي أو لك، مألوفًة تكون ال قد التي املوضوعات حول النظر ووجهات
(سنستني املستنرية للمواطنة أساسيٍّا ورشًطا الفعال العام للمجال مهمة سمة يَُعد عنها،
وامليزات الخصوص، وجه عىل اإلنرتنت عىل البحث عمليات نجاح مدى ويَُعد .(٢٠٠٧
ا، مهمٍّ موضوًعا العام الغرض هذا خدمة يف عام، بشكٍل الجديدة اإلعالمية للبيئة األكرب

تجاهله.1 يتم ما غالبًا ولكن
املوجودة الروابط فبعض القائمة؛ هذه يف املختلفة املعلومات مصادر الحظ ثالثًا،
،(٣ (رابط يس) بي (بي الربيطانية اإلذاعة هيئة ما؛ حدٍّ إىل تقليدية مصادر إىل تشري
.(٦ (رابط سياحي دليل وهو بكني»، و«دليل ،(٩ (رابط إس) بي (بي العام البث شبكة
املستخدمون يُنشئها التي ويكيبيديا ملوسوعة إلكرتونيَّني رابَطني أول فإن ذلك، ومع
أنفسهم. املستخدمون ويحررها يكتبها املوسوعة هذه يف فاملوضوعات التعليق؛ يستحقان
وعموًما القصص، يف التحيز أو التحريف واالعرتاضعىل األخطاء، تصحيح للقراء ويمكن

املعرفة. صنع عملية يف املشاركة يستطيعون
الخصائص من العديد عىل املتغرية اإلعالمية البيئة أثر األول الفصل يف أوضحنا
عىل — املشابهة املواقع من وغريه ويكيبيديا موقع إظهار تأمل واآلن للمجتمع. األساسية
اإلعالم (ووسائل اإلنرتنت إنتاج إلمكانية — قرون منذ املوسوعات وجود من الرغم
أسوأ أم أفضل نتائج إىل ذلك أدَّى سواءٌ املعرفة، لخلق جديدة نماذج عموًما) الجديدة
ناقدٍة نظٍر وجهة عىل ولالطالع ،٢٠٠٦ وويليامز تابسكوت ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ (سنستني

.(٢٠٠٧ كني انظر الظاهرة، لهذه للغاية
العام البث شبكة التقليدية: األنباء بوكاالت الخاصة املواقع روابط عدد الحظ رابًعا،
وصحيفة تايمز، نيويورك وصحيفة ،(٣ (رابط الربيطانية اإلذاعة وهيئة ،(٩ (رابط
مصادر ا حقٍّ اإلنرتنت شبكة لنا توفر هل األخبار). أرشيف ،١١ (رابط بوست واشنطن
املعلومات أكثر ذلك، من واألهم — عليها نجده مما كبري قدر كان إذا للمعلومات جديدة
كانت وإن — جدٍّا طويلة فرتة منذ موجودة إعالمية منافذ تنتجه — واستخداًما وثوًقا
أخرى إعالٍم لوسائل املنتجة األخبار تدوير تعيد وببساطة — مختلفة منصة تستخدم
التي بالدرجة يشيدون املعلقني من كثري الصحف)؟ أو التليفزيون املثال، سبيل (عىل
األشخاص من كبريٍة ملجموعٍة وتسمح التقليدية النخب سلطة اإلنرتنت شبكة بها تقوض
نقرؤه ما واختالف حداثة مدى ما ولكن انتقادها. أو املعلومات أنواع جميع ونرش بطرح

41



الجديدة اإلعالم بيئة إىل مقدمة

يكادون ال املستخدمني أن إىل تشري األبحاث معظم أن سيما ال اإلنرتنت، شبكة عىل
البحث؟ نتائج من صفحتني أو صفحٍة أول يتخطَّْون

يقدم ملوقٍع وهو ،٥ الرابط الحظ ا؟ حقٍّ املألوفة غري املصادر روابط عن ماذا خامًسا،
شابه وما عريضة،2 توقيع لحملة وروابط السماوي، السالم ميدان ملذبحة مصوًرا تاريًخا
،ChristusRex.org مؤسسة تديره ٥ الرابط أن عن التدقيق من مزيٌد ويكشف ذلك.
ما للفاتيكان. رسمي» «غري موقع — اإلنرتنت عىل أخرى ملصادر وفًقا — هي والتي
الكاثوليكية، للكنيسة داعمٍة مجموعٍة ِقبل من ُمداًرا املوقع هذا كون يسببه الذي الفرق
مصدر شفافية مسئولية يتحمل من الصينية؟ للحكومة تماًما معادية مؤسسة وهي
تقييم املمكن من هل الشفافية، هذه دون ومن لها؟ يتحمَّ َمن هناك كان إذا املعلومات؛

نقديٍّا؟ تقييًما عليها نحصل التي املعلومات
يكمن ما إىل الشاشة، عىل املوجودة النتائج وراء ما إىل األخري تساؤلنا ينظر سادًسا،
نحصل ملاذا البحث؟ محرك يعمل كيف وهو التعبري؛ جاز إذا الخارجية»، القرشة «تحت
رشكة تنتمي الرشكات من نوٍع أي إىل أخرى؟ روابط أي وليس بعينها الروابط هذه عىل
عن جوجل بحث محرك يختلف كيف الطبع)؟ تحت (فايدياناثان، تعمل وكيف جوجل،
للصفحة وفًقا البحث؟ عمليات من املال جوجل تكسب كيف البحث؟ محركات من غريه

للرشكة: الرئيسية

لعرض للمعلنني فرصة توفري طريق عن األرباح جوجل تُحقق تجارية، كرشكٍة
تكون والتي اإلنرتنت، شبكة عىل التكلفة حيث من وفعالة ملحوظة إعالنات
مفيًدا اإلعالن يجعل ما معينة؛ صفحٍة أي يف املعروضة باملعلومات صلة ذات
يعلم أن يجب املتصفح بأن نؤمن ونحن يقدمه. الذي للمعلن كذلك ومفيًدا لك
اإلعالنات دائًما نميز لذلك أمامه؛ رسالٍة وضع مقابل ماًال دفع ما شخًصا أن
يف أماكن نبيع ال نحن الصفحة. يف آخر محتًوى أي أو البحث نتائج عن
النتائج. تلك يف أعىل تصنيًفا يشرتَي بأن ألحد نسمح وال نفسها، البحث نتائج

(٢٠٠٩ (جوجل

رشكة شعار مع متسق) أنه البعض يزعم (وقد تماًما يتوافق الكالم هذا أن حني يف
ماكهيو: جوش املدون أثارها التي األسئلة من عدًدا يطرح فإنه رشيًرا»، تكن «ال جوجل:
ترفض أن يجب هل القمعية؟ األجنبية الحكومات مع جوجل تتعاون أن يجب «هل

42



عليها والسيطرة الجديدة اإلعالم بيئة ملكية

يُعلون الذين املسوقني تعاقب أن يجب هل «الكراهية»؟ تنرش بمواقع املستخدمني ربط
(كنيسة العلموية الكنيسة محاوالت تحارب أن يجب هل زائف؟ نحٍو عىل موقعهم ترتيب
املؤقت؛ التخزين ذاكرة حيال فعله عليها يجب وما منتقديها؟ إلسكات الساينتولوجيا)

.(٢٠٠٣) السابق؟» يف املفهرسة للصفحات جوجل أرشيف وهي
الذين أولئك خصوصية حيال جوجل نهج تخص األسئلة من أخرى مجموعة َة ثَمَّ
املعلومات عن ماذا منها: الخدمات، من وغريه بها الخاص البحث محرك يستخدمون
املعلومات؟ هذه بيع جوجل تستطيع هل بك؟ الخاصة البحث عمليات عن تجمعها التي
محرك أكثر هو جوجل أن إىل بالنظر وأخريًا، فعله؟ لها يحق وهل ذلك، تفعل هل
شبكة عىل املعلومات لجمع الرئيسية البوابات اآلن هي البحث محركات وأن شعبيًة بحٍث
تُحدَّد أن ينبغي هل جوجل؟ عىل الواقعة — وجدت إن — العامة االلتزامات ما اإلنرتنت،
يف الرشكة قادة ِقبل من أم عامٍة سياسٍة خالل من الحكومة ِقبل من االلتزامات هذه

إذًا؟ حكومٍة فأي الحكومات، تُحدِّدها أن ينبغي كان وإذا جوجل؟
هل اإلنرتنت: نستخدم عندما عنه نغفل ما كثريًا آخر تخوًُّفا يثري األخري السؤال
محرك باستخدام نبحث عندما نستخدمه الذي اإلنرتنت خدمة ومزود املكان يُشكل
الحكومي التنظيم يلعبه الذي الدور ما فارق؟ أيَّ اإلنرتنت شبكة استخدام عند أو جوجل
من عليها نعتمد التي الرشكات عىل تُفرض التي الرشوط ما اإلنرتنت؟ عمل طريقة يف
الصني، إىل فعًال تصل حتى انتظرت إذا املثال، سبيل عىل اإلنرتنت؟ عىل الدخول أجل
أن يبدو كبري. حدٍّ إىل مختلفًة النتائج تكون فربما هناك، نفسه السابق البحث وأجريت
إىل الوصول ملنع وفعاًال ومتطوًرا شامًال ترشيٍح نظاَم تستخدم الشعبية الصني جمهورية
.(٢٠٠٣ وإيدملان (زيرتين الدولة ِقبل من مرفوضة تعترب موضوعات تُعالج التي املواقع
البث دائرة أو ويكيبيديا ملواقع روابط يتضمن لن الصني يف بحثك أن املرجح من لذلك،
واشنطن أو تايمز نيويورك جريدتَي أو يس) بي (بي الربيطانية اإلذاعة هيئة أو العام
الدخول يمكن وال محظورًة األرجح عىل فستكون الروابط، ظهرت لو وحتى بوست.
كاريكاتوري رسم ذلك نحو أو دقيقة ٣٠ كل يظهر الواقع، ويف الصني. من عليها
بك الخاصة اإلنرتنت أنشطة بأن لتذكريك الشاشة عىل الشباب الرشطة ضباط من الثنني
عن اإلبالغ خاللها من يمكنك التي الحكومية الصفحات إلحدى رابًطا ويقدمان مراقبة
الرغم عىل لذلك، .(1-2 (شكل اآلخرين اإلنرتنت مستخدمي ِقبل من املشبوهة األنشطة
«الواقع مثل مصطلحات بها توحي التي — لإلنرتنت الظاهرية الالمركزية الطبيعة من
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وسياسات اإلنرتنت إىل الولوج مكان أن يتضح — اإللكرتوني» «الفضاء أو االفرتايض»
االختالف. من كبريًا قدًرا تصنع املكان هذا يف الحكومة

أو جوجل مثل االتصاالت رشكات جانب من التعاون يلعبه الذي الدور ما وأخريًا،
الحكومة تبذلها التي الرقابة جهود يف سيستمز سيسكو أو الين أون أمريكا أو وارنر تايم
تستخدمها الرقابة بتنفيذ تسمح التي واألجهزة الربامج هل ٢٠٠٧)؟ (شيلر الصينية
املتحدة؟3 الواليات ذلك يف بما تستخدمها، أخرى حكومات أن أم فقط، الصينية الحكومة

(املصدر: مراقبة. اإلنرتنت عىل أنشطتك بأن يُذكرك الذي الصيني الرسم :1-2 شكل
(.www.uberreview.com

عىل للحصول جوجل محرك باستخدام البحث حول الوجيزة مناقشتُنا تُلقي
يف معها سنتعامل التي املشكالت عىل عامة نظرًة السماوي؛ السالم ميدان عن معلوماٍت

الفصل: هذا

وتشغيلها؟ وامتالكها اإلعالم رشكات تنظيم كيفية •
الذي اإلعالمي املحتوى عىل األنماط تلك تفرضه الذي — وجد إن — الفارق ما •

بالفعل؟ نتلقاه
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األحوال من حاٍل بأي تختلف كانت إذا — الجديدة اإلعالم وسائل تختلف كيف •
واملحتوى؟ امللكية بني بالعالقة األمر يتعلق عندما —

الحكومة؟ سياسة تصنعه الذي الفارق ما •

أبعد هو ما إىل اإلعالمية الدراسات بنا تنتقل النوع، هذا من أسئلٍة عىل الرتكيز خالل من
«املعرفة وتعتمد فهمها. إىل أي لنا)؛ (واستغاللها اإلعالم وسائل استخدام مجرد من

الفهم. هذا عىل الحايل الوقت يف الفعالة واملواطنة الحقة اإلعالمية»

والحقائق االفرتاضات عليها: والسيطرة اإلعالم وسائل ملكية (2)

واألقمار الخاصة والشبكات والتليفزيون اإلنرتنت — الجديدة اإلعالم بيئة يف نفكر عندما
والهواتف ثري، بي إم ملفات ومشغالت الرقمية، الفيديو تسجيل وأجهزة الصناعية،
عندما والتعجب الدهشة مشاعر تغمرنا أن السهل فمن — ذلك شابه وما الخلوية،
الواقع، يف تكلفتها). ل تحمُّ عىل قادرين كنا (إذا أيدينا يف جديدة تكنولوجيا كل تُوضع
االتصاالت تكنولوجيا من األنواع هذه تأثري عىل والبحثية العامة النقاشات من كثري يركز
عىل تويرت4 تأثري فإن الكتاب، هذا نكتب بينما املثال، سبيل عىل حياتنا. عىل الجديدة
املراهقني، لدى االنتباه مدى عىل تأثريه من بدءًا — األمريكية الحياة جوانب مختِلف
خالل تغريدات النواب مجلس أو الشيوخ مجلس نواب كتابة مالءمة مدى إىل ووصوًال
الذعٍة وسخريٍة محتدٍم جدٍل محل هو — واألمة الكونجرس إىل أوباما الرئيس خطاب
«العرض برنامج إىل ووصوًال باملدونات ومروًرا الصحف من (بدءًا اإلعالمي املشهد عرب

شو)). داييل (ذا اليومي»
التي اإلعالم وسائل حول االفرتاضات مجموعات هو الشهرة من أقل قدًرا يلقى ما
وتكنولوجياٍت منتجاٍت عىل نُركز عندما األحيان، من كثرٍي ففي املناقشات؛ تلك وراء تكمن
وجود بمعنى التكنولوجية»؛ «الحتمية يسمى ما تفكرٍي نفرتضدون فإننا محددة، جديدٍة
يف محددٍة تغيرياٍت إىل أدَّى) (أو حتًما يؤدي معينة تكنولوجيا سمات يف متأصٍل يشءٍ
السهلة. االفرتاضات هذه حيال التشكُّك مراعاة إىل اإلعالمية الدراسات وتُنبهنا حياتنا.

اإلنرتنت، عىل التفاعل بني الجامع املزيج أن األحيان من كثرٍي يف يُدَّعى ذلك، عىل كمثال
له باإلنرتنت؛ الرسعة العايل واالتصال الشخصية، الكمبيوتر ألجهزة الواسع واالنتشار
إىل ويُنظر واالقتصادية. والسياسية االجتماعية النظم عمل طريقة عىل عميقة تأثريات
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يصبح حيث االجتماعية الهرمية التسلسالت تسوية إىل يؤدي أنه عىل هذا التقنيات مزيج
واملنتجات الفردية اآلراء نرش عىل وقادًرا لإلعالم، مستهلًكا وأيًضا منتًجا مستخدٍم كل
تُلغي سوف التقنيات هذه أن إىل أخرى حجج وتشري .(٢٠٠٥ (تريبِّي الفنية والقدرات
الزمنية، املنطقة أو املسافة عن النظر برصف العالم، عرب نتواصل بينما واملكان الزمان
ذلك شابه وما والقومية، والهوية باملكان إحساسنا عىل «حتمي» أثر له سيكون هذا وأن

.(٢٠٠٨ (شريكي
أن االجتماعيون النقاد دفع لطاملا بكثري، تفاؤًال أقل كان وإن مماثل، نحٍو وعىل
من متنوعٍة مجموعٍة إىل أدَّى الالحقة، اإللكرتونية اإلعالم وسائل من وغريه التليفزيون،
أمية عن فضًال والسياسية، الثقافية (األمية األمية انتشار من السلبية، االجتماعية العواقب
الشعبية الثقافة عىل فظٍّ طابٍع إضفاء إىل املدنية، الحياة انخفاضيف إىل والكتابة)، القراءة
١٩٨٥؛ (مريوِويتز الجنسني وأدوار الراسخة االجتماعية الحدود انهيار حتى والسياسية،
الطبيعية الخصائص عىل الرتكيز عرب ذلك، ومع .(٢٠٠٠ بوتنام ١٩٨٥؛ بوستمان
كثرٍي يف تُقلل التحليالت تلك فإن االتصاالت، لتكنولوجيا تجنُّبها يمكن ال والتي املفرتضة
فيها تُستخدم التي واالقتصادية والسياسية االجتماعية السياقات شأن من األحيان من

التقنيات. هذه
مملوٍك بثٍّ نظام وجود عن الناتج الفرق ما املثال، سبيل عىل التليفزيون، حالة يف
يف الكندي، أو الربيطاني النظام مثل العامة، الخدمة تجاه قويٍّا التزاًما يلتزم للدولة
الخدمة تجاه والتزاُمه الربح، إىل يهدف الخاص للقطاع مملوٍك تجاريٍّ نظاٍم مقابل
املختلفان النموذجان هذان هل املتحدة؟ الواليات يف الحال هي كما نسبيٍّا، ضعيٌف العامة
منهما كالٍّ أن من الرغم عىل مختلفٍة ونتائَج محتًوى إىل يؤديان والسيطرة للملكية
نفسها العواقب لإلنرتنت سيكون هل وباملثل، نفسها؟ االتصاالت تكنولوجيا يستخدم
مصدر هم الخاص القطاع من الخدمات مقدمو كان إذا والثقافية السياسية الحياة عىل
يملكها سلكية ال أنظمة عرب مجانًا متاحًة تكون أن من بدًال بالشبكة، الرئييس االتصال
تفرض التي القواعد تغريت إذا اآلثار نفس لها سيكون هل العام؟ القطاع ويديرها
اإلنرتنت» «حيادية باسم واملعروفة — متساٍو نحٍو عىل املعلومات حزم جميع معاملة
فصل يمكننا هل باختصار، الخدمة؟ من مختلفٍة مستوياٍت بوجود السماح أجل من —
البيئة عىل والسيطرة امللكية نظام عن اإلعالمية البيئة يف املنترشة املحددة التقنيات

تلك؟ اإلعالمية
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ففهم ال؛ هي األخري السؤال هذا عن اإلجابة أن إىل اإلعالمية الدراسات باحثو يشري
الواسع (باملعنى السياسية للقرارات تحليًال يتطلب معينة اتصاالت تكنولوجيا أي ر تطوُّ
ولكنه األزمنة، جميع يف حيوي السؤال وهذا ر. التطوُّ هذا تُشكل التي سياسية) لكلمة
تكنولوجيا عىل املرتتبة اآلثار مع للتعامل نجتهد بينما الراهن، الوقت يف باألخص حيوي
اإلعالمية البيئة تشكيل يف الخاص والقطاع للحكومة املناسب والدور الجديدة االتصاالت

القادمة. القليلة العقود يف
هذه — هارفرد بجامعة القانون أستاذ — ليسيج لورانس الربوفيسور يوضح
يف االتصاالت ابتكارات من بالعديد تحيط كانت التي التوقعات يدرس بينما النقطة
مرة، ألول والراديو والتلغراف املطبوعة الصحافة ظهرت عندما أنه إىل فيشري املايض؛
األشخاص قدرة زيادة خالل من املجتمع بنية عىل هائل تأثري لها يكون أن الكثري توقع
(ليسيج اإلنرتنت مع أيًضا اليوم الحال هي كما واستهالكه؛ اإلعالم إنتاج عىل العاديني
اعتقد األوىل، الراديو أيام يف املثال، سبيل فعىل .(١٩٩٨ ستانداج أيًضا انظر ٢٠٠٥؛
معظم وأن ببعض، بعضهم املواطنني تربط سوف الجديدة الوسيلة هذه أن الكثريون
فلم الالسلكي). البث هواة (مثل املحتوى واستقبال بث يمكنها أدواٍت سيمتلكون األفراد
الذي املحتوى الستقبال املطاف نهاية يف تقريبًا الراديو أجهزة جميع تُصنع أن يتوقعوا
عىل تسيطر التي الرئيسية الشبكات من قليل عدد سيُعده املحتوى هذا وأن فقط، يُبث
اإلمكانات تتحقق لم حال كل عىل أنه إىل ليسيج ويشري الحكومة. بإذن األثري موجات
التي واالقتصادية السياسية البنى بسبب قطُّ الجديدة اإلعالمية للتقنيات الديمقراطية
من بالفعل زادت التكنولوجيا أن من الرغم عىل حالة، كل ففي فيها؛ تُستخدم كانت
نفسه الوقت يف فإنها هائلة، زيادة املنقولة املعلومات عىل يحصل الذي الجمهور عدد
من الرغم عىل باختصار، بالغ.5 حدٍّ إىل مركزيًة املعلومات هذه إنتاج عىل السيطرة جعلت
االجتماعية العالقات عىل للتأثري إمكاناٍت داخلها تملك كانت ربما الجديدة التقنيات أن
النظم عىل تعتمد كانت الواقع يف تحققت التي اإلمكانات فإن بأخرى، أو بطريقٍة

فيها. التقنيات تلك نُرشت التي املحددة واالقتصادية السياسية
املحددة العامة السياسات مراعاة للغاية املهم من يصبح االعتبار، يف هذا بوضع
اإلعالم وسائل معظم األمريكيني، إىل فبالنسبة معينة؛ بيئٍة أي يف اإلعالم تحكم التي
وعالوًة الربح. أجل من وتعمل الخاص للقطاع مملوكة املتحدة الواليات يف الجماهريية
رشط يحكمها ثَمَّ ومن اإلعالنات؛ خالل من اإلعالم وسائل من كبري جزء يُموَّل ذلك، عىل
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وعند منتجاتهم. رشاء يف يرغبون قد الذين أولئك إىل للوصول للمعلنني فرصة إتاحة
وامللكية السيطرة من النمط هذا أن يُفرتض الساحة، عىل جديدة إعالمية تقنيات ظهور
يقودنا مما جيدة؛ أم سيئة نتيجته أكانت سواءٌ طبيعيًة، وأكثرها النظم أفضل الخاصة

ا.6 جدٍّ مختلفة وفوائد تكاليف لها التي البديلة النظم إغفال إىل غالبًا
السياسية النظم حول مرتابَطني سؤاَلني نطرح سوف الفصل، هذا بقية يف
عىل ويسيطر يملك َمن أوًال، اإلعالم. وسائل ضمنها تعمل التي املحددة واالقتصادية
إىل نظرنا فإذا السؤال؛ هذا عن اإلجابة حول كبري خالف هناك ليس اإلعالم؟ وسائل
ا جدٍّ قليٍل عدٍد ِقبل من مملوكة اإلعالم وسائل معظم أن فسنجد العالم، أو املتحدة الواليات
والسيطرة امللكية من النمط هذا عىل املرتتبة النتائج ما ثانيًا، ا. جدٍّ الكبرية الرشكات من
نُلقي وسوف اإلجابة. حول الخالف من كبريًا قدًرا سنجد هنا متزايد؟ نحٍو عىل املركزة
الحيوي. السؤال هذا عن املتعارضة اإلجابات وراء تقف التي االفرتاضات عىل الضوء

اإلعالم وسائل مللكية بديلة نماذج (1-2)

وتُموِّلها الخاصة الرشكات تملكها اإلعالم وسائل بأن األمريكيني من العديد يُسلِّم حني يف
وسائل عىل والسيطرة للملكية الوحيد النموذج ليس هذا فإن األول، املقام يف اإلعالنات
ما كثريًا للحكومة» «مملوك عبارة أن من الرغم وعىل الديمقراطية. املجتمعات يف اإلعالم
دعائيٍة ألغراٍض للدولة اململوكة اإلعالم وسائل تستخدم التي القمعية باألنظمة ترتبط
وكندا املتحدة اململكة ففي الديمقراطية؛ األنظمة يف للغاية تختلف النتيجة هذه فإن ة، فجَّ
هي اإلعالم وسائل معظم األخرى، الديمقراطية املجتمعات من كبرية ومجموعة واليابان
الربح لتحقيق ال العامة للمصلحة نفسها وتُكرِّس الحكومة ِقبل من وُمموَّلة عامة ملكية

الخاصة. للرشكات
ملكية املتحدة اململكة يف يس) بي (بي الربيطانية اإلذاعة هيئة فإن املثال، سبيل عىل
ويُرشف تليفزيون. جهاز يشرتي َمن كل يدفعها ترخيص رسوم خالل من وتُموَّل عامة
الجمهور أمام للمساءلة أعضاؤه يخضع أمناء مجلس الربيطانية اإلذاعة هيئة عىل
يف اإلخبارية التقارير تنتقد وبالطبع، الحكومة. عن الهيئة الستقالل ضمانًا ويقدمون
وتتعرَّض املحافظني حزب وحكومات العمال حزب حكومات الربيطانية اإلذاعة هيئة
املختلفة اإلعالم وسائل ملكية نماذج اعتبارنا يف نضع أن لنا ينبغي ال لذا النتقادهم؛
يف وعيوبها مزاياها نقيِّم أن أيًضا يجب ولكن فحسب، العالم أنحاء جميع يف املعتَمدة
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قوي بث نظام وجود املثال، سبيل عىل ضمنه. تعمل الذي املحدد السيايس النظام ظل
للغاية مختلًفا سياًقا يخلق املتحدة اململكة يف العامة الخدمة تجاه التزام ذي وحيوي
حدٍّ وإىل الديمقراطية. السياسة مجال عىل الجديدة اإلعالم وسائل لتأثريات لالستجابة
املصادر أكثر اعتبارها واستمرار الربيطانية اإلذاعة هيئة يف العامة ثقة فإن ملحوظ،
املحطات بها تلتزم التي املعايري تضع السياسية املعلومات عىل للحصول عليه اعتماًدا
هو مما واستقطابًا تقسيًما أقل عام لخطاب ساحة كذلك توفر وقد الجديدة، التجارية

املتحدة.7 الواليات يف ممكن
ذات وسيلة وهي اإلنرتنت؛ شبكة ظهور مع والسيطرة للملكية جديدة نماذج برزت
حزم جميع أن األسايس باملبدأ وتسرتشد واحدة، جهٍة عليها تسيطر وال جماعية، ملكية
من ذلك، ومع مرسلها. عن النظر برصف متساٍو، نحٍو عىل تُعاَمل أن يجب املعلومات
بحزم يتعلق فيما الشبكة وحيادية الجماعية للملكية النموذج هذا أن نالحظ أن املهم
ُطورت الذي املحدد السياق من نبعت بل اإلنرتنت، سمات من أصلية سمة ليس املعلومات
العلماء ملحاولة الداعم الحكومي التمويل خالل من الغالب يف كان الذي الشبكة، فيه
السياسية للضغوط تخضع اإلنرتنت شبكة فإن ولذلك، الكمبيوتر؛ أجهزة من شبكٍة بناء

8.(٢٠٠٩ (زيرتين أخرى وسيلٍة أي مثل التغيري إىل الدافعة نفسها
توتر يوجد والسيطرة، للملكية نوعه من وفريد جديد نموذج هذا أن من الرغم عىل
الذي التجاري واالستغالل الخاصة امللكية حول «االفرتايض» األمريكي املعتقد وبني بينه
يف اإلنرتنت. تجاه الحكومة سياسة حول السياسية الرصاعات أثناء السطح عىل يطفو
لحيادية األساسية الفكرة لتغيري جادة جهود َة ثَمَّ الفصل، هذا نكتب وبينما الواقع،
خدمات ملقدمي السماح طريق عن العامة، بالسياسة متعلقٍة قراراٍت عرب اإلنرتنت،
ثَمَّ ومن تمييزية معاملة تريد التي املواقع من إضافيٍة رسوٍم عىل بالحصول اإلنرتنت
بجمع له يُسمح الذي (َمن الخصوصية مسائل تُمثِّل مماثل، نحٍو وعىل أرسع. تحميل
من وغريها املعلومات، هذه بيع وقواعد بك، الخاصة التصفح عادات عن املعلومات
املستقبل. يف اإلنرتنت شبكة ستشكل التي السياسات صنع عملية من جزءًا املسائل)
يف اإلنرتنت شبكة ستكونها التي الوسيلة نوع حيال حتمي يشء يوجد ال باختصار،
التنظيمية. قوانينها حول السياسية الرصاعات خالل من سيُحدَّد ذلك إن بل املستقبل؛
نتساءل أن بنا يجدر عليها، والسيطرة اإلعالم وسائل ملكية هياكل ألهمية ونظًرا
تجاري. نحٍو عىل ويدار الخاص للقطاع مملوًكا نظاًما املتحدة الواليات تمتلك ملاذا

49



الجديدة اإلعالم بيئة إىل مقدمة

باإلذاعة يتعلق فيما السؤال هذا عن اإلجابة (١٩٩٩ب)، ماكتشيزني روبرت أشار كما
تُحدد لم النتيجة وأن بعينه؛ النمط هذا تبنَِّي حتَّم ما يوجد لم أنه تُبني والتليفزيون
اإلذاعة ظهور صاحب ذلك، من بدًال املعنية. االتصاالت تكنولوجيا سمات خالل من
القيم بني توازن تحقيق حول مريرة سياسية رصاعات العرشين القرن ثالثينيات يف
تشكيل يف رئيسيٍّا دوًرا الرصاعات هذه حل ولعب والديمقراطية. والتعليمية التجارية

العرشين. القرن من املتبقية الفرتة خالل األمريكية اإلعالمية البيئة
مملوًكا سيكون الناشئ األمريكي البث نظام كان إذا ما حول الرئييس الرصاع كان
الربيطانية)، اإلذاعة هيئة (مثل والثقافية التعليمية األهداف نحو وموجًها العام للقطاع
رشكات عىل يفرض ال الربح ومستهدًفا الخاص للقطاع مملوًكا نظاًما سيكون أم
يف املطاف. نهاية يف أصبح كما العامة، املصلحة تخص محدودًة التزاماٍت إال اإلعالم
اإلذاعة عرب اإلعالنات بث تعارض قوية إصالح حركة ظهرت العرشين القرن ثالثينيات
وزعمت تعزيزها. الجديدة للوسيلة ينبغي التي العامة القيم عىل مهيمنًا تركيًزا ودعمت
أن اإلصالحية، املجموعات تلك من واحدًة باعتبارها اإلذاعة، عرب للتعليم الوطنية اللجنة
البرشي العقل مع للتواصل وسيلٍة أقوى باحتكار الخاصة املصالح ألصحاب «السماح
ِقبل من للحقائق صادٍق تقديٍم دون ومن التعبري، حرية دون فمن الديمقراطية؛ يدمر
واٍع أساٍس أي يوجد أن يمكن ال األرباح، يف األول همهم ينحرص ال الذين األشخاص
وعىل ذلك، ومع .(١٥٣ ١٩٩٩ب: ماكتشيزني يف (مقتبسة العامة» السياسة لتحديد
الخدمة نموذج يف بجديٍة النظر بإعادة طالبت التي اإلصالح جماعات ظهور من الرغم
تطويرها يجري كان التي الكندية، اإلذاعة هيئة أو الربيطانية اإلذاعة هيئة (مثل العامة
الكونجرس فإن املعلنون، يمولها إلذاعة الساحقة الشعبية واملعارضة الوقت) هذا يف
اململوك النظام وأنشأ علنية)، استماع جلسات (دون املسألة بشأن قراره النهاية يف اتخذ
بشكله اإلعالمي النظام «يوجد ماكتشيزني: ويقول اليوم. لدينا املوجود الخاص للقطاع
الرئيسية القرارات اتخاذ يف املواطنون يشارك ال بحيث بَنَتْه قويًة مصالَح ألن الحايل

.(١٥ صفحة (١٩٩٩ب، شكلته» التي بالسياسات املتعلقة

اإلعالم؟ وسائل يمتلك َمن (2-2)

صدر الذي — اإلعالم» وسائل «احتكار الرائد باجديكان بن لكتاب املتعددة الطبعات يف
اإلعالم وسائل «احتكار عنوان تحت نرشه أُعيَد ٢٠٠٠ عام وبعد ،١٩٨٣ عام األوىل للمرة
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جامعة يف الصحافة لكلية فخري وعميد سابق صحفي وهو الكاتب، سجل — الجديدة»
أكثر (أي اإلعالم وسائل معظم تمتلك التي الرشكات عدد تَقلُّص ببريكيل، كاليفورنيا
وآخرها كتابه طبعات أول فبني عليها؛ وتسيطر املتحدة الواليات يف منها) ٪٥٠ من
إىل خمسني من تَقلَّص قد املسيطرة الرشكات عدد كان ،(٢٠٠٤ عام ظهرت (التي
ومع وبرتلسمان). وفياكوم، كوربوريشن، ونيوز وديزني، وارنر، (تايم رشكات خمس
مؤسسات ثماني هناك كان اإلعالمية، للبيئة املتغرية للطبيعة وانعكاًسا ٢٠٠٦ عام حلول

األمريكي: اإلعالمي املشهد عىل مهيمنة إعالمية

مليار ٣٩٠٫٦ السوقية: القيمة يس)، بي (إن الوطنية اإلذاعة هيئة (مالكة إلكرتيك جنرال
دوالر).

دوالر). مليارات ٣٠٦٫٨ السوقية: (القيمة ميكروسوفت
دوالر). مليار ١٥٤٫٦ السوقية: (القيمة جوجل

دوالر). مليار ٩٠٫٧ السوقية: (القيمة وارنر تايم
دوالر). مليار ٧٢٫٨ السوقية: (القيمة ديزني

دوالر). مليار ٥٦٫٧ السوقية: (القيمة كوربوريشن نيوز
دوالر). مليار ٥٣٫٩ السوقية: (القيمة فياكوم
دوالر). مليار ٤٠٫١ السوقية: (القيمة ياهو

إىل ببساطٍة نظرنا إذا اإلعالم؟ وسائل ملكية تركُّز حيال بالقلق نشعر أن ينبغي هل
واملجالت والصحف اإلذاعية واملحطات التليفزيونية املحطات عدد — اإلعالم وسائل منافذ
ما عىل ع التنوُّ من كبريًا قدًرا فسنجد — ذلك إىل وما السينما، واستوديوهات النرش ودور
الصحف جميع عددت إذا ألًفا ٥٤ اإلعالم؛ لوسائل منفصل منفذ ألف ٣٧ فيوجد يبدو؛
كانت مهما «دوريات»، وأي األسبوعية، اإلعالنية والصحف األسبوعية، ونصف األسبوعية،
أضعاًفا ستزيد األعداد فإن اإلنرتنت، شبكة التعداد يف نَّا ضمَّ وإذا محلية؛ أو صغرية
وال جماعيٍّ نحٍو عىل — سابًقا أرشنا كما — مملوكة اإلنرتنت شبكة أن وبما مضاعفة.
وصفحات املواقع عدد ملعرفة حاسمة وسيلة توجد فال عنها، مسئول وحيد ممثل يوجد
موقٍع مليون مائة من أكثر وجود إىل التقديرات تشري ذلك، ومع بالفعل. املوجودة الويب
.(٢٠٠٧ ،Boutell.com) ٢٠٠٧ عام بداية عند ويب صفحة مليار ٢٠ من وأكثر مختلٍف
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وسائل ملنافذ الهائل العدد أن يف ويجادلون األخص، عىل هنا املحللني بعض يتوقف
مىض وقٍت أي من أكثر ع التنوُّ وجود عىل يدالن املحتوى ملقدمي األكرب والعدد اإلعالم
— كومبني بنيامني يطبق املثال، سبيل عىل ببساطة. مشكلة يمثل ال امللكية تركُّز وأن
الحكومة تستخدمها التي املحددة املقاييس (٢٠٠١) — اإلعالم وسائل اقتصاديات خبري
وسائل أن إىل ويخلص االحتكار. مكافحة ضد تحدث التي االنتهاكات لتحديد الفيدرالية
يختلف ذلك، ومع املتحدة. الواليات يف تنوًُّعا الصناعات أكثر من واحدة الواقع يف اإلعالم
البيئة اعتبار عىل تعتمد الحجة هذه أن إىل مشريًا معه، (٢٠٠٧) بيكر إدوين يس
املثال، سبيل عىل يفرِّق، ال املنظور هذا أن بيكر ويرى واحدة. سوًقا تها بُرمَّ اإلعالمية
التي والقنوات — والصحف التليفزيون محطات مثل — اإلعالمي املحتوى منتجي بني
ومزودي املدفوعة الخاصة القنوات رشكات مثل مواطنني إىل خاللها من املحتوى يُقدَّم
أنه إىل اإلشارة خالل من كومبني نهج انتقاد ويواصل الهاتف. ورشكات اإلنرتنت خدمات
سبيل (عىل ما وسيلٍة يف املحدودة بالخيارات املستهلكني رضا عدم حالة يف أنه يفرتض
سبيل (عىل أخرى بوسيلٍة عنها االستعاضُة بسهولٍة يمكنهم املحلية)،9 الصحيفة املثال،
املعلومات، أشكال ببعض األمر يتعلق عندما لكن اإلخبارية). الخاصة املحطات املثال،
االنتقال عند املستهلكون يواجهها التي املشكالت حيال دقيٍق غري النهج هذا يكون ربما
عندما املحلية، األخبار حالة يف املثال، سبيل عىل آخر. مصدٍر إىل للمعلومات مصدٍر من
اإلذاعية، واملحطات املحلية الصحف من العديَد الكبرية الوطنية اإلعالم شبكاُت اشرتت
ال لذلك، ونتيجًة اإلعالم؛ وسائل عرب املحلية الشئون لتغطية املخصصة املوارد خفضت

للمستهلكني. حقيقية بدائل توجد
سوًقا باعتبارها اإلعالم وسائل معاملة حيال أعمق مشكلٍة إىل بيكر نقد يشري
املواطنني أن يعني ال — مثًال اإلنرتنت — جديدة وسيلة انتشار أن وهي واحدة، متنوِّعًة
أو التليفزيون مثل اإلعالم وسائل من القديمة األشكال عىل االعتماد عن سيتوقفون
الحتمية أشكال من شكًال يعد لإلنرتنت التَّحوُّلية الخصائص عىل والرتكيز الصحف.
وسائل من محددٍة أشكاٍل عىل املواطنني اعتماد مدى يتغاىضعن ألنه وهذا التكنولوجية؛
متوافرة غري تكون قد التي املعلومات من محددٍة أنواٍع عىل الحصول أجل من اإلعالم
مختلفة. أو أحدث إعالٍم وسيلة يف الناس) من العديد يحتاجه الذي الشكل يف األقل (عىل
استخدام (كيفية استخدامها» أثناء اإلعالم «وسائل عىل الرتكيز إىل الكتاب هذا يف وندعو

معينة. جديدة اتصاالت تكنولوجيا أي عىل الرتكيز من بدًال فعليٍّا) اإلعالم وسائل
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لعام الرئاسية االنتخابات خالل اإلعالم وسائل استخدام تناول الذي بحثنا يف
بالفعل اإلنرتنت استخدموا املواطنني من العديد أن من الرغم عىل أنه وجدنا ،٢٠٠٤
األمر تعلق عندما فإنه املعلومات، من متنوعٍة كبريٍة مجموعٍة عىل الحصول أجل من
عندما حتى التقليدية، الصحفية املصادر عىل كبريًا اعتماًدا يعتمدون ظلوا بالسياسة
ال لذلك، ٢٠٠٥)؛ َومور َوجونسون َوويليامز (بِرس اإلنرتنت عىل املصادر تلك وجدوا
املتخصصة للصحافة الراهنة للحالة هة املوجَّ االنتقادات الجديدة اإلعالم وسائل تُعالج
عن منتًَجا نفَسه، املحتوى ببساطٍة نجد أننا بما الثالث) الفصل يف إليها سنعود (التي

الهواء. عىل عرضه من بدًال اإلنرتنت عىل نفسها األخبار أقسام طريق
يراها تحليٍل إىل تحتاج اإلعالمية البيئة أن يف بيكر مع نتفق فإننا لذلك، ونتيجًة
الرأي، هذا إىل ننحاز وعندما محدودة. استبداٍل قابلية ذات مختلفٍة أسواٍق من سلسلًة
عىل الرسيعة، الزيادة إن حيث كثريًا؛ تتغري تقريبًا» له حدود ال الذي ع «التنوُّ صورة فإن
الذي الرتاُجع تحجب الفضائية والقنوات الخاصة والقنوات املواقع عدد يف املثال، سبيل
توافر عىل كبرية انعكاسات له وهذا املحتوى. «مقدمي» ع تنوُّ يف الوقت مرور مع يحدث

ديمقراطي. مجتمٍع أي يف املعلومات
تضاعف فبينما الصحف؛ عدد تَقلَّص العرشين، القرن مدار عىل الصحف. تأمل
٢٢٢٦ من الصحف عدد انخفض و١٩٥٠، ١٩٠٠ عاَمي بني املتحدة الواليات سكان عدد
٥٠٣ كانت ١٩٢٣ عام يف أنه هو إيضاًحا رقٍم وأكثر .(١٩٩٢ (باجديكان ١٩٠٠ إىل
٤٩ تمتلك واآلن امللكية؛ منفصلة واحدٍة يوميٍة صحيفٍة من أكثر تمتلك أمريكية ُمُدٍن
املتنافسة الصحف تمتلك املدن، هذه من ٢٠ (ويف واحدة صحيفة من أكثر فقط مدينة
يومية صحيفة املدن جميع من باملائة ٩٨ يمتلك لذلك، ونتيجًة مشرتكة)؛ ومطابَع مقراٍت
الحرب نهاية يف العدد. املتناقصة الصحف بني امللكية تركُّز زاد كذلك فقط. واحدة
وبحلول مستقل، نحٍو عىل مملوًكا اليومية الصحف من باملائة ٨٠ كان الثانية، العاملية
كان ،١٩٨٩ عام ويف خارجية، لرشكاٍت مملوًكا الصحف من باملائة ٧٢ كان ،١٩٨٦ عام
كافة الصحف نصف من أكثر وكان خارجيٍة لرشكاٍت مملوًكا الصحف من باملائة ٨٠

رشكة.10 عرشة ألربع مملوًكا
وسائل أنواع من العديد عرب متزايٍد نحٍو عىل املركزة امللكية من النمط هذا ويتكرر
يبلغ والتي أمريكا، يف املجالت من باملائة ٥٠ رشكة ٢٠ امتلكت ،١٩٨١ عام ففي اإلعالم؛
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وأدفانس، وارنر، (تايم رشكات ثالث امتلكت ،٢٠٠٤ عام ويف مجلة، ألف ١١ عددها
وتنتمي 11.(٢٠٠٦ الصحافة يف االمتياز مرشوع ١٩٩٢؛ (باجديكان باملائة ٥٠ وهريست)
سكانية كثافًة سوٍق مائة أكثر يف محطاٍت خمس كل بني من تليفزيونيٍة محطاٍت أربع
مجموعات إىل — املتحدة الواليات يف األَُرس من باملائة ٩٠ من يقرب ما تخدم والتي —
عدَد الخاص والتليفزيون الصناعية األقمار ظهور زاد وقد ك. املالَّ متعددة رشكات
األمر يتعلق فعندما ذلك، ومع كبري. نحٍو عىل العادي املشاهد يستقبلها التي املحطات
أنظمة جميع من باملائة ٨٠ تملك رشكاٍت ست فإن الخاصة، القنوات خدمة بمزودي
يف رشكات سبع تتحكم املحتوى، بمقدمي األمر يتعلق وعندما االشرتاك؛ ذات القنوات

الخاصة. والربامج القنوات من باملائة ٧٥
العرشين. القرن ثالثينيات منذ األفالم إنتاج عىل سينمائي إنتاج رشكات ٦-٧ هيمنت
عائدات من باملائة ٩٠ من أكثر عىل تحصل رشكات ست أكرب كانت ،١٩٩٧ عام ويف
ُوزعت فيلًما ١٤٨ من فيلًما ١٦ عدا األفالم جميع وأُنتجت املتحدة. الواليات يف السينما
األفالم هذه بني من (وحتى الست الرشكات هذه طريق عن ١٩٩٧ عام واسٍع نطاٍق عىل
يف الست).12 الرشكات هذه مع توزيع باتفاقيات رشكات أنتجته منها كثري عرش، الستة
السينما، دور من باملائة ٢٥ تمتلك سينمائي عرض رشكة ١٢ أكرب كانت ،١٩٨٥ عام

باملائة. ٦١ تمتلك أصبحت ،١٩٩٨ عام ويف
عام ففي أيًضا؛ واملوسيقى الكتب نرش مجال يف بالفعل امللكية تركُّز ويتزايد
الكتب من باملائة ثمانون فكان النرش. سوق نصف عىل رشكات سبع سيطرت ،١٩٩٨
اإلنرتنت وعمالقة ونوبل بارنز مثل العمالقة الرشكات من قليٍل عدٍد طريق عن يباع
من فليس اإللكرتونية). الكتب سوق من باملائة ٥٠ من أكثر عىل تسيطر (التي أمازون
عام باملائة ٤٢ من انخفضت املستقلني الكتب لبائعي السوقية الحصة أن إذًا املستغرب
من باملائة ٨٧ عىل رشكات خمس أكرب تسيطر وباملثل، .٢٠٠٨ عام باملائة ٩ إىل ١٩٩٢
يونيفرسال، (فيفندي رشكات أربع تُنِتج الرائجة، املوسيقى حالة ويف املوسيقى. صناعة
املسجلة الرائجة املوسيقى من باملائة ٧٥ آي) إم وإي وارنر، وتايم جي، إم وسوني/بي

.(١٩٩٥ (لونجهرست
تقدير» «تُقلِّل حدٍة عىل قطاٍع لكل الدراسة هذه فإن ماكتشيزني، روبرت يشري وكما
يف كبريًة حصًصا تمتلك التي اإلعالم رشكات توضح ال ألنها اإلعالم وسائل تركُّز درجة
اإلعالم وسائل من مختلفٍة أنواٍع ملكية إىل يشري الذي «التكتل»، ويعد أكثر. أو قطاَعني
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كل املثال، سبيل فعىل واحد. مجاٍل أي يف الرتكُّز من إزعاًجا أكثَر نفسها، الرشكة ِقبل من
شبكات من مجموعة أيًضا تمتلك هوليوود يف الست الرشكات من سينمائي إنتاج رشكة
ونظم املدفوعة، الخاصة والقنوات املوسيقى، ورشكات التليفزيون، ومحطات التليفزيون،
ولخص ذلك. إىل وما الكتب، نرش ورشكات والصحف، واملجالت، الخاصة التليفزيون
كبريٍة مجموعٍة يف حصٍص لتملُّك الرشكات داِفَع — فياكوم رئيس — ريدستون سمنر
ماليني ١٠ تكلفة بمتوسط فيلٍم إنتاج بوسعك يكون «عندما قائًال: اإلعالم وسائل من
التليفزيونية والربامج واملنتجات، والكتب، املجالت، خالل من وبيعه ترويجه ثم دوالر
يف مقتبسة (عبارة هائلة» تصبح الربح إمكانات فإن الخاصة، رشكتك تُصدرها التي
أكرب حصص انظر تحديًدا، أكثر نحٍو عىل ذلك معنى تدرك ولكي ١٩٩٩أ). ماكتشيزني

.2-2 الجدول يف الواردة — وارنر تايم — إعالم رشكة

(.(٢٠٠٩) ماذا؟» يملك «َمن (املصدر: وارنر. تايم ممتلكات :2-2 جدول

للنرش وارنر تايم مجموعة

ريدرز يونج فور بوكس براون ليتل، بوكس وارنر
باي باك بِرس ميسرتيوس ذا

بِرس بولفينش فيجني وارنر
كيه يو جروب بوك وارنر تايم بوكس بيزنس وارنر

بوكس أوديو وارنر تايم أسبكت
إنك تايم فايث وارنر

كوربوريشن بروجِرس ساذرن تريجرز وارنر
بوكس صنسيت كيدز دبليو تي
هاوس أوكسمور كومباني آند براون ليتل،

آرتس ليجري تريد أدالت براون ليتل،

الخاصة القنوات وارنر: تايم

راديو إن إن يس أوه بي إتش
أكتيف إنرت إن إن يس إن إن يس
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ميديا) ليبريتي مع (رشاكة يف تي كورت إنرتناشونال إن إن يس
كيبل وارنر تايم إسبانيول إن إن إن يس

رانر رود نيوز الين هيد إن إن يس
مدار عىل إخبارية (قناة نيوز وان نيويورك

لنيويورك) مخصصة ساعة ٢٤
نتوورك إيربورت إن إن يس

يف الخاص التليفزيون ٪٥٣٫٧٥) كيبلفيجني
املجر)

إن إف إن إن يس

الطلب بحسب قنوات

  كنساس) (مدينة سبورتس مرتو

والتليفزيوني السينمائي اإلنتاج/التوزيع إنك: وارنر تايم

إنرتتينمنت روك كاسل برذرز وارنر
فيديو هوم وارنر ستوديوز برذرز وارنر

يف تي باي دومستيك برذرز وارنر (إنتاج) تليفيجن برذرز وارنر
تليفيجن دومستيك برذرز وارنر

ديسرتيبيوشن
نتوورك تليفيجن بي دبليو ذا

تليفيجن إنرتناشونال برذرز وارنر
ديسرتيبيوشن

أنيميشن تليفيجن برذرز وارنر

الالتينية، (أمريكا تشانل وارنر ذا
أملانيا) أسرتاليا، الهادي، املحيط آسيا-منطقة

كارتونز هانا-باربرا

(تمتلك/تدير ثييرتز إنرتناشونال برذرز وارنر
عن يزيد فيما الشاشات متعددة سينما دور

دولة) ١٢

برودكشن تليبيكترشز

  برودكشن ويت-توماس

مجالت إنك: وارنر تايم

ليفينج كوستال تايم
واترشز وايت آسيا تايم
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سيمبل رييل أتالنتيك تايم
أسبوعية) آسيوية (أخبار إيجاويك كندا تايم

شهرية) يابانية تجارية (مجلة برزيدنت أمريكا التني تايم
ياباني) (طبخ دانكيو باسيفيك ساوث تايم

املتحدة) (اململكة وولبيرب موني تايم
سرتيم آند فيلد كيدز فور تايم

فريز فورتشن
ماجازين جولف يو أول
اليف دور أوت ٢٫٠ بيزنس
ساينس بوبالر اليف

سبورتسمان واتر سولت إلسرتاتيد سبورتس
سكي إنرتناشونال إلسرتاتيد سبورتس

ماجازين سكيينج كيدز فور آي إس
نيوز تريد سكيينج ستاف إنسايد

سناب موني
اليف بورد سنو كومباني يور
إكس إم بي رايد فيوترش يور
أونر هوم تودايز بيبول

سكايتبوردينج ترانسوورلد أسرتاليا) (طبعة ويكيل هو
سنوبوردينج ترانسوورلد إسبانيول إن بيبول

فريج بيبول تيني
ماجازين ياتينج ويكيل إنرتتينمنت

وورب مرتو دبليو إي
كوربوريشن بابلشينج إكسربيس أمريكان

جزئية) (ملكية/إدارة
تيكيت ذا

ليجري آند ترافيل ستايل إن
واين آند فود ليفينج ساذرن
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كومباني يور فارمر بروجريسيف
ديبارترشز أكسينتس ساذرن
جايد سكاي اليت كوكينج

برذرز وارنر عالمة تحت مدرجة مجالت جروب بريانت ذا
كوميكس يس دي بريانتينج

فريتيجو توك بيبي
بارادوكس واي ذا أون بيبي
مايلستون هاوس أولد ذيس

ماجازين ماد صنسيت
  جايد جاردن صنسيت
  جروب بابلشينج هيلث ذا
  هيلث
  هيبوكراتس

إلكرتونية خدمات

(٪١٨) فاندس وينبالد سريفيسيس أكتيف إنرت كمبيوسريف
موافقة انتظار يف – كوم دوت كويست ماب

التنظيمية الجهات
ماسنجر إنستانت إل أوه إيه

كوم دوت سبينر بورتال كوم دوت إل أوه إيه
آمب وين سيتي ديجيتال

(٪١٠) كوم دوت كوب دكتور يوروب إل أوه إيه
الصني) يف إنرتنت خدمة – ٪٤٩) ليجيند كيو يس آي

  الزفاف حفالت محتوى – إنك نوت، ذا
٪٣٦ يس يف كيو مع ٪٨ بنسبة (رشاكة

وهامر)

إلكرتونية/أخرى نرش خدمات وارنر: تايم

(٪٥٠) بابلرشز فامييل أمريكان رانر رود
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فايندر باث سريفيسيس بابلرش وارنر
كوم دوت أفريكانا سريفيسيس ديسرتيبيوشن تايم

تجارية بالتجزئة/سلع بيع وارنر: تايم

  بروداكتس كونسيومر برذرز وارنر

ترفيهية مدن

  إنرتبرايزيس ريكرياشن برذرز وارنر
العاملية) الرتفيهية املدن (تمتلك/تدير

إنرتتينمنت ترنر إنك: وارنر تايم

موفيز كالسيك ترنر نتووركس إنرتتينمنت
أوروبا يف نتوورك كارتون سوبرستيشن إس بي تي

الالتينية أمريكا يف نتوورك كارتون تي) إن (تي تليفيجن نتوورك ترنر
آسيا/املحيط يف نتوورك وكارتون تي إن تي

الهادي
ساوث ترنر

  نتوورك كارتون

األفالم إنتاج

برودكشنز أوريجنال ترنر سينما الين نيو
  فيترشز الين فاين

الرياضة

  بريفز أتالنتا

أخرى إدارات

ستااليت هوم ترنر لرينينج ترنر
سيلز نتوورك ترنر يومي إخباري (برنامج روم نيوز إن إن يس

الدراسية) للفصول
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ميدانية (رحالت لرينينج أدفينشار ترنر
للمدارس) إلكرتونية

 

أخرى استثمارات

جزئية) (رشاكة كوم دوت أمازون كوميونيكيشنز نتسكيب
كوم دوت كواك بورتال نتسنرت نتسكيب

جزئية) (رشاكة ميل سرتيت فون مويف إل أوه إيه
(٪٦) بورد سويتش أميز آي

بأن نجادل ربما ناحية، من الصورة؟ هذه يف اإلنرتنت شبكة تصنعه الذي الفرق ما
بهدف الوسيلة هذه عىل الناس من أكرب أعداٍد اعتماد وزيادة املنفصلة موقع مليون املائة
كثري يتبنَّاها حجة وهي والتكتل. الرتكُّز مشكلة من جذريٍّا يُغريِّ معلوماٍت عىل الحصول
ال كبرٍي عدٍد وجود من الرغم عىل لكن السياسات. وواضعي واملعلقني املتخصصني من
األحيان، أغلب يف الناس ها يتصفحَّ التي املواقع إىل نظرنا فإذا املواقع، من ره تصوُّ يمكن
حالة يف الحظنا كما الرشكات، من قليل عدد يملكها شعبيًة املواقع أكثر أن فسنجد
ويُبنيِّ للصني. زيارتنا حول معلوماٍت عىل نحصل كي جوجل محرك باستخدام بحثنا
إخبارية. معلوماٍت عىل بالحصول األمر يتعلق عندما شعبيًة املواقع أكثر 3-2 الجدول
يس بي إن إس إم ملكية وتعود وارنر. تايم لرشكة بيبول ومجلة إن إن يس ملكية تعود
لروبرت اململوكة كورب نيوز رشكة من جزء نيوز وفوكس إلكرتيك. جنرال لرشكة

اإلنرتنت. رشكات أكرب من الحال بطبيعة وجوجل ياهو تُعد بينما مردوخ،
اتضح فقد اإلنرتنت، شبكة عىل املواقع من تقريبًا نهائي ال عدد يوجد قد وبينما
املواقع، من ا جدٍّ قليًال عدًدا يستخدمون املعلومات عن يبحثون الذين أولئك جميع أن
حصًصا يمتلك الرشكات هذه من والعديد ا. جدٍّ كبريٍة إعالميٍة لرشكاٍت مملوك معظمها
عن البحث حالة يف حتى فإنه الواقع، ويف أيًضا. اإلعالم وسائل من أخرى أشكاٍل يف كبرية
ففي البحث؛ بوابات من استثنائيٍّ حدٍّ إىل محدوًدا عدًدا املتصفحون يستخدم املعلومات،
جوجل، طريق عن املتحدة الواليات يف البحث عمليات من باملائة ٦٢٫٠ تم ،٢٠٠٦ يوليو
الين أون وأمريكا وياهو جوجل مواقع طريق عن البحث عمليات من باملائة ٩٤٫٥ وتم
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أن املهم من قدًما، امُليض وقبل ذلك، ومع .(٢٠٠٦ ،MarketingVOX (موقع مجتمعة
— اإلعالم وسائل عالم يف — الكبرية الرشكات من قليٍل عدٍد سيطرة إثبات أن نالحظ
حوله يدور موضوع وهو املجتمع، عىل هذا امللكية لرتكُّز الفعيل األثر عن شيئًا يذكر لم

كبري.13 جدٌل

(.(٢٠٠٧) Hitwise.com موقع (املصدر: لألخبار. تصفًحا األعىل الشبكة مواقع :3-2 جدول

(٪) السوقية الحصة اإللكرتوني العنوان املوقع الرتتيب

٨٫٠٥ news.yahoo.com نيوز ياهو ١
٣٫٨٠ www.cnn.com كوم دوت إن إن يس ٢
٣٫٧١ www.msnbc.msn.com يس بي إن إس إم ٣
٣٫٦٦ www.weather.com املتحدة الواليات – تشانيل ويذر ذا ٤
١٫٩٢ news.google.com نيوز جوجل ٥
١٫٥٨ www.drudgereport.com ريبورت درادج ٦
١٫٥٧ www.nytimes.com تايمز نيويورك ٧
١٫٥٦ www.foxnews.com نيوز فوكس ٨
١٫٤٨ weather.yahoo.com ويذر ياهو ٩
١٫٣٩ www.people.com ماجازين بيبول ١٠

وسائل معظم عىل املسيطرة الرشكات عدد تقلُّص إزاء القلق أن هو أمامنا يتضح ما
وجدت وقد إليه. بالنسبة إزعاج ومصدر األمريكي العام الرأي لدى معروف اإلعالم
من باملائة ٥٠ أن فاونديشن فورد مؤسسة رعاية تحت ٢٠٠٠ عام أُجريت دراسة
٢٦ وكان اإلعالم»، قطاع يف االندماجات بشأن شديٍد بقلٍق «يشعرون كانوا األمريكيني
األمريكيني من باملائة ٧٠ أن نفُسها الدراسُة ووجدت األقل. عىل ما» حدٍّ إىل «قلقني باملائة
ال األمريكيني من باملائة ٦٠ وأن مفرٍط، نحٍو عىل تنمو اإلعالم رشكات أن يعتقدون
ويف أفضل». وخدماٍت «محتًوى إىل أدَّت اإلعالم قطاع يف الدمج عمليات أن يعتقدون
قناة عىل دوبس» لو ويذ الين «موني األعمال برنامج أجرى علميًة، أقل بمعايري دراسٍة
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الالزم من أقلُّ عدٌد كان إذا «ما ملعرفة ٢٠٠٣ مايو يف الهواء عىل رأي استطالع إن إن يس
من باملائة ٩٨ أجاب ال»، أم اإلعالم وسائل من الالزم من أكربَ عدًدا يمتلك الرشكات من

.(٢٠٠٣ ،CNN.com) «نعم» ب املشاركني

عاملي سياق يف والسيطرة امللكية (3-2)

النظام سمة هي بل فحسب، املتحدة الواليات تُميز سمًة ليس اإلعالم وتركُّز تكتُّل إن
املثال: سبيل فعىل كذلك؛ العاملي اإلعالمي

محطة، ١٤ من أكثر وتدير يس، بي إن أمريكا، يف األوىل البث شبكة تمتلك
وهي وتيلموندو؛ — تجارية أخبار شبكة — يس بي إن يس إىل إضافًة
فياكوم وتمتلك البالد. يف اإلسبانية باللغة ناطقة تليفزيونية محطة أكرب ثاني
الدولية إن إن يس مشاهدة ويمكن … باليرز) (فايمس كندا يف استوديوهات
(جوتيرييز عامليٍّا. مشاهد مليار اليومي جمهورها عدد ويبلغ دولة، ٢١٢ يف

(٢٠٠٤

اإلعالمية املؤسسات يميزان اللذين والرتكُّز التكتل أن إلثبات الحقائق هذه استُخدمت
يشري كما صالحة، الحجج هذه أن حني ويف العالم. أنحاء جميع إىل يمتدان األمريكية
فيه تطوَّرت الذي التاريخي السياق مراعاة أيًضا املهم من اإلعالمية، الدراسات باحثو

الواقع. يف استخدامها وطريقة اإلعالم وسائل
منذ األقل فعىل اإلعالم؛ وسائل عوملة يف مفاجئ أو جديد يشء يوجد ال أوًال،
يف ذلك عىل األمثلة أحد ويتمثل عاملية. اإلعالم وسائل أصبحت العرشين، القرن أوائل
لإلنتاج عاملي نظام من جزءًا كانت املسجلة األصوات وسيلة أن إىل جيتلمان ليزا إشارة
الخام املواد وجاءت .(٢٠٠٦) العرشين القرن بداية يف األوىل أيامها منذ واالستهالك
بريتيش رشكة كانت ،١٩١٠ عام وبحلول والهند. أملانيا من نفسها التسجيالت إلنتاج
لرشكة كان حني يف وإيران، وروسيا الهند يف لها تابعًة رشكاٍت تمتلك كومباني جرامافون
وأمريكا وأسرتاليا أوروبا يف لها تابعة رشكات كومباني فونوجراف ناشونال إديسون
كبرية بكميات املنتَجة املوسيقية التسجيالت «كانت نفسه، التاريخ هذا وبحلول الالتينية.
وجرييس وجوهانسربج وبكني، وسانتياجو وسيدني، بودابست يف للمستهلكني متاحة
األوىل العاملية الحرب وُقبيل العالم، أنحاء كل يف التسجيالت رشكات وظهرت سيتي.»
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يف وموزعة برلني، يف ومطبوعة بريوت، يف مصنوعة محلية تسجيالت هناك كانت مبارشًة
عىل األرجنتينية التانجو تسجيالت ُسوِّقت وباملثل، األوسط. الرشق منطقة أنحاء جميع

.(١٦-١٧ :٢٠٠٦ (جيتلمان وأوروبا الجنوبية أمريكا يف واسٍع نحٍو
سمحت التي هي نفسها االتصاالت تكنولوجيا يف التغريات كانت أعم، منظوٍر من
العالم؛ أنحاء جميع يف ونفوذها عملياتها بتوسيع سواءٍ حدٍّ عىل والرشكات للحكومات
املرتامية إمرباطوريتها عىل املتحدة اململكة سيطرة زادت العرشين، القرن أوائل ففي
مهمة مزايا من تُقدِّمه وما للمحيطات، العابرة الكابالت ملكية بسبب هائلة، زيادة
الرشكات والكمبيوتر الهاتف ساعد القرن، هذا يف الحٍق وقٍت ويف الربيطانية. للصناعة
املورد أو العميل مكان عن النظر برصف العالم، أنحاء جميع يف يوميٍّا العمليات إدارة عىل
االتصال ملراكز الحايل واالستخدام الواقع. يف املتعاونة الرئيسية املقرات أو املصنع أو
للرشكات العاملي» «االنتشار لتوسعة ر تطوُّ أحدث إال ليس العالم أنحاء جميع يف املوجودة

.(١٩٧٤ ومولر (بارنيت الجنسيات املتعددة
ينطوي والغربية األمريكية اإلعالم لوسائل العاملي التأثري عىل الرتكيز فإن وكذلك
العالم؛ سكان من كثرٍي حياة عىل الجديدة اإلعالم وسائل تأثري تقدير يف املبالغة خطر عىل
سكان ثلث من يقرب ما فإن حياتنا، عىل اإلنرتنت تأثري عىل نركز أننا من الرغم فعىل
أفريقيا يف الحرضية املناطق من كثرٍي ويف هاتفية.14 مكاملة ْوا يتلقَّ أو يُجروا لم العالم
أسهل الغربي العالم يف شخٍص إىل إلكرتوني بريد إرسال فإن الكربى، الصحراء جنوب
فهم إن .(١٩٩٦ (ريش أميال مسافة تبعد ريفية قرية يف يعيش بشخٍص االتصال من
أمر سواء) حدٍّ عىل وداخلها الدول (بني والفقراء األغنياء بني الرقمية بالفجوة ى يُسمَّ ما

كامل. نحٍو عىل املتغرية اإلعالمية البيئة ومخاطر إمكانات نفهم أن أردنا إذا حيوي
لوسائل الثقايف التأثري تقدير يف املبالغة عدم املهم من فإنه الرقمية للفجوة ونتيجًة
املستخدمة اإلعالم وسائل مزيج يكون ربما إذ الغربية؛ غري املجتمعات يف الغربية اإلعالم
شائًعا افرتاًضا َة ثَمَّ فإن ،(٢٠٠٣) سونتاج سوزان تشري وكما تماًما. مختلًفا وتأثريها
امَلشاهد بأن يدفع إعالميٍّا املشبع الغربي العالم يف الغربيني املفكرين من العديد لدى
يتجاهل االفرتاض وهذا تُمثلها؛ التي الفعلية األحداث من أهميًة أكثر أصبحت املنقولة
يف وتأثريها تغلغلها مع وتأثريها اإلعالم وسائل تغلغل يتشابه ال حيث العالم؛ معظم

الغنية.15 الدول
املرتتبة اآلثار حول الجدل مناقشة إىل ننتقل االعتبار، يف املهمة األمور هذه بوضع

عليها. السيطرة وتركُّز اإلعالم وسائل ملكية تركز عىل
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والتكتل الرتكز عواقب مهمة؟ قضية أهي (3)

الرشكات من املتناقص العدد حول تقريبًا نقاش يوجد ال قليلة، استثناءاٍت وجود مع
التي والرشكات اإلعالمي للمحتوى املنتجة الرشكات من واملزيد املزيد عىل يسيطر الذي
يصنعه الذي الفارق حول والتساؤالت املحتوى. هذا خاللها من يتدفق قنواٍت تمتلك
نشعر أن لإلعالم ومستهلكني ومنتجني كمواطنني لنا ينبغي فهل للجدل. إثارًة أكثر ذلك
الرتكُّز من للحد شيئًا تفعل أن للحكومة ينبغي هل ذلك، من واألهم ذلك؟ حيال بالقلق
من الرغم (عىل تجريبية أدلٍة أو بإثباتاٍت النقاش هذا يتعلق ال كبري، حدٍّ إىل والتكتل؟
بني للعالقات املرء فهم بكيفية يتعلق بل النقاش)، عىل بالتأكيد تؤثر أن يمكن األدلة أن

اإلعالم. مجال يف الديمقراطية والسياسة واألسواق النظم

السوق تحكمه إلعالم املؤيدة الحجج (1-3)

ضوء يف سيما ال التكتل؛ أو الرتكُّز بشأن للقلق وجيه سبب يوجد ال أنه البعض يزعم
اإلنرتنت؛ مثل الجديدة اإلعالم وسائل تُقدِّمها التي املعلومات مصادر يف الرهيبة الزيادة
ه التوجُّ ذات فاونديشن ِهريتيدج مؤسسة من جاتوسو جيمس يقول املثال، سبيل فعىل

امُلحافظ:

يستطيعون للحرب املتابعون األمريكيون كان األخرية، العراق حرب خالل
ذلك يف بما األخبار؛ شبكات من ذلك نحو أو دستٍة نصف بني من االختيار

ساعة. ٢٤ مدار عىل تعمل الخاصة القنوات ضمن إخبارية قنوات ثالث
اإلنرتنت؛ شبكة عىل تقريبًا لها حدود ال أخبار توافرت ذلك، إىل باإلضافة
مكاٍن كل من الواردة التقارير متابعة الشبكة خالل من لألمريكيني يمكن كان
يفعلون وكانوا الجزيرة. قناة تقارير حتى درادج مات برنامج تقارير من بدءًا
الذين األمريكيني غالبية فإن للدراسات، بيو ملركز فوفًقا كبرية؛ بأعداٍد ذلك
من العراق يف الحرب عن معلوماٍت عىل حصلوا باإلنرتنت اتصاًال يمتلكون
كانت اإلنرتنت شبكة أن إىل أشار ستة كل من واحد وتقريبًا اإلنرتنت. خالل

لألنباء. األسايس مصدره
فيتنام حرب تغطية كانت عندما سابق؛ جيٍل بوضع الوضع هذا قارن
عىل ساعة لنصف املمتدة اإلخبارية التقارير بأحد اللحاق امُلشاهد من تتطلب
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قارنه أو املجالت. أو الصحف إحدى تغطية تكمل والتي اإلخبارية، الشبكة
إن إن يس — فقط واحدة شبكة تقدم كانت والتي ،١٩٩١ عام الخليج بحرب
تقريبًا. معروفة غري اإلنرتنت شبكة وكانت ساعة، ٢٤ مدار عىل لها تغطيًة —

16(٢٠٠٣)

أنه بزعمها أكثر الحجج هذه جرابر دوريس البارزة السيايس التواصل باحثة ر تُطوِّ
للمصادر الهائل ع التنوُّ فإن اإلعالم، وسائل ملكية يف تركُّز وجود افرتاض عند حتى
ملطالب مستجيبة اإلعالم وسائل تظل أن وجوب يعني املال كسب يف أصحابها ورغبة
زمالئهم غرار عىل — الكبرية املؤسسات يف األمريكيون «الصحفيون فتقول: املستهلكني؛
ثَمَّ ومن جمهورهم؛ بجذب يهتمون — مستقلة لجهاٍت اململوكة الصغرية الرشكات يف
السيايس ه التوجُّ عن النظر برصف السائدة، األمريكي املجتمع قيَم عادًة قصُصهم تعكس

«.(١٠٢ :١٩٩٤) للصحفيني الشخيص
وطلب الربح تحقيق يف الرشكات رغبة أن إىل وجاتوسو جرابر من كلٌّ ويشري
استجابة استمرار جميعها ستضمن اإلعالمي للمحتوى املتنوعة واملصادر لها املستهلكني
— كافية منافسٍة وجود يفرتضان فإنهما باختصار، املستهلكني. ملطالب اإلعالم مقدمي
سوف للسوق الخفية» «اليد أن لضمان — املركَّزة اإلعالم وسائل ملكية من الرغم عىل
غري مطالب هناك كانت وإذا املستهلكون.17 فيه يرغب الذي اإلعالمي املحتوى توفر
رشكة أو كبري إعالمي تكتُّل من فرًعا أكان سواءٌ اإلعالمية، للخدمات ما ًما مقدِّ فإن ُملبَّاة،
املطالب. هذه يُلبِّي سوف كبري)، تكتل من جزءًا النهاية يف تصبح قد التي (وهي جديدة
للربامج الزمني الجدول عىل االطالع املثال، سبيل عىل املرء، قرر إذا ثَمَّ ومن
يتعلق فيما فسيجد، فضائية، قنوات نظام أو باشرتاك قنوات نظام ألي التليفزيونية
الواقع، تليفزيون برامج أو الدرامية املسلسالت أو القصرية الكوميدية باملسلسالت
شخٍص أي تفضيالت تلبي أنها يبدو التي الربامج من محرٍي حدٍّ إىل متنوعًة مجموعًة
أو التاريخ لهواة متخصصة أسواًقا وفرت الفضائية والقنوات الكيبل فقنوات تقريبًا؛
رفوف عىل نظرة املرء ألقى إذا وباملثل، الفيديو. ألعاب عشاق أو الجولف مشجعي
هواية أي تستهدف مجالت توجد أنه فسيبدو املجالت، لبيع متجر أي يف املجالت
اإلنتاج وهي امللكية؛ تركُّز فيها يكثر قطاعات يف هذا كل ويحدث تقريبًا. اهتمام أو

املجالت. ونرش واملكتبات، الفضائية والقنوات الكيبل قنوات وملكية التليفزيوني
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السوق تحركه إلعالم الرافضة الحجج (2-3)

األهمية غاية ويف ومتناٍم موجوٌد اإلعالم وسائل ملكية تركُّز أن يَرْون الذين الباحثون
د وتعدُّ ع تنوُّ مدى عن النظر برصف أوًال، أساسيني؛ لسببني السابقة الحجج يرفضون
يُعترب املحتوى أن نفرتض أن نستطيع ال أننا تعني املركَّزة فامللكية اإلعالم، وسائل منافذ
نفسها، فاألسواق محوريًة، سبٍب أكثر وهو ثانيًا، للسوق.18 نتاًجا األشكال من شكٍل بأي
كافية معلومات تقديم لضمان كفء غري آلية هي جيد، نحٍو عىل تعمل كانت لو حتى
الديمقراطي املجتمع يف — كمستهلكني لدورهم خالًفا — كمواطنني دورهم يف للناس

.(٢٠٠٨ (ماكتشيزني
مع التعامل يمكننا ال بأنه سابًقا املقدمة الحجة من ينبع لالنتقاد األول السبب
منافذ من الكبري العدد كان فربما واحدة؛ سوًقا كان لو كما بأكمله اإلعالمي النظام
معينٍة أنواٍع يف املستهلكني طلبات من معينٍة أنواٍع لتلبية شديدة منافسة يخلق اإلعالم
حتى املوسيقية، التسجيالت فرشكات املركَّزة؛ امللكية وجود مع حتى اإلعالم، وسائل من
الجماهري طلب لتلبية تتنافس نفسها، العمالقة اإلعالمية للمؤسسة مملوكة تكون عندما
قطاٍع يف املستهلكني طلبات لتلبية منافسٍة وجود فإن ذلك، ومع الرائجة. املوسيقى عىل
سبيل عىل الذروة، وقت يف تذاع التي التليفزيونية الربامج أو الرائجة املوسيقى — واحد
من القليل سوى يوجد ال لذلك، األخرى؛ القطاعات يف منافسٍة وجود يعني ال — املثال
االشرتاك ذات القنوات خدمات بمزودي يتعلق فيما — األساس من ُوجدت إن — املنافسة
سوى يوجد ال قد املحتوى، عالم يف وحتى كذلك، اإلنرتنت. خدمة أو الفضائية القنوات أو
أو الجاز موسيقى (مثل الرتفيه من شعبيًة أقل أشكاٍل تقديم عىل املنافسة من قليٍل
من واألهم واملتمرسة. العالية الجودة ذات السياسية التغطية أو الكالسيكية)، املوسيقى
والسيطرة والتعاون التواطؤ تُخفي ربما اإلعالم سوق قطاعات بعض يف املنافسة أن ذلك
املنقولة، املعلومات من أخرى بأنواٍع األمر يتعلق عندما — السوق فشل باختصار، —

السياسية. املعلومات سيما ال
زيادة تأثري (٢٠٠٤) — ديوك بجامعة األستاذ — هاملتون تي جيمس درس
كانت مهما أنه وجد وقد التليفزيونية. اإلخبارية الربامج محتوى عىل السوق يف املنافسة
الفضائية والقنوات االشرتاك ذات القنوات يف والرسيعة الهائلة للزيادة اإليجابية اآلثار
املنافسة فإن للمشاهدين، املتاحة الرتفيهية الربامج خيارات عىل — امللكية تركُّز رغم —
من مزيًدا يفرض (الذي للملكية املتزايد والرتكُّز االشرتاك، ذات القنوات من املتزايدة
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لرفع نتيجًة العامة الخدمة ضغوط وتراجع الربح)، لتحقيق األخبار أقسام عىل الضغوط
األخبار يف وزيادة املهمة» الجادة «األخبار يف عام تراُجع حدوث إىل أدَّت الحكومية، القيود

واملشاهري. الرتفيه حول
تأثري بيكر إدوارد يس عليه يُطِلق فيما نجده املركَّزة امللكية لتهديدات آخر مثال َة ثَمَّ
اإلعالم أقطاب أحد وهو — برلسكوني سيلفيو استخدم .(١٨ :٢٠٠٧) «برلسكوني»
حزبه إلنشاء اإلعالم مجال يف الواسعة ممتلكاته — إيطاليا يف األشخاص أغنى وأحد
الثانية العاملية الحرب بعد ما حكومات أطول يف للوزراء كرئيس قاده والذي السيايس،
اإليطايل التليفزيون من باملائة ٤٥ عىل ميدياِست رشكته وتسيطر إيطاليا. يف استمراًرا
تشويٍه أي إىل تؤدِّ لم ربما املركَّزة ملكيته أن حني ويف املهمة. الصحف من والعديد
للمستهلكني، املطبوع واملحتوى الربامج من معينٍة أنواٍع بتوفري األمر تعلق عندما للسوق
مجلة يف ستيل ألكسندر كتبه ملا فوفًقا السيايس؛ املجال يف تماًما مختلًفا كان الوضع فإن

ريفيو»: جورناليزم «كولومبيا

التليفزيون يف الصحفيني عىل لزاًما كان السلطة، إىل برلسكوني وصل أن بمجرد
يبدأ حيث «الشطرية»، باسم معروفٍة أخباٍر بصيغة الصارم االلتزام الحكومي
تليها ثم برلسكوني)، (أو الحكومة نظر وجهة بذكر تقريبًا سيايسٍّ تحقيٍق كل
واحتل الحكومة. من لها بتفنيٍد وينتهي للمعارضة، عبارتان أو مقتضبة عبارة
تصل الحكومية األخبار نرشات يف البث وقت من مذهلًة نسبًة نفُسه برلسكوني

بالكاد. باملائة ٢٠ املعارضة احتلت حني يف باملائة، ٥٠ إىل
تقريبًا تخلو قاعٍة يف املتحدة األمم يف خطابًا برلسكوني ألقى وعندما
خطاب لجمهور مشهًدا اإليطايل الحكومي التليفزيون قطع الحضور، من
انطباٍع لخلق برلسكوني خطاب مشاهد يف ولصقه عنان كويف العام األمني
ِقبل من الحماس شديد تصفيًقا لقي زعيمهم بأن اإليطاليني املشاهدين لدى
ثالث خالل اإليطايل االقتصاد عانى وعندما بأكملها. القاعة يمأل جمهوٍر
قناة كانت الصفر، من يقرتب النمو معدل وكان الركود من متتاليٍة سنواٍت

والسعادة. بالرخاء مليئًا عامًلا تعرض الحكومية) البث رشكة (وهي راي
عام أخرى مرًة ثم ١٩٩٤ عام برلسكوني فاز عندما الواقع، يف …
عامٍل أقوى أن وجدوا عندما االجتماعية العلوم متخصصو ُدهش … ٢٠٠١
القنوات كان ولكن ، الَكنَيسَّ أو الطبقيَّ االنتماءَ يكن لم الناخبني ه بتوجُّ متنبٍئ
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األشخاص فكان لها؛ مشاهدته فرتة الشخصوطول شاهدها التي التليفزيونية
برلسكوني، لصالح التصويت إىل ميًال أكثر ميدياست قنوات شاهدوا الذين
لصالح التصويت إىل ميًال أكثر للدولة اململوكة راي شبكة شاهدوا الذين وكان
اليوم، يف للتليفزيون األشخاص مشاهدة ساعات عدد زاد وكلما آخر. حزٍب

(٢٠٠٦) برلسكوني. لصالح تصويتهم احتمالية زادت

من قلٍة أيدي يف اإلعالم وسائل عىل السيطرة تركُّز يمثل ال قد إذًا، تقديٍر أقل عىل
معينٍة نطاقاٍت يف كبريًة مشكلًة اإلعالم) منافذ عدد يف الكبرية الزيادة (رغم األشخاص
األخرى؛ النطاقات يف ا جدٍّ شديًدا يكون قد ذلك رغم الخطر لكن اإلعالم، وسائل من
األكرب الوقع هو — ستيل يشري كما — للقلق إثارًة واألكثر والصحافة. السياسة سيما ال
عىل الحصول إمكانية املشاهدون خاللها من يرى التي الطرق عىل برلسكوني لتأثري

السياسية: األمور حول ونزيهٍة كافيٍة معلوماٍت

وعسكرة السياسة معرتك دخول عرب برلسكوني فعلها التي األشياء أحد
اإليطاليني الصحفيني جموع استقطاَب كان الخاصة اإلعالمية إمرباطوريته
مستقلٍّ كمنتًدى الصحافة عمل إمكانية حول فكرٍة أي عىل والقضاء بالكامل

19(٢٠٠٦) تحيُّز. دون السيايس املجال ادعاءات فيه تُقيَّم

السياسية املعلومات يف املواطنون بها يفكر التي الطريقة عىل الضارة اآلثار وهذه
فحسب. السوق ملبادئ وفًقا اإلعالم وسائل يُقيِّم إطاٍر يف بسهولٍة تُعاَلج ال عنها ويبحثون
برلسكوني تقلُّد فرتة أحاطت التي الفساد مزاعم من الرغم عىل أنه إىل اإلشارة تجدر
(ومرًة أخرى مرًة ذاته املنصب ليحتل ٢٠٠٨ عام اختري فإنه الوزراء، رئيس منصب
والسلطة اإلعالم قوة بني العالقة عىل املثال أن ومع الفضائح). من العديد واجه أخرى
سياسية شخصية أي لدينا فليس — األمريكية بالسياسة مبارشٍة صلٍة ذا ليس السياسية
مدى حول تحذيريٍة مالحظٍة عن عبارة فإنه — اإلعالم وسائل عىل مماثلة سيطرة تمتلك

السياسية. واألهداف النظر وجهات مع تتَّحد عندما السياسة عىل اإلعالم تأثري
بضبط — غالبًا مربرة — اتهامات نيوز فوكس إىل ُوجهت املتحدة الواليات يف
الجمهوري؛ الحزب يتبنَّاها التي املناقشة» «نقاط لدعم خصوًصا اإلخبارية تغطيتها
حجم تقدير يف كثريًا بالغت مضللًة لقطاٍت أذاعت األخرية، اآلونة يف املثال، سبيل فعىل
كتاب توقيع ويف الصحية الرعاية نظام إلصالح مناهضٍة مسرياٍت يف عة املتجمِّ الحشود
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املناخي التغريُّ قضية حول الرأي استطالع نتائج تفسري حرَّفت فقد وباملثل، بالني. سارة
ملا وخالًفا ذلك، ومع العاملي. االحرتار حقيقة حيال الشكوك تقدير يف املبالغة أجل من
من ما حدٍّ إىل املتحدة الواليات يف التحريف من النوع هذا تأثري يتوازن إيطاليا، يف حدث
فعىل اإلعالم؛ وسائل يف عنها يُعربَّ التي السياسية النظر وجهات يف األكرب ع التنوُّ خالل
منها، وسخر األخطاء هذه شو دييل ذا برنامج يف ستيوارت جون كشف املثال، سبيل
شو، (دييل سلًفا» محددٍة قصٍة مع ليتناسب الواقع «تُغريِّ نيوز فوكس أن إىل مشريًا

.(٢٠٠٩
يؤدي السياسية املعلومات عىل اإلعالم وسائل ملكية تركُّز تأثري عىل الرتكيز إن
منظوٍر من فقط اإلعالمي النظام تقييم وهو االنتقادات، من أهميًة أكثر ثاٍن نوٍع إىل
بملكية األمر يتعلق عندما حدٍّ أقىص إىل يهمنا أن ينبغي مما الكثري يُغِفل اقتصاديٍّ
ومنتجات نصوص تسعري يضع السوق منطق أن هذا يعني املركَّزة. اإلعالم وسائل
رئيسيٍة كمعايريَ ال أم اإلعالم لوسائل املستهلكني طلبات تلبي كانت إذا وما االتصاالت
الكبرية اإلعالمية للتكتالت يتأتى الذي النفوذ عواقب تكون ربما ذلك، ومع للتقييم.
يف تهمنا املركَّزة اإلعالم وسائل فملكية كبري؛ حدٍّ إىل السوق اقتصاديات نطاق خارج
منتجني كمجرد وليس للثقافة، وكصناٍع ديمقراطيٍّ مجتمٍع يف كمواطنني دورنا سياق

السوق. يف والخدمات للسلع ومستهلكني
نفهم أن نحاول عندما كثريًا نخطئ بأننا مقنٍع نحٍو عىل (٢٠٠٧) بيكر ويجادل
وبدًال األفكار»). «سوق (مثل السوق ومجازات األسواق سياق يف بأكملها اإلعالم وسائل
إىل بحاجٍة فإننا املركَّزة، اإلعالم وسائل ملكية تأثري ل تأمُّ عند أنه إىل يشري ذلك من
تزيد إيجابية ميزة هو حدٍّ أقىص إىل اإلعالم وسائل عىل السيطرة ع تنوُّ بأن االعرتاف
السوق. اهتمامات عن تماًما منفصلة قضايا وكلها الثقايف. واإلبداع الديمقراطية العمليات
الخيارات من واسعٍة مجموعٍة تقديم اإلعالمي للنظام يمكن برلسكوني، تأثري يوضح وكما
الكيفية تطبيق عن يكون ما أبعَد يزال ال بينما للغاية منخفٍض بسعٍر الجذابة اإلعالمية
باجديكان، يرى وكما الديمقراطية. الدولة يف اإلعالمي النظام بها يعمل أن ينبغي التي
«كل أن يعني لها للمالكني املتناقص العدد إىل إضافًة اإلعالمية للمنافذ املتزايد العدد فإن

.(٢٢٢ :٢٠٠٠) مخيف» نحٍو عىل هائلٍة اتصاالٍت قوة يف يتحكم مالك
إمكانية ويف امللكية يف ع تنوُّ أقىص هو املطلوب أن وهي أخرى نقطًة بيكر ويضيف
وجهات أو املحتوى يف تنوًُّعا يكون أن بالرضورة وليس اإلعالمي، اإلنتاج إىل الوصول
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النظر، وجهات يف توافٍق إىل تؤدَي أن للديمقراطية يمكن األحيان، من كثرٍي ففي النظر؛
حيوي أمر اآلراء يف والتوافق الرصاع بني والتمييز املفتوح. العام النقاش من ينبثق
للغاية شاسع فالفارق املفتوح. الحوار عىل يقوم أن يجب ولكن الديمقراطية، للسياسة
عىل لحرٍب الشعبي الدعم كان إذا ما بني — الديمقراطية السياسة نظر وجهة من —
امُلسيَطر اإلعالم عن ناتًجا كونه مقابل يف واملفتوح الحر النقاش عن ناتًجا املثال سبيل
تؤدَي أن يمكن أخرى، ناحيٍة ومن مربرة. بأنها الحرب يعامل والذي بإحكاٍم عليه
يف يوجد بينما الرصاع عىل الرتكيز يف اإلعالم وسائل مغاالة إىل أحيانًا السوق ضغوط
السوق ضغوط تؤدَي أن يمكن أخرى: بعبارٍة املواطنني. بني التواُفق من كبري قدر الواقع
بسبب ال املشاهدة تقييمات أجل من الخالف عىل الزائف الرتكيز إىل األحيان بعض يف

الراسخة. السياسية القناعات
نتوورك كوميدي عىل يذاع برنامج وهو — شو» ستيوارت جون «ذا برنامج قدم
محاكاًة مرٍة ذات — شو» دييل «ذا لربنامج مقدًما الساخر املذيع يصبح أن قبل يقدَّم كان
ويف «هاردبول». أو كوملز» آند «هانيتي مثل تلك التليفزيونية «الرصاع» لربامج ساخرًة
ستيفن اسمهما كان كليهما املضيَفني أن بما — ستيفن» ضد «ستيفن بعنوان فقرٍة
من جوالت عدة وبعد وكوملز. هانيتي بني املواجهة أسلوب كوميديان ممثالن قلد —
اليساري الجناح إىل املنتمي نظريه إىل اليميني الجناح إىل املنتمي ستيفن يلتفت الجدل،
يسود اللحظة، هذه وعند حق.» عىل أنك أعتقد قط. ذلك يف أفكر لم أنا «أتعلم؟ ويقول:
تفعله؟ الذي «ما اآلخر: ستيفن سائًال املصدوم اليساري ستيفن يهمس ثم تام صمت
حجج تقييم اليميني ستيفن يواصل ذلك، ومع نتجادل.» أن مقابل لنا يدفعون إنهم
وأخريًا االضطراب غاية يف اليساري ستيفن يصبح رأيه. يقر ما وغالبًا بعناية، خصمه
الوضع هذا استمر وإذا للدخل الرئييس مصدره هو الربنامج إن ويقول باكيًا ينهار
النهاية يف لحاله اليميني ستيفن يرق عندما فحسب ويهدأ وسيارته. منزله يفقد فسوف
تغطيتها الخاصة اإلخبارية الشبكات تصوغ حيث اإلعالمية البيئة يف باألحمق. وينعته
نيوز فوكس شبكة لدى املحافظون املثال، سبيل (عىل معني اتجاٍه ألنصار تروق بحيث
األمريكيني من متزايدة أعداد تبحث وحيث يس)، بي إن إس إم شبكة لدى والليرباليون
يلعب ربما اإلعالم أن ندرك اإلنرتنت، شبكة عىل السياسية ميولهم مع تتفق معلوماٍت عن

السيايس.20 الخطاب يف االستقطاب خلق يف رئيسيٍّا دوًرا — بالفعل —
مطابقتها حيث من اإلعالمية النظم تقييم وجوب فكرة أن نالحظ أن املهم من
خالل من كبريًة زيادًة شعبيتها زادت فكرة ذاتها حد يف هي لألسواق االقتصادي للمنطق
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ِقبل من اإلعالمية النظم عىل السيطرة تأثري عىل مثال وهذا اإلعالم. وسائل يف تداولها
يه يُسمِّ ما ظهور تاريَخ وناقٍد كاشٍف بأسلوٍب فرانك توماس يروي الخاصة. الرشكات
هذه ويف والديمقراطية. بالحرية الخاصة األسواق تساوي والتي السوق»، «شعبوية
للتوافق وسائل أيًضا ولكنها التجاري للتبادل وسائل مجرد األسواق تصبح ال الصيغة،
أداًة السوق شعوبية اعتبار األفضل فمن فرانك، يشري وكما ذلك، مع .(xiv :٢٠٠٠)
فاألسواق للتاريخ؛ دقيٍق وغري مبسٍط تفسرٍي عىل معتمدة ألنها للواقع؛ بيانًا ال أيديولوجيًة
تفاوٍت إىل حتًما تؤدي فإنها وشأنها، تُركت ما وإذا للمساواة. شعبوية آليات تمثل بالكاد
(يف قط األسواق توجد لم بنفسه. سميث آدم الكالسيكي االقتصادي اعرتف كما كبري،
الدور املثال سبيل عىل تأمل حكومي؛ دعٍم دون من األقل) عىل الحديثة، املجتمعات
وأخريًا، واإلنرتنت. والراديو والتلغراف الربيد مكتب تطوير يف الحكومة لعبته الذي املهم
إما السيايس، والنزاع للنقاش باستمراٍر تخضع خالفية قضية السليم ودورها األسواق
حماية إىل يسَعْون الذين الرأسماليني أو البيئة حماية أنصار أو العمالية النقابات ِقبل من

.(١٩٤٤ (بوالني املنافسة من أنفسهم
هو أيديولوجيٍة كأداٍة الجديدة الليربالية حققتها التي االنتصارات أحد الواقع، يف
التي والخدمات السلع أنواع حيث من — األسواق انتشار جْعل من تمكَّنوا مؤيديها أن
حتميٍّا. ثَمَّ، ومن طبيعيٍّا؛ يبدو — متزايد نحٍو عىل العاملي انتشارها وكذلك تحتويها
اإليمان أي االقتصادية؛ الليربالية تعني الجديدة» «الليربالية أن نالحظ أن املهم (من
الليربالية وبني بينها الخلط عدم ويجب القواعد. من ممكن عدٍد أقل ذات حرٍة بسوٍق
األصوات جانب من أقلَّ مطالباٍت إىل السوق ملنظور الواسع الَقبول وأدَّى السياسية.)
حدوٍد فرض طريق عن الديمقراطية القيم تدعيم إىل تسعى سياساٍت بوضع املهيمنة

تنظيمها. أو األسواق عىل
يقوض خصوًصا، واإلذاعية التليفزيونية اإلعالم وسائل ويف عموًما اإلعالم وسائل يف
العرض بمعيار يسرتشد أال يجب املعلومات تقديم أن فكرة السوق شعبوية انتصار
منتجاٍت إىل اإلعالمية النصوص يختزل األسواق منطق ألن وذلك خصوًصا؛ والطلب
الخامس). الفصل :٢٠٠١ (اليز نطاًقا األوسع الجماهريية آثارها من ويجردها بسيطة،
التي الربامج إنتاج ببساطٍة هي اإلعالمية املؤسسات «مسئولية» فإن املنظور، هذا ومن
بأنه يوصف السوق يحكمها التي تلك اإلعالم لوسائل انتقاٍد وأي الجماهري، تطلبها
تفرضها التي الديمقراطية من النسخة هذه يف ويضيع للديمقراطية. ومناهض نخبوي
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الفردي. املستهلك سلوك من ينبثق للذي خالًفا العام للصالح إدراٍك أيُّ السوق شعبوية
االتصاالت أنظمة أن فبما ،(٢٠٠١) كاسسنستني القانوني الباحث يشري وكما ذلك، ومع
ببساطٍة تقييمها أبًدا يكفي فال الديمقراطية، املجتمعات يف جماعيٍّا هدًفا «حتًما» تخدم

ال. أم يريده ما الفردي املستهلك تمنح كانت إذا ما أساس عىل
املجتمع لدى الجماعية واألهداف الخاصة السوق تُقدِّمه ما بني التعارض عىل مثال
عدد يف حاد انخفاض يوجد إذ أمريكا؛ يف الحالية الصحافة» «أزمة يف نجده الديمقراطي
األخبار وأقسام واملجالت الصحف يف املحرتفني للصحفيني املخصص والتمويل الوظائف
يف العالم. حول املوثوقة املعلومات توافر يف انخفاض ذلك أعقب وقد األخبار، شبكات يف
رشط الدقيقة املعلومات توافر إن جيفرسون توماس قال الجمهورية، تأسيس فرتة أوائل
املعلومات من النوع هذا أن يعني ما جيد؛ نحٍو عىل يعمل ديمقراطيٍّ ملجتمٍع أسايس
جذور فإن ذلك، ومع الديمقراطية. تخدم جماعية فائدة هو الصحفيني قبل من املنتَجة
وربحية عائدات يف الحاد الرتاُجع بسبب الخاصة؛ السوق فشل يف تكمن الحالية األزمة
منطق عىل مقصوًرا تفكرينا دام وما التليفزيون. وشبكات الصحف إىل بالنسبة اإلعالنات
وديمقراطيٍّ عادٍل مجتمٍع لدى الجماعية االحتياجات من الكثري أبًدا نُلبَِّي فلن األسواق،

.(٢٠٠٩ وشادسون داوني ٢٠٠٩؛ وماكتشيزني (نيكولز

الراهن؟ الوقت يف ذلك يعني ماذا (3-3)

البيئة لتنظيم عامٍة سياساٍت صياغة أجل من نكافح بينما املخاوف هذه مثل ظهور إن
لهذه الطويل للتاريخ نظًرا مفاجئًا، ليس الحايل الوقت يف برسعٍة املتغرية اإلعالمية
االستغالل عىل قيوٍد وفرض اإلنرتنت حيادية بشأن املثارة النقاشات إن الرصاعات.
الوطنية اللجنة إصالحيي نقاشات الذهن إىل تستدعي الجديدة اإلعالم لوسائل التجاري

سابًقا. ناقشناها التي العرشين القرن ثالثينيات يف اإلذاعة عرب للتعليم
واآلثار السوق، بمنطق اإلعالم وسائل تقييم عىل قدرتنا مدى عىل الرصاع أن حني ويف
أال أيًضا املهم فمن قبلنا، أناس خاضه قد ذلك إىل وما التجاري، االستغالل عىل املرتتبة
نراها التي الجديدة اإلعالم وسائل لدى ا حقٍّ واملبتكرة الجديدة السمات بالنا عن تغيب
وإمكاناتها الجديدة اإلعالم لوسائل الثقافية اإلمكانات بني التقاء نقطة فيوجد اليوم؛
هائًال تغريًا ر نتصوَّ أن اآلن املمكن من أصبح والسياسة الثقافة من كلٍّ ففي السياسية؛
السياسية؛ وتعليقاتهم ونقدهم وفنهم موسيقاهم ينتجوا أن يمكنهم الذين األفراد عدد يف
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ذلك، ومع .(٢٠٠٦ (جنكينز والسياسة الثقافة فيه تنترش الذي العام املجال يغري مما
يف الناشئ اإلعالمي النظام نجاح مدى ستحدد التي هي السياسية الرصاعات نتيجة فإن
املناقشات هذه تضع والسياسية. الثقافية حياتنا تحسني أجل من اإلمكانات هذه تحقيق
وإمكانات التفاعل يصنعه الذي الفارق ما املحك: عىل التالية األسئلة أجوبة السياسية
الوصول سهولة لتوفري املذهلة اإلنرتنت إمكانات استغالل يمكننا كيف املوسعة؟ اإلنرتنت
إذا اإلمكانات هذه ستتحقق هل الناس؟ من ضخٍم لعدٍد مساحٍة وإعطاء املعلومات إىل
نحتفَي أن نود قيم توجد هل السوق؟ كفاءة نظر وجهة من فقط اإلعالم وسائل قيَّمنا
األصوات عدد يف الكبري التنويع احتماالت املثال، سبيل عىل املنطق؛ هذا يتضمنها ال بها
الثقايف اإلبداع سبل ما العامة؟ املناقشات يف تشارك أن اآلن يمكنها التي النظر ووجهات
والتقطيع الويب صفحات وتصميم الصوتي البث الجديدة؛ اإلعالم وسائل تفتحها التي
إىل نظرنا إذا الكايفَ االهتمام القيم هذه سنمنح هل ذلك؟ إىل وما املوسيقي، والرتكيب

فحسب؟ السوق كفاءة نظر وجهة من اإلعالم وسائل

خاتمة (4)

وتُقدِّم عليها. والسيطرة اإلعالم وسائل ملكية بنية عن عامة ملحة الفصل هذا يف قدَّمنا
مختِلف عىل أيًضا مررنا وقد والتكتل. الرتكُّز زيادة عىل واضًحا دليًال اللمحة هذه
إن النزعة. هذه حيال كمواطنني به نشعر أن ينبغي الذي القلق مدى حول النقاشات
يجري بينما والعرشين الحادي القرن أوائل يف خاصًة حيوي أمر الديناميات هذه فهم
العقود مدى عىل الجديدة اإلعالم بيئة ستشكل التي السياسية القرارات اتخاذ حاليٍّا

املقبلة.
الدراسات يف املتخصصني أبحاث فإن القضايا، هذه بشأن املرء موقف كان وأيٍّا
املثال، سبيل فعىل الحالية؛ املناقشات عليها تقوم التي الرئيسية األسئلة توضح اإلعالمية
فيما — العالية الجودة وذا املتنوع املحتوى توفر الحايل شكلها يف اإلعالم وسائل هل
كمواطنني املتزامننَي دوَرينا يف نستحقه الذي — الثقافية واملنتجات املعلومات يخص
املعايري حول واضحني نكون أن أيًضا وعلينا املادية؟ واملنتجات للثقافة ومستهلكني
السوق استخدام حدود ما املثال، سبيل عىل السؤال: هذا عن اإلجابة يف نستخدمها التي

االقتصاد؟ ومنطق
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ذا الدولة مستوى عىل واملقارنات اإلعالم بتاريخ اإلعالمية الدراسات اهتمام يعد
الفصل يف رأينا وكما اآلن. نشهدها التي والسيطرة امللكية أنماط فهم يف خاصٍة أهميٍة
حياتنا جوانب من جانٍب كل عىل كبري تأثري لها اإلعالمية البيئة يف التغريات فإن األول،
بالتأكيد يمكننا اإلعالمية. البيئة إنشاء طريقة يف حتمي يشء يوجد ال ذلك، ومع تقريبًا.
مجال يف باالبتكارات يتعلق فيما الخطرة الرشاك أو الرائعة اإلمكانات عىل التعرُّف
يعتمد ذلك، ومع اإلنرتنت. أو الراديو أو التلغراف أكانت سواءٌ االتصاالت، تكنولوجيا
واالقتصادية والسياسية االجتماعية البنى عىل تحقيقها عدم أو اإلمكانات هذه تحقيق
اإلعالم وسائل مللكية البديلة النماذج من العديد يوجد الواقع، ويف فيها. تُستخدم التي
الحال هي كما الخاصة امللكية من الدول؛ وعرب الزمن مر عىل ظهرت عليها، والسيطرة
ووصوًال الديمقراطية، البلدان من كثرٍي يف العامة البث بأنظمة مروًرا املتحدة، الواليات يف
فمن املتغرية، اإلعالمية البيئة إمكانات تعظيم أردنا وإذا لإلنرتنت. الجماعية امللكية إىل

املحتملة. وعواقبها كاملًة البدائل بمجموعة علٍم عىل يكون أن للنقاش ا جدٍّ املهم
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مقدمة (1)

ذروتها بلغت والتي ،٢٠٠٨ لعام الطويلة األمريكية الرئاسية االنتخابات حملة كانت
ذاكرة يف دراماتيكية الرئاسية االنتخابات أكثر من واحدًة أوباما، باراك انتخاب مع
الجديدة اإلعالم بيئة توفر بالسياسة، مهتمٍّ شخٍص إىل وبالنسبة األحياء. األمريكيني

لالنتخابات. متابعتنا طريقة تغري بينما االستيعاب عىل القدرة تفوق مزايا
شبكة بث نشاهد أو واملجالت املطبوعة الصحف عىل نظرة نُلقي املايض يف كنا
متابعة إمكانية الفضائية والقنوات الخاصة القنوات أتاحت اآلن لكن ليًال، األخبار
أحدث مشاهدة للمرء يمكن اإلنرتنت، شبكة إىل ه وبالتوجُّ الساعة. مدار عىل الحملة
عىل نُرشت التي بالحملة املرتبطة الجديدة الفيديو مقاطع ومشاهدة الحملة، إعالنات
من متنوعة كبرية مجموعة وقراءة اإللكرتونية، املرشحني مواقع وزيارة يوتيوب، موقع
مع كله ذلك ومناقشة االقرتاع، نتائج أحدث ومتابعة للصحف، اإللكرتونية اإلصدارات
هاتفك برمجة حتى يمكنك املدونات. من واسعٍة مجموعٍة عىل اآلخرين السياسة محبي
وإذا املصادر. من أيًضا متنوعٍة مجموعٍة من الحملة حول التحديثات آخر لتلقي الخلوي
االنتخابية مرشحك حملة لدعم رسائل بنفسك تُِعد فربما وإبداًعا، طموًحا أكثر كنت
ينترش فربما الكفاية، فيه بما وماهًرا محظوًظا كنت وإذا يوتيوب، موقع عىل وتنرشها
«فتاة فيديو مع حدث كما االنتباه ويجذب الهشيم يف كالنار أعددته الذي الفيديو مقطع
الذي الفيديو مقطع األشخاص من املاليني عرشات شاهد التي الشابة املرأة أوباما»؛

الرئايس. باملرشح لإلشادة أعدته
االنتخابية الحملة ر تطوُّ متابعة مىض وقٍت أي يف الدرجة هذه إىل سهًال يكن لم
مما أكرب اإلعالمية القنوات من متنوعٍة مجموعٍة خالل من الساعة مدار عىل الرئاسية
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األشخاص عدد نصف من أكثر استخدم األوىل، وللمرة الواقع، يف لذكره. املجال يتسع
ملجرد أو االنتخابات يف للمشاركة ٢٠٠٨ عام اإلنرتنت باملائة) ٥٥) للتصويت املؤهلني
مستخدمي من باملائة عرشة وثماني .(٢٠٠٩ (سميث عنها معلوماٍت عىل الحصول
أو تعليقاتهم أو أفكارهم بنرش قاموا بل املعلومات استهالك بمجرد يكتفوا لم اإلنرتنت
ترتاوح ممن ٪٨٣ «يملك نشاًطا: األكثر هم الشباب كان نتوقع، كنا وكما تساؤالتهم.
وشارك االجتماعي، التواصل مواقع عىل شخصية صفحة عاًما و٢٤ ١٨ بني أعمارهم
عىل السيايس النشاط أشكال من شكٍل يف الشباب من الشخصية الصفحات أصحاب ثلثا

.(٢٠٠٩ (سميث «٢٠٠٨ عام املواقع هذه
الحمالت تجاُهل أن فستجد بالسياسة، ا مهتمٍّ تكن لم إذا اآلخر، الجانب وعىل
شاشة عىل السياسية األمور فتغطية مىض؛ وقٍت أي من أسهل أصبح االنتخابية
تجنُّبها يمكن التي اإلخبارية الخاصة القنوات عىل كبرٍي حدٍّ إىل مقترصة التليفزيون
نهاية عطلة يف تذاع التي السياسية الحوارية والربامج سبان يس قناة جانب إىل بسهولٍة
عىل والدليل عديدة، بدائل من منافسة اآلن املسائية اإلخبارية النرشات وتواجه األسبوع.
مصادفًة التقيت إذا وحتى أعماره. متوسط وارتفاع التناقص يف اآلخذ جمهورها هو ذلك
لتخطِّي رسيعة فضغطة تيفو، نظام لديك كان إذا فيه، مرغوٍب غري سيايسٍّ بإعالٍن
املتاحة السياسية املعلومات من الضخم والكم بتجنُّبه. لك تسمح القادمة ثانيًة الثالثني
أخرى ألغراٍض اإلنرتنت يستخدمون الذين أولئك عىل نفسه يفرض ال اإلنرتنت شبكة عىل
معرفة أو عنه، بحثت طاملا نادٍر يشءٍ عن باي إي موقع عىل البحث إن سياسية. غري
ألي يعرضك أن املرجح غري من سبيس ماي موقع تصفح أو سبريز، بريتني أخبار آخر
اإلعالم بيئة تتيح فكما التحديد. وجه عىل عنها تبحث تكن لم السياسة حول معلوماٍت
كذلك تتيح فإنها بأكمله، اليوم مدار عىل السياسة يف ينغمس أن السياسة ملدمن الجديدة

السياسية. للمعلومات تامٍّ شبَه تجنُّبًا
قبل عليه كانت بما مقارنًة األمريكيني إىل بالنسبة الحالة هذه اختالف مدى تأمل
دوكاكيس، ومايكل األب بوش جورج بني ١٩٨٨ عام الرئاسة سباق ففي فقط؛ عاًما ٢٠
عن لألنباء الرئيسية مصادره فكانت بكثري؛ أقلَّ السياسة ملدمن املتاحة الخيارات كانت
إن حيث املحلية؛ الصحف أو املسائية األخبار نرشات عىل تقترص االنتخابية الحملة
موجودًة تكن لم ساعة ٢٤ مدار عىل تعمل التي الخاصة اإلخبارية والشبكات اإلنرتنت
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الوحيدة الخيارات كانت الحملة، حول اآلخرين مع التحدُّث الشخص هذا أراد وإذا بعد.
أريض). خط (عرب الهاتف عرب أو لوجه وجًها التحدث هي

فبما كثريًا؛ مختلًفا كان السياسة عن االبتعاد يف يرغبون الذين وضع فإن وكذلك
جميعها التليفزيونية، املحطات من قليٍل عدٍد سوى تستقبل تكن لم األَُرس معظم أن
لبعض التعرُّض تجنُّب تقريبًا املستحيل من كان نفسه، الوقت يف األخبار نرشات تعرض
وبافرتاض عرضاألخبار. ساعة خالل يعمل التليفزيون كان إذا االنتخابات عن املعلومات
نرشات شاهدوا لديهم تعمل التليفزيون أجهزة كانت الذين أولئك من باملائة ٧٥ نسبة أن
هذه يف االنتخابية الحمالت تغطية تصبح أن اليوم من أكرب نحٍو عىل املحتمل فمن األخبار،
العمل.1 وزمالء واألصدقاء العائلة مع املرء يخوضها التي املحادثات موضوع الربامج
أو املرشحني بني مناظرات — االنتخابية الحمالت يف أحداٍث أي عىل نفسه األمر وينطبق
مشاهدة إما الخيار كان فقد الشبكات؛ تغطيها — االنتخابات ليلة أو انتخابية مؤتمرات
طريق عن املسائية األخبار نرشات تجنبت لو وحتى التليفزيون. إطفاء وإما التغطية
وقت خالل الحًقا التليفزيون تُشغل فعندما التليفزيون، مشاهدة غري آخر بنشاٍط القيام
إحدى يف مشرتًكا كنت وإذا االنتخابية. الحمالت إلعالنات تتعرض أن املرجح من الذروة،
فمن ،(٢٠٠٨ عام عن ١٩٨٨ عام أكرب ذلك فعل احتمالية (وكانت املحلية الصحف
الصفحة إىل نظرٍة من ببساطٍة االنتخابية الحملة عن املعلومات بعض تلتقط أن املحتمل
الفكاهية القصص إحدى أو البقالة إعالنات أحدث عن تبحث كنت لو حتى األوىل،
١٩٨٨ عام ففي ،٢٠٠٨ عام مع وباملقارنة باختصار، إال. ليس لديك املفضلة املصورة

سواء. حدٍّ عىل تجنُّبها يف وأصعب ا كمٍّ أقل السياسية املعلومات كانت
الطابع أيًضا يغري السيايس للعالم متابعتنا طريقة عىل الجديدة اإلعالم بيئة تأثري إن
كان ،١٩٨٨ عام ففي روتيني؛ نحٍو عىل نتلقاها التي السياسية للمعلومات األيديولوجي
محرتفني صحفيني من قادًما االنتخابات حول املواطنون يتلقاها التي املعلومات معظم
االتجاهات ذات الصحفية االفتتاحيات عن النظر وبرصف التحزُّب. عدم بقواعد ملتزمني
االنتخابية الحمالت تغطية والصحف املسائية األخبار نرشات حاولت بوضوح، املحددة
مستقالٍّ أم ديمقراطيٍّا أم جمهوريٍّا أكان سواءٌ — العادي املواطن كان وهكذا بإنصاف،
نظره. وجهة عن املختلفة النظر وجهات الجد محمل عىل تأخذ انتخابية تغطية يجد —
معلوماتي كل جمع يمكنني متحمًسا، ليرباليٍّا كنُت فإذا اليوم؛ تماًما مختلف الوضع
السياسية األمور وتغطي نظري وجهة مع تتفق التي املصادر من االنتخابية الحملة حول
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الديمقراطيني املرشحني من االنتخابية الحملة أخبار آخر من أتحقق وربما لذلك. وفًقا
الدردشة أيًضا يمكنني حيث Moveon.org؛ أو Daily Kos مثل اليسارية املواقع أو
شبكات تجنُّب يمكنني التليفزيون، إىل ل أتحوَّ وعندما لفكري. املشابه الفكر أنصار مع
كيث ومشاهدة نيوز فوكس مثل للمحافظني املؤيدة التليفزيونية املحطات أو األخبار
إىل أنتقل أن يمكنني والضحك، االسرتخاء يف رغبت وإذا يس. بي إن إس إم عىل أولربمان

الساخرة. ريبورت» و«كولبري شو» دييل «ذا برامج
الحملة أخبار عىل الحصول وسعي ففي متشدًدا، محافًظا كنت إذا النقيض، وعىل
مثل للمحافظني املؤيدة الويب صفحات أو الجمهوريني املرشحني من أؤيدها التي
مدونة عىل التفكري يف يُشبهونني من إىل والتحدُّث ،Drudge Report ريبورت درادج ذا
االستماع أو التليفزيون عىل نيوز فوكس قناة مشاهدة ويمكنني .RedState ريدستيت
أو ميلر دينيس مشاهدة يمكنني ساخرٍة وجبٍة يف رغبت وإذا اإلذاعة، عىل ليمبو راش إىل
شو». دييل «ذا برنامج يحاكي الذي فوكس قناة عىل ريبورت» نيوز أَور «هاف برنامج
املعلومات من كمياتضخمة جمع اآلن أستطيع ليرباليٍّا، أم محافًظا أكنُت سواءٌ باختصار،
أبًدا االضطرار دون بي الخاصة السياسية اإلعالم وسائل صنع ويمكنني بل السياسية،
كثريًا تختلف أيديولوجية مرشحات عرب للفلرتة خضعت معلومات أو آراء أي مواجهة إىل
متزايٍد نحٍو عىل يسَعْون األفراد أن إىل الواقع يف االستطالعات وتشري به. أومن عما

السياسية. معتقداتهم مع تتفق التي املعلومات ملصادر
السياسية املعلومات عىل للحصول املتغري النمط هذا عىل املرتتبة اآلثار ما
كيفية يف للتفكري طرًقا الفصل هذا يف نقدم الديمقراطية؟ السياسة عىل واستخدامها
البداية يف نرغب اإلعالم. داريس أبحاث عىل االعتماد خالل من السؤال هذا عن اإلجابة
اإلعالمية. الدراسات تحليل أساليب توظيف من تنبعان عامتنَي رؤيتنَي عىل نؤكد أن يف
اإلعالم وسائل عىل الفصل هذا يف رئييسٍّ نحٍو عىل نركز أننا من الرغم عىل أوًال،
القنوات عىل األخبار نرشات — السياسية للمعلومات مصادر أنها عموًما يُفرتض التي
واملدونات واملواقع واإللكرتونية، املطبوعة واملجالت والصحف األخبار، وشبكات الخاصة
من نقرتب ال فإننا — ذلك إىل وما املرشحني، ِقبل من املقدَّمة واملعلومات السياسية،

تامة. معالجًة السياسية الحياة عىل اإلعالم وسائل تأثري معالجة
كقنواٍت األحيان أغلب يف إليها يُنظر ال التي — األخرى اإلعالم وسائل تمتلك وكذلك
وسلوكهم األمريكيني تفكري طريقة عىل كبريًا تأثريًا — سياسية معلوماٍت عىل للحصول
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أو سيمبسونز) (ذا سمبسون» «عائلة مسلسل حلقات تتناول لذلك، السياسة؛ عالم يف
كثرٍي يف ت» «التنصُّ مسلسل أو آي) إس (يس الجريمة» مرسح يف «التحقيق مسلسل
لالنتخابات، ساخًرا تناوًال أكان سواءٌ كبري، سيايس مضمون لها قضايا األحيان من
املتدنية األحياء يف الفقر بني العالقة أو الجنائية، العدالة نظام عمل طريقة تحليل أو
األحيان من كثرٍي يف الجديدة اإلعالم بيئة أن والواقع املدينة. وحكومة املخدرات وتجارة
والهواتف واإلنرتنت التليفزيون (مثل اإلعالم وسائل أنواع بني الفاصلة الخطوط تطمس
الربامج أو املدونات (مثل للمواطنني املعلومات خاللها من تُمرَّر التي واألساليب النقالة)
اإلعالميني)؛ مشاهري يقدمها التي الخاصة القنوات عىل اإلخبارية الربامج أو الكوميدية
املعلومات خاللها من تتدفق التي اإلعالم وسائل من الواسعة املجموعة وضع يجعل مما

مىض. وقٍت أي من أهميًة أكثر االعتبار يف السياسية
«قاعة برنامج يف الساكسفون آلة عىل كلينتون بيل عزف عندما ،١٩٩٢ عام يف
ترصفه اعتُرب الواهنة، لحملته إيجابية دعاية خلق يف للمساعدة هول) (أرسينيو أرسينيو»
عام كلينتون هيالري السيناتور ظهرت عندما ذلك، ومع مبهم. نحٍو عىل ومهينًا عجيبًا
و«ذا اليف) نايت (ساترداي مبارشة» الهواء عىل السبت «ليلة برنامَجي يف ٢٠٠٨
فإن وأوهايو، تكساس يف الحاسمة التمهيدية لالنتخابات السابق األسبوع يف شو» دييل
من جزءٍ ومجرد تماًما عادي أمر أنه عىل إليه يُنظر كان الربامج هذه مثل يف ظهورها
الشيوخ مجلس أعضاء ظهر فقد الجادين؛ املرشحني لدى العادية الحملة اسرتاتيجية
الربامج هذه قدمت نفسها. الربامج يف جميعهم ماكني وجون أوباما وباراك هاكابي مايك
مرح؛ إطار يف للجمهور أنفسهم لتقديم فرصٍة مجرد من أكثر للمرشحني التقليدية غري
الحمالت تُشكِّل أن الكوميدية الربامج يف الساخرة والفقرات للنكات الواقع يف يمكن إذ
برنامج يف ساخرة فقرة كلينتون هيالري حملة استخدمت لذلك، نفسها؛ االنتخابية
تلقى بأنها ادعاءها تعزز كي بأوباما الصحافة افتتان عىل تتهكم اليف» نايت «ساترداي
تقديم يف الصحافة بدأت حيث االسرتاتيجية؛ ونجحت الصحافة. من عادلٍة غري معاملة
— االنتخابات يف إثارًة القصص أكثر من واحدة ألهمت وقد ألوباما.2 انتقاًدا أكثر نظرة
دائرة إىل الرئيس نائب ملنصب الجمهورية واملرشحة أالسكا حاكمة بالني سارة صعود
«ساترداي برنامج يف لها الساخرة فاي تينا محاكاة — االنتخابات يف هزيمتها ثم األضواء

اليف». نايت
عىل ا جدٍّ ضيٍق نحٍو عىل ركزنا إذا بالسياسة اإلعالم عالقة يخص فيما الكثري نُغفل
تجعل الجديدة اإلعالم بيئة أن من الرغم وعىل السياسية. للمعلومات التقليدية املصادر
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والقنوات األساليب من ضخٍم عدٍد عرب السياسية املعلومات انتشار مالحظة السهل من
سياسية؛ آثار الواقع يف اإلعالم وسائل من واسعٍة ملجموعٍة كان ما فكثريًا اإلعالمية،
الفصل يف سنناقشها والتي هوليوود، أفالم يف اإلجهاض معالجة تأمل املثال، سبيل عىل
القرن ستينيات يف السياسية االضطرابات عىل رول آند الروك موسيقى تأثري أو الرابع،

ييل). فيما لها سنعرض التي كاربيني ودييل ويليامز أعمال أيًضا (انظر العرشين
نركز أننا يعني اإلعالمية الدراسات منظور من السياسة عالم عىل االطالع ثانيًا،
ماذا السياسة. عالم يف للتغريات أساسيٍّا تفسريًا باعتباره اإلعالمي النظام بنية عىل
األمريكية للسياسة شيوًعا االنتقادات أكثر بعض تأمل العملية؟ املمارسة يف هذا يعني
أو مهتمني غري كونهم األمريكيني عىل الكثري عاب والعرشين. الحادي القرن مطلع يف
فقد آخر؛ نقًدا ذاته حد يف يُعد الوضع هذا تفسريات أحد السيايس. بالعالم جاهلني
للغاية، ومخادعني سوداويني السياسيون وأصبح للغاية، متحزبًا السيايس النظام أصبح
االنتخابية؛ الحملة تجمعها التي للتربعات بالفضل مدينًا برمته السيايس النظام وأصبح
االنتقادات هذه يف وتكمن للسياسة. يأبهون ال األمريكيني معظم أن املستغرب من فليس
العام بالشأن اهتماًما أقل بأخرى أو ما بطريقٍة اليوم والسياسيني الناخبني أن فكرة
مع بسهولٍة النقاشات تلك وتتوافق املايض. يف عليه كانوا مما باملسئولية شعوًرا وأقل
التفسريات تلك إن السياسة. يف أكثر انخراطهم لعدم الشباب إىل املوجهة االنتقادات
إىل األسباب تُعزى إذ الفردي»؛ املستوى عىل «التفسريات تسميته يمكن ما عىل تعتمد

.(٢٠٠٧ (بِريُور والسياسيني املواطنني فرادى ترصف طرق يف تغرياٍت
التغريات عىل انتباهنا تركيز خالل من مختلًفا تفسريًا اإلعالمية الدراسات م تُقدِّ
السياسة يف نستشفها التي للتغريات تفسرياٍت بوصفها نفسه اإلعالمي النظام بنية يف
يف التغريات بني العالقة حول العلمي الفكر ر تطوُّ أوًال الفصل هذا يف ونناقش األمريكية.
ظهور أدَّى إذ الجماهريية»؛ اإلعالم «وسائل اآلن نُسميه ما ظهور خاصًة اإلعالم، وسائل
تأثري حول تساؤالٍت إىل العرشين القرن من األوىل العقود يف الجماهريية اإلعالم وسائل
حتى تؤرقنا تزال ال أسئلة وهي املتحدة، الواليات يف الديمقراطية السياسة عىل اإلعالم

اآلن.
يف والضغائن التحزُّب وزيادة واالهتمام، املشاركة انخفاض ذلك بعد نتتبع ثم
هذه ندرس وال االنتخابية. للحمالت التربعات دور يف الكبرية والزيادة السيايس، العالم
السنوات مدى عىل حدثت اإلعالمي النظام يف كتغرياٍت وإنما فردية، كتغرياٍت التغريات
البث». بعد ما «ديمقراطية (٢٠٠٧) بِريُور ماركوس عليه أطلق ما املاضية؛ العرشين
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املتغرية الديمقراطية والسياسة املتغرية اإلعالمية البيئات (2)

تأسيس منذ األمريكية الديمقراطية ر تطوُّ عىل عميق تأثري اإلعالمية النظم لتغريُّ كان
من للغاية عاٍل مستًوى وجود ومع عرصنا. حتى عرش الثامن القرن يف الجمهورية
توزيع لخدمة الحكومي املايل الدعم جانب إىل السكان عامة بني والكتابة القراءة معرفة
عرب املطبوعة الوسائل من وغريها والرسائل، والنرشات والصحف السياسية املعلومات
القرنني يف السياسية املجادالت يف ا مهمٍّ دوًرا املنقول السيايس التواصل لعب الربيد،
سنكون فإننا ذلك، ومع .(٢٠٠٧ ويلنتز ١٩٨٥؛ (بوستمان عرش والتاسع عرش الثامن
وبنجامني آدمز وجون جيفرسون وتوماس واشنطن جورج زمن أن اعتقدنا إذا مخطئني
الطباعة عرص كان الواقع، يف الرصني. السامي السيايس الجدل من فرتًة كان فرانكلني
إغفاله يمكن ال تشابًها يتشابه عرش التاسع القرن وأوائل عرش الثامن القرن أواخر يف

الحايل. املتقلب اإلعالمي العالم مع
الجمهوريني عودة األمريكية: األورورا «صحيفة روزنفيلد ريتشارد كتاب لنا يفتح
بدايات يف الحزبية الصحافة عىل مثرية نافذة (١٩٩٧ ودواين (روزنفيلد الديمقراطيني»
غطتها التي و١٨٠١) ١٧٩٨ عاَمي (بني اليومية القضايا الكتاب فريوي الجمهورية.
أخيه ابن يحررها وكان فرانكلني بنجامني أسسها صحيفة وهي األورورا؛ صحيفة
الناشئة؛ الفدرالية السياسية النخبة بشدٍة تنتقد األورورا وكانت باش. فرانكلني بنجامني
«قوانني بموجب آدمز جون الرئيس سجنه أن بعد السجن يف باش تُويفِّ الواقع، ويف

والفتنة». الغرباء
أوف جازيت جريدة خاصًة الفيدراليني، وخصومها الصحيفة قصة روزنفيلد يحكي
الحقيقية. الصحيفة مقاالت طبع إعادة عىل التام شبه االعتماد عرب ستيتس، يونايتد ذا
تناولت إذ — مكثف سيايسٍّ محتًوى ذات الصحافة يف تجري التي املناقشات كانت وبينما
للغاية بعيدًة الوقت ذلك يف الصحف كانت — ذلك إىل وما الخارجية واألحداث االنتخابات
ادَّعت تاريخها، مدى فعىل رها؛ نتصوَّ قد التي الرصينة املستنرية املقاالت تقديم عن

أن: األورورا

وأنهما للديمقراطية، أعداءً كانا ألنهما الفرنسية الثورة عارضا وآدمز واشنطن
مؤسًسا أبًا يكن لم واشنطن وإن األمريكية، الثورة أثناء حتى كذلك كانا
أن لوال األمريكية الثورة سيُضيع كان كفءٍ غري جنراًال كان ولكن لبلده،
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واآلباء وهاملتون وآدمز واشنطن وأن تتدخل؛ فرنسا فرانكلني بنجامني جعل
إىل املنسوب الفضل بتقليل (جزئيٍّا فرانكلني فضل أنكروا اآلخرين املؤسسني
عىل دستوًرا واعتمدوا أسطورية، صورٍة يف واشنطن فضل وإظهار فرنسا)،
األمريكيني) من كثري (وآمال فرانكلني نموذج لتجنُّب الربيطاني الدستور غرار
أرادوا اآلخرين الفيدرايل الفكر وأصحاب وهاملتون آدمز وإن للديمقراطية؛

(١٩٩٧ ودواين (روزنفيلد أمريكي. ملك وجود ا حقٍّ

الجنسية الحياة حول اتهاماٍت إىل تحوَّلت التي — املضادة واالدعاءات االدعاءات تبدو
املصالح، وتضارب هاملتون)، وألكسندر جيفرسون توماس سيما (ال املؤسسني لآلباء
الحديث للقارئ — ذلك إىل وما الشخيص، والهجوم الرسية، والخطط املالية، واملخالفات
تايمز. نيويورك ذا صحيفة مقاالت من إنكوايرر ناشونال ذا جريدة مقاالت إىل كثريًا أقرب
السياسية اإلشاعات (نارش بها الخاص درادج مات تمتلك الحقبة هذه كانت الواقع، يف
كلينتون-لوينسكي) فضيحة يف مركزيٍّا دوًرا لعب الذي اإلنرتنت عىل السمعة السيئ
أللكسندر واملالية الجنسية اآلثام عن اتهاماٍت كالندر وجه كالندر. جيمس شخص يف
حركة لصالح فيه يعمل كان الذي الوقت يف — واشنطن جورج لدى املفضل — هاملتون
األرستقراطي جيفرسون تخيلِّ خذله وبعدما جيفرسون. يقودها للفيدراليني مناهضة
وهي إمائه، إحدى من رشعيني غري مونتشيلو لبطريرك أطفاٍل حول اتهاماٍت كشف عنه،
البارزة الشخصيات بأن الزاعم االستنتاج تجاهُل املرءَ يسع ال ثَمَّ ومن همينجز؛3 سايل
كولبري وستيفن ستيوارت، وجون مور، ومايكل ليمبو، وراش أوراييل، بيل مثل الحالية

عرش. التاسع القرن وأوائل عرش الثامن القرن أواخر خالل باأللفة سيشعرون كانوا
عرش الثامن القرنني خالل والسياسة اإلعالم بني العالقة فهم أن من الرغم عىل
املنقولة للسياسة دقيٍق تحليٍل وضع فإن الحالية، املناقشات فهم لنا يتيح عرش والتاسع
اإلعالم وسائل نشأة تفاصيل يف بجذوره يرضب أن بد ال اإلعالم وسائل عرب اليوم
االهتمام بؤرة احتلت املضطرب القرن هذا فخالل العرشين؛ القرن خالل اإللكرتونية
اإللكرتونية، اإلعالم وسائل قوة وهي اآلن؛ حتى معها للتعامل نكافح نزال ال التي القضايا
عىل مفرٍط نحٍو عىل التأثري بهدف املنقولة الرسائل وتأثري والتليفزيون، اإلذاعة وخاصًة

العاديني. املواطنني
واحد وهو مناسبة؛ انطالٍق نقطة (١٨٨٩–١٩٧٤) ليبمان والرت أعمال لنا م تُقدِّ
يف متخصص مبجل وباحث العرشين القرن يف املطبوعة الصحافة صحفيي أهم من
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عىل تأثرٍي ذات والديمقراطية اإلعالم وسائل بني العالقة حول أعماله تزال ال اإلعالم،
يف التخرج حديث شابٍّا ليبمان كان عندما .(١٩٨٠ (ستيل اليوم والطالب الباحثني
الحرب خالل املتحدة الواليات حكومة لصالح الحربية الدعاية يف شارك هارفرد، جامعة
الرأي عىل التأثري أجل من وكبتها الحقائق تشويه سهولة مدى وتعلَّم األوىل، العاملية
تعتمد ال الحديث، املجتمع يف أنه إىل يذهب كي التجارب هذه عىل اعتمد وقد العام.
«الصور عىل باألحرى تعتمد بل املبارشة، املعرفة عىل السياسية املواطنني معظم ترصفات

غالبًا. اإلعالم يصنعها والتي رءوسهم» يف املوجودة الزوال) (الرسيعة
معتقداٍت اعتربه ملا املدى واسع نقديٍّ تحليٍل تطوير إىل املالحظات هذه دفعته
الحديث املجتمع يف واملواطنة الديمقراطية السياسة حيال األمريكيون بها يؤمن ساذجًة
أصحاب املزارعني من مجتمٍع من مستَمدة كانت املؤسسني اآلباء أفكار أن وزعم املعقد.
كان حيث بسخرية) أشار كما والعبيد، النساء (وتستبعد املتوسطة الزراعية امللكيات
وتمتعوا السياسة هيكل تُشكل التي املحلية بالقضايا مبارشة معرفة يمتلكون املواطنون
الظروف من املجموعة هذه وأدَّت القضايا. هذه حول جريانهم مع للتحدُّث كبريٍة بفرصٍة
إىل الوصول يمكنه العادي املواطن أن افرتاض يف تتمثل مركزية؛ ديمقراطيٍة نظريٍة إىل

الحقائق.4 عليه عرضت ما إذا العامة القضايا حول وعقالنيٍة ذكيٍة أحكاٍم
يف لهجوٍم تتعرَّض الديمقراطية للنظرية السابقة الرشوط هذه كانت ذلك، ومع
باملعرفة يتعلق فيما .١٩٢٢ عام العام» «الرأي املبدع كتابه ليبمان فيه كتب الذي الوقت
الجمهور كان وترصفاتهم، السياسية معتقداتهم تشكيل يف املواطنون عليها يعتمد التي
بقوٍة تنطبق حجته ولكن الصحف، عىل منصبٍّا ليبمان تفكري (كان الصحافة عىل يعتمد
ألن الحقيقة؛ تقدم أن يمكن ال الصحافة فإن ذلك، رغم والتليفزيون). اإلذاعة عىل أكرب
األحداث، أهمية إىل تشري أن هي األخبار فوظيفة واحًدا؛ شيئًا ليستا واألخبار الحقيقة
تُستخدم استعارٍة يف وأشار للنور. الخفية الوقائع إخراج هي الحقيقة وظيفة ولكن
األنحاء جميع يف هوادٍة بال يتحرك الذي الكاشف الضوء شعاع مثل األخبار أن إىل كثريًا

الرؤية. مجال إىل الظلمات من آخر ثم حدثًا ليُخرج
وهي اإلعالمية؛ الدراسات اهتمام بؤرَة تنبُّئيٍّ نحٍو عىل ليبمان حدَّد الصيغة، وبهذه
إعالمي نظام لصالح لوجه وجًها والتفاعالت املبارشة الخربة تنحية عىل املرتتبة اآلثار
الرغم وعىل النقاش. وساحة السياسية للمعلومات األسايس املصدر دور يلعب جماهريي
الصحف دور عىل العام الرأي حول املناقشات علقت األوىل العاملية الحرب قبل أنه من
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املستحيل من أصبح العرشين، القرن منتصف بحلول فإنه واإلعالن، العامة والعالقات
االعتبار. يف الجماهريية اإلعالم وسائل تأثري وضع دون العام الرأي يف التفكري

الديمقراطية أبعاد من متصًال ثانيًا بُعًدا يناقش كي اإلعالم دور ليبمان تخطى
واهتمامهم العاديني املواطنني لدى األساسية القدرة وهو اليوم، يواجهنا يزال ال الحديثة
أن تستطيع الصحافة كانت لو حتى أنه إىل ليبمان وأشار بالسياسة. األمر يتعلق عندما
التعامل عىل القدرة وال الوقت يمتلك ال العادي الشخص فإن للعالم، دقيقة صورة تُقدِّم
وال السياسية بالحياة االهتمام من قليل لديهم الناس معظم ألن املعلومات، هذه مع
الراهنة. الحيوية القضايا حول مستنرية آراء لتشكيل يكفي ما ملعرفة دوافع يمتلكون
املدني» «التخلف اه سمَّ ما أن ليبمان زعم ،١٩٢٥ عام الصادر العامة» «شبح كتاب يف
الحكم سلطة َ تويلِّ العام الرأي يحاول «عندما ألنه مطلق؛ نحٍو عىل سيئًا ليس للجمهور
استنتاٍج إىل ليبمان القايس التحليل هذا قاد استبداًدا.» أو فشًال يُحدث إما فإنه مبارشة
املقبول غري «الوهم من الناس تخلَّص إذا فحسب تنجح أن يمكن الديمقراطية أن مفاده
العامة» الشئون حيال سديًدا رأيًا يملك أن بد ال منا كالٍّ بأن يدفع الذي العميل وغري
ديمقراطية أشكال من شكٍل يف ليبمان إىل بالنسبة الحل ويتمثل .(١٨٢ :١٩٨٠ (ستيل
سهلة خياراٍت تقديم فيها يمكن التي االنتخابات عىل العامة مشاركة فيه تقترص النخبة

ومنافسيهم. الحاليني املناصب شاغيل بني الفهم
الديمقراطية مشكلة حول كالمه فإن ليبمان، حل نرفض قد أننا من الرغم عىل
القضايا فهم عىل الناخبني قدرة من باليأس شعرنا كلما اليوم. صداه يرتدد يزال ال
ورفض نراها)، مثلما األشياء يَرُوا أن اآلخرين نريد أننا عادًة هذا (يعني الراهنة الكربى
نذكر فإننا السياسية، الحياة يف املشاركة حتى أو واليمني، اليسار أيديولوجيات صخب

طويل. زمٍن منذ ليبمان عنها عربَّ التي العاديني املواطنني قدرة مشكلة جديٍد من
العامليتني الحربني يف املتحاربة الرئيسية الدول شنتها التي الدعائية الحمالت غذَّت
جانب إىل الحديثة اإللكرتونية اإلعالم وسائل عىل املرتتبة اآلثار بشأن قلًقا كلتيهما
والسينما لإلذاعة النطاق الواسع االستخدام وأثار العاديني. للمواطنني املحدودة القدرات
الدول يف وكذلك الديكتاتوريني، السوفييتي واالتحاد أملانيا يف سيما ال ا، خاصٍّ قلًقا
العصبية»، «الليربالية ماكليش أرشيبالد عليه أطلق ما املخاوف هذه خلقت الديمقراطية.
بالخطاب وااللتزام املدنية الحريات بني التوازن تحقيق كيفية حول القلق من حالة وهي
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املنقولة الرسائل وفعالية وقوة العامة قدرات حدود من والخوف جهٍة من الديمقراطي
.(١٩٩٩ (جاري أخرى جهٍة من

للدعاية األزلية املشكلة موجودة: العصبية الليربالية تزال ال ملاذا (1-2)

القرن من األوىل العقود يف ُشنَّت التي الدعائية بالحمالت املرتبطة املخاوف عالقة ما
عام يف والعرشين؟5 الحادي القرن يف اإلعالمية بالسياسة املتعلقة باملخاوف العرشين
سيصبح آخر، عصبي» «ليربايل — (١٩٠٢–١٩٧٨) السويل دي هارولد نرش ،١٩٢٧
الخاصة الدكتوراه أطروحة — العرشين القرن يف تأثريًا السياسة علماء أكثر من واحًدا
من الرغم وعىل .(١٩٧١) األوىل» العاملية الحرب يف الدعاية «تقنية بعنوان كتاب يف به
املحور دول قوات من كلٌّ شنتها التي الدعائية للحمالت دقيقة دراسة كان الكتاب أن
الراهن؛ للوقت للغاية مناسب الكتاب فإن األوىل، العاملية الحرب خالل الحلفاء وقوات
استخدام بطرق يتعلق فيما متمرسني أنفسنا نعترب قد أننا من الرغم عىل أنه يوضح ألنه
— السويل ِقبل من املذكورة التقنيات فإن العام، الرأي تضليل بهدف لإلعالم الحكومة
القرن بدايات يف مستخدمًة تزال ال — العرشين القرن من األوىل العقود يف ُطورت والتي
،١٩١٤–١٩١٨ الفرتة يف الشعوب لتعبئة استُخدمت التي فالطرق والعرشين؛ الحادي
مألوفة هي القتىل؛ من املاليني عرشات وخلفت غامضٍة ألسباٍب اندلعت التي الحرب لدعم
بوجود هنا ها القضية تتعلق ال .٢٠٠٣ عام العراق لغزو الرتويج فرتة عارصوا مَلن تماًما
القصصحول أسوأ فحتى — الحكومة قدَّمتها التي الدعائية املزاعم يف الحقيقة من يشءٍ
بالتداعيات تعلُّقها من أكثر — حقيقي أصل لها كان األوىل العاملية الحرب فظاعات
الحكومات ِقبل من التقنيات هذه تُستخدم عندما الديمقراطية عىل الواقعة املستمرة

السياسات. من غريها لدعم أو للحرب الشعوب لتعبئة
نطاٍق عىل مفهوًما يكون أن من بد ال كان الحرب مربر أن إىل السويل أشار
أن ليبمان، آراء مردًدا والحظ، بالحرب. الكيل الشعبي االلتزام تعزيز عىل وقادًرا واسٍع
الصعب فمن ثَمَّ ومن الدولية؛ الشئون حول ضئيلة معلومات لديهم كان طاملا األمريكيني
ٍة أُمَّ استخدام وراء عادًة للجدل والقابلة حتًما املعقدة باألسباب ضخٍم جمهوٍر تبليغ
العدوة لألمة رمٍز إىل العدو دولة قائد تحويل يجب ولذلك، أخرى؛ ٍة أُمَّ ضد للقوة ما
العدو زعيم يُصور أن يجب إذ حرفيٍّا؛ املصطلح هذا السويل وعنى شيطنته. ثم بأكملها،
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تجسيًدا حسني صدام أصبح مثلما مألوًفا؟ هذا أيبدو نفسه. للشيطان للرش، كتجسيٍد
لدى الدعاية مختيص يد عىل الثاني فيلهلم القيرص أصبح كذلك والرش، العراق من لكلٍّ
بالنسبة معروفة الشيطنة اسرتاتيجية أن من الرغم وعىل األوىل. العاملية الحرب يف الحلفاء
الحرب. انتهاء بمجرد االسرتاتيجية هذه تخلقها التي املشكالت أيًضا نألف فإننا إلينا،
أن وبمجرد الحل. هو عليه القضاء أن بد فال رشيًرا، قائًدا هو الحرب سبب كان فإذا
إعادة يحاولون بينما املنترصون، يواجهها التي املشكالت فإن يؤرس، أو القائد يموت
عليه كانت مما اليوم األمريكيني إىل بالنسبة الرشح يف أسهل ليست املمزق، املجتمع بناء

األوىل. العاملية الحرب أعقاب يف الحلفاء دول مواطني إىل بالنسبة
دفاعية، أنها عىل ر تُصوَّ أن يتطلب ما لحرٍب الشعبي الدعم أن كذلك السويل زعم
أسلحة تُشكله الذي التهديد حول االدعاءات كانت لذلك الحقائق؛ عن النظر برصف
املحاور الدن بن وأسامة حسني صدام بني ارتباٍط وجود حول أو الشامل الدمار
الغزو تصوير تجنُّب يف مركزيٍّا دوًرا لعبت ألنها العراق لحرب التعبئة يف الرئيسية
تصويره ولكن مربر، غري كهجوٍم — املتحدة األمم من تفويٍض دون — األمريكي
عىل املستحيل من كان وكما لرضبنا. يستعد رشير عدو علينا فرضه دفاعي كإجراء
األملانية القوات ارتكبتها التي الفظائع حول االدعاءات تضخيم مقاومة الحلفاء حكومات
شامل دمار أسلحة بوجود الكاذبة االدعاءات وراء الدافعة القوة فإن املحايدة، بلجيكا يف
التي القوة كانت ٢٠٠١ سبتمرب من عرش الحادي أحداث بإرهابيي عراقي ارتباط أو
عىل اإلمعان من بمزيٍد ركَّزنا وإذا الشعبي. الدعم لحشد األمريكية الحكومة استخدمتها
وهي أال للقلق؛ إثارًة نقطٍة أكثر نغفل فإننا للحرب، السابقة االستخبارية التقديرات دقة

الدعاية. يف الستخدامها التقديرات تلك «انتقاء» تجنُّب عن ببساطٍة الحكومات عجز
أشكاٍل تطوير إىل الحاجة تناوله عند باملستقبل تنبًؤا أكثر السويل تحليل ويبدو
«التجزئة»، عليه نُطِلق ما وهو الجماهري. من مختلفٍة لقطاعاٍت تروق الدعاية من مختلفٍة
القائد صورة أن السويل كتب جديدة. تقنية أنها ً ونفرتضخطأ والتقطيع»، «الترشيح أو
أكثر مع تنجح ما دولٍة ضد عدوانية نوايا ولديه توصف ال فظائع ارتكب الذي الرشير
الذين األشخاص هم هؤالء أن إىل وخلص الجماهري. من وعدوانية شوفينية الرشائح
عادًة (ألنهم ناسكار» «آباء اسم اليوم عليهم ويُطَلق الحرب»، خوض يف «السالم يجدون
السيارات سباق مشاهدة يعشقون العاملة الطبقة من العمر منتصف يف ِبيض رجاٌل

الجمهوري. للحزب املؤيدة الواليات يف ويعيشون ناسكار)
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للحرب املختلفة املربرات من عدٍد لتوافر الحاجة إىل أيًضا السويل أشار ذلك، ومع
من املثقفون يحتاج املثال، سبيل عىل لذلك، الجماهري؛ لدى املختلفة االهتمامات بعدد
مناقشٍة ويف الدويل. القانون عىل تعتمد دعائيًة مربراٍت «رقيٍّا» األكثر املتوسطة الطبقة
هيئة عارضت لو حتى إنه السويل قال بوش، إدارة ِقبل من املتحدة األمم باستخدام تتنبَّأ
عن ذلك عىل التغلب يمكن للحرب، بلدك خطط األمم) عصبة يف وقتها يفكر (كان دولية
واقعية» وأكثر «أسمى رؤية ِقبل من مطلوبة كانت الحرب بأن القائلة الحجة طريق

إقرارها. يف الدولية املنظمات فشلت والتي الدويل، للقانون
أوزارها الحرب تضع أن بعد يُكتشف عندما املدى الطويلة العواقب عن ماذا ولكن
طاملا مشكلة يمثل ذلك أن السويل يعتقد لم بالحقيقة؟ تتالعب كانت الحكومة أن
للتعامل يكافحون اآلن واألمريكيون تفسري». أي يتطلب ال «االنتصار ألن بلدك؛ انترصت
للجدل املثري الرصاع مربرات ووضع «االنتصار» تتحقق عدم عن الناتجة العواقب مع

التساؤل. موضع األمد والطويل
نقيَضني بني العصبية» «الليربالية تأرجح يف متفكًرا — السويل يرى آخر عمٍل ويف
استثنائي حدٍّ إىل عليها يعتمد الحديث فالعالم لتبقى؛ ُوجدت بالتأكيد «الدعاية أن —
تقريبًا لها ليست كأداٍة فالدعاية … األزمات أوقات يف للغاية عنارصصغرية بني للتنسيق
سياسٍة لصالح الدعاية ضد الفعال الوحيد السالح أن و«يبدو أخالقية»، طبيعة أي
غرار عىل — السويل شكك باختصار، .(١٩٤٤) بديلة» سياسة لصالح الدعاية هو ما
الشعب لدى األسايس الذكاء يف — بعدهما من جاءوا الذين النقاد من والعديد ليبمان
أبحاث من عقود الشكوكية النزعة هذه دعمت وقد وعقالنيته. ومسئوليته األمريكي
املعرفة من ا جدٍّ منخفضة مستويات لديهم األمريكيني أن توضح التي االجتماعية العلوم
خالل من املعلومات إىل الوصول سهولة من الرغم وعىل حولهم، من العالم عن األساسية
تَِزْد لم تلك املعرفة مستويات فإن العلمي، التحصيل مستويات وزيادة اإلعالم وسائل
يف السويل وَخلص .(١٩٩٧ وكيرت كاربيني (دييل املاضية الخمسني السنوات مدار عىل
كانت «إذا أنه تعني ديمقراطية، دولة يف حتى معقد، مجتمٍع إدارة أن إىل تُنىس ال عبارٍة

.(١٩٤٤) الفضية» القيود تقبل أن بد فال الحديدية، القيود من ستتحرر الجماهري
وأوائل العرشين القرن أوائل بني اإلعالمية البيئة يف الجذرية التغريات من الرغم وعىل
الدعاية تقنيات نرى ونحن تواجهنا تزال ال األسئلة هذه فإن والعرشين، الحادي القرن
فما العراق. مع للحرب التعبئة يف كبرٍي بتأثرٍي أخرى مرًة تُستخدم السويل حددها التي
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هل للمعلومات؟ نقديٍّ تحليٍل إجراء عىل قادرون الناس هل نستنتجه؟ أن ينبغي الذي
يف الرئيسية القضايا حول ودقيقة نزيهة نظٍر وجهة تقديم عىل قادرة اإلعالم وسائل

الشكوكية؟ إىل حتًما سنرتد أم الراهن؟ الوقت

الديمقراطية والسياسة اإلعالم بناء وإعادة ديوي جون (2-2)

أمريكي فيلسوف أكثر بأنه ُوصف ما كثريًا الذي ،(١٨٥٩–١٩٥٢) ديوي جون قدم
حيال والسويل ليبمان فعل رد عن تماًما مختلًفا فعٍل ردَّ العرشين، القرن يف تأثريًا
قِبل األمريكي. الشعب لدى يبدو ما عىل املحدودة السياسية والقدرات الدعاية نجاح
أوجه أن أوضح ذلك، ومع األمريكية؛ للسياسة دقيٍق كوصٍف ليبمان استنتاجات ديوي
طبيعية نتائج كانت لو كما َقبولها يمكن ال الحالية صورتها يف الديمقراطية يف القصور
عليها العمل ينبغي ثَمَّ ومن معيبٍة؛ ملؤسساٍت كنتيجٍة إدراكها من بد ال بل حتمية، أو
ملًكا تصبح وأن العامة مخاطبة فرصة األفكار إعطاء هو األهم «االعتبار وتحسينها:
هي وهذه واإلقناع. والنقاش الجدل وبنية أساليب تحسني هي األساسية والحاجة لهم.

.(١٩٢٧ (ديوي الجمهور» مشكالت أهم
أوجه أو املواطنني بقدرات يتعلق فيما حتميٍة سماٍت أي وجود بعدم ديوي آمن
ووسائل واألرسة واملجتمع التعليم عمل طرق من تنبع قدراتهم أن اعتقد بل قصورهم،
هذه تغرس هل معني. مجتمٍع أي يف الكتاب) هذا غرض مع يتفق ما (وهو اإلعالم
املشاركة فرص من العديد للناس توفر أو املواطن، بواجبات بااللتزام شعوًرا املؤسسات
فيًضا وتقدم االهتمامات هذه تثبط أم اليومية، حياتهم عىل تؤثر التي القرارات واتخاذ

العامة؟ الشواغل عن بعيًدا االنتباه لتشتيت اإللهاءات من
تحسني إمكانية يحمل الحديثة الجماهريية اإلعالم وسائل ظهور أن ديوي اعتقد
تصميم عند االعتبار يف الغايات تلك وضعت إذا وعملياتها، األمريكية الديمقراطية ظروف
— األمريكي اإلعالمي للنظام املحدد الشكل أن من بالقلق شعر لكنه اإلعالم، وسائل
بكثري.6 سلبية أكثر تأثري له سيكون — التجارية للمصالح األول املقام يف يخضع الذي
واإلعالنات العامة العالقات صعود رأى العامة، واملشاركة بالديمقراطية إليمانه ونظًرا
والسويل ليبمان رأى حني ويف الدعائي. العمل توجه أينما خاصًة للديمقراطية؛ تهديًدا
نحٍو عىل جيدًة وسيلًة العامة العالقات يف املتخصصني ِقبل من العام بالرأي التالعب

88



والديمقراطية اإلعالم وسائل

خلل أنه عىل رآه ديوي فإن الجمهور، لدى القصور أوجه استخدامها يقتيض محتمل،
واهتماماتهم. املواطنني قدرات تحسني يعوق اجتماعي

نظٍر وجهات تقديم عىل قدرتهم يف األمل ونفقد الصحفيني تحيُّز من نيأس عندما
تأثري حول نقلق وعندما السياسية، النخب وحكمة الحكومة لترصفات وتحليلية نزيهة
للمعرفة العاديني األمريكيني املواطنني افتقاد نشجب وعندما الناس، تفكري عىل اإلعالم
االختيار عىل حتى قادرون الناس من العديد أن يف ونشك السياسية العالم بأحوال
الشباب ننتقد وعندما األساس)، من يُصوِّتون أنهم افرتاض (عىل االقرتاع لجنة يف بذكاءٍ
ألعاب أو املوضات ألحدث واستهالكهم الخصوص، وجه عىل باملشاهري املفرط الهتمامهم
كان إذا ما حول نتناقش وعندما الراهنة، الخطرية بالقضايا اهتمامهم ولعدم الفيديو،
السياسة تلف من سيزيد أو سيحسن الجديدة االتصاالت تكنولوجيا من وغريه اإلنرتنت
وديوي والسويل ليبمان طرحها التي العالقة القضايا إىل نعود بهذا فإننا الديمقراطية،

العرشين. القرن أوائل يف الحديثة اإللكرتونية اإلعالم وسائل مولد مع وناقشوها

املواطنني؟ عىل فعليٍّا اإلعالم يؤثر كيف التجريبية: األبحاث (3-2)

والديمقراطية اإلعالم بني للعالقة العامة اآلثار لفهم املثقفني من كثري يكافح حني يف
الحالية؛ بمخاوفنا أيًضا الصلة وثيق اإلعالمية األبحاث من ثاٍن نوع َة ثَمَّ معها، والتعامل
بينما السياسية. واآلراء املواقف عىل لإلعالم التعرض لتأثري التجريبي التحليل وهو
اإلعالمي النظام يف الدعاية مقدار حول بالقلق سواء حدٍّ عىل واملواطنون الباحثون شعر
وزمالؤه الزارزفيلد بول كان األمريكية، الديمقراطية يغري أن شأنه من الذي الحديث
للنظام الفعيل األثر لدراسة تقنياٍت يبتكرون كولومبيا بجامعة الراديو أبحاث مكتب يف
عينة منهج أساس وضعوا بذلك، قيامهم وأثناء بدقة. األمريكيني عىل الجديد اإلعالمي
الحظ لحسن األمريكية؛ السياسية للحياة يومية سمة أصبحت التي العشوائية االستطالع
تحليل بني اإلعالمية الدراسات يف التمييز أمام الطريق الزارزفيلد مهد وكذلك سوئه. أو
تمييز وهو الناس، عىل فعليٍّا النصوص هذه تأثري كيفية ودراسة اإلعالمية النصوص
النص تحليل دراسات بني الفرق نناقش عندما والخامس الرابع الفصلني يف إليه سنعود

الجمهور. ي تلقِّ طريقة ودراسات
صعبة، مشكلة هذه تظل الجماهريية؟ اإلعالم وسائل أثر قياس فعليٍّا يمكننا كيف
دراسة قليًال يُشبه تأثريها عزل يجعل مكاٍن كل يف اإلعالم وسائل انتشار أن إىل نظًرا
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فرتة يف صعبًا كان توجيهها من بد ال التي األسئلة ر تَصوُّ وحتى األسماك. عىل املياه تأثري
الجماهريية» اإلعالم «وسائل مصطلح (ِصيَغ الحديثة الجماهريية اإلعالم وسائل بزوغ
األسئلة وكانت العرشين).7 القرن ثالثينيات يف روكفلر مؤسسة من مارشال جون يد عىل
قوة بالضبط هي ما التايل: النحو عىل هي وزمالؤه الزارزفيلد صاغها التي األساسية
نظر وجهة هل األمريكيني؟ لدى التصويت قرارات عىل بالتأثري يتعلق فيما اإلعالم إقناع
التأثري أو املرشحني حيال الذهنية األمريكيني هات توجُّ تغيري إىل أدَّت السياسية اإلعالم

عليها؟
الذي االعتقاد وهو — العقالنيني املواطنني وجود افرتاضات يف مليٍّا بالتفكري
ذلك يف (بما اليوم منا العديد بني شائًعا يزال ال ولكن ليبمان ِقبل من للهجوم تعرَّض
الناخبني معظم أن الزارزفيلد يفرتض — االنتخابات) يغطون الذين الصحفيني معظم
السياسية والدعاية اإلخبارية اإلعالم بوسائل وسيتأثرون الحملة أثناء أمرهم سيحسمون
املسحية الدراسات أقدم من واحدِة ويف السياسية»). «اإلعالنات اآلن يه نُسمِّ ما (أي
١٩٤٠ لعام الرئاسية االنتخابات خالل أُجريت والتي األمريكي، العام للرأي املنهجية
مع مقابالت وفريقه الزارزفيلد أجرى ويلكي، وويندل روزفلت ديالنو فرانكلني بني
(الزارزفيلد االنتخابية الحملة فرتة خالل مراٍت عدة أوهايو بوالية إيري سكان من ٦٠٠
الدراسة يف املشاركني من باملائة ١٠ من أقل أن واكتشف .(١٩٤٨ وجوديت وبرييلسون
اإلعالم. لوسائل التعرض نتيجة ذلك فعلت أقل ونسبة بل اآلخر، إىل مرشٍح من تحوَّلوا
الفقرة يف السياسية العلوم يف األبحاث من قرٍن نصف وزمالؤه الزارزفيلد يستبق وهكذا

التالية:

املنطقي القرار يتخذون أنهم ويتخيلون ويتفكرون الناس يرتدد حني يف
املمكن من كان األحيان من كثرٍي يف فإنه يختارونها، التي الطرق أفضل حول
خالل فمن املطاف؛ نهاية يف فعله يقررون سوف بما البداية منذ التنبؤ
ما حدٍّ إىل يقينًا نعرف أن نستطيع الشخصية، السمات من قليٍل عدٍد معرفة
إليها ينتمون التي الجماعة إىل سينضمون ألنهم النهاية؛ يف سيصوتون مَلن

(٧٣ :١٩٤٨) بالفعل.

لدى عادًة الخامل االهتمام تفعيل عىل االنتخابية الحمالت عملت اآلراء، تغيري من بدًال
سابًقا. املوجودة السياسية والتفضيالت القيم عززت ثم السياسية بالحياة املواطنني
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الدعاية يف أساًسا يوَجدون البدائل بني يوازنون الذين ذهنيٍّا املنفتحني الناخبني «إن
(الزارزفيلد بالفعل» قليل الواقع يف عددهم لكن الدراسية، الكتب ويف املحرتمة االنتخابية
السامي النموذج الزارزفيلد دراسة قوضت ليبمان، آراء غرار وعىل .(٩٥ :١٩٤٨ وآخرون
قضايا يف مليٍّا تفكر التي وهي موقٍف أي مع التعامل عىل قادرٍة كمجموعٍة للمواطنني
الشخص حول قراٍر إىل ل التوصُّ أجل من بعنايٍة كليهما الجانبني تقيِّم ثم الحملة
نتيجة هي االنتخابية التفضيالت أن بيَّنت ذلك، من وبدًال أصواتهم. سيمنحونه الذي
وزمالء واألصدقاء األرسة عىل تعتمد والتي املجتمع يف السيايس لالندماج القائمة األنماط
اإلعالم وسائل نطاق خارج تقع والتي الشخيص التأثري ذات األخرى والقنوات العمل

الجماهريية.
نقطة اإلجابات إحدى تُمثل ا؟ جدٍّ محدوًدا الجماهريية اإلعالم وسائل تأثري كان ملاذا
ال اإلعالم وسائل من جديدٍة أشكاٍل ظهور مجرد إن الكتاب. هذا يف إلينا بالنسبة تركيٍز
أربعينيات يف لذلك، القديمة؛ االتصاالت وسائل استخدام عن يتوقفون الناس أن يعني
من الرغم وعىل دراستهم، وزمالؤه الزارزفيلد أجرى عندما وخمسينياته، العرشين القرن
كثريًا يعتمدون يزالون ال الناس كان بدايتهما، يف يزاالن ال كانا واإلذاعة التليفزيون أن
التي الوسائل وهي ذلك، إىل وما واألصدقاء، العمل زمالء مع لوجه وجًها التفاعل عىل

بالسياسة. األمر يتعلق عندما يستخدمونها كانوا ما دائًما
وهي أال األبحاث، من النوع هذا يف قائمة ظلت أخرى كاشفٍة رؤيٍة إىل ذلك وأدَّى
يهم نُسمِّ قد ممن ليسوا املواطنني معظم ليبمان، أشار وكما الخطوتني. ذو التدفق
العالم متابعة من حقيقيٍّا رًضا يجدون الذين األشخاص أي السياسة»؛ «مدمني اليوم
هم تحديًدا بالسياسة ودرايًة اهتماًما األشخاص أكثر فإن ذلك ومع كثب. عن السيايس
الرتفاع ونظًرا االنتخابية. للحمالت اإلعالمية للتغطية االهتمام من أكرب قدًرا يولون َمن
خيار يف ثقًة الناس أكثر فإنهم سابًقا، املوجودة السياسية وميولهم معرفتهم مستوى
ناحيٍة من اإلعالم. خالل من آرائهم لتغيري احتماًال وأقل اتخذوه الذي األوَّيل التصويت
االهتمام إيالء يف احتماًال أقل ثَمَّ ومن بالسياسة، ودرايًة اهتماًما األقل األشخاص أخرى،
درايًة أصدقائهم أكثر عىل االعتماد إىل يميلون االنتخابية، للحمالت اإلعالمية للتغطية
الشخصية العالقات هذه خالل ومن االنتخابية. الحمالت عن معلوماٍت ملنحهم بالسياسة
ذو «التدفق هو وهذا السياسة؛ بشأن النظر ووجهات املعلومات عىل معرفة األقل يحصل

الخطوتني».
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أكثر اآلخرين األشخاص رأي تغيري األشخاص وسع يف األخري، التحليل يف
فيما مبرش جانب هذا األخالقية، النظر وجهة من آخر. عامٍل أي بوسع مما
أكثر داعمني يمتلك الذي فالجانب للدعاية؛ الخطرية االجتماعية املشكلة يخص
كبرية فرًصا يمتلك خبريٍة بطريقٍة الشعبي الدعم حشد عىل قادرين حماًسا

(١٥٨ :١٩٤٨ وآخرون (الزارزفيلد للنجاح.

سوف الواقع، ويف الكتاب؛ هذا يف عليه نركز ملا رمًزا الخطوتني ذو التدفق يعد
الرغم وعىل الرابع. الفصل يف الفكرة لهذه كاتز وإليهو الزارزفيلد تفصيل إىل نعود
أربعينيات أواخر يف التليفزيون — اإلعالم وسائل تكنولوجيا يف باالبتكارات االهتمام من
— العرشين القرن تسعينيات يف اإلنرتنت وشبكة العرشين، القرن خمسينيات وأوائل
واقتصاديٍّ وسيايسٍّ اجتماعيٍّ نظاٍم ضمن دائًما تنترش لالتصال جديدة وسائط فإن
دقيًقا تحليًال والسياسة لإلعالم دقيٍق فهٍم أي ويتطلب القائمة. االتصال أنماط من راسٍخ
السيايس التواصل أنماط مع بالتزامن الجديدة للتكنولوجيات املواطنني استخدام لطرق

بالفعل. أَنشئوها التي
الناس يزال فال التليفزيون)، ثم (اإلذاعة اإللكرتوني اإلعالم تأثري من الرغم وعىل
زمالء مع لوجه وجًها املحادثات مثل االتصال، وسائل من األقدم األشكال يستخدمون
شبكة حول املثالية شبه االدِّعاءات من العديد ينهار وهكذا واألقارب. واألصدقاء العمل
يف الباحثون إليها ل توصَّ التي النتيجة بهذه مقارنتها عند — املثال سبيل عىل — اإلنرتنت
أو التليفزيون مشاهدة عن توقفنا أننا يعني ال اإلنرتنت استخدامنا فمجرد اإلعالم. مجال
العمل. وزمالء وأقاربنا أصدقائنا مع التحدُّث أو الراديو إىل االستماع أو الصحف قراءة
بالفعل مستًقى اإلنرتنت من عليها نحصل التي السياسية املعلومات من كثري الواقع، ويف
روابط وضع يف املتمثلة الشائعة املمارسة املثال، سبيل (عىل أقدم مصادر من مبارشة
التي الحديثة األبحاث بعض ييل فيما ونورد نسخها). أو واملجالت الصحف من للمقاالت
اتخاذ عند اإلعالم لوسائل والقديمة الجديدة لألشكال املواطنني استخدام طرق عىل تُركِّز

السياسية. القرارات
الباحثني من كثري فعل كما — ذلك من أكثر املالحظة هذه ل نُحمِّ أن يمكننا ذلك، مع
الفصل يف أرشنا فكما الجديدة. اإلعالم وسائل عن الناجمة التغريات تجاهل خالل من —
بظهور تتغري ما غالبًا — باقية تظل عندما حتى — القديمة اإلعالم وسائل فإن األول،
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يف هذا حيال منفتحني نكون أن علينا ويجب االتصاالت. تكنولوجيا من جديدٍة أشكاٍل
اإلنرتنت. حالة

فجر يف أُجرَي والذي — قرن نصف العمر من يبلغ الذي البحث هذا عىل نُركِّز إننا
نتائج فيها تُقدِّم التي املرات عدد إىل االنتباه لفت أجل من — اإللكرتوني اإلعالم عرص
سبيل فعىل للسياسة؛ اإلعالمية التغطية تحجبها ما غالبًا كاشفة أفكاًرا اإلعالم داريس
املواطنني من فحسب ا جدٍّ قليًال عدًدا أن طويلٍة فرتٍة منذ السياسة علماء يدرك املثال،
صحيح؛ والعكس للديمقراطيني، يُصوِّتون ما نادًرا فالجمهوريون فعليٍّا؛ آراءهم ون يغريِّ
أن يبدو ما عىل زعمت والتي — ٢٠٠٨ عام النتخابات اإلعالمية التغطية كانت لذلك،
للمرشحني، دراستهم خالل كذلك، يكونوا أن ينبغي أو ذهنيٍّا، متفتحون (١) الناخبني
تفرتض — االنتخابية الحملة يف الواردة املعلومات تقييم بعد إال مرشًحا يختاروا لن و(٢)

عاًما. ٦٠ عىل يزيد ما منذ االجتماع علماء استبعده للتصويت نموذٍج وجود
— قرن نصف من ألكثر حالها هي كما — االنتخابية الحمالت تركز ذلك، من بدًال
مؤيدي وإثناء االقرتاع صناديق إىل الذهاب أجل من املؤيدين حشد يف نجاحها درجة عىل

املنزل. يف يبقون بحيث الكفاية فيه بما املنافس املرشح
الحياة مناحي من كثرٍي وعىل االنتخابات نتائج عىل محدوًدا اإلعالم أثر كان لو إذًا،
عمٍل يف الزارزفيلد وضح كما — ذلك) إىل وما السينما إىل والذهاب (املوضة األخرى
والزارزفيلد ليبمان أمثال أشخاٍص مخاوف فهل — (١٩٦٤ والزارزفيلد (كاتز آخر
القضية عىل يعتمد هذا فيها؟ مبالغ املتحدة الواليات يف الدعاية إمكانات حول وديوي
يجعل ما أن إىل اإلشارة عىل حريصني وزمالؤه الزارزفيلد كان ندرسها. التي املحددة
أنه بمعنى متنوع؛ إعالم توافر هو وتوجهاتهم آرائهم عىل يحافظون السياسة مدمني
وجهة يعارض إعالٍم سوى يجدوا لم إذا آراءهم يغريوا أن يمكن السياسة مدمنو حتى
و/أو متنوعة تكون ما عادًة االنتخابية الحملة تغطية أن من الرغم عىل وهكذا، نظرهم.
بيانات نسخ إىل ببساطٍة اإلعالم وسائل تميل عندما الحرب أوقات يف فإنه متحزبة، غري
تأثري فإن — ٢٠٠٣ عام العراق لغزو التحضري أثناء مثًال الحال كانت كما — الحكومة
العاملية الحرب يف للدعاية السويل دراسة يف كان كما عميًقا يكون أن يمكن الدعاية
سبيل عىل (انظر، اإلعالم لوسائل الدعائية الوظيفة دراسة املهم من يبقى لذا األوىل؛

.(٢٠٠٨ وليفنجستون ولورانس بينيت املثال،
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اإلخبارية» و«عرصالنرشات التليفزيون (4-2)

مهمًة أدواًرا لعب الخطوتني ذو والتدفق املجتمع يف سياسيٍّا االندماج واصل حني يف
للرسائل املستقل األثر من بهذا مقلًال السياسية، والسلوكيات هات التوجُّ تشكيل يف
بيوت يف إلكرتوني» و«مركز مهيمنٍة إعالميٍة كوسيلٍة التليفزيون ظهور فإن اإلعالمية؛
اإلعالمية البيئة من كثريًا غريَّ العرشين القرن من الثاني النصف أثناء األمريكي املجتمع
أكثر كان العرشين، القرن سبعينيات حلول فمع األمريكية؛ السياسة فيها تعمل التي
املعلومات عىل للحصول التليفزيون عىل األول املقام يف يعتمدون األمريكيني ثلثي من
— كرونكايت والرت الراحل وكان موثوقية، األخبار مصادر أكثر كان فقد السياسية؛
وفًقا أمريكا، ثقة موضع — إس بي يس قناة يف املسائية اإلخبارية للنرشة املوقر املذيع

للدراسات.
طبيعة يف الدرامي ل التحوُّ هذا مثل شأن من اإلعالمية، الدراسات نظر وجهة من
بالفعل؛ حدث ما وهذا حتًما، الديمقراطية السياسة ديناميات عىل يؤثر أن اإلعالمية البيئة
وعلماء الزارزفيلد إليها ل توصَّ التي الرئيسية النتائج إحدى كانت املثال، سبيل فعىل
السيايس االندماج قوة بسبب اإلعالم تأثري محدوديَة هي خطاه عىل ساروا الذين السياسة
خارج وقع والذي املبكرة، الطفولة مرحلة يف االجتماعي االندماج سيما ال املجتمع، يف

ذلك. إىل وما واملدارس العبادة ودور والكنائس األرس يف اإلعالم، نطاق
وسائل عالم بني واضحة فجوة توجد بأنه هنا األسايس فاالفرتاض ذلك، ومع
التليفزيون استخدام طرق خالل من ُقوِّض األخرى الحياة ومناحي الجماهريية اإلعالم
إغراق زاد وبينما األطفال، إىل هة املوجَّ التليفزيونية الربامج انترشت فبينما املجتمع؛ يف
األطفال تعلم وبينما التجارية، باإلعالنات السبت يوم صباح يف التليفزيونية الساعات
أصبح وبينما سرتيت)، (سيسمي سمسم» «عالم مثل برامج خالل من والكتابة القراءة
اإلعالم أصبح املنهكني؛ اآلباء إىل بالنسبة إلكرتونية أطفال كجليسة يُستخدم التليفزيون
تتبني التي األخرى واملجتمعات األمريكيني عند االجتماعي االندماج يف رئيسيٍّا جزءًا

.(١٩٩٩ (ماكتشيزني األمريكي اإلعالم نموذج
من ليلٍة كل ساعٍة نصف لقضاء املواطنني ع تجمُّ مركز التليفزيون أصبح كذلك
أوج ويف اليوم. أحداث أهم أنها الصحفيني من نخبة ترى التي األحداث معرفة أجل
األخبار نرشات كانت — اإلخبارية» النرشات «عرص عليها نطلق قد التي الفرتة — هيمنته
الحال، وبطبيعة التليفزيون. أجهزة جميع من باملائة ٧٥ عىل تعمل املسائية التليفزيونية
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إىل مساءً السادسة من الفرتة تخصيص نتيجة هذه املذهلة املشاهدة تقييمات كانت
التليفزيون محطات كل عىل الهواء عىل والوطنية املحلية األخبار لنرشات مساءً السابعة
(بريور الجماهري جانب من املواطنة بواجبات أكرب التزاٍم نتيجة ال تقريبًا، املتاحة

.(٢٠٠٧
فيه الذي الحايل عرصنا من إليه ننظر عندما رائًعا يبدو الوضع هذا أن ورغم
عرص يف القصور أوجه من العديد فإن الصحف، وُقرَّاء األخبار مشاهدي عدد ينخفض
بها الوفاء يمكن املواطنة التزامات أن فكرة أوًال، إليه. اإلشارة ينبغي اإلخبارية النرشات
اليومية الصحف وقراءة ساعٍة نصف ملدة تليفزيونيٍة إخباريٍة نرشٍة مشاهدة خالل من
االجتماعية الدراسات عات توقُّ عن كبريًا انحداًرا تعد — ا حقٍّ يهتم َمن إىل بالنسبة —
نرشات مشاهدة رأى قد منهما أيٍّا أن املرجح غري فمن وديوي. ليبمان بني واملجادالت

املستنري. للمواطن املميزة السمة املسائية األخبار
كثريًا يساهم لم اإلخبارية النرشات عرص أن العام الرأي استطالعات تكشف ثانيًا،
يحدث فلم األمريكيني؛ معظم لدى السيايس العالم حول املعرفة مستويات تحسني يف
املعرفة مستويات يف نفسه القرن وثمانينيات العرشين القرن خمسينيات بني تغيري أي
والتعرُّض التعليم مستويات يف الكبرية الزيادة من الرغم عىل السياسة، حول األساسية

.(١٩٩٧ وكيرت كاربيني دييل ١٩٨٩؛ (إنتمان اإللكرتونية اإلعالم لوسائل
املتزايدة الهيمنة عن نجمت والتي اإلعالمية، البيئة يف عميقة تغريات حدثت وكما
العالقة يف كبرية تغريات أيًضا حدثت مجتمعنا، وسياسة لثقافة رئيٍس كناقٍل للتليفزيون
أكدت بعده من جاءوا والذين الزارزفيلد نتائج أن من الرغم فعىل والسياسة؛ اإلعالم بني
الرتابطية الحياة من أخرى أشكاٍل لثراء نظًرا السياسة عىل لإلعالم «األقل» التأثري عىل
إعادة إىل أدَّى اإلخبارية النرشات عرص فإن األمريكي، اإلعالم يف النظر وجهات ع وتنوُّ
والسياسة اإلعالم بني العالقة يف سيما ال العنارصالبارزة أحد وكان النتائج. هذه يف النظر
دور لعبوا الذين — الليلية النرشات مقدمي خاصًة — التليفزيونيني الصحفيني ظهوَر
واالهتمام املحدود واالنتباه والصاخب املتزايد السيايس االرتباك بني الرئيسيني الوسطاء

األمريكيني. معظم لدى وجوده املفرتض بالسياسة الضيق
لدى العامة الالمباالة عىل الخطوتني ذو ق التدفُّ يعتمد األهمية، من نفسه القدر وعىل
وسائل يف القضايا هذه بمتابعة اهتمامهم عدم ثَمَّ ومن بالسياسة؛ األمريكيني معظم
وجود ومع ذلك. شابه وما واألصدقاء بهم املوثوق العمل زمالء عىل واعتمادهم اإلعالم
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مفًرسا نفسه التليفزيون أصبح ليلة، كل املسائية األخبار نرشات يشاهد كبرٍي جمهوٍر
الحدود. أضيق يف إال يهتمون ال الذين ألولئك حتى السياسية لألحداث

لكنه وسلوكهم، األشخاص توجهات يغريِّ ال قد التليفزيون أن يَرْون الباحثون بدأ
اثنني الباحثني من واسعة مجموعة حددت التخصيص، وجه وعىل قويٍّا. تأثريًا يمتلك قد
النظرية. والرؤى األساليب من متنوعٍة مجموعٍة استخدام عرب لإلعالم املهمة التأثريات من
هو املسائية، اإلخبارية النرشات وخاصًة اإللكرتوني، اإلعالم تأثريات أقوى أحد أوًال،
اليسار إىل املنتمني النقاد مخاوف من النقيض فعىل األعمال؛ جدول تحديد عىل قدرته
النرشات تلك بوسع فليس بالتحيُّز، األخبار نرشات اتهموا والذين سواءٍ حدٍّ عىل واليمني
هيمنت فإذا فيه. يفكر ما تشكيل تستطيع لكنها يعتنقه، أن ينبغي بما املشاهد إخبار
يغري ال هذا فإن — املثال سبيل عىل — البيئة حول أخبار املسائية األخبار نرشات عىل
ذلك يف خاصٍة أهميٍة ذات قضيًة كانت البيئة أن يظنون يجعلهم لكنه املشاهدين، آراء

.(١٩٨٨ وكيندر آينجار ١٩٧٢؛ وشو كومبس (ماك اليوم
فطريقة اإلخبارية. للنرشات آخر بارٍز كتأثرٍي املعرفية» «التهيئة أيًضا الباحثون حدد
أو شخصية، وقائع عىل يركزون أكانوا سواءٌ — معينة إخباريٍة لقصٍة الصحفيني رسد
تقييم كيفية عىل كبري تأثري لها — ذلك شابه وما الحكومة، دور أو عامة، إحصائيات
عرض إذا املثال، سبيل فعىل فيها. املسئول وَمن املحددة القضية لهذه املشاهدين
االقتصادية، املشكالت عن أخباٍر يف األبيض البيت أو الكابيتول ملبنى صوًرا الصحفيون
املشكلة خلق مسئولية السياسيني املسئولني تحميل يف األرجح عىل املشاهدون فسريغب
من االقتصادية الضائقة عن نفسها األخبار عرُض أخرى، ناحيٍة من الحلول. ووضع
املشاهدين يهيئ والرشكات؛ األفراد محنة عىل والرتكيز الوطنية اإلحصائيات نقل خالل
املسئولني تحميل عن واالبتعاد الحتمية، االقتصادية الدورة من كجزءٍ املشكلة لرؤية

.(١٩٩٤ (آينجار املسئولية الحكوميني
وتحوُّله التليفزيون لصعود أخرى مهمًة تأثرياٍت يُربز الدراسات من النوع هذا
التليفزيون احتالل ومع أمريكا. يف العرشين القرن يف املهيمنة اإلعالمية الوسيلة إىل
الحمالت يف ا مهمٍّ جانبًا بوصفها السياسية الدعاية الحال بطبيعة تربز املكانة، لهذه
عدسة عرب االنتخابية الحمالت إعالنات تأثريات إىل النظر وينبغي الحديثة. االنتخابية
يُنظر تُشاَهد) (عندما فاألخبار وزمالؤه؛ الزارزفيلد إليها ل توصَّ التي األصلية األفكار
السيايس. التواصل من نوع أنها عىل إليها ويُنظر للمواطن العام االلتزام من كجزءٍ إليها

96



والديمقراطية اإلعالم وسائل

(جاميسون االنتخابية الحملة إعالنات حالة يف الواقع عن يكون ما أبعد هذا ولكن
الرتفيهية، الربامج من املعتادة حصته عىل املشاهد يتفرج الحالة، هذه ففي .(١٩٩٣
األبحاث تشري وكما الحملة. إلعالنات يتعرَّض عندما اإلطالق، عىل السياسة يف يفكر وال
األكثر هو — للتوِّ وصفناه الذي الشخص مثل — املكرتث غري امُلشاهد فإن املسحية،

لالقتناع. قابليًة
ِقبل من ينتهي ال دقيٍق لفحٍص خضوعها من الرغم عىل — السياسية اإلعالنات
األول املقام ويف الواقع يف تستهدف — السياسة مدمني من وغريهم السياسيني النقاد
هذه عليه تُعرض عندما النقدي منظوره يستخدم ال الذي املكرتث غري الجمهور هذا
تتمحور ال االنتخابات بأن القائل االستنتاج مع وتوافًقا ذلك، إىل وباإلضافة اإلعالنات.
السلبية اإلعالنات هدف فإن تقريبًا)، أبًدا يحدث ال ما (وهو األشخاص آراء تغيري حول
قد الذي الشك زيادة بل الجمهوري، للحزب بالتصويت املتحمس الديمقراطي إقناع ليس
للتصويت الناخبني أحد ذهاب احتمالية تقليل ثَمَّ ومن حزبه؛ مرشح حيال املرء يمتلكه

.(١٩٩٥ وآينجار (أنسوالبهري االنتخابات يوم
القرن من األخري النصف خالل اإلعالم باحثو أجراه الذي البحث يخلص باختصار،
الديمقراطية السياسية الحياة جوانب من الكثري وبالتبعية — االنتخابات أن إىل العرشين
نفسه، الوقت يف منطقية. خياراٍت واتخاذ لألفكار الدقيق التقييم حول تتمحور ال —
فهذه الحياة؛ جوانب جميع يف املتنامي التليفزيون دور األحدث البحثي الفرع هذا واجه
بوجود الزاعم الزارزفيلد مثل لباحثني األسايس االفرتاض قوضت الجديدة اإلعالمية البيئة
والحياة مثًال، التليفزيون شاشة عىل املنقولة، السياسية املعلومات بني واضٍح فارٍق
التواصل ألشكال نتيجًة السياسة عىل الواقعة اآلثار من العديد أن يعني مما الواقعية؛
احتلت — ذلك إىل وما والكنيسة والتعليم الشخصية العالقات — (املبارشة) املنقول غري

نفسه. اإلعالمي املشهد من مختلفة أجزاء مكانها
الصحفيون منها يعاني التي القصور أوجه حول ليبمان تحذيرات أصداء ترتدد
.(١٩٩٣) باترسون توماس للمؤلف الخدمة» «خارج كتاب يف اإلخبارية والنرشات
غرار وعىل اليوم. السياسية الحمالت تغطية يف الصحفيني لدور تحليًال الكتاب ويقدم
الناخبني. احتياجات ا حقٍّ تلبِّي أن يمكن األخبار كانت إذا عما باترسون تساءل ليبمان،
يف الصحفيني ِقبل من املستخدمة السائدة — النظر وجهات أو — األطر أن إىل ويشري
وعرض متخلف، وأيُّهم متقدم، املرشحني من أيٌّ إظهار عىل تركز االنتخابات تغطية
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تغطية بأنه غالبًا يوصف ما الناخبني؛ لجذب الحمالت تستخدمها التي االسرتاتيجيات
ورًؤى معلوماٌت هو الناخبون يحتاجه ما املقابل، يف الخيول». «سباق بتغطية أشبه
الحكم».8 «إطار باترسون اه سمَّ ما وهو انتخابهم؛ حال يف املرشحون سيفعله ما حول
— وضوًحا أقل أنها رغم — أعقد أخرى تأثرياٍت فسنجد أعمق، نظرة ألقينا إذا
،(١٩٨٥) بوستمان نيل أشار كما املثال، سبيل فعىل السياسة؛ عىل التليفزيون لعرص
تواصلنا طريقة عىل مهمٍة تأثرياٍت إىل اإلعالنات تُموِّله تجاري إعالم نظام نشأة أدَّت
مخترصًة حلقاٍت تعرض إعالمية وسيلة التليفزيون ألن ونظًرا السياسة. يخص فيما
السيايس العالم فهم درجة عىل أثَّر فإنه بسيطة، حلوٍل طريق عن ُحلت مشكالت تتناول
لها الفهم سهلة وحلول للمشكلة تعريفات بتقديم السياسيني وإلزام تشجيع خالل من
الطويلة املناقشات عىل العامة صرب نفاد زيادة جانب إىل التبسيط، يف مفرطة كونها رغم

حلها. بصعوبة واالعرتاف للمشكالت
تكنولوجيٍة كوسيلٍة فحسب التليفزيون يتحمل ال الثاني، الفصل يف أرشنا كما
الكونجرس أقره الذي الخاصة امِلْلكية نظام أيًضا يتحملها ولكن النتيجة، هذه مسئوليَة
من األثري موجات باستغالل سمح الذي القرار هو فهذا العرشين؛ القرن ثالثينيات يف
جنْي بغية اإلعالنات عىل األول املقام يف تعتمد التي الخاصة اإلعالمية املؤسسات ِقبل
ألولئك تبعيتهم عىل بشدٍة السياسيني ننتقد قد الذي الوقت ففي الواقع، ويف األرباح.
لتطلُّب الرئييس السبب أن إىل اإلشارة تجدر االنتخابية، لحمالتهم باملال يتربعون الذين
مساحٍة ورشاء الحملة إعالنات إنتاج إىل الحاجة هو املال من كثريًا االنتخابية الحمالت

بثها. أجل من القنوات عىل الوقت من
لدى للدخل رئيسيٍّا مصدًرا يعد الحملة إعالنات لعرض وقٍت رشاء فإن املقابل، يف
وسائل اهتمام قلة سبب يفرس هذا ولعل تبثها. التي واإلذاعية التليفزيونية املحطات
الديمقراطية األنظمة من كثرٍي يف املعتَمد للمشكلة، الكيل العالج أو األسلوب، بهذا اإلعالم
األثري موجات الستخدام وعادلٍة مجانيٍة فرصٍة بتوفري يقيض والذي األخرى الغربية
ال التي اإلعالمية الدراسات نظر وجهة عىل ذلك يؤكد تقدير، أقل عىل املرشحني. لجميع
الهيكل إىل وإنما الشخيص، الجشع أو الفساد يف زيادٍة أي إىل السياسيني سلوك تعزو

لإلعالم. واالقتصادي السيايس
إىل ،(٢٠٠٠) بوتنام روبرت مثل الباحثني، بعض أشار أعمق، مستًوى وعىل أخريًا،
منازلهم يف التليفزيون مشاهدة يف األمريكيون يقضيه الذي الوقت من الهائل الكم أن
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يف املدنية الحياة أنشطة يف للمشاركة الناس معظم لدى املتاح الوقت عىل سلبًا أثَّر قد
بذلك. القيام يف ورغبتهم مجتمعاتهم

الجديدة اإلعالم بيئة يف السياسة (3)

سنة ستني مدار عىل اإلعالم مجال يف األبحاث إليها توصلت التي الكاشفة األفكار إن
والسياسة اإلعالم بني للعالقة دقيٍق فهٍم تطوير املواطنون يحاول بينما خاصة قيمة لها
جدول و«تحديد الخطوتني»، ذي «التدفق مثل فمفاهيم والعرشين؛ الحادي القرن يف
كما ولكن مفيدة. تزال ال املكرتث»؛ غري الجمهور مقابل املكرتث و«الجمهور األعمال»،
منتصف يف التليفزيون هيمنة عن الناجمة التغريات املثال، سبيل (عىل املايض يف حدث
البيئة يف الكبرية التغريات ضوء يف األفكار هذه يف النظر إعادة من بد ال العرشين)، القرن
يُذكِّرنا اإلعالمية الدراسات يف متأصل نهج َة وثَمَّ املاضيني. العقدين مدى عىل اإلعالمية
تغرياٍت عىل تعتمد التي الراهنة السياسية للمشكالت املطروحة التفسريات من نحذر بأن
بدًال السياسيني. أو املواطنني لدى الفكرية القدرات أو األخالقية السمات يف مفرتضٍة
املشكالت تفرس أن يمكن التي اإلعالمية البيئة يف التغريات عىل الضوء فلنسلط ذلك، من

أفضل. نحٍو عىل الحالية
والحزبية املتزايد الرصاع حول الدائرة املناقشات هو السياق هذا يف العامة األمثلة أحد
العامة الشخصيات من العديد ينتقد إذ املتحدة؛ الواليات يف السيايس النقاش يف املتنامية
أصوٍل ذوو «أمريكيون بأنهم أنفسهم األمريكيني من كثري بها يُعرِّف التي الطريقة
السيايس الرصاع تجاوز إىل آخرون ويدعونا «أمريكيني». مجرد من بدًال أمريكية»، غري
العاديني واملواطنني للنخب ويسمح الحزبية يتخطى سيايس عالم خلق أجل من القايس
بالتغيريات النقاشات تلك تعرتف ما نادًرا ذلك، ومع العام. الصالح أجل من مًعا بالعمل
ويف السياسية. رات التطوُّ هذه يف ا مهمٍّ دوًرا لعبت التي وهي اإلعالمي، النظام يف العميقة
رأينا كما األمريكي، للجمهور موحدة مبادئ عن البحث السياسيون قادتنا يواصل حني
قسمت أيًضا ثَمَّ ومن اإلعالم، جمهور قسمت اإلعالمي النظام بنية فإن الثاني، الفصل يف

السيايس.9 النظام
السياسية املعلومات تمر التي اإلعالمية القنوات عدد يف الكبرية املفاجئة للزيادة كان
توصل التي النتائج عىل تحديًدا أكثر أثر السابقة، الفصول يف ناقشناها والتي منها،
تنكمش فبينما األمريكية. الديمقراطية يف التليفزيون دور حول اإلعالم دارسو إليها
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الشبكات قدرة أيًضا تنخفض العمر، يف ويتقدمون املسائية األخبار نرشات جماهري أعداد
هذه إىل يتوجهون األمريكيني من أقل عدد كان فإذا املشاهد. أعمال جدول تحديد عىل
فيه يفكر ما تحديد عىل قدرتها فإن السياسية، املعلومات عىل للحصول الثالثة املصادر

أيًضا. تنخفض الناس
اإلنرتنت شبكة بها تتحدى التي الطرق عىل الضوء األمثلة من العديد ويلقي
تمكَّن البارزة، القضايا من العديد ففي اإلخبارية؛ النرشات لعرص األساسية املعتقدات
دفع مما املحرتفون؛ الصحفيون أغفلها ملسائل الجمهور اهتمام جذب من املدونون
أحد ُوا تعدَّ ثَمَّ ومن القضايا؛ تلك إحياء إىل املطاف نهاية يف الرئيسية اإلخبارية املصادر

األعمال. جدول تحديد عىل القدرة وهو املحرتفني؛ للصحفيني أهميًة األدوار أكثر
لعبت التي ميمو» بوينت «توكينج مارشال جوشوا مدونة هو ذلك عىل األول املثال
األغلبية زعيم يصبح أن من لوت ترنت آنذاك الجمهوري السيناتور منع يف ا مهمٍّ دوًرا
كارولينا ساوث لسيناتور املائة امليالد عيد حفل ففي 10.٢٠٠٣ عام الشيوخ مجلس يف
عام السيناتور لقرار دعمه عن أرص) كما (مازًحا، لوت عربَّ ثورموند، سرتوم العجوز
الديمقراطي الحزب عن املنفصل الثالث العنرصي الحزب ممثًال للرئاسة بالرتشح ١٩٤٨
بدأت مخترص، نحٍو عىل الخرب الرئيسية اإلعالم وسائل صحفيو غطى وبينما آنذاك.
تغفله أن املنطقي من خرب «إنه نفسه: مارشال أشار وكما األخبار. من االختفاء يف القصة
الخرب يمنح اليومية الصحافة عمل طريقة فحسب … العاصمة يف الرئيسية الصحف
ذلك، يحدث لم وإن االهتمام، إثارة يف سيستمر كان إذا ما ملعرفة ساعة ٢٤ اختبار فرتة
النهيار وانعكاًسا ذلك، ومع .(٢٠٠٢ بريكمان يف (مقتبسة ببساطة» األخبار من يُحذف
اإلعالم بيئة يف األعمال جدول تحديد عىل السياسية والنخب املحرتفني الصحفيني قدرة
إبقاء عىل قادرين الليرباليني السياسيني النشطاء من وجمهوره مارشال كان الجديدة،

السياسية. األعمال وجداول األخبار إىل عودتها فارضني الحياة، قيد عىل لوت مسألة
انتباه تركيز يف كبريًا دوًرا اليمينيون املدونون لعب ،٢٠٠٤ عام انتخابات ويف
مما ق التحقُّ عرب نيوز» إس بي «يس لشبكة فيها املشكوك املمارسات عىل العام الرأي
من تملَّص بوش دبليو جورج الرئيس أن إلظهار استخدمتها التي الوثائق كانت إذا
ال. أم حقيقيًة فيتنام؛ حرب خالل االحتياطي الجو سالح يف العسكرية الخدمة تأدية
حسب الصحفيون يلعبه الذي املعرفية التهيئة دور يف ل التدخُّ من املدونات تمكنت وهنا
صحة من القضية عىل للحكم املستخدمة املعايري تحويل يف نجحت فقد الرسمي؛ املعتقد
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أم حقيقية املحددة الوثائق كانت إذا عما تحديًدا األكثر السؤال إىل نفسها االدعاءات
جنسية حتى أو الصحية الرعاية إصالح قانون بشأن املناقشات أحدث ويف رة. مزوَّ
الرئيسية. اإلخبارية للتغطية األسايس التكوين من جزءًا املدونون أصبح أوباما، الرئيس
املدونون طرحها التي الكذب الواضحة االدعاءات ببساطٍة الصحفيون فند عندما وحتى
قانون يف الحكومة تديرها موت» «لجان وجود حول كاذبة ادعاءات املثال، سبيل (عىل
زيادة إىل التغطية هذه تؤدي أن يمكن كينيا)، يف ُولد الرئيس أن أو الصحية، الرعاية

االدعاءات. بهذه الجمهور وعي
ملناقشة للمواطنني جديدة أماكن اإلنرتنت عىل واملناقشات الدردشة مجموعات وتوفر
اإلعالم لوسائل التابعة غري و/أو الدولية الويب مواقع وتمثل مبارشة. العامة القضايا
جدول تحديد لوظيفة تحديًا يشكل مما والرأي؛ للمعلومات بديلًة مصادَر الرئيسية
فتَستخدم التقليدية. اإلعالم لوسائل الرئيسية اإلعالمية البوابات حراسة ووظيفة األعمال
زيادة أجل من اإلنرتنت شبكة واالجتماعيني السياسيني بالنشطاء الخاصة الشبكات
مساحاٍت خلق أو التقليدية السياسية للنخب والحقيقي االفرتايض العالم يف املعارضة
أصبح وهكذا والنخب.11 الرئيسية اإلعالم وسائل تجاهلتها التي القضايا ملناقشة بديلٍة
وتشكيله بل العام النقاش يف الدخول عىل قادرين الهامشيون واملتحدثون املرشحون
معلوماٍت إىل الوصول املواطنون ويستطيع السابقة. الفرتات يف مستحيًال كان حدٍّ إىل
حراس من العديد متجاوزين مبارشة، واالقتصادية واالجتماعية السياسية الحياة حول

التقليديني. اإلعالمية البوابات
األعمال جدول تحديد عىل اإلخبارية الشبكات قدرة فيه تناقصت الذي الوقت ويف
قضية عىل املختلفة اإلعالم وسائل فيها تركز التي اللحظات أصبحت يوم، بعد يوًما
«األحداث وتمثل أهمية. أكثَر األعمال؛ جدول ثَمَّ من وتحدد إعالميٍّا حدثًا وتصنع محددة
أمثلة كاترينا إعصار أو سبتمرب من عرش الحادي بأحداث تحيط التي تلك مثل اإلعالمية»
العام االهتمام مركزًة األعمال، جدول تحديد عىل اإلعالم وسائل قدرة استمرار عىل قوية
دانيال أشار وكما يومي. أساٍس عىل اتباعها تستطيع تعد لم بطرٍق واحدٍة قضيٍة عىل
أكثر إنسانية وظيفة اإلعالمية لألحداث يكون أن أيًضا يمكن ،(١٩٩٢) كاتز وإليهو ديان
اإلعالمية األحداث أمثلة ومن واملصالحة. والحداد للحزن عامة طقوًسا بوصفها أساسية،
وفقدان ديانا األمرية ووفاة كينيدي إف جون اغتيال الدور هذا لعبت التي السابقة
التي املشرتكة األساسية املعتقدات تستخدم املنقولة العامة التجارب تلك الفضاء. مكوَكي
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اإلعالم وسائل أن من الرغم وعىل مختلفة. تبدو التي املجتمع رشائح توحد أن يمكن
األساسية االفرتاضات فإن ما، حدٍّ إىل مختلفٍة بطرٍق األحداث هذه تغطي قد املتنوعة

والجماهري. اإلعالم وسائل من كلٍّ لدى «مشرتكة» تصبح العام األعمال جدول حول
ورد — سبتمرب من عرش الحادي ألحداث اإلعالمية التغطية من كثريًا أن الواضح من
الذي عامٍة كطقوٍس اإلعالمية األحداث مفهوم مع متوافًقا كان — عليها الجمهور فعل
أثارت سياسيٍة أزمٍة يف تسببت أيًضا اإلرهابية الهجمات لكن .(١٩٩٢) وكاتز ديان قدَّمه
األنسب والرد العالم يف املتحدة الواليات دور حول الجدل من والكثري عميقًة تساؤالٍت
العنارص من العديد أيًضا اإلعالمية للتغطية كان النحو، هذا وعىل الهجمات. هذه عىل
جون اإلعالم مجال يف الباحث قدَّمه الذي اإلعالمي» «الحدث ل مختلًفا تعريًفا تخلق التي

.(١٩٩٤) فيسك
أن يمكن اإلعالمية األحداث بعض أن إىل فيسك يشري املصالحة، طقوس من بدًال
تحديًا يشكل مما الرئيسية؛ النقاشات يف للدخول املهمشة «الجماهري» ل فرًصا توفر
السياسية القضايا يف اآلراء عىل عادًة تسيطر التي املوحدة أو املهيمنة للتفسريات
أثارت التي الطريقة إىل فيسك يشري اإلعالمية، األحداث هذه عىل وكأمثلٍة واالجتماعية.
أنيتا توماس كالرنس قضية يف االستماع جلسات أو سيمبسون جيه أوه محاكمة بها
كاترينا إعصار أن األول الفصل يف ورأينا والجنس. العرق حيال نطاًقا أوسَع قضايا هيل
أفريقي. أصٍل من األمريكيني الفقراء محنة إزاء كبرٍي حدٍّ إىل استثنائيٍّا ا عامٍّ حواًرا أثار
ليس الزمن مر عىل تغري قد ما أن فهم عىل اإلعالمية الدراسات تساعدنا عموًما،
خاللها من نعرف التي اإلعالمية البيئة أساسيات وإنما السياسيني، أو املواطنني صفات
ومخاطر إمكانات تقييم أهمية يوضح املنظور هذا .(٢٠٠٧ (بريور السياسية املعلومات
وتذكر والديمقراطية. اإلعالم حول الدائمة األسئلة معالجة عند الجديدة اإلعالمية البيئة

اإلعالم: وسائل وظهور العرشين القرن مطلع إىل تعود األسئلة هذه أن

الجديدة اإلعالم وسائل تفاعل يف الديمقراطية السياسة عىل املرتتبة اآلثار ما •
تلقيها (وليس السياسية النصوص إنتاج عىل املواطنني قدرة يف الناتجة والزيادة

فحسب)؟
تجاهل عىل املواطنني قدرة إىل بالنسبة واستهدافه اإلعالم تقسيم يعنيه الذي ما •

السياسة؟
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كان كما فحسب، االنتخابات حول االهتمام ستُبقي الجديدة اإلعالم بيئة هل •
يريد؟ ليبمان

السياسية؟ العملية يف الفعلية املشاركة أجل من بالضبط تقدم ماذا •

خاتمة (4)

أو — املتغرية اإلعالمية البيئُة بها تُعزِّز التي الطرق فهم يتطلب املطاف، نهاية يف
النخب بني الفاصلة فالحدود «املواطنة»؛ ل موسًعا تعريًفا الديمقراطيَة — تعزز ال
النخب بني وحتى ومستهلكيها، املعلومات منتجي بني واالقتصادية، والثقافية السياسية
املسئولية مفاهيم توسيع من بد ال لذلك، ونتيجًة وضوًحا؛ أقل تصبح و«الجماهري»؛
األفراد تشمل كي التقليدية والسياسية اإلعالمية النماذج أساس تمثل التي الصحفية
وباملثل، بالسياسة. الصلة ذات اإلعالمية النصوص عىل تؤثر التي األخرى واملؤسسات
عىل أيًضا لتُطبَّق الناس عامة عىل تُطبَّق التي املواطن مسئولية مفاهيم توسيع يجب
يمكنها منظمٍة أو فرٍد أي عىل أي التقليدية؛ واالقتصادية والثقافية السياسية النخب

ع. املوسَّ العام نطاقنا يف إعالميٍّ منٍرب إىل الوصول
شكَّلت التي القضايا املتغرية اإلعالمية البيئة تثريها التي القضايا تشبه وأخريًا،
ففي الزمان؛ من قرٍن من يقرب ما منذ ليبمان ووالرت ديوي جون بني الجدل أساس
ومشكالته» «الجمهور الجمهور؛ لدى القصور أوُجه مسألة تكمن النقاش هذا جوهر
فيهم موثوٍق كحراٍس الصحفيني وظيفة تتقلص وبينما .(١٩٢٧) ديوي عليها أطلق كما
املتنافسة النظر وجهات ص تفحُّ يف أنفسهم عىل املواطنون يعتمد اإلعالمية، للبوابات
واهتماماته النقدية الجمهور قدرات فإن ولهذا، السياسية. للمعلومات املتعددة واملصادر
الديمقراطية. الحياة يف رئيسية مشكلة أخرى مرًة تصبح — األساسية اإلعالمية املعرفة —
لتعريف إطاٍر توفري هو اإلعالمية الدراسات من األساسية األهداف أحد فإن وبالتأكيد
والكتابة. القراءة معرفة أهمية بنفس األقل عىل اآلن تعد والتي األساسية، اإلعالمية املعرفة
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الرابع الفصل

الشائعة الثقافة دراسة
اإلعالمية والدراسات والتلقي النصوص

الواقع وتمثيالت هوليوود مقدمة: (1)

يكفي بما اإلنرتنت عرب اهتماماتك متابعة عن نفسك إبعاد ٢٠٠٧ عام استطعت إذا
فيلم عن وتبحث غرامي، موعد يف كنت إذا وخاصة — تشاهده جيد فيلم عن للبحث
السينما دار يف األمر بك سينتهي كان فربما — سواء حدٍّ عىل والنساء للرجال يروق
الفيلم هذا يف أباتاو. جاد وإخراج تأليف من فيلم وهو أب)، (نوكد «الحبىل» فيلم تشاهد
وهما روجن)؛ (سيث ستون وِبن هيجل) (كاثرين سكوت أليسون قصة تشاهد سوف
ويحكي أليسون. حمل إىل تؤدي واحدٍة لليلٍة جنسية عالقة يقيمان عازبان بالغان شابان
واألبوة. الزواج إىل العابرة العالقة من رحلتهما تفاصيل عن الكوميدي الدرامي الفيلم
بني حبٍّ قصة تحكي التي التقليدية الرومانسية القصة صورة يف الفيلم عرض ورغم
نجاًحا وحقق بارع، وتمثيل للغاية جيد بسيناريو ويتميز مضحك فإنه وفتاة؛ شابٍّ
شباك يف جيًدا أبىل فإنه ضخمة، إيراداٍت يحقق لم أنه ومع . ُمَسلٍّ هوليووديٍّ كفيلٍم
ملتاجر األخرية الزيارات وتشري املعنية. األطراف لجميع املال من كبريًا قدًرا مدرٍّا التذاكر،

املنزيل. العرض يف الفيلم شعبية استمرار إىل الفيديو أفالم
إذا — يتناول بسيط رومانيس كوميدي فيلم فهو ترفيهيٍّا؛ فيلًما الفيلم يبدو ظاهريٍّا
إىل مطولة مراهقة مرحلة من شابٍّ رحلة — اإلطالق عىل خطرية قضية أي يتناول كان
املتمرس اإلعالمية الدراسات طالب فإن ذلك ومع وأب. كزوٍج واملسئولية البلوغ مرحلة
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ولَّده الذي االهتمام فكل اعة؛ الخدَّ البساطة ذات القصة هذه يف ذلك من أكثر هو ما يرى
إىل يشري اليومية؛ واملحادثات اإلنرتنت، شبكة وعىل النقاد، وبني السينما، دور يف الفيلم
املحادثات — تأسيس يف ويشارك — يعكس ولكنه حميدة، تسلية مجرد ليس اإلعالم أن

الشخصية. وحريتنا وأفكارنا ومعتقداتنا قيمنا أدق عن الثقافية
الدراسات تمنحنا اإلعالمية. الدراسات من والكثري الفصل هذا حوله يدور ما هو هذا
مجرد من — بسيطة قصة فهم من لالنتقال تلزمنا التي املفاهيمية األدوات اإلعالمية
ما بنص االستمتاع مجرد من أي مجتمعنا؛ عىل وتأثريه الفيلم فهم إىل — فيلم مشاهدة
وتؤثر النصوص)، (دراسة متعددة معاٍن عىل تحتوي املمتعة القصص هذه أن فهم إىل
فالدراسات اإلعالم). تأثريات (دراسة العالم حيال نظرنا ووجهات معتقداتنا عىل انتقائيٍّا
ما أن رؤية من تمكيننا عرب باألعالم األساسية املعرفة نمتلك أن عىل تساعدنا اإلعالمية
من ويتأكَّد أخرى، معتقداٍت ويصنع األساسية، املعتقدات بعض يُعزِّز اإلعالم يعرضه
مجتمعنا يف الناس معظم إىل بالنسبة تماًما املستحيل من يصبح املعتقدات بعض أن
كيف الثالث. الفصل يف للدعاية السويل لدراسات مناقشتنا خالل رأينا كما اعتناقها،

اإلعالم. تحليل عملية تفصيل عىل السابق املثال هذا تحليل سيساعدنا ذلك؟ يحدث
بسيٍط لفيلٍم يمكن الذي األيديولوجي التأثري جيٍد نحٍو عىل الفيلم نص يوضح
اعتقاٍد عن نتحدث ال للمصطلح املعنى هذا يف «أيديولوجية»؟ بمصطلح نعني ماذا نقله.
«أيديولوجية» فمصطلح علنًا؛ ما مجموعٍة أو معنٍي حزٍب أعضاء له يروج واضٍح سيايسٍّ
التي القصص معظم من يتجزأ ال جزءًا بوصفها للكلمة، الخفية األبعاد إىل يشري هنا
النص تحليل يف املصطلح هذا يُستخدم وعندما الشعبية. ثقافتنا يف نسمعها، أو نحكيها،
ولكن الوعي، مستوى عىل خفية تظل التي االفرتاضات إىل ببساطٍة يشري فإنه اإلعالمي،
يقرءون أو فيلًما الناس معظم يشاهد أن بمجرد الالوعي مستوى عىل تُفهم ما غالبًا
النص أو الفيلم هذا مشاهدي أن النص أو للفيلم األيديولوجي» «التأثري ويعني ا. نصٍّ
بدًال محددٍة رسائَل وفهم بعينها، افرتاضاٍت تبنِّي عىل ملحوٍظ غري نحٍو عىل عون يُشجَّ
التي الخفية االفرتاضات فإن بسيطة، تبدو قد القصة أن من الرغم وعىل غريها. من

األفكار. عالم يف تمارسه الذي «التأثري» تعقيد تغطي تطرحها
حاسم قرار وهو — بالجنني باالحتفاظ أليسون قرار فإن «الحبىل»، فيلم حالة يف لذا
ستحتفظ كانت إذا ما لتقرير والقانونية الطبية القدرة املرأة فيه تمتلك عٍرص يف بوضوٍح
إىل يحتاج ال «قرار أنه عىل تقديمه خلف ى يتخفَّ ضمني، قرار هو — ال أم بالجنني
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عليها كان واعيًا قراًرا كونه من بدًال — شك دون لألمور «الطبيعي» واملسار — التفكري»
(النساء أليسون موقف يف النساء أن إىل االجتماعية العلوم إحصائيات وتشري اتخاذه.
إجراء طريق عن الجنني عن التخيلَ يخرتن ما غالبًا حوامل) أصبحن الالتي العزباوات
ببساطة. الشائع النمط هذا تجاَهل الفيلم ولكن آمنة، قانونيٍة اختياريٍة إجهاٍض عملية

إسكاتها. يتم كان الخيار، هذا إمكانية تطرح الفيلم يف الشخصيات كانت وعندما
كامرأٍة جذاٍب غري نحٍو عىل الفيلم يف َمة املقدَّ — أليسون والدة املثال، سبيل فعىل
حملها حول نقاٍش أثناء ببساطٍة تأمرها — األول املقام يف عملها تضع «نسوية» قاسيٍة
بهذه تعني أنها للجمهور الواضح ومن حملها. تقصد هنا و«به» به»، «االهتمام برضورة
يف تلك التفكري طريقة تُقدَّم ذلك، مع إجهاض. عملية إجراء ألليسون ينبغي أنه العبارة
درجٍة إىل الفيلم يف رشعيتها تُنزع ثَمَّ ومن رشيرة؛ رجعية «نسوية» نظٍر وجهة صورة

أليسون. إىل بالنسبة ومستحيًال محتمٍل غري اإلجهاض خيار تجعل
جني روايات من بدءًا النساء حول املؤلفات من لكثرٍي رسيعة قراءة تُبنيِّ كذلك
يف األبحاث من كثري يشري كما انتقادي، نحٍو عىل تُصوَّرن ما غالبًا األمهات أن أوستن
وتعترب .(١٩٩٢ والرتز ١٩٩٢؛ (كابالن املاضية الثالثة العقود يف املرأة دراسات مجال
هذه يف الحال هي كما الرائجة، الغربية الكتابات من الكثري يف أهميٍة ذات غري آراؤهن
أنها عىل َمة ومقدَّ — الحالة هذه يف ممثَّلة أليسون والدة أن بالذكر الجدير ومن القصة.
لالطالع (٢٠٠٨) وبوليت (٢٠٠٨) جودمان (انظر القايس. الشكل بهذا — «نسوية»

وغريها.)1 القضايا هذه يتناول «الحبىل»، لفيلم رصيٍح نسويٍّ نقٍد عىل
كانوا الواقع، يف اإلجهاض. خيار وضعه مناقشة عند بن أصدقاء تحاىش وباملثل
إىل لإلشارة جديدٍة كلمٍة ابتكار إىل واضُطروا نفسها، الكلمة حتى استخدام يف مرتددين
يصح ال الخيار هذا مثل أن نعرف جميًعا ألننا — يبدو ما عىل — وذلك العملية، هذه
مبارش تناُقض يف لكن الفرتة. هذه يف األقل عىل السينمائية، األفالم أحد يف حرفيٍّا ذكره
يف ينبغي اإلجهاض أن األمريكيني من باملائة ٤٧ يعتقد هوليوود، يف الحوار قواعد مع
يف ينبغي اإلجهاض أن يعتقدون باملائة ٤٥ مقابل يف قانونيٍّا، يكون أن الحاالت معظم

قانوني.2 غري يكون أن الحاالت معظم
حيال معينًا قيميٍّا موقًفا — شعبية ق حقَّ ا نصٍّ بوصفه — «الحبىل» فيلم يتخذ
ويربطه ذكرها، يصح ال كلمة أنه فيعرضاإلجهاضعىل رشعي؛ اإلجهاضكخياٍر مسألة
عىل الرئيسية الشخصيات ويعرض الفيلم، يف املهمشة القاسية «النسوية» بالشخصيات

107



الجديدة اإلعالم بيئة إىل مقدمة

اإلجهاض يف التفكري عىل قادرٍة غري ألنها جزئيٍّا الحس مرهفة كشخصياٍت عامٍّ نحٍو
وحيال النسوية، مؤيدي حيال «أيديولوجيٍّا» موقًفا الفيلم يتخذ الناحية هذه ومن كخيار.
تشجيًعا املشاهدون ويلقى محبوب. وغري قاٍس نحٍو عىل يعرضهما عندما اإلنجاب، خيار

باملثل. اإلجهاض مسألة حيال املوقف هذا اعتناق عىل
اإلجهاض إىل وسينظرون بالنص األشخاص معظم يتأثر أن املحتمل من أنه برغم
الدراسات متخصصو يُجريه الذي الجمهور وتحليل يتأثر. البعضلن فإن الطريقة، بهذه
لهذا الحقيقيني املشاهدين قراءة بطريقة يخربنا أن يمكن الذي الوحيد هو اإلعالمية
طرق إىل اإلشارة خالل من للجمهور الدارس الباحث يساعد النيص املحلل أن إال النص.
فإن بالتأكيد أخرى. بقراءاٍت مقارنًة معينٍة لقراءاٍت تشجيعه أو نفسه النص تمييز
النص، جانب إىل أخرى ملؤثراٍت ويتعرضون متنوعني يكونون ما غالبًا الذين الجماهري،
كذلك؛ ممكنة األخرى القراءات ولكن كاتبه، قصدها التي بالطريقة الفيلم يقرءون ربما
يف اإلجهاض تقديم طريقة يدركون الذين الجمهور يف النسوية مؤيدو املثال، سبيل فعىل
لألسباب وذلك اإلجهاض، خيار ضد منحاًزا الفيلم يَرْون قد الرائجة الثقافية النصوص

سابًقا. ناقشناها التي
قضايا إىل امتد بل اإلجهاض، مسألة عند للفيلم األيديولوجي التأثري يتوقف لم
عىل مستويات، عدة عىل واضٍح نحٍو عىل سياسيٍّا ا نصٍّ الفيلم جعل مما أيًضا؛ أخرى
حكايٍة مجرد ليس فهو هوليوود؛ أعمال من ترفيهي عمل نفسه الوقت يف أنه من الرغم
وخاصًة — ٢٠٠٧ عام املتحدة الواليات يف للنساء املتاحة اإلنجابية الخيارات نقص عن
جديد. من التقليدية األرسة إحياء يف الرغبة عن قصة أيًضا ولكنه — الرمزي املستوى عىل
العرشين، القرن وستينيات خمسينيات يف هوليوود أفالم يف األزواج غرار فعىل
يكون يكاد اآلمنة اإلجهاض عمليات وكانت قانوني، غري فيه اإلجهاض كان الذي العرص
يجد الفيلم يف بن الذََّكر الرواية بطل فإن املتحدة، الواليات يف إجراؤها املستحيل من
لزاًما أن أيًضا ويشعر تقليدية، الطرق بأكثر أليسون من الزواج لعرض مضطرٍّا نفسه
أنه من الرغم عىل بعد، يولد لم الذي الطفل ومع معها أرسيٍة حياٍة يف االنخراط عليه
العار وصمة فيه تقلصت عٍرص يف اإلقناع بعض أليسون تطلبت كما يعرفها. يكاد ال
إعالة عىل قادراٍت النساء تكون ما وغالبًا كبري، حدٍّ إىل العزباوات باألمهات املرتبطة

وأطفالهن. أنفسهن
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يؤكد مما روائيٍّا؛ مقنٍع غري الخيار هذا يكون بن، من تتزوج أن أليسون تقرر عندما
شخٍص من الزواَج وجميلة ناجحة شابة عاملة امرأة تختار ملاذا األيديولوجي. عنرصه
نقلها دعنا — خاص نحٍو عىل جذابًا وليس العمل، عن وعاطٍل متعلٍم غري مستقرٍّ غري
األرسة وجود قيمة أن هو الفيلم منطق يف الوحيد السبب بن؟ مثل — فاشل رصاحة:
هذا جرَّاء أليسون ستواجه التي السلبيات بكثرٍي يفوق — والطفل واألم األب — التقليدية
زواجها نجاح احتماالُت اإلحصائية الناحية من أنه حقيقة من الرغم عىل هذا االختيار.

نسبيٍّا. قليلٌة بن مثل عنها مختلٍف شخٍص من
أليسون حياة عىل واألمومة الحمل تأثري أهمية من الفيلم يقلل ذلك، إىل باإلضافة
تعرض االحتمال بعيدة روائيٍة حبكٍة وضع خالل من الهواء عىل أخباٍر كمذيعة املهنية
من بدًال ترقيتها إىل األخبار شبكة يدفع مما كثريًا؛ تقييماتها يزيد أليسون حمل أن
الذي اإلحصائي للواقع واضًحا تشويًها الحبكة هذه تُمثِّل األمر! معرفة عند فصلها
واضٍح انخفاٍض إىل يؤديان واألمومة الحمل فإن النساء معظم إىل بالنسبة أنه إىل يشري
غري الذهنية للتوجهات نظًرا املهنية، معظمهن بحياة الواقع يف ويرضان الدخل يف للغاية
ومايكلز (دوجالس األمريكيني العمل أرباب معظم لدى األرسة تكوين حيال الودودة
«سكستي برنامج تقديم يف املشاركة املذيعة فيريا، ملرييديث الواقعية الحالة ففي ٢٠٠٥)؛
استمرار وطلبت الثانية للمرة حامًال أصبحت عندما الربنامج من ُفصلت التي مينيتس»
لنرشة كمذيعٍة منصبها خرست التي فارجاس إليزابيث حالة أو الزمني، جدولها خفض
الحمل أن نرى ٢٠٠٧)؛ (كورتز الثاني لحملها األمومة إجازة بعد يس بي إيه يف األخبار
التليفزيونية.3 الربامج ملذيعات املهنية الحياة عادًة يفيدان ال األطفال تربية ومصاعب
املهنية املخاطر هذه فإن بن، من أليسون زواج يف املتأصلة الفشل مخاطر الرتفاع ونظًرا

طفلها. ومستقبل أليسون، مستقبل تهدد ربما
يف النجاح من بمزيٍد الحوامل النساء تتمتع «الحبىل»، فيلم يف أنه نجد وهكذا
النساء ى وتتلقَّ مسئولني، بالغني إىل مراهقني من أنفسهم الرجال ل ويُحوِّ املهنية، الحياة
تصوير ملصلحة املنهجية التشوُّهات تلك مصطنًعا. وليس حقيقيٍّا اهتماًما واألطفال
التحليالت يف املوجود التاريخي السجل من الرغم عىل سلبيات، بال كنظاٍم النواة األرسة
النص مقياس هي األمور هذه كانت وإذا األيديولوجية. قلب هي والشعبية، األكاديمية
رومانسية كوميديا كونه عن وبعيًدا أقىصحد. إىل معها يتوافق الفيلم فإن األيديولوجي،
الفعل رد من جزء وهو محافظ، سيايسٌّ أيديولوجيٌّ الفيلم فإن تقديمه، تم كما بسيطة
.(١٩٩١) بليًغا وصًفا فالودي سوزان وصفته الذي املرأة وحقوق النسوية ضد العنيف
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واضحة العاملة واملرأة التقليدية األرسة حول األيديولوجية االفرتاضات هذه أن رغم
ممتعة؛ تقليديٍة حكايٍة يف بسالسٍة نة متضمَّ نفسه الوقت يف فإنها الفيلم، نص يف للغاية
املشاهدين من الكثري يتأثر ربما لذلك، ونتيجًة سواء؛ حدٍّ عىل وقوية مرئية غري يبقيها مما
نحٍو عىل ثقافيٍّا املتحيزة األخرى املنتجات من العديد إىل إضافًة — الفيلم رسد بطريقة
يدعم مماثًال موقًفا فيتخذون — املعني الرسد لهذا الثقايف السياق تشكل والتي مماثٍل
األمومة تأثري من باملثل ويقلل لها، املخطط غري الحمل لحاالت كحلٍّ التقليدية األرسة
مشاهدون يتعرَّف ربما ذلك، مع للمرأة. املهنية الحياة يف النجاح عىل لها املخطط غري
وجهات عىل — االجتماعي بوعيهم أو النسوية بقناعاتهم لتأثُّرهم نتيجًة ربما — آخرون
يُجري الذي الباحث مهمة وتظل يعارضونها. أو معها يتفقون وقد الفيلم، يف هذه النظر
النصوص من وغريها النصوص هذه تأثري وحدود بمدى يخربنا أن الجمهور عىل أبحاثه

الشعبية. ذات والنصوص الثقافية
مدرسة يف سعيدة «أوقات فيلم يف تقديمه مع «الحبىل» يف اإلجهاض تقديم قارن
والذي هذه الفعل لردة السابق هاي)، ريدجمونت آت تايمز (فاست الثانوية» ريدجمونت
الفيلم، هذا يصور .١٩٨٤ عام هيكرلينج آيمي للنسوية علنًا املؤيدة املخرجة أخرجتْه
أنجلوس، لوس يف الثانوية املدرسة يف املراهقات للفتيات الجنيس السلوك يعرض الذي
وتصبح واحدة، لليلة جنسية عالقة يف عذريتها تفقد التي لستاييس، الجنسية املغامرات
إلجراء خطًطا الفور عىل تضع بحملها، ستاييس تعلم وعندما أخرى. عالقة يف حامًال
أو عائلتها مع الخيار هذا مناقشة ودون بدائل أي يف التفكري دون إجهاض، عملية
دايمون. مايك يُدعى الثانوية املدرسة يف آخر طالبًا كان الذي الطفل، والد أو صديقاتها
ستاييس ملأزق الوحيد املنطقي الحل باعتباره واقع، كأمر الحالة هذه يف اإلجهاض ُقدِّم

ما. حد إىل سهٍل وكحلٍّ
من فحسب تطلب عندما الجنسني، بني املساواة من عالية درجة ستاييس تعرض
نصف ودفع العيادة إىل توصيلها خالل من اإلجهاض عملية إجراء يف مساعدتها مايك
األشكال). من شكٍل بأي للحمل البدني العبء تحمل عن تعويًضا تطلب (ال التكلفة
تدبري يستطيع ال فإنه القروض، بعض عىل الحصول مايك محاولة من الرغم وعىل
الشعور بسبب العيادة إىل لتوصيلها ستاييس ملقابلة يذهب وال به، الخاص التكلفة نصف
ملقابلة البولينج صالة إىل شقيقها (يوصلها بمفردها ستاييس تذهب ثَمَّ ومن بالخجل؛
مع السيارة تستقل ذلك وبعد العملية، تكلفة بنفسها وتدفع زعمت)، كما صديقتها،
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اإلجهاض عن فيها نسمع مرٍة آخر هي هذه الغداء. طعام لتناول مطعم إىل شقيقها
(عن حضوره عدم عىل دايمون مايك معاقبة ليندا صديقتها محاولة عند إال الفيلم يف

مالبسه). وخزانة سيارته عىل كبرية حمراء بحروف أحمق» «طفل كتابة طريق
مر عىل واألفالم الفيلم نوع حول التعليمية دوراتنا يف الفيلم هذا استخدام عرب
تصوير حيال باستمراٍر املتغرية الطالب أفعال ردود تسجيل عىل قادرين كنا السنني،
قصة حيال خاصٍّ نحٍو عىل قوية فعٍل ردود أي نالحظ لم حني يف ستاييس. إجهاض
يف فإنه العرشين، القرن ثمانينيات أواخر يف الفيلم استخدام بدأنا عندما ستاييس
املشاهدين بني قوية سلبية فعٍل ردود تظهر بدأت العرشين القرن تسعينيات منتصف
التدريجي التغيري هذا لإلجهاض. الفيلم من «عارضة» معاملة اعتربوه ما حيال الطالب
التوجهات كانت إذا ما مسألة يثري اإلجهاض قضية إزاء الطالب املشاهدين فعل رد يف
تؤثر أم الشائعة، ومعتقداتنا سلوكنا يف العامة التحوُّالت تعكس السينما يف األيديولوجية
الدراسات أبحاث تشري كليهما. أم بالتحوالت، معجلًة واملعتقدات التوجهات هذه يف

متساٍو. نحٍو عىل صحيح كليهما أن إىل اإلعالمية
يستهلكها التي الواقع تمثيالت أن افرتاض من اإلعالمية الدراسات تبدأ ثَمَّ، من
نحٍو عىل اإلعالم بوسائل املشبع مجتمعنا يف للعالم رؤيتهم طريقة عىل تؤثر الناس
فمنذ واآلراء؛ األفكار لهذه جيد مقياس اإلعالمي املحتوى أن أيًضا وتفرتض متزايد.
تمثيل لطريقة نقدي تحليل تقديم هو دائًما اإلعالمية الدراسات جوهر كان بداياتها،
وهوياتنا خياراتنا تشكيل عرب للواقع؛ تحديده طريقة الحقيقة يف أو للواقع، اإلعالم
الذي التمثيل ملمارسات التحلييل النقد أدوات الفصل هذا يف نناقش وسوف ومعتقداتنا.
الجمهور أبحاث مختصو يمارسه كما اإلعالم لتأثري التحلييل والنقد اإلعالم، دارسو يقدمه

اإلعالمية. الدراسات مجال يف
بسيًطا انعكاًسا يكون أن تمثيٍل ألي يمكن ال أنه فرضية من الحال بطبيعة بدأنا
التي واملواقف واألشخاص واألشياء القضايا لتعقيد نظًرا مستحيل أمر فهذا للواقع؛
كاري، جيمس الشهري اإلعالمي الباحث أشار وكما التمثيل. ومحدودية اإلعالم يقدمها
يف يتشكل نتصوره كما الواقع أن فكرة يفرض اإلعالم تحليل يف ثقايفٍّ منظوٍر تبنَِّي فإن
كامريا تخيل الواقع؟ يف النظرية هذه تعني ماذا تمثله. التي الصور خالل من ذاته حد
سيكون حقيقته. إلبراز محاولٍة يف حدٍث كل من جانٍب كل التقاط عىل ببساطٍة تعمل
املؤلفون يختار اإلخبارية، أو الوثائقية التحقيقات يف فحتى ذلك؛ تحقيق املستحيل من
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خيارات جميعهم — ذلك إىل وما — واملصورون واملخرجون والُكتَّاب األفالم وصانعو
اإلعالمي. منتجهم يف يظهر الذي الواقع تصوير نوع عىل تؤثر

اإلعالم يُحللون الذين الباحثون أجراها التي واألبحاث التنظري من كبري قدر هناك
شخٍص أي يتوقع لم وتوضحه. االستنتاج هذا تدعم التي املختلفة املجاالت من كثرٍي يف
تنشأ ومعانيه. التمثيل طبيعة من ليس هذا ألن تماًما؛ «واقعية» التمثيالت تكون أن
للعديد ووفًقا املستويات من العديد عىل للتأويل قابلة وهي التأويل، خالل من املعاني
وهذا أيًضا. مستوياٍت عدة عىل تأثريها التمثيالت تمارس ولذلك، النظر؛ وجهات من
تحيز أو نظر» «وجهة كشف محاولة من طائل ال أنه يعتقدون الباحثني بعض يجعل
املحددة التفسريات اختبار عىل الباحثون هؤالء يحثنا ذلك، من بدًال معني؛ إعالميٍّ منتٍج
قراءتنا توضح ذلك، مع معينة.4 اجتماعيٍة فئاٍت من محددون أعضاء قدَّمها التي فحسب
أيديولوجيًة هاٍت توجُّ بالفعل تتضمن معينًة إعالميًة منتجاٍت أن «الحبىل» لفيلم الدقيقة

إنكاره. يمكن مما ببساطٍة أوضح محددًة
للتمثيل املعقدة الطبيعة من الرغم عىل إنه غرينا)5 (وكثريون نحن نقول لذلك،
أحيانًا ى يُسمَّ ما عىل التعليق املتمرسني اإلعالم ومستهلكي لباحثي املمكن فمن واملعاني،
األكثر التفسري إىل ببساطٍة املهيمن» «املعنى يشري ما. نصٍّ أو لتمثيٍل املهيمن» «املعنى
عىل لذلك، معينًا؛ اجتماعيٍّا موقًعا يشغلون الذين األشخاص غالبية ستقدمه الذي احتماًال
«الحبىل» فيلم يقرأن قد املتزوجات غري املتدينات النساء أن من الرغم عىل املثال، سبيل
غري والنساء الرجال فإن الزواج، قبل العالقات مخاطر حول تحذيرية حكاية بوصفه
كوميدي فيلم مجرد أنه عىل نفسه الفيلم يقرءون ربما تدينًا األقل العلمانيني املتزوجني
من الفيلَم النسوية، للمبادئ اعتناًقا األكثر اآلخر، البعُض ينتقد ربما ذلك، مع خفيف.
يجدن الالتي املتزوجات غري للنساء املتاحة للخيارات تمثيٍل سوء أنه عىل رؤيته خالل

له. مخطٍط غري حمٍل مواجهة يف أنفسهن
العديد أن إظهار هي اإلعالمية الدراسات قدمتها التي املهمة املساهمات إحدى
التي وفرًة األكثر تلك أي شعبية؛ التمثيالت أكثر الخصوص، وجه عىل — التمثيالت من
نحو معينٍة بطرٍق منتظٍم نحٍو عىل ه تتوجَّ معانَي تُنِتج — املهيمن اإلعالمي النظام ينتجها
ويكمن مختلفة. اجتماعيٍة مجموعاٍت عدة أعضاء من نفسها القراءات مجموعة استدعاء

«األيديولوجية». مصطلح قلب يف أيًضا للتحديد والقابل املنهجي ه التوجُّ هذا مفهوم
خفية تظل التي االفرتاضات إىل يشري بأنه سابًقا «أيديولوجية» مصطلح عرَّْفنا
ونؤكد أكثر، التعريف هذا نوسع أن هنا ونود يتلقاه. أو إعالميٍّا ا نصٍّ املرء يشاهد عندما

112



الشائعة الثقافة دراسة

منهجيًة توجهاٍت تقديمها عند ن تتضمَّ صوٍر من تتكوَّن اإلعالم يف األيديولوجية أن عىل
تميز التي والسياسية واالجتماعية االقتصادية السلطة ببنى صلٍة ذات تكون أن يمكن
بعض دعم نحو الصور هذه تميل البنى. هذه عن تنتج التي املساواة وعدم املجتمع،
تدعم ما وكثريًا — غريها دون معينة نظر وجهات — الواقع ماهية حول النظر وجهات
االجتماعية أو االقتصادية السلطة مناصب يحتلون الذين أولئك ومنظور النظر وجهات
التي وتلك اإلعالم يف األيديولوجية النظر وجهات بني فالعالقة ذلك، مع السياسية. أو
هذه دراسة وتنطوي بسيطة. ليست معنٍي مجتمٍع يف األوقات من وقٍت أي يف تسود
يف تأويلها يمكن نظٍر وجهات وأي نظٍر وجهات أي يحمل من «تحليل» عىل العالقات

املختلفة. اإلعالم منتجات
للصور األيديولوجي الجانب يشري سابًقا، املذكور «الحبىل» فيلم يف املثال، سبيل عىل
كوميديٍّ كفيلٍم إما الفيلم يقرءون سوف املشاهدين معظم أن إىل الفيلم يحتويها التي
ممارسة تجنُّب إىل الحاجة حول تحذيريٍة كحكايٍة «أو» الشباب، بني الزواج حول خفيٍف
املؤيدين تأويل فهي وصوره للفيلم لة» املفضَّ «غري القراءة أما الزواج. قبل الجنس
ملعضلة للتطبيق قابٍل كخياٍر اإلجهاض تقديم لعدم الفيلم سينتقدون الذين للنسوية،

التالية: القضايا عىل النسوي الناقد سريكز أليسون.

الفيلم. طوال «إجهاض» كلمة نطق عدم
انتقاص خالل من مقبول، غري إجراءً باعتباره مباٍرش غري نحٍو اإلجهاضعىل إىل اإلشارة
نفسها، اإلجهاض كلمة استخدام دون به تويص التي أليسون، والدة من الفيلم
الكلمة استخدام يف رغبته عدم مع اإلجهاض مناقشة بن صديق محاولة خالل ومن

االعتبار. يف الخيار وضع أليسون رفض خالل ومن نفسها،
املحتمل غري التصوير عرب االعتبار من املهنية أليسون حياة عىل الحمل تكلفة إسقاط

املهنية. لحياتها دفعة أنه عىل لحملها
أليسون. ملعضلة األمثل الحل باعتبارها التقليدية النواة األرسة تقديم

من كثريًا ويستهلكون وقتهم من الكثري اإلعالمية الدراسات متخصصو يقيض
وتفسريات وتمثيالته، املجتمع من كلٍّ يف لة املفضَّ النظر وجهات اكتشاف يف طاقتهم
يجد األحيان، من كثرٍي يف النصوص. هذه يُعدون الذين أولئك ِقبل من الخيارات هذه
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أن من الرغم عىل أنه لتوضيح التلقي» «دراسات عىل يعتمدون أنفسهم الصور محللو
أو املشاهدين أو القراء فإن «مهيمنًا»، للنص معينًا واحًدا تفسريًا يجدون ربما املحللني
من العديد ويوجد مختلف. نحٍو عىل نفسه النص يفرسون األحيان بعض يف املستخدمني
من سلسلٍة أمام مختلفٍة نصوٍص انفتاح يوضح السابقة دراساتنا يف الكالسيكية األمثلة

املتنافسة. التفسريات
لباحثة الرومانسية» الروايات «قراءة الرائد العمل هو الدراسات هذه عىل األمثلة أحد
تفسري من الرغم عىل أنه رادواي وجدت .(١٩٨٤) رادواي جانيس األمريكية اإلعالم
محبي فإن خانعات، ضعيفاٍت نساءٍ قصص تروي أنها عىل الروايات لهذه الباحثني
ويحبون ومستقالت، وقويات ملهمات ذلك من العكس عىل بطالتها يَرْون األعمال هذه
طريقة حول رادواي دراسة فتحْت الصفات. هذه عىل تؤكد التي الرومانسية الروايات
أن عن كاشفًة النيص، للتحليل تماًما جديًدا مساًرا الروايات لتلك الفعيل الجمهور ي تلقِّ
الباحثون يعتقده كان عما تماًما مختلفٍة نظٍر لوجهة عرضة كانت الرومانسية الروايات
الروايات قراء بدأ ثقافتنا، يف انتشاًرا أكثر النسوية األفكار أصبحت وبينما سابًقا.
بدًال مستقالت، قوياٍت بطالٍت عن باحثني نسوية، نظٍر وجهة من قراءتها يف الرومانسية
املعاني أنه عىل إليه يُنظر كان وما األقوياء. الرجال رهن دمَّ الالتي الضعيفات النساء من
املرأة لقوة املعادية الرسائل املثال، سبيل (عىل الرومانسية الروايات يف الكامنة السائدة
كثرٍي يف واملحبون القراء يراها التي املعاني أنواع تخالف أنها فعليٍّا اكتُِشف واستقاللها)

تماًما. معاكسًة قراءاٍت كانت ما غالبًا والتي الروايات، هذه من
من الثالثة» «املوجة بأنها البعض ِقبل من الجديدة النسوية النظر وجهات ُوصفت
العالقة يف كليٍّا النظر املوجة هذه أعادت لقد النسوية». بعد «ما حتى أو النسوية الحركة
واملعاني واألفكار جهة، من الشعبية الثقافة أشكال من وغريه الرومانيس األدب بني
التي التلقي دراسات من وغريها الدراسة هذه نتائج ضوء يف األخرى، الجهة من النسوية
الراهن الوقت يف الباحثني بعض ويتحدث النصوص.6 لهذه املنفتحة الطبيعة أوضحت
النسوية.7 للثقافة الثالثة املوجة من يتجزأ ال جزءًا يعد الذي الجديد، الفتيات» «أدب عن
املالبس أو الرومانسية مثل التقليدية األنوثة كماليات فإن تلك، النظر لوجهات ووفًقا
الفساتني أو العايل الكعب ذات األحذية مثل بالجنس االرتباط الشديدة أو للغاية األنثوية
إعادة يمكن — النسوية للحركة الثانية املوجة رفضتها التي — الصدر عند املفتوحة
األفالم أو الروايات إىل النظر يمكن نسوية. معانَي وإعطاؤها النساء ِقبل من تفسريها
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النساء، لقمع املصنَّعة األبوي املجتمع كمنتجات ال املرأة»، «ثقافة من كجزءٍ الرومانسية
االرتباط الشديدة أو األنثوية املالبس رؤية ويمكن النسوية. مؤيدو قبُل من ها فرسَّ كما
يف طويلٍة لفرتٍة ُقمعت التي للمرأة، الجنسية الحياة عن ونسويٍّ نشٍط كتعبرٍي بالجنس

ثقافتنا.
يف نجدها اإلعالمي للنص املتعددة التفسريات توضح أخرى كالسيكية حالة َة ثَمَّ
إن (أول العائلة» يف يشء «كل الشهري التليفزيوني املسلسل عىل أُجريت التي التلقي دراسة
كوميديا نوع إىل وينتمي العرشين القرن سبعينيات يف لري نورمان كتبه الذي فامييل) ذا
وا فرسَّ الذين اإلعالم، مجال يف الباحثني من لكثرٍي واضًحا الليربايل لري منظور بدا املوقف.
— رصاحة جنسيٍّا واملتحيزة العنرصية الرئيسية الشخصية — بانكر أرتيش شخصية
الرصيحة، املسلسل بليربالية دفع الذي النقاد حكم من النقيض وعىل نقدي. منظوٍر من
وخوفه الجنس أساس عىل وتحيُّزه بانكر أرتيش لعنرصية لعرضه نظًرا راديكاليته، بل
الجمهور دراسات فإن ساخر، منظور من عامًة املحافظ السيايس وتوجهه املثليني من
أرتيش أحبوا املشاهدين من الكثري أن عن كشفت للمسلسل الفعيلَّ َي التلقِّ تناولت التي
بدا ما مع ومتناقضة لري لنوايا معارضة النتائج هذه بدت بالتقليد. جدير أنه وشعروا
العنرصية واملعتقدات التوجهات لعرض املسلسل لصانعي «واضحة» نية أنه للباحثني

.(١٩٧٤ وروكيتش (فيدمار نقدية صورة يف الجنس أساس عىل واملتحيزة
املتعددة املعاني حول حداثًة أكثر مثاًال ،٢٠٠٦ ُعرضعام الذي «بورات»، فيلم يقدم
للنقاد، (وفًقا يبدو ما عىل كوهني بارون ساشا الفيلم مؤلف كان املختلفة. للنصوص
واألحكام التوجهات ألنواع نقًدا الفيلم يكون أن يقصد املقابالت) يف نفسه وكوهني
بورات الرئيسية الشخصية أوضحتها التي الواعية وغري واملتحاملة الجاهلة السابقة
بخريطة األمريكيني معظم جهل الفيلم، سياق يف غالبًا، بورات يكشف للعيان. وأظهرتها
شخصية يف كوهني الفيلم ويقدم األخرى. للشعوب والسيايس االجتماعي والواقع العالم
حول وثائقيٍّ فيلٍم لتصوير املتحدة الواليات إىل أُرسل كازاخستاني تليفزيوني مراسٍل
صحيٍح غري نحٍو عىل كازاخستان الفيلم ر يُصوِّ األمريكية. والثقافة األمريكي املجتمع
التليفزيوني املراسل شخصية هي تماًما خيالية شخصية ويخلق ومتخلفة متعصبة كدولٍة

بورات.
بورات أن يعرفون ال حقيقيني أمريكيني مع واقعيٍّ نحٍو عىل «بورات» فيلم ُصور
ردود وتُشكِّل شخصياته. هم أمريكيٍّا فيلًما يمثل — املمثل — كوهني الواقع يف هو
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أحكامهم من وكثري الفيلم، من الكوميدي الجانب الخيالية شخصيته حيال أفعالهم
ر يُصوِّ كوهني أن بدا حني يف املصورة. املشاهد يف مسجلة بكازاخستان وجهلهم السابقة
يعيشون بمن وجهلهم األمريكيني لدى السابقة األحكام عن للكشف محاولٍة يف الفيلم هذا
املستلَهم اإلعالمي واالهتمام النقدية الدراسات يف أدلة فهناك العالم، من األخرى األجزاء يف
يشرتكون ربما الذين — للفيلم الفعليني املشاهدين من العديد أن عىل الفيلم نجاح من
كشخصيٍة غالبًا بورات شخصية رأَْوا — الشخصية تعتنقها التي السابقة األحكام يف

.(٢٠٠٦ (كالوانس ا حقٍّ ومحبوبٍة ظريفٍة
تاريخ ذكر يعد ولذلك، اإلعالم؛ ي تلقِّ مسألة تعقيد مدى توضيح يف األمثلة هذه تبدأ
تأثري خضع وقد الفصل. هذا ألهداف مفيًدا اإلعالم ي تلقِّ حول الباحثني لنتائج موجز
مناقشٍة طرح املفيد من وسيكون املختلفة، الطرق من بالعديد للتقييم الشعبي اإلعالم
الدراسات ملجال يمكن ما تحديد أجل من املوضوع لهذا الباحثني تناول لطريقة وجيزٍة

بالضبط. املسألة هذه بشأن تقديمه اإلعالمية

تاريخية نبذة التلقي: ودراسة اإلعالمية الدراسات (2)
والنتائج األساليب عن

يف به. خاصٍّ كامٍل كتاٍب مللء بالتأكيد يكفي اإلعالم، ي تلقِّ موضوع عن الكثري ُكتب
الفكر انتقل وقد تحديًدا.8 املوضوع هذا عىل ركزت التي الكتب من العديد أُلِّف الواقع،
ى يُسمَّ الذي الحافز/االستجابة نموذج — اإلعالم لتلقي املبسطة النظرية من العلمي
سائًدا كان والذي الجلد»، تحت الحقنة «نظرية أو السحرية» الرصاصة «نظرية أحيانًا
بكثرٍي تعقيًدا أكثر مفاهيم إىل — (١٩٦٠ (كالبر اإلعالمية للدراسات األوىل السنوات يف
ليفنجستون ،١٩٨٨ (ألور واملستخدمني املشاهدين إىل املعني اإلعالم توصيل كيفية حول
لدراسات تعمًقا أكثر ملناقشاٍت الطريق سيمهد الرحلة لهذه املوجز والتناول ٢٠٠٣ب).

الجديدة. اإلعالم بيئة يف التلقي
هذه وأن املعلومات، يقدم اإلعالم أن تخيل اإلعالم ي تلقِّ حيال القديم التفكري
البسيط النموذج هذا ومستخدميه. مشاهديه يف بشدٍة ذلك بعد تؤثر املعلومات
الرسالة حافز بني الفرديَّ املتلقَي وضع النفس، علم من املأخوذ للحافز/االستجابة،
للغاية بسيطٌة نظٍر وجهُة السحرية» الرصاصة «لنظرية كان لها. واالستجابة اإلعالمية،
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والفئات األفراد وطريقة الجماهريي اإلعالم يف املقدمة املعلومات نوع من كلٍّ حول
املتعددة الطرق عىل الرتكيز من فبدًال املعلومات؛ هذه من املعاني استخراج يف االجتماعية
التي املتعددة املعاني ثَمَّ ومن املعلومات، من نوٍع أي تفسري خاللها من يمكن التي
من بسيًطا نوًعا تتصور السحرية الرصاصة نظرية فإن املعلومات، تلك تحملها قد
الذين أولئك يف «حقنها» طبًعا) مجازيٍّ نحٍو (عىل ذلك بعد يمكن التي املعلومات
كان ثَمَّ ومن النقاش؛ موضوع اإلعالمية الوسيلة يستخدمون أو يشاهدون أو يقرءون
تأثروا شاهدوا أو قرءوا أو استمعوا الذين فاألشخاص بسيطة؛ قضية اإلعالم تأثري

للقياس. قابلٍة واضحٍة بطرٍق لإلعالم بتعرُّضهم
تقييٍم عملية عرب «الحبىل» فيلم تأثري ستعالج السحرية الرصاصة نظرية إذًا
الفيلم يقدم الفصل، هذا يف سابًقا ناقشنا (كما النص معنى تحديد فبمجرد بسيطة؛
له التعرض يؤدَي أن ينبغي بحثية)، نظٍر وجهة من رصاحًة لإلجهاض مناهًضا ا نصٍّ
اإلجهاض يف الحق ضد األمريكيني من املزيد ينقلب املثال، سبيل (عىل الرأي يف تغيرٍي إىل
أيًضا السهل من وسيكون النص). لهذا يتعرَّضون الذين املشاهدين عدد مع يتناسب بما
ويمكن املنظور. لهذا وفًقا — املثال سبيل عىل — التليفزيونية اإلعالنات تأثري قياس
املستهلكني سلوك تغيري كيفية تقييم خالل من محددٍة دعايٍة تأثري قياس ببساطٍة
ماليني أربعة ِقبل من معني غسيل ملسحوق إعالن شوهد إذا لها. التعرُّض بعد بالفعل
التغريُّ هذا فإن لبثِّه، التايل األسبوع يف للقياس قابٍل نحٍو عىل مبيعاته وزادت مستهلك،
ومن اإلعالن. لهذا املستهلكني مشاهدة إىل مبارشًة يُعزى النظرية، لهذه وفًقا السلوك، يف
غريها أو الرئاسية االنتخابات خالل االنتخابية الحملة إعالنات تقييم يمكن املنظور، هذا
الرأي. استطالعات يف املرشح موقف عىل تأثريها سياق يف مماثٍل نحٍو عىل االنتخابات من
تحت الحقنة لنظرية البسيطة الطبيعة واجهت ي، التلقِّ أبحاث من األوىل املراحل يف
الزارزفيلد درس الثالث، الفصل يف ناقشنا كما تحديًا. اإلعالم بتأثري الخاصة الجلد
الحمالت تأثريات ،(١٩٤٨) الشعب» «اختيار الرائع كتابهم يف وجوديت، وبرييلسون
بالفعل، الناخبون به يؤمن ما عززت الحملة إعالنات أن واكتشفوا السياسية، االنتخابية
وكاتز الزارزفيلد نقح الحًقا، الناخبون. يعرفهم الذين باألشخاصاملؤثرين للغاية وتأثرت
الجماهريي» االتصال مسار يف األفراد يلعبه الذي الدور الشخيص: «التأثري كتابهما يف
تأثري عرب ف يُخفَّ اإلعالم تأثري بأن السابقة الزارزفيلد نتائج (١٩٥٥ والزارزفيلد (كاتز
والزارزفيلد كاتز حدَّد التفصيل. من بمزيٍد وتناوالها املعارف، ودائرة األشخاصاملهيمنني
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واآلخرين أقرانهم بني أشخاصمؤثرون وهم الرأي»؛ «قادة ْوهم سمَّ َمن تأثري دراستهما يف
«طرق» يف مهمني كانوا الرأي قادة أن والزارزفيلد كاتز اكتشف املختلفة. املجموعات يف
من ف يُخفَّ كان ولكنه ببساطة، مباًرشا اإلعالم تأثري يكن فلم الناس؛ عىل اإلعالم تأثري

االجتماعي. تأثريهم خالل
ليس اإلعالم تأثري أن عىل األوىل التجريبية األدلة من بعًضا األعمال هذه قدَّمت
قرأ الذي اليوم فمنذ األوائل؛ اإلعالمية الدراسات باحثو يعتقد كان كما بسيطة قضية
(ويلز العوالم» «حرب الشهرية ويلز جي إتش رواية ١٩٣٨ عام ويلز أورسون فيه
غزٍو عن خرب أنه اعتقدوا ما سمعوا عندما منازلهم من املاليني وفرَّ الراديو، عرب (١٨٩٨
ويلز، حالة يف مبارشة. مسألة كان اإلعالم تأثري أن فكرة الجمهور اعتنق املريخ، من
املفرطة النظر وجهة تحدت والزارزفيلد كاتز نتائج لكن الجمهور، وصدَّق اإلعالم تحدَّث
ينقح النظرية، لهذه وفًقا طرحاها. التي الخطوتني ذي ق التدفُّ بنظرية تلك التبسيط
التي املراهقة الفتاة املثال، سبيل عىل لذلك، حدته؛ ويكرسون اإلعالم تأثري الرأي قادة
ملحادثاتها نتيجة تجاهله، أو برشائه ا إمَّ تتأثر، ربما ممزَّق جينز لبنطال إعالنًا ترى
املالبس يرتدين الالتي الصديقات مع سيما ال األخريات، صديقاتها مع املدرسة يف
حملة خالل سياسيٍّا تليفزيونيٍّا إعالنًا يرى الذي الزوج أو الفتيات، معظم تعجب التي
باإلعالن تأثُّره من أكثر ذلك بعد زوجته مع بمناقشته يتأثر ربما الرئاسية االنتخابات
بعٍض عىل بعضهم يؤثر ربما «الحبىل» فيلم يشاهدون الذين املراهقني ومجموعة نفسه،
مشاهٍد أي عىل الفيلم تأثري يتجاوز نحٍو عىل الفيلم، بعد محادثاتهم يف كبريٍة درجٍة إىل

منفرد. مراهٍق
إعالٍم كوسيلة التليفزيون دخول أثار مراحل. عدة اإلعالم يف ي التلقِّ دراسات خاضت
عىل تأثريه حول املكثفة الدراسات من سلسلًة العرشين القرن خمسينيات يف جماهريية
دراسات ركَّزت .(١٩٥٨ (هيميلفايت وفريقها هيميلفايت هيلدا يد عىل سيما ال األطفال،
من كثرٍي يف العرشين القرن وستينيات خمسينيات يف التأثري حول االجتماعية العلوم
،١٩٩٦ ماكبث ،١٩٨٦ وتريب (هودج األطفال عىل التليفزيون تأثري مسألة عىل األحيان
سيما ال السياسة، عىل اإلعالم تأثري مسألة عىل أو ،(٢٠٠٧ َووورتيال وموري بيكورا
أنَّ موقف كثريًا الدراسات هذه تتخذ أخرى، مرًة .(١٩٦٠ (كالبر االنتخابي السلوك عىل
قدرات عىل الدراسات هذه بني من يشدد ولم النطاق. واسع يكون أن يمكن اإلعالم تأثري

قليل. عدد إال نقدية معالجة املعلومات معالجة عىل الجماهري
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بالفعل دت مهَّ واإلشباعات» «االستخدامات منهج ى تُسمَّ دراسات مجموعة َة ثَمَّ
نشط الجمهور أن عىل يشدد نوع اإلعالم؛ جمهور نظريات من مختلٍف لنوٍع الطريق
أبحاث أكدت الخصوص، وجه عىل اإلعالم. لتأثري ببساطٍة خاضًعا كونه من بدًال
نفسيٍة حاجاٍت لتلبية اإلعالم استخدموا الجماهري أن عىل واإلشباعات االستخدامات
الكثري د عدَّ ه التوجُّ نظاميَّ وظيفيٍّا منهًجا املنهج وكان .(١٩٧٤ (روسينجرين مختلفة
االستخدامات أبحاث استخدمت للمستخدمني. اإلعالم قدَّمها التي املفيدة الوظائف من
أفراد استخدامات أنواع الكتشاف الرأي استطالع أساليَب رئييسٍّ نحٍو عىل واإلشباعات
التي اإلعالم وسائل من عليها حصلوا التي اإلشباعات أو اإلعالم، لوسائل الجمهور
كانت التليفزيون مشاهدة أن املثال، سبيل عىل الدراسات، إحدى اكتشفت استخدموها.
رشودر يف مقتبسة ،١٩٧٤ (جرينربج الوقت الستهالك جيدة وسيلة كانت ألنها «عادة»؛
والتي ،(١٩٨٦ (روبن أخرى دراسٍة نتائج مع النتائج هذه وتناقضت .(٤١ :١٩٩٩
بمحتوى ارتبطت التليفزيون ملشاهدة الناس تدفع التي الرئيسية األسباب أن وجدت
اختلفت وبينما معينة. بربامج وإعجابهم (٤١ :١٩٩٩ رشودر يف (مقتبسة الربنامج
التليفزيون، ملشاهدة األفراد استخدامات عىل كان الدراسات هذه كل تركيز فإن نتائجهما،

اإلعالم. وسائل من األخرى لألنواع استخداماتهم أو
أبحاث باسم معروًفا أصبح الذي املنهج نما التالية القليلة العقود مدى عىل
ع وسَّ جديدة. بطرٍق اإلعالمية الدراسات يف ي التلقِّ مجال مشكًال النشط»، «الجمهور
قدرة عىل للتأكيد واإلشباعات االستخدامات باحثي نتائج النشط الجمهور منهج باحثو
د، متعمَّ نحٍو وعىل بوعٍي واستخدامها وتفسريها اإلعالمية املنتجات تملُّك عىل الجماهري
تلك تقبَّل الجمهور كان إذا ما وحول لإلعالم، االجتماعية املعاني عىل أكثر ركزوا ولكنهم
للمعاني الجماهري «مقاومة» مفهوم وأصبح ذلك. وكيفية قاومها، أم تملَّكها أم املعانَي
إىل جزئيٍّا ذلك سبب ويرجع املنهج. هذا يف رئيسية فكرة اإلعالم وسائل يف يقابلونها التي
اجتماعية قيًما يعكس بوصفه اإلعالمي للمحتوى النقدي التفسري عىل املنهج هذا اعتماد
والعرق االجتماعية والطبقة الجنس نوع مثل الهوية بقضايا يتعلق فيما سيما ال سائدة،

الخامس. الفصل يف التفصيل من بمزيٍد سنناقش كما الجنسية، وامليول
املؤثر رادواي جانيس كتاب نرش مع النشط الجمهور أبحاث بداية العديدون يؤرخ
أرشنا، وكما سابًقا. ذكرناه الذي ،(١٩٨٤) الرومانسية» الروايات «قراءة ١٩٨٤ عام
التي كبريٍة بأعداٍد املبيعة الرومانسية للكتب النسائي الجمهور تفسري رادواي درست
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النسوية التفسريات عكس عىل — إليها توصلْت التي النتائج إحدى كانت يُْحِببْنَها.
ومسيئة جنسيٍّا متحيزة أنها عىل الرومانسية الروايات إىل نظرت التي وقتها الشائعة
وَجْدَن معهنَّ حواًرا أْجَرْت الالتي الرومانسية للروايات النسائي الجمهور أن — للمرأة
نسوية. أنها عىل منها العديد َن وفرسَّ الروايات، تلك يف للنسوية ومؤيدات قويات بطالت
الروايات هذه جمهور أن وهي أخرى؛ نتيجٍة عن كذلك رادواي دراسة وتمخضت
عن بعيًدا ألنفسهن، بمساحٍة الة الفعَّ املطالبة أجل من لها قراءتهن وقت استخدمن
املنزلية األعمال منهن كثرياٍت إىل بالنسبة تتضمن والتي العمل، أليام املتعددة املطالب
ملنهج الرئيسية الركائز النتيجتان هاتان دعمت وبالفعل، اليوم. مدار عىل األطفال ورعاية
الثقافية، الناحية من ساذجاٍت الرومانسية الروايات قارئات تكن لم النشط. الجمهور
كنَّ ذلك، من بدًال عقيمة. رومانسيٍة أوهاٍم يف أنفسهن يغمرن أن لدرجة بالكتب متأثراٍت

لهن. جاذبيًة الكتب أكثر سَكنَّ قويات بطالت من قدوًة بوعٍي يصنعن
استحوذت الجماهري أن اإلعالمية الدراسات باحثي من كبري عدد وجد رادواي، وبعد
أو ضارة أنها يُعتقد كان التي اإلعالمية املنتجات من العديد عىل فعاٍل نحٍو عىل
وليبيس ،(١٩٩١) وبرس ،(١٩٩٤ ،١٩٩٠) وبراون ،(١٩٨٥) آنج درس بقوة. مؤثرة
النساء استحواذ كيفية (١٩٩٨ وليبيس ليفنجستون أيًضا انظر .١٩٩٤) وليفنجستون
لدى رادواي ناقشتْها التي لتلك مشابهٍة بطرٍق االجتماعية التليفزيونية املسلسالت عىل

الرومانسية. الروايات ُقرَّاء
من (١٩٧٨ وهارتيل فيسك أيًضا وانظر .١٩٩٤ ،١٩٩١) فيسك أعمال أصبحت
األكثر التعبري يكون وقد واسع. نطاٍق عىل قراءًة النشط الجمهور ُمنظِّري أعمال أكثر
العاشقات الشابات تحدُّث لطريقة فيسك وصف هو النشط الجمهور موقف حول شهرًة
مادونا بأن عام شعور هناك كان حني ففي ورسالتها؛ صورتها عن مادونا البوب لفنانة
العديد أن فيسك اقرتح العلني، الجنيس باالستعراض تتسم نسويٍة غري صورة تقدم
حياتها زمام تملك قويٍة المرأٍة نسويٍة كصورٍة الواقع يف إليها ينظرون محبيها من
عىل تنطوي ملادونا النسوية الجماهري تفسريات مالحظة إن .(١٩٩١ (فيسك الجنسية
األنثوية الصورة من صورتها وتحويل إعالمية، وصورة ُفرجة كونها يف النظر إعادة
تتحدَّى صورة إىل بالجنس، وربطها األنثى تشييء عىل تعتمد التي السائدة، التقليدية

السائدة. اإلعالمية الصور يف ذاتها حد يف القيم تلك
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مقارنة اختبارات إجراء عرب النشط الجمهور نظرية (١٩٩٣) وكاتز ليبيس ع وسَّ
يُقرأ «داالس» االجتماعي األمريكي املسلسل أن واكتشفا العالم، حول مختلفٍة أماكَن يف
السياقات يف مختلفٍة عرقيٍة خلفياٍت من املشاهدين ِقبل من مختلٍف نحٍو عىل ويُقيَّم
اليابانيني واملشاهدين إرسائيل، يف واليهود العرب املشاهدين دَرَسا (إذ املختلفة الوطنية
سبيل عىل نفسها). التليفزيونية النصوص جميعها شاهدت أخرى وجماعات اليابان، يف
كان الذروة وقت يُعرضيف الذي االجتماعي التليفزيوني املسلسل أن من الرغم عىل املثال،
اليابان. يف ينجح لم املسلسل فإن وإرسائيل، املتحدة الواليات يف فائقٍة بشعبيٍة يحظى
لدى الثقافية التوجهات أن إىل جزئيٍّا يرجع هناك املسلسل فشل أن دراستهم وكشفت
من بقليٍل األرسة يف سنٍّا األكرب األفراَد النساءُ تُعاِمل أن تقبُّل عدم إىل أدَّت اليابانيني

املسلسل. يف يحدث كان كما االحرتام،
ولويس ،(١٩٩٢) سميث وبيكون ،(٢٠٠٦ ،١٩٩٢) جنكينز مثل علماء درس
املختلفة، اإلعالمية النصوص عىل النشط واستحواذهم املعجبني مجموعات (١٩٩٢)
وتناولت النشط. الجمهور باحثي بني كبريًا فرعيٍّا موضوًعا املعجبني ثقافات وأصبحت
املسلسل عشاق استحواذ طريقة بالتفصيل سميث بيكون وكميل جنكينز من كلٍّ أعمال
ومبدٍع نشٍط نحٍو عىل — طويلة لفرتٍة عرضه استمر الذي — تريك» «ستار التليفزيوني
تخيُّل وكان تخيُّلها. وإعادة كتابتها، وإعادة الدرامية، وحبكته املسلسل لشخصيات
املعجبون أعاد التي النصوص يف رئيسيٍّا موضوًعا وسبوك كريك بني ِمثْليَّة عالقة وجود
يف وردت كما القصص يف الواضحة املعاني عن كبريًا وخروًجا توسًعا وميز كتابتها،

الشعبية. ذات التليفزيونية املسلسالت
املهمة. النواحي بعض يف والزارزفيلد كاتز نموذج النشط الجمهور منهج دعم
تُحوِّل ال شاملة؛ ليست اإلعالم تأثريات أن فكرة يف كالهما املنهجان يشرتك بالتأكيد،
أولئك لكن السلبيني، «السذج» من مجموعٍة إىل اإلعالم وسائل مستخدمي أو املشاهدين
الجماهريية اإلعالم وسائل من املختلفة لألنواع االجتماعية األرضار عىل ركزوا الذين
بعض شأن من تقلل أنها يبدو إذ املناقشات؛ هذه من األحيان بعض يف باالنزعاج شعروا

الجماهريية. اإلعالم وسائل النتشار املحتملة الضارة االجتماعية اآلثار
اإلعالم؛ لتأثري الجمهور مقاومة عىل الالزم من أكرب تركيز أنه رأَْوا ما عارضآخرون
علماء اكتشفها التي األدلة بعض عىل وكذلك وكاتز، الزارزفيلد أعمال حيال فعٍل رد ففي
االنتخابية، والخيارات السلوك عىل السياسية للدعاية املحدود التأثري بشأن السياسة
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ترى «ال أنها مؤكًدا لإلعالم، املحدود التأثري نظريات جيتلني تود االجتماع عالم عارض
أنحاء جميع يف اإلعالم وسائل انتشار حقيقة أن عىل وشدَّد ،(١٩٧٨) الكربى» الصورة
رأي وهو ناقصة. تكون أن املحتم من تأثريها لعزل محاولٍة أي أن إىل تشري ثقافتنا
للسيطرة خاضعٍة دراساٍت إجراء استحالة إن الجديدة. اإلعالم بيئة عىل أكثر ينطبق
عىل الحصول إمكانية دون حالت تشبًعا أقل بمجتمٍع إعالميٍّا املشبع مجتمعنا تقارن
اإلعالم باحثو ُمنح وهكذا اإلعالم. لتأثري الفعيل املجال حول دقيقٍة أكاديميٍة معلوماٍت
إجراء من بدًال عموًما، اإلعالم تأثري حول واملجردة البسيطة النظريات» «وضع حرية
معينٍة جوانَب عىل املحدد الفعيل التأثري حول للسيطرة الخاضعة والدراسات األبحاث
مرتدًدا األوقات بعض يف االجتماعية العلوم مجتمع هذا جعل وسلوكياتنا. معتقداتنا من
من العديد أشار ذلك، ورغم الجد. محمل عىل اإلعالمية الدراسات مجال نتائج أخذ يف
يؤخذ أن يجب اإلعالم تأثري حول التنظري أن إىل البارزين اإلعالمية الدراسات باحثي
مرًة الوراء إىل إعادته يمكن ال الذي إعالميٍّا، املشبع املجتمع حالة يف الجد محمل عىل
العلوم بني معلًقا اإلعالمية الدراسات مجال يبقى لذلك، ونتيجًة .(٢٠٠٧ (جيتلني أخرى

املجالني. من مجاٍل كل يف بقوٍة قدميه إحدى مثبتًا االجتماعية، والعلوم اإلنسانية
منظور تأثري (١٩٩٩ وكول برس ،١٩٩١) نرشها السابق برس أعمال توضح
الربامج دراسة يف النشط. الجمهور ملنهج املخفف استخدامها يف النظري جيتلني
االجتماعية الطبقات مختِلف من النساء أن وجدت الذروة، وقت يف تذاع التي التليفزيونية
الالتي النساء وكذلك ،(١٩٩١) سواء حدٍّ عىل عليها ويستحوذن بها يتأثرن واألعمار
سبيل عىل .(١٩٩٩ وكول (برس اإلجهاض مسألة حيال مختلفًة نظٍر وجهاِت يحملن
رة املصوَّ األَُرس معظم أن بحقيقة تأثرن العاملة الطبقة نساء أن برس وجدت املثال،
الطبقة أو الوسطى الطبقة من كانت الذروة وقت يف تذاع التي التليفزيونية الربامج يف
من املستوى هذا املطاف نهاية يف سيحققن بأنهن االعتقاد إىل دفعهن التأثري وهذا العليا.
لدى املوجودة املهنية واملهارات التعليمي للمستوى نظًرا واقعي غري اعتقاد وهو الثراء.
التي الصور عىل اعرتضن آخر، صعيٍد عىل ذلك، مع قابلتهن. الالتي النساء من العديد
أن النساء إحدى اعتقدت املثال، سبيل فعىل العاملة. الطبقة لحياة التليفزيون يقدمها
االسم، بهذا مسلسٍل يف ظهرت والتي العاملة، الطبقة إىل املنتمية أليس النادلة شخصية
غري نحٍو عىل مرتٍب منزٍل يف تعيش كانت إذ كثرية؛ نواٍح يف واقعيٍة غري صورة هي
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(يف كوسبي عائلة تجد لم أنها إال زبائنها، أمام رئيسها عن بوقاحٍة وتتحدث مناسب،
من قليٍل عدٍد حالة عكست أنها من الرغم عىل واقعية، غري الكوميدي) كوسبي مسلسل
الطبقة نساء اهتمت املقابل، يف الوقت. ذلك يف األفريقية األصول ذات األمريكية العائالت
رة املصوَّ املرأة كانت فإذا يرينها؛ كن التي الجنس بنوع الخاصة بالصور أكثر املتوسطة
مثل نمطية «أنثوية» سلوكيات وتُظهر وشقراء، وبيضاء نحيفة التليفزيون شاشة عىل
الجوانب هي التليفزيونية الصور من الجوانب هذه كانت املفرط؛ «اللطف» أو السلبية

أكرب. نحٍو عىل املجموعة هذه تناقشها التي
من الرغم عىل — تأثري فرض اإلعالم بإمكان يزال ال بأنه االعرتاف نحو النزعة هذه
يف الحالية التلقي أبحاث من لكثرٍي اتجاًها تُمثِّل — نشًطا يكون ما غالبًا الجمهور أن
النظريات مع النشط الجمهور نظرية رؤى بني الجمع إىل تميل والتي اإلعالمية، الدراسات
َووود وثوميم، سكيجز، وجدت األخرية، اآلونة يف املثال، سبيل فعىل اإلعالم. لتأثري األخرى
العاملة الطبقة نساء بني التفرقة أشكال الحقيقة يف يعزز الواقع تليفزيون أن (٢٠٠٨)
برنامج بحثنَها التي الربامج وشملت إنتاجها. إعادة عىل ويساعد الوسطى، والطبقة
من لفرتٍة الزوجاِت األُرس تتباَدل فيه الذي الربنامج سواب)؛ (وايف الزوجات» «تباُدل
وتقاليدهم وأطفالها زوجها مع وتتعامل أخرى، امرأٍة أرسة يف الزوجة فتعيش الوقت،
تكوين عىل األخرى الربامج من وغريه الربنامج هذا يركز املنزلية. واألعمال العائلية
التي القصة من كجزءٍ واضٍح نحٍو عىل الوسطى الطبقة قيم تتبنَّى لشخصيٍة النساء
تدعمها ما غالبًا التي القيم من منزعجاٍت العاملة الطبقة نساء كانت الربنامج. يرويها
وأطفاٍل منضبطة، وأرسٍة ناجحة، عاملٍة أُمٍّ عىل اشتملت التي القيم وهي الربامج؛ هذه
هذه حول الربامج هذه اعتنقتها التي النظر وجهة عىل اعرتضن فقد هادئني؛ متفوقني
يف كانت ولكنها النساء، إىل بالنسبة محبوٍب نحٍو عىل رة مصوَّ كانت والتي األنشطة،
هؤالء وأعرب العاملة. الطبقة نساء تعتنقها التي القيم من للعديد االنتقاد شديدة الواقع

بينهن. وفيما الباحثني مع املناقشات يف نشٍط نحٍو عىل اآلراء هذه عن النساء

خاتمة (3)

الالزمة األدوات لنا تُقدِّم اإلعالمية الدراسات مجال يف الصور وتحليل التلقي دراسات
واالقتصادية واالجتماعية التاريخية التحليلية األُُطر وتطبيق املنطقية، قراءاتنا لتجاوز
تحليًال وتحليلها نراها التي اإلعالم صور تأطري عىل تساعدنا والتي وغريها، واألدبية
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من املختلفة األشكال لدراسة ا خاصٍّ اهتماًما اإلعالمية الدراسات باحثو أَوَىل وقد نقديٍّا.
العلوم من واقرتاًضا عقود. مدى عىل اإلعالمية التمثيالت عىل أثَّرت التي املساواة عدم
والطبقة والعرق الجنس نوع عقود عدة منذ حددت التي — االجتماعية والعلوم اإلنسانية
تناول — الفوارق حولها تتجمع تقسيمات أو فاصلة خطوط كأربعة الجنسية وامليول
األنواع هذه عىل املحافظة يف اإلعالم مساهمة طريقة بالدراسة اإلعالمية الدراسات باحثو
األعمال من سلسلًة الخامس الفصل يف نتناول وسوف واستنساخها. الفوارق من املختلفة
يف الفوارق حول منظورنا تطوير يف يسهم منها كلٌّ املجال، هذا يف الرئيسية واملناهج

وتغيريها. عليها الحفاظ يف اإلعالم مساهمة وكيفية املجتمع،
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الخامس الفصل

االجتامعية الفوارق دراسة

الجنس ونوع الجنسية وامليول والعرق الطبقة
اإلعالمية الدراسات يف

واإلعالم الجنسية وامليول والطبقة والعرق الجنس نوع لصور النقدية الدراسة لدى
من كثريًا املجال هذا يف الباحثون كرس فقد اإلعالمية؛ الدراسات مجال يف طويل تاريخ
والتليفزيون السينما يف القضايا هذه تصوير يف التحيزات تاريخ رشح أجل من الجهد
مثل حاليٍّا، الجديدة التكنولوجيات استخدام يف التحيزات تلك تحليل أجل ومن واإلذاعة،
لكل عموًما املهم من ويعد الجديدة. اإلعالم بيئة تميز والتي املحمول، والهاتف اإلنرتنت
بيئتنا بفهم مرتبطًة النتائج تلك تظل وأن النتائج، هذه يعرف أن مجتمعنا يف شخٍص
تزال وال تغريت السائدة اإلعالم وسائل أشكال أن ورغم باستمرار. املتغرية اإلعالمية
مستمرة خْلقها يف اإلعالم وسائل ساعدت التي النمطية القوالب أن إىل العديُد يشري تتغري،

مقلق. نحٍو عىل بقوٍة
االجتماعية للفوارق اإلعالم تمثيل طريقة حول العلمية النتائج الفصل هذا يف نتناول
ونوع االجتماعية بالطبقة يتعلق فيما سيما ال — االجتماعية القهر وأشكال املختلفة،
حول الختامية للمناقشة أساٍس تشكيل أجل من — الجنسية وامليول والعرق الجنس
اإلعالمية للبيئة العلمية املفاهيم يف االجتماعية الفوارق بدراسة االستعانة بدأنا أننا كيف

الجديدة.
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نقدي منظور من اإلعالمية الدراسات يف االجتماعية الفوارق (1)

بي إتش شبكة عىل ُعرض الذي التليفزيوني املسلسل — واير) (ذا ت» «التنصُّ حالة تعد
يف التليفزيونية الربامج عىل ممتاًزا مثاًال — ٢٠٠٨ عام حتى واستمر ٢٠٠٢ عام أوه
التقيُّد دون ويستند، بالتيمور مدينة يف املسلسل أحداث تدور الحالية. اإلعالمية البيئة
يف املخدرات وتجار للرشطة الحقيقي الوضع ران يصوِّ واقعيَّني كتابنَي إىل بالتفاصيل،
يف األحداث تصوير طريق عن الواقعية اكتساب املسلسل حاول املدن. يف الفقرية األحياء
سجناء بينهم من ممثلني، ليسوا أشخاًصا أدواره من لكثرٍي واختار بالتيمور، يف موقٍع
كثريًا فيه واملشاركني املسلسل مظهر اختلف لذلك، ونتيجًة سابقون؛ مخدرات وتجار

.(1-5 شكل (انظر الرائجة التليفزيونية للمسلسالت التقليدي الشكل عن

األول املوسم من األوىل للحلقة أوه بي إتش من امللخصالرسمي
«الهدف» بعنوان «التنصت» ملسلسل

جونسون كالرك إخراج:

برينز وإد سايمون ديفيد قصة:

سايمون ديفيد سيناريو:

دانجيلو الشاب املخدرات تاجر محاكمة عىل بالتيمور، يف قتل جرائم محقق ماكنولتي، جيمي يمر
ضده. الشهادة عن الشهود عزوف بسبب بُرِّئ الذي باركسدال،

املخدرات، مكافحة قسم محققة ِجِريْجز، «كيما» شاكيما تُفتش املدينة، من اآلخر الجانب عىل
مسدَسني وتجد الرجال، زمالئها من أدقَّ تفتيًشا مخدراٍت تاجر عىل قبٍض عملية يف أُوقفت سيارًة

الخلفي. املقعد يف مخبَّئنَي آخَرين

املخدرات، عالم أباطرة أحد باركسدال، آفون ه، عمَّ ألن باركسدال؛ محاكمة يتابع ماكنولتي كان
مالحقتهم. تمنع لدرجٍة للغاية مشغولة كانت الرشطة قوة إن املحكمة قاعة يف للقايض ويقول
حول تقريٍر إلصدار لضغوٍط يتعرض اآلن فهو القايض؛ إىل ثه لتحدُّ يؤنِّبه ماكنولتي رئيس
تجاه بالغضب العديد ويشعر باركسدال، ملالحقة جديدة وحدة ز تُجهَّ الوقت هذا ويف باركسدال.
ت والتنصُّ املراقبة تقنيات استخدام عليهم أن ماكنولتي يزعم املشكالت. هذه كل بدأ ألنه ماكنولتي؛
التحقيقات مكتب عميل يزور ذلك بعد لكن باركسدال. عىل القبض بهدف الهاتفية املكاملات عىل
التحقيقات مكتب استخدمها متطورة تليفزيونية تقنية عليه يعرض الذي فيتزيو، الفيدرالية

للرشطة. بعُد تُتْح ولم املخدرات، صفقات لتصوير الفيدرايل
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بما طفليه رؤية من تمنعه السابقة زوجته أن من مورالند لرشيكه الحانة يف ماكنولتي يشكو
من قبلة تتلقى حيث للمنزل؛ ِجِريجز تصل للتعرِّي. ناٍد يف مرشوبًا دانجيلو يتناول الكفاية. فيه

صديقتها.

النار ُمطلق هو باركسدال أن شهد قد الضحية كان اإلنشاءات. منطقة وسط أخرى جثة تظهر
عىل النار إطالق سبب ويدرك عليها، ويتعرَّف الجثة دانجيلو يرى القتل. بتهمة محاكمته يف

بالذنب. شعوًرا ويعاني صاحبها،

((٢٠٠٩) أوه بي إتش من مقتبسة (املصدر:

يف ويست ودومينيك ِجِريْجز، «كيما» شاكيما املحققة دور يف سون سونيا :1-5 شكل
فريمون ليسرت املحقق شخصية يف بيرتز وكالرك ماكنولتي، «جيمي» جيمس املحقق شخصية

ت». «التنصُّ أوه بي إتش مسلسل يف

عرص تميز التي التليفزيونية املسلسالت بشهرة املسلسل هذا يحَظ لم بالتأكيد
الشبكات» «عرص تعبري يشري .(١٩٩٥ سبيجل ،١٩٩٢ كونتس ،١٩٨٩ (تايلور الشبكات
عندما العرشين، القرن وثمانينيات وسبعينيات ستينيات عقود إىل عادًة التليفزيون يف

127



الجديدة اإلعالم بيئة إىل مقدمة

شبكات عىل تُبث املتحدة الواليات يف مشاهدًة التليفزيونية املسلسالت أكثر كانت
يف العرص هذا نشأ يس. بي وإن إس، بي ويس يس، بي إيه الثالث: الرئيسية التليفزيون
التليفزيونية املسلسالت كانت التي وهي العرشين، القرن خمسينيات يف مبكرٍة مرحلٍة
يف كما ٢٠٠١)؛ (ليبسيتس كبري واقتصاديٍّ واجتماعيٍّ عرقيٍّ ٍع بتنوُّ خاللها تتميز
التي ماما)، ريميمرب (آي أمي» «أتذكَّر أو جولدبريجس) (ذا جولدبريج» «آل مسلسالت
أوائل تليفزيون تال الذي الشبكات عرص أما ييل. فيما التفصيل من بمزيٍد سنتناولها
أًرسا ساحقة بأغلبية — عقوده معظم خالل — صوَّر فقد العرشين، القرن خمسينيات
«أشخاص وصفها الباحثون يحب كما أو غالبًا، متماسكة الوسطى الطبقة من بيضاء
يف كبريًا سببًا الرعاة ضغط كان .(١٩٩٥ (سبيجل سعيدة» مشكالٍت يعانون سعداء
بدًال املتوسطة، الطبقة من املورسة األمريكية باملنازل منتجاتهم ترتبط أن أرادوا إذ هذا؛
أو هانيمونرز) (ذا «العرسان» مثل مسلسالت صورتها التي الفقرية املجموعات من
النزعة وتعزيز املنتجات بيع عىل تساعد أن املستحيل من التي جولدبريج»، «آل

االستهالكية.
(يتوافر التليفزيونية للقنوات لها املصاحب واالنتشار — الخاصة القنوات ظهور لكن
تحل الرسوم وهذه رسوم. دفع طريق عن بها تشرتك التي للمنازل فحسب منها الكثري
مختلٍف نوٍع ظهور يف تَسبَّب — التليفزيون) شبكة تدعم التي اإلعالنات عائدات محل
برامج الراهن الوقت يف نشهد ونحن الشبكات. عرص ميَّزت التي بتلك مقارنًة الربامج من
عىل املقدمة التمثيالت يف الكيل ع التنوُّ من ومزيًدا أكرب، نحٍو عىل موجهة متخصصة
لجمهور املوجهة التليفزيون برامج منتجو يتقيد وال الذروة. وقت يف التليفزيون شاشة
إىل يُضطرون فال العامة؛ للقنوات برامج بإنتاج املرتبطة باملسئوليات الخاصة القنوات
يبثون الذين املنتجني درجة بنفس مزعجة تكون أن املحتمل الصور عىل رقابة فرض

املجانية. الشبكات عىل
القنوات عىل تذاع التي املسلسالت من كثرٍي ويف «التنصت»، أوه بي إتش مسلسل يف
سعيدة»؛ مشكالٍت يعانون سعداء «أشخاص قاعدة عن خروًجا نرى األخرى، الخاصة
مصطلح بحسب الدنيا»، «الطبقات إىل ينتمون أعضاء عدة يظهر «التنصت» مسلسل ففي
ليسوا أنهم عن فضًال البيض، غري من الرئيسية الشخصيات من والعديد االجتماع، علماء
عالقة تجمعهما امرأتان هما رئيسيتان شخصيتان كذلك وتوجد الوسطى، الطبقة من
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اخرتنا األسباب ولهذه نمطية. غري بطرٍق املسلسل يف النساء من العديد ويُمثَّل ِمثْليَّة.
الفصل. لهذا املختلفة األجزاء لتقديم املختلفة بأبعاده ت» «التنصُّ استخدام

ل واملفصَّ والواقعي التقليدي غري لتصويره «التنصت» بمسلسل أُشيَد ما كثريًا
يرتبط والذين الفقرية، األحياء يف الفقراء األفريقية األصول ذوي األمريكيني لشخصيات
التي الحلقة ففي مخدرات؛ تجار أنفسهم هم يكونون أو املخدرات، بتجار منهم كثريٌ
رجال من والعديد باركسدال، دانجيلو املخدرات أباطرة أحد نقابل ، للتوِّ ملخصها ذكرنا
بأطفاٍل نلتقي األخرى الحلقات من العديد ويف تجارته. إيقاف يحاولون الذين الرشطة
ما وأحيانًا إمرته، تحت ويعملون باركسدال حي يف يعيشون أفريقية أصول من أمريكيني
ونلتقي للمخدرات، تجارته يف به يقومون الذي عملهم نتيجة يُقتلون حتى أو يُسجنون
الطريقة وهي عيشهم، طريقة عىل عموًما ونتعرف مساكنهم، وندخل بأَُرسهم، كذلك
الغالبية يشكلون (الذين الوسطى الطبقة من البيض من قليٍل سوى يألفها ال التي

أوه). بي إتش مشرتكي من العظمى
شاشات عىل عادًة والبيض الفقراء ود السُّ ظهور طريقة عن تختلف الصور هذه هل
التعرض يؤثر كيف هذا؟ فكيف كذلك، األمر كان إذا األخرى؟ اإلعالم ووسائل التليفزيون
مشاهديها؟ غالبية يشكل الذي الوسطى الطبقة من األبيض الجمهور عىل الصور لهذه
مختلف تصوير طريقة تتناول والتي التالية، املناقشة يف املتناولة األسئلة بعض هي هذه
تقييم وكيفية الرئيسية، اإلعالم وسائل يف املتنوعة والهويات االجتماعية الفوارق ألوجه

مجتمعنا. عىل وتأثريها الصور لهذه اإلعالمية الدراسات يف الباحثني
منهَجني إىل االجتماعية والفوارق اإلعالم وسائل بني بالعالقة االهتمام عزو يمكن
القرن يف ماركس كارل من كلٍّ بكتابات تأثرا اإلعالمية، الدراسات يف منفصَلني نظريَّني
هو األول املنهج العرشين: القرن يف الحًقا الكتابات هذه عىل وباملعلقني عرش، التاسع

الثقافية. الدراسات هو والثاني فرانكفورت، مدرسة

فرانكفورت مدرسة (1-1)

سافروا الذين األملان اليهود املهاجرين من مجموعٍة من فرانكفورت مدرسة تكوَّنت
هت وجَّ وقد العرشين. القرن ثالثينيات خالل النازيني من هربًا املتحدة الواليات إىل
عمل يف سيما ال املجتمع، عىل هوليوود أفالم تأثري إىل انتباهها فرانكفورت مدرسة
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للجماهري» كخداٍع التنوير الثقافة: «صناعة بعنوان أدورنو وتيودور هوركهايمر ماكس
يف هي املحبوبة هوليوود منتجات أن إىل وأشاروا أخرى. مقاالٍت يف وكذلك ،(١٩٤٤)
الغالبية لدى النقدي الوعي تعطيل إىل يهدف واسع، نطاٍق عىل ُمنتَج ضخم ترفيه الواقع
نحٍو عىل (انظر العاملة الطبقات سيما ال جمهورها، يشكلون الذين الناس من العظمى

.(١٩٧٧ بنجامني ١٩٥٤أ، أدورنو خاصٍّ
متعددة تليفزيونية وبرامج أفالم كتاباتهم، يف فرانكفورت، مدرسة أعضاء خص
القديم التليفزيوني املسلسل (١٩٥٤ب) أدورنو يناقش املقاالت إحدى ففي بالذكر؛
بروكس؛ العزباء امُلدرِّسة شخصية صور الذي بروكس)، ميس (آَور بروكس» «اآلنسة
الذي الطعام قلة مدى ثَمَّ ومن املال، من تكسبه ما قلة مدى من املسلسل سخر إذ
العمال بمشكالت االستخفاف بسبب املقال هذا يف املسلسل أدورنو انتقد تتناوله. كانت
من يكفي ما يكسبون ال غالبًا الذين الرأسمايل، النظام ظل يف املنخفضة األجور ذوي
ع شجَّ املسلسل أن فأوضح جيد، نحٍو عىل للعيش أو الطعام، من يكفي ما لتناول األجور
سيايسٍّ إجراءٍ يف بجديٍة التفكري من بدًال هزيلٍّ نحٍو عىل املحنة هذه ي تلقِّ عىل املشاهدين

العمال. عليها يحصل التي األجور زيادة عىل يساعد ربما

الثقافية الدراسات (2-1)

— االهتمام من مختلٍف نوٍع توجيه بدأ العرشين، القرن خمسينيات يف بريطانيا يف
التشكيك بدأ فقد الشعبية؛ الثقافة نحو — ماركس كارل أعمال من أيًضا مستلَهم ولكنه
العظيمة األدبية لألعمال النخبوية الطبيعة حول تقليديٍّا املقبولة النظر وجهات يف
ويليامز ريموند أعمال خالل من — نفسها الراقية الثقافة طبيعة الواقع، ويف —
زعم .(١٩٩٨ هوجارت ١٩٧٦؛ ،١٩٦٦ ،١٩٦١ ،١٩٥٨ (ويليامز هوجارت وريتشارد
«عادي»، عالٌم ولكنها فحسب، النخبة عىل يقترص عاَلًما ليست الثقافة أن الباحثان هذان
العليا. الطبقات وكذلك الدنيا، الطبقات واستهلكتها قدمتها املهمة الثقافية األعمال وأن
الشعبية بالثقافة — قطًعا مسيس — جدِّي اهتماٍم أمام الطريق املفهوم هذا يمهد
الثقافة أن أعضاؤها رأى والتي فرانكفورت، بمدرسة الخاصة الرافضة املواقف يتجاوز
من بالجملة» «ُمنتَجة بطبيعتها وأنها الراقية، الثقافة مع ا حادٍّ تناقًضا تتناقض الرائجة
مجال ُولد ْونها. يتلقَّ الذين األشخاص من األعظم السواد تهدئة ألغراض أعىل مستًوى
الدراسات وربطت وهوجارت، ويليامز عمل رحم من املتحدة اململكة يف الثقافية الدراسات
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جماعات يف أعضاءً كانوا الذين ألولئك السياسية باالهتمامات الشعبية الثقافة الثقافية
شة. املهمَّ أو األدنى الطبقات

الثقافية الدراسات مركز هو الثقافية بالدراسات مختص يس مؤسَّ هيكل أول كان
هوجارت ريتشارد إرشاف تحت ١٩٦٤ عام أُنشئ الذي برمنجهام، جامعة يف املعارصة
واأليديولوجية الثقافة بني التالقي نقاط عىل الدراسات تلك ركزت هول. ستيوارت ثم
وصامدة مفيدة أشكال تنشأ أن املحتمل من أنه إىل أشارت لكنها ،(١٤١ :٢٠٠٦ (كيلنر
يف الناشئ الثقافية الدراسات منهج أَنتج جمهورها. طريق عن الشعبية الثقافة من
والحركات اإلعالمي، واإلنتاج اإلعالم، وسائل ي تلقِّ حول األعمال من عدًدا املتحدة اململكة
املساحات أو الجيوب وهي الفرعية»؛ «الثقافات باسم يُعرف أصبح وما االجتماعية،
املهيمنة. الثقافية واملعاني للقيم ُمقاِومٍة بُطرٍق الثقافة عىل فيها يُستحوذ التي الصغرية
الجريمة النتشار دراسًة الثقافية الدراسات باحثي أوائل قدَّمها التي األعمال وشملت
وتفسري ،(١٩٧٨ وروبرتس وكالرك وجيفرسون وكريترش (هول االجتماعي وأثرها
يف للصور الثقايف والتأثري ،(١٩٧٨ برنسدون مع (موريل التليفزيونية اإلخبارية النرشات

.(١٩٩١ (ماكروبي املنترشة املراهقات الفتيات مجالت
بعًضا برمنجهام» «مدرسة ل الثقافية الدراسات باسم يُعرف أصبح ما تراث أَنتج
ونوع العرق قضايا نحو تركيزها مال وقد اإلعالمية. الدراسات مجال يف األعمال أبرز من
هذه يف اإلعالم وسائل إسهام وطريقة االجتماعية، الطبقات يف املساواة وعدم الجنس
التليفزيون حول املهمة موريل ديفيد أعمال وتمثل لها. التصدِّي يف املساعدة أو القضايا
األعمال أعماله يف موريل استلهم وقد االتجاه. هذا عىل نموذجيًة أمثلًة يه تلقِّ وطريقة

هول. وستيوارت جراميش وأنطونيو ويليامز لريموند السابقة
مصدَر (١٩٩١ ،١٩٧٦ ،١٩٦٦ ،١٩٦١ ،١٩٥٨) ويليامز ريموند أعمال كانت
برمنجهام؛ مدرسة لدى إعالميٍّا هة املوجَّ الالحقة لألعمال خاصٍّ نحٍو عىل مؤثًرا إلهاٍم
املاركسية» للنظرية الفوقية والبنية «األساس بعنوان مقال يف — ويليامز يُشتهر إذ
الثقافية املنتجات يف الكامنة األيديولوجيات ألنواع تصنيٍف بوضع — (١٩٩١ (ويليامز
معارضة» و«أيديولوجيات بالفعل، ناقشناها مهيمنة» «أيديولوجيات يتضمن: واإلعالمية
وتعارضها، السائدة النظر وجهات عن بوضوٍح تختلف التي األيديولوجيات إىل تشري
السائدة. النظر وجهة عن فحسب مختلفة أيديولوجيات وهي بديلة»؛ و«أيديولوجيات
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السائدة القراءة إن القول يمكننا ويليامز، فئات باستخدام املثال، سبيل عىل لذلك،
املعارضة القراءة أن حني يف خفيف، رومانيسكوميدي فيلم أنه تجد سوف «الحبىل» لفيلم
ورفِضه التقليدية، النواة األرسة لدعمه نظًرا للنسوية؛ مناهض الذع م تهجُّ أنه تجد قد
«بيئة ل اإليجابية الصورة عىل البديلة القراءة تشدد وربما اإلجهاضبجدية. خيار معاملة
األصدقاء، من وبيئته بن لشخصية معالجته يف عليها الضوء الفيلم يسلط التي الفتيان»
مع ممكنة، النص لهذا القراءات جميع األصدقاء. من وبيئته «بيت» أليسون أخت وزوج
أفراد من وأيٌّ هيمنًة، قراءٍة أكثر تحديَد جديد، من الجمهور، محلل مهمة تظل ذلك

النظر. وجهات من أيٍّ خالل من الفيلم يشاهد الجمهور
أنطونيو اإليطايل الثقايف امُلنظِّر صاغه الذي — املهيمنة» «األيديولوجية ملفهوم أصبح
الرتجمات نرش بعد برمنجهام مدرسة تبنَّتها التي الثقافية النظرية يف تأثري — جراميش
وهور، جراميش، (انظر ١٩٧١ عام اإلنجليزية باللغة مرٍة ألول جراميش ألعمال األوَّلية
جزئيٍّا يحدث االجتماعي اإلكراه أن ضمنًا املفهوم هذا اقتىض .(١٩٧١ سميث ونويل
املنتجات هذه تُعد إذ املجتمعات؛ تُنتجها التي اإلعالمية أو الثقافية املنتجات خالل من
إىل يستمعون الذين أولئك ذلك بعد يعتنقها معينٍة وتوجهاٍت معتقداٍت تشجيع بهدف
وِبناءً أخرى. بطريقٍة ْونها يتلقَّ أو يشاهدونها، أو يقرءونها، أو الثقافية، املنتجات هذه
النحو عىل االجتماعية الطبقة سياق يف مهيمنة أليديولوجية «الحبىل» فيلم ج يُروِّ ذلك عىل
الوسطى، الطبقة حياة نمط تعيش أنها عىل الشخصيات معظم الفيلم يصور التايل:
أن من الرغم عىل إذ األمريكي؛ املجتمع يف غالبًا يكون يكاد بل عادي، أنه عىل ُقدم والذي
أغلب يف املخدرات يتعاطى — متكاسل شخٍص ومجرد األساس، يف العمل عن عاطل بن
متبًعا الفيلم سياق يف نراه فإننا — باللهو مليئًا ُمنضبٍط غريَ حياٍة نمط ويعيش الوقت،
الزواج طريق فعن الوسطى؛ للطبقة الرصينة الطبيعية الحياة إىل به سيؤدي لطريٍق
براتبها نفسه ربط خالل من الوسطى الطبقة حياة أسلوب يكتسب سوف بأليسون
يف سيعمل نفسه بن أن هو للفيلم كمشاهدين نفرتضه الذي واالفرتاض حياتها. وأسلوب

الوسطى. الطبقة يف كعضٍو الخاص دخله مكتسبًا قريب، وقٍت يف وظيفٍة
الوسطى، الطبقة لحياة املهيمن التصوير عن ت» «التنصُّ مسلسل ينحرف املقابل، يف
الطبقة تصوير خالل من املتحدة، الواليات يف الرتفيهية التليفزيونية الربامج يسود الذي
عىل ت» «التنصُّ قراءة يمكن السبب، ولهذا املسلسل. ساعات معظم خالل رصاحًة الدنيا
وتشري املعتاد. املهيمن وتصويرها االجتماعية بالطبقة يتعلق فيما معارض مسلسل أنه
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الخارجية. القوة من بدًال األفكار خالل من هون يُوجَّ املواطنني أن إىل الهيمنة نظرية
برمنجهام، مدرسة قدمتها التي الثقافية الدراسات يف مركزية فكرة الهيمنة فكرة وتُعد
الطبع). تحت برس، (انظر اإلعالمية الدراسات مجال يف الالحقة األعمال من الكثري ويف
،(١٩٧٣) هول لستيوارت التليفزيوني»، الخطاب ترميز وفك «ترميز مقال يُعد
النصوص معانَي أن عىل هول أكَّد املقال هذا ففي الثقافية؛ الدراسات يف ا مهمٍّ ا نصٍّ
«قراءة يسميه ما يوجد ويليامز) نهج (عىل بداية أشكال. عدة تتخذ أن يمكن التليفزيونية
التي السائدة الثقافة نظر وجهات مع وثيٍق نحٍو عىل تتفق مهيمنة قراءة أو مفضلة»
للمشاهدين يمكن السائدة. التليفزيونية الربامج بدورها تُنتج التي الثقافة صناعة توجه
طريقة هول يدعوها بطريقٍة النص يف املعاني تفسري يمكنهم أو املهيمنة، املعاني قراءة
«معارضة» بطريقة أو — املهيمنة القراءات جوانب بعض تُدمج التي — «التفاوض»

تماًما. تعارضها
موضعهم عىل جزئيٍّا تعتمد النص لرتميز املشاهدين فك كيفية فإن لهول، وفًقا
يكون حني ويف االجتماعي. لوضعهم أخرى جوانب عىل أو معينة، اجتماعيٍة طبقٍة داخل
نظر وجهة لها تكون قد التي اإلخبارية الربامج عىل الفئات هذه تطبيق األسهل من
التليفزيونية الربامج مثل الثقافية املنتجات عىل صعوبة أكثر يكون تطبيقها فإن معينة،

السابق. املثال يف كما «الحبىل»، مثل أفالم ذلك يف بما الرتفيهية، السينما أو

الجنس ونوع الطبقة حول اإلعالمية الدراسات أبحاث نتائج (3-1)
الجنسية وامليول والعرق

ألنها مهمة؛ التليفزيونية الربامج تلقي حول موريل ديفيد أعمال تعد التلقي: أبحاث
الحديثة الحياة سياق عىل السابقة النظرية املفاهيم هذه تطبيق ملحاوالت أمثلة لنا م تُقدِّ
«التليفزيون هما: كتابني؛ يف له مهمٍة دراسٍة أول جاءت وقد اإلعالم. وسائل عرب املنقولة
،(١٩٧٨ برانسدون، شارلوت مع (بالتشارك الوطني»» الصعيد «عىل برنامج اليومي:
األول، الكتاب يف .(١٩٨٠ (موريل الوطني»» الصعيد «عىل برنامج «جمهور كتاب وبعده
يف يذاع مسائي إخباري تليفزيوني برنامج ومعاني محتوى وبرانسدون موريل صاغ
التلقي دراسة ويف السيايس. وتوجهه لتأثريه وفًقا وذلك بشعبية، ويتمتع بريطانيا
أعضاء مع جماعيًة مقابالٍت موريل نظَّم الوطني»»، الصعيد «عىل برنامج «جمهور
الجنسني ومن االجتماعية، الطبقات مختِلف من وأعضاء املهن، من مختلفة أنواع من
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كيف الكتشاف الرجال)؛ من مجموعات وبعض النساء من مجموعات (بعض كليهما
ويليامز نموذج ذلك يف متبًعا اإلخباري، الربنامج من محددة حلقة ويستقبلون يفرسون

والبديلة. واملعارضة املهيمنة لأليديولوجيات
هت وجَّ الوظيفي ومنصبه االجتماعية، وطبقته الشخص، جنس أن موريل اكتشف
د ومهَّ الوطني». الصعيد «عىل التليفزيوني الربنامج ملعاني تفسرياته عىل بقوٍة وأثَّرت
عىل اإلعالمي املحتوى تتلقى الجماهري بأن الزاعمة األفكار أمام الطريق االكتشاف هذا
يف الكامنة واألفكار األيديولوجي باملحتوى سلبيٍّ نحٍو عىل التأثر من بدًال نشط، نحٍو
األمريكية الثقافية الدراسات منهج خالل من أكثر ُطورت التي األفكار وهي اإلعالم؛
شفيشتنبريج ،١٩٩٢ وترايشلر ونيلسون جروسبريج ،١٩٩٢ جروسبريج ،٢٠٠٨ (باركر
عىل — والسياسية االجتماعية السياسات انتقاد إىل يميلون كانوا الذين فأولئك 1.(١٩٩٢
مجموعات من واحدة يشكلون الذين الدنيا الطبقة أعضاء وهم املرشدون؛ املثال، سبيل
مجموعة يشكلون الذين العاملة الطبقة أفراد وهم النقابات؛ أعضاء العمال أو موريل،
معارض، نحٍو عىل أو نقديٍّ نحٍو عىل اإلخباري الربنامج قراءة عىل قادرين كانوا — أخرى
التي السائدة أو املهيمنة األيديولوجيات يف التصدُّعات ومالحظة ويليامز، وصف حسب
هذه املتوسطة الطبقة من البنوك مديرو يَر لم املقابل، يف الربنامج. يف نة متضمَّ رأَْوها
املهيمنة األيديولوجية يدعم أنه عىل الربنامج قرءوا فقد الربنامج؛ يف املعارضة العنارص
أن يف موريل رأي ويتمثل الدعم. ويستحق عادًال كان الرأسمايل النظام بأن السائدة أو

املهيمنة. اإلعالم لوسائل املرء قراءة يف مهم عامل بالتأكيد االجتماعية الطبقة
دراسة إىل الحاجة (١٩٩٩ وكول برس ،١٩٩١ (برس أعمالنا من مثاالن يوضح
تفسري كيفية عىل التأثري بهدف يتفاعالن متغريان ألنهما مًعا؛ والطبقة الجنس نوع
أجل من موريل أبحاث عىل العمالن هذان بُني الشعبية. ذات التليفزيونية للربامج النساء
محمل عىل ويأخذان التليفزيونية، الربامج وتلقي االجتماعية املساواة عدم قضيتَي تضمني
االكتفاء وتجنب اإلعالم، وسائل مستخدمي أو املشاهدين دراسة أهمية عىل تأكيده الجد
تناول الرابع، الفصل يف نوقش وكما يها. تَلقِّ طريقة عن بعيًدا اإلعالمية النصوص بتحليل
(برس اإلجهاض» موضوع و«تناول (١٩٩١) التليفزيون» يشاهدن «نساء برس كتابا
االجتماعية، الطبقات مختِلف من األمريكيات، النساء مشاهدة طريقة (١٩٩٩ وكول
من جراميش أنطونيو أعمال عىل سا أُسِّ وقد إياه، تفسريهن وطرق األمريكي، التليفزيوَن
األيديولوجيات تعزيز عىل التليفزيونية الذروة وقت برامِج مساعدِة طرِق دراسة أجل
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إنتاجها. وإعادة األمريكي، املجتمع يف االجتماعية والطبقة الجنس بنوع الخاصة املهيمنة،
الطبقة إىل االنحياز أن إىل (١٩٩١) األول الكتاب يف برس توصلت املثال، سبيل عىل
الطبقة لنساء وضوًحا أشد كان الذروة وقت تُذاع التي التليفزيونية الربامج يف الوسطى
الطبقة تجربة فيها تُهيمن األمريكي املجتمع عن صورٍة تكوين عىل وساعدهن العاملة،
الصورة ترسيخ يف املهيمنة األيديولوجية قوة يوضح وهذا تجربتهن. عىل وتطغى الوسطى
عزز الوسطى، الطبقة نساء إىل بالنسبة أنه إىل كذلك الكتاب توصل للمجتمع. «العادية»
املناسب، النساء ومظهر الجنس نوع حسب املناسب للسلوك التقليدية املعايري التليفزيون
املتواصلة األهمية ح توضِّ نتيجة وهي النسوية؛ الحركة ِقبل من للتشكيك تخضع والتي

الوسطى. الطبقة نساء نظر وجهة من الجنس نوع لهوية
تشري التي موريل نتائج وكول برس تعزز اإلجهاض»، موضوع «تناول كتاب يف
يف الفرد موضع عىل ِبناءً التباين، شديدة تكون قد التليفزيونية الصور معانَي أن إىل
درجة حسب التليفزيونية الصور معاني تتبايَن الكتاب، هذا حالة ويف االجتماعية. الطبقة
إىل النساء وتنظر اإلجهاض. قضية حيال معينٍة وأخالقيٍة دينيٍة نظٍر بوجهات ك التمسُّ
العاملة الطبقة من كن إذا ما عىل اعتماًدا مختلٍف نحٍو لإلجهاضعىل التليفزيون معالجة
معارضات أم لإلجهاض مؤيدات علمانيات، أم دينيٍّا ملتزمات الوسطى، الطبقة من أم
محددة سائدة نظٍر وجهات أي توجد ال أنه جيٍد نحٍو عىل الدراسة هذه وتوضح له.
من موحًدا تفسريًا تلقى أنها يُفرتض أن يمكن التليفزيونية الرتفيهية املنتجات هذه يف
من مزيًدا بالتأكيد يستحق متغريًا االجتماعية الطبقة وتعد املختلفة. املشاهدين أنواع
يف املتغري هذا دراسة استمرار َضِمَن الرائد موريل عمل ولكن املجال، هذا يف الدراسات

اإلعالم. ي تَلقِّ دراسات

اإلعالمية الدراسات باحثو درس فقد الصور، تحليل مجال يف أما الصور: تحليل
برس ،١٩٩٠ (ليبسيتس املهيمنة إعالمنا وسائل يف االجتماعية الطبقة تمثيالت تاريخ
تحيزات أهمية ستوضح التي األمثلة بعض َة وثَمَّ ،(٢٠٠٥ فوسرت ،١٩٩٣ وسرتاثمان
الشهرية الهوليوودية األفالم فيض أبرزها من تلك، اإلعالم وسائل يف االجتماعية الطبقة
بينما العرشين، القرن ثالثينيات خالل أُنتجت والتي الثراء، فاحيش حياة ر تُصوِّ التي
(موشيو والفقر الجوع انتشار من ويعاني العظيم، الكساد بفرتة األمريكي املجتمع يمر
الهروب تقليد ترسيخ يف الثراء فاحيش بصور املجتمع إغراق نحو النزوع ساعد .(١٩٩٧
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هوليوود سينما يف خاصًة األمريكي، اإلعالم يف ع املتوقَّ هو أصبح الذي الواقع، من
كما اإلخباري، لإلعالم الحايل الشعبي الرتفيهي الشكل يف أيًضا وكذلك والتليفزيون،

سابًقا. الكتاب يف ناقشنا
العرشين القرن خمسينيات يف أُنتجت التي االجتماعية املشكالت أفالم أسست
تصوير حول املرة هذه يتمحور (والربيطانية)، األمريكية األفالم يف آخر تقليًدا وستينياته
املجتمعان منها يعاني — االجتماعية بالطبقة األحيان من كثرٍي يف مرتبطة — مشكالت
الرشف» «اتفاقية فيلم يف السامية معاداة معالجة التقليد هذا عىل األمثلة وتشمل كالهما.
يشءٍ أي قبل وظائفهم يضعون الذين األشخاص وانتقاد ،(١٩٤٧ أجريمنت، (جنتلمانز
الرمادية» الصوفية الحلة يف «الرجل فيلم يف الضواحي يف يعيشون والذين حياتهم، يف
الحياة نحو املقيِّدة النظر وجهات وانتقاد ،(١٩٥٦ سوت، فالنيل جراي ذا إن مان (ذا
فيلم يف واالقتصادية االجتماعية الحالة تحسني يف بالرغبة يتعلق فيما لألنثى الجنسية
الحي «قصة وفيلم ،(١٩٥٩ بليس، (سامر «املصيف» وفيلم ،(١٩٥٢) جينرتي» «روبي

الشهري. (١٩٦١ ستوري، سايد (ويست الغربي»
للطبقة الواقعي التصوير وهو خاص؛ اتجاه الربيطانية السينما صناعة لدى
وأوائل خمسينيات أواخر يف الربيطانية» الجديدة «املوجة أفالم يف سيما ال االجتماعية،
املطبخ»؛ حوض «واقعية اتجاه أحيانًا األفالم هذه عىل يطلق العرشين.2 القرن ستينيات
العاملة الطبقة حياة عرض إىل هدفت التي الوثائقية الحركة من تستعري أفالم وهي
الربيطانية الجديدة املوجة أفالم بني ومن شجاعة. بواقعية املتنوعة االجتماعية واملشكالت
الطبقة حياة يصور الذي ،(١٩٦١ َهِني، أوف تيست (آ العسل» «طعم فيلم املعروفة
تناول الذي ،(١٩٦٤ بويز، ليزر (ذا الجلدية» السرتات ذوو «الفتية وفيلم العاملة،

واإلجهاض. الجنسية املثلية مثل السابق يف محرًما عنها الحديث كان مواضيع
االجتماعية الطبقة موضوع معالجة يف الخاص تاريخه األمريكي وللتليفزيون
.(١٩٩١ (برس الوسطى الطبقة نحو انحياًزا طويلٍة لفرتٍة أبدى إذ ٢٠٠١)؛ (ليبسيتس
القصرية، الكوميدية للمسلسالت األوىل السنوات يف الفصل، هذا يف سابًقا ناقشنا وكما
يف التحديد، وجه عىل العاملة، الطبقة ومن عرقيٍة شخصياٍت من مجموعة هناك كانت
سائق حول أحداثه تدور الذي ،(١٩٥٢–١٩٥٦) «العرسان» مثل الشعبية ذات املسلسالت
جولدبريج» «آل ومسلسل نيويورك، مدينة يف وزوجته العاملة الطبقة من أبيض حافلٍة
«ماما» ومسلسل برونكس، حي يف تعيش يهودية عائلة يتناول الذي ،(١٩٤٩–١٩٥٤)
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أوف اليف (ذا راييل» «حياة ومسلسل نرويجية، مهاجرة عائلة حول ،(١٩٤٩–١٩٥٧)
العاملة الطبقة من للطائرات مصنع يف أبيض عامل حول ،(١٩٥٣–١٩٥٨ راييل،
الجادة الدرامية املسلسالت وعالجت كاليفورنيا. والية يف جميًعا ويعيشون وعائلته،
األوىل املسلسالت هذه عىل األمثلة بعض األمريكية. واألقليات للفقراء االجتماعية املشكالت
،(١٩٦٣-١٩٦٤ سايد، ويست سايد (إيست الغربي» والجانب الرشقي «الجانب مسلسل
«٦٦ «الطريق ومسلسل نيويورك، مدينة يف اجتماعي عامل مشكالت حول
يجوبان املغامرين من اثنني عىل يركز الذي ،(١٩٦٠–١٩٦٤ سكس، سكستي (روت

يقابالنهم. الذين املظلومني األشخاص ويساعدان املتحدة، الواليات
تمثيالت تضاءلت أواخرها، إىل العرشين القرن ستينيات منتصف من ذلك، ومع
من للهروب وكان بتغيريات، تمر املتحدة الواليات فكانت ومشكالتها، العاملة الطبقة
رأيناها التي التمثيالت أنواع عىل تأثري الضواحي يف الجديدة السكن أماكن إىل املدن
كانت .(١٩٩٢ ومان سبيجل ،١٩٩٢ (سبيجل الذروة فرتات يف التليفزيون شاشة عىل
االنحياز بطابع األمريكية التليفزيونية الربامج معظم فيها اكتست التي اللحظة هي تلك
بيست، نوز (فاذر يشء» كل يعرف «األب مثل فمسلسالت الوسطى؛ الطبقة نحو
«أرسة ومسلسل ،(١٩٦٤–١٩٧٢ (بيِويتشيد، «املسحور» ومسلسل ،(١٩٦٠–١٩٧٢
استبدَلْت املسلسالت من وغريها ،(١٩٦٩–١٩٧٤ بانش، برادي (ذا الكبرية» برادي
من البيضاء األُرس من سلسلًة معينٍة عرقيٍة مجموعاٍت من واألُرس العاملة الطبقة بأُرس
وسياق أجواء يف الحادثة املشكالت من مختلفة مجموعة تعرض والتي الوسطى، الطبقة
التليفزيونية الربامج يف التغريات هذه أن حني يف .(2-5 شكل (انظر مختلَفني اجتماعي
عكست — النواة األرسة حول وتَمحُورها الضواحي يف موقعها تمرُكز تزايَد التي —
أيًضا أثرت نفسها الربامج يف التغريات فإن املتحدة، للواليات الديموجرايف التغري جزئيٍّا
التفاعل هذا الحقبة. هذه يف يعيشون كانوا الذين األمريكيني ورؤى وأحالم آمال عىل
الدراسات باحثي تهم التي الرئيسية املجاالت من واحًدا يمثل وتمثيله الواقع بني املعقد

اإلعالمية.
العرشين القرن ستينيات يف املتحدة الواليات يف االجتماعية االضطرابات فرتة يف
الهروب استمرَّ أيًضا. التليفزيونية الربامج وتغريت رسيًعا، املجتمع تغري وسبعينياته،
عىل تأثرٍي فرض يف املدنية الحقوق وحركات النسوية الحركات وبدأت الضواحي، إىل
التليفزيونية الربامج يف التغريات عىل كالهما األمران وانعكس املرحلة، هذه يف املجتمع
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الكبرية». برادي «أرسة يس بي إيه شبكة مسلسل يف األمريكية العائلة :2-5 شكل

يف عزباوات نساءً تضم التي املسلسالت من العديد فُعرض الذروة، وقت يف تذاع التي
حول يدور الذي جريل)، (ذات الفتاة» «تلك مسلسل منها الذروة، وقت يف البطولة أدوار
وبدأ ،١٩٦٥ عام عرضه بدأ وقد ،(١٩٦٥–١٩٧١) ممثلة تصبح أن تحاول شابٍة امرأٍة
خالل واستمر ،١٩٧٠ عام شو) مور تايلر (ماري مور» تايلر «ماري مسلسل عرض
مجال يف العمل إىل تسعى ناضجة عزباء بطلة ويصور ،(١٩٧٠–١٩٧٧) العقد هذا

الصحافة.
وقت مسلسالت بعض يف البيض غري من بطالٍت نرى بدأنا ذلك، إىل إضافًة
(١٩٦٨–١٩٧١) «جوليا» مسلسل شهد املثال، سبيل فعىل القصرية؛ الكوميدية الذروة
عزباء أرملٍة أمٍّ دور يف األفريقية، األصول ذات األمريكية كارول؛ ديان املمثلة ظهور
املسلسالت من كبرٍي عدٍد يف نفسها االجتماعي التغيري حركات وتنعكس ممرضة. تعمل
منها لري، نورمان املنتج أنتجها التي العرشين، القرن سبعينيات يف القصرية الكوميدية
العاملة الطبقة من عنرصي أبيض رجل حول يدور الذي العائلة»، يف يشء «كل مسلسل
ومسلسل للنسوية؛ مؤيدٍة ُمسنٍة امرأٍة حول يدور الذي «مود»، ومسلسل وأرسته،
أمريكي مستعملة أشياء تاجر حول يدور الذي َصن)، آند (سانفورد وابنه» «سانفورد

وابنه. أفريقيٍة أصوٍل من
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صور ع وتنوُّ تعقيد يف زيادًة حاليٍّا نشهد الجزء، هذا بداية يف سابًقا ذُكر وكما
الجنسية، وامليول الجنس ونوع العرق صور مع جنب إىل جنبًا االجتماعية، الطبقة
مثل الخاصة القنوات عىل التليفزيونية املسلسالت يف وبخاصٍة التليفزيون، شاشات عىل
عىل اآلن نراها التي الصور ع تنوُّ هي التحوُّل هذا نتائج وإحدى ت». «التنصُّ مسلسل
املرءُ يرى ت»، «التنصُّ مسلسل يف املثال، سبيل فعىل الذروة. وقت يف التليفزيون شاشة
لة» «املجمَّ الصور يف يبدو الذي العليا املتوسطة الطبقة نساء بمظهر يتمتعن ال نساءً
التليفزيون. شاشات عىل كثريًا نراها التي الصور وهي األزياء؛ عارضات نحافة يف لنساءٍ
الجنسية والتوجهات واألعراق األعمار من مجموعة املسلسل يف النساء تمثل ذلك، من بدًال

األخرى. التليفزيونية التمثيالت يف يوجد مما أكرب
مختِلف من الشخصيات من كبريًة مجموعًة يضم كان «التنصت» مسلسل أن وبما
االعتماد من فبدًال أيًضا؛ مختلٍف نحٍو عىل العرق قضية يعرض فإنه العرقية، الخلفيات
فعىل الدقيقة. الفوارق من املزيد تعكس التمثيالت كانت العرقية، النمطية الصور عىل
املخدرات تجار بني ع تتنوَّ األفريقي األصل ذات األمريكية الشخصيات املثال، سبيل
من والعديد املدينة، عمدة انتخابات ومرشحي الرشطة ومفويض الشارع يف ومتعاطيها
— صديقتها مع مستقرٍّ نحٍو عىل تعيش سوداء ِمثْليَّة طيَّة ُرشْ بينهم من — الشخصيات
املثليَّات» «حياة التليفزيوني املسلسل ميَّزت التي الالمعة الصور مع حادٍّ تناقٍض يف تقف
امِلثليَّات حول تحديًدا ويدور الخاصة، القنوات إحدى عىل ُعرض الذي وورد)، إل (ذا

حياتهن. وأنماط
االجتماعية والطبقة والعرق الجنس نوع تمثيالت ع تنوُّ يصبح لم العموم، وجه عىل
— األخرى التليفزيونية واملسلسالت «التنصت» مسلسل قدَّمها التي الجنسية والتوجهات
اإلعالم بيئة خالل من إال ممكنًا — املدفوعة الخاصة القنوات عىل تُعرض التي سيما ال
التقسيمات. من جديٍد مستًوى إىل الضخم التليفزيون جمهور فيها وصل التي الجديدة،
هذا فإن نادًرا، يزال ال الفئات لهذه النمطية القوالب عن الفعيل االبتعاد أن من وبالرغم
أمثلة وهي للتمثيالت، الحقيقي ع التنوُّ عىل األمثلة بعض لدينا أن إىل يشري املسلسل

الحالية. اإلعالمية الفرتة يف تنترش
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إنتاج يُعاد هل اإلعالمية: الدراسات يف الجنس نوع (2)
ثقافيٍّا؟ الجنسني أدوار

الكوميدية املسلسالت أكثر أوائل من واحًدا لويس) الف (آي لويس» «أحب مسلسل كان
من بثُّه وامتد التليفزيون، شبكة عىل الذروة وقت يف تُعرض التي شعبيًة القصرية
املمثلُة دوَرها لعبت التي لويس، أصبحت .(3-5 شكل (انظر ١٩٥٧ حتى ١٩٥١ عام
املنزل لربة رمًزا كانت فقد أمريكية؛ شعبيًة بطلًة بول، لوسيل السابقة السينمائية
كونيتيكت. والية ضواحي يف ذلك وبعد نيويورك، مدينة يف شقٍة يف أوًال األمريكية
والخروج الفن عالم يف االنخراط محاوالت عىل عادًة للغاية الهزلية أفعالها وتنطوي
وظيفتني، عىل إثيل وصديقتها لويس حصلت الحلقات، إحدى يف املنزل. ربة دور عن
املنزلية باألعمال للقيام املنزل يف بقيا اللذين وفريد، ريكي زوجيهما مع األدوار وتبادلتا
متوقع؛ هو كما كارثيًة التقليدية الجنسني أدوار عن الخروج هذا نتائج وكانت والطبخ.
وفريد ريكي وكاد حلوى، تجميع خط عىل وظيفتيهما من وإثيل لويس ُطردت حيث
الذي الكوميدي الحل وكان والتنظيف. للطبخ محاوالتهما خالل واملطبخ البيت يدمران
النسق معزًزا له، املخصص املكان إىل أخرى مرًة شخٍص كل إرجاع هو املسلسل قدمه

العرشين. القرن خمسينيات يف األمريكية األرس يف للجنسني التقليدي
ليس والبهجة للمتعة مصدًرا املستويات أحد عىل لويس» «أحب مسلسل يعد بينما
سبيل فعىل للمسلسل؛ أخرى قراءاٍت تقديم يمكن سابًقا، رأينا وكما أخرى، مرًة فإنه إال،
وأول أوضح من واحًدا يمثل لويس» «أحب مسلسل أن هي املمكنة القراءات إحدى املثال،
كربات العرشين القرن خمسينيات يف أدوارهن من النساء استياء عن النسوية التعبريات
قرأن النساء أن إىل اإلعالمية الدراسات يف املقابالت بيانات بعض وتشري وأمهات. بيوٍت
هي النوع هذا من أسئلًة إن .(١٩٩١ (برس املسلسل يشاهدن بينما تحديًدا الرسالة هذه
يتناولون إذ اإلعالمية؛ الدراسات يف الجنس نوع مسألة يدرسون الذين أولئك يشغل ما
أو تحديها، أو الصور، هذه دعم منظور من يها تَلقِّ وكيفية اإلعالمية الصور دراسة
مجتمعنا. يف الجنسني وأدوار الجنسية الهوية عىل آخر شكٍل بأي تعليقها أو معارضتها،
الصلة وثيق بعضها — الراهن الوقت يف القضايا من كليٍّا جديدة مجموعة َة ثَمَّ
تأمل واإلعالم. الجنس نوع بني العالقة داريس بال تشغل — الجديدة اإلعالمية بالبيئة
ذا آند (ِسكس واملدينة» «الجنس الشعبية ذا التليفزيوني املسلسل املثال سبيل عىل
ويضم نفسه االسم يحمل سينمائي فيلم إىل حديثًا تحوَّل الذي ،(١٩٩٨–٢٠٠٤ سيتي،
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ريكي زوجها مع لويس»، «أحب مسلسل يف املضحكة املنزل ربة ريكاردو؛ لويس :3-5 شكل
أرنيز). وديزي بول لوسيل دوَريهما (لعب ريكاردو

جمهوًرا التليفزيوني املسلسل اكتسب .(4-5 شكل (انظر .(٢٠٠٨) نفسه التمثيل طاقم
شعبيته وتتجىلَّ الحديث. التليفزيون تاريخ يف له وتحمًسا عدًدا الجماهري أكثر بني من
يف وتناوله الرقمية، الفيديو أقراص عىل ومبيعاته بثِّه، إعادة مرات يف واملستمرة الهائلة
جزء وهو ،(٢٠٠٨ إليوت ،٢٠٠٦ أبلسون ،٢٠٠٣ ديميس (انظر اإللكرتونية املنتديات
دراسة فصول يف طالبنا من العظمى فالغالبية الجامعي؛ الطالب ثقافة من يتجزأ ال
محبيه من منهم والعديد املسلسل، هذا يعرفون املاضية العرش السنوات مدى عىل اإلعالم

املتحمسني.
وجه وعىل املسلسل؟ هذا فهم اإلعالم دراسات يف متخصص باحث يستطيع كيف
األفكار عىل وتأثريه الثقافية، أهميته لتقييم يستخدمها قد التي األدوات ما الخصوص،
الرئيسية املسلسل موضوعات من الجنسني وأدوار الجنسية فالهوية الجنس— نوع حول
املسلسل لهذا دراسة أي تأخذ أن يجب والنفيس؟ واالجتماعي الثقايف املستوى عىل —
مواسم عىل الحصول وسهولة التليفزيون، شاشة عىل املتواصلة بثِّه إعادة االعتبار يف
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أوه. بي إتش شبكة عىل يُعرض كان الذي واملدينة» «الجنس مسلسل نساء :4-5 شكل

املعجبني ومواقع االستئجار، أو الرشاء طريق عن الرقمية الفيديو أقراص عىل منه كاملة
غري املواقع عىل أو الرسمي موقعه عىل سواءٌ املسلسل، حول ومناقشاتهم اإللكرتونية
أكثر أو آخر جزءٍ إنتاج احتمال مع ضخم سينمائي فيلم إىل املسلسل ل وتحوُّ الرسمية،
عىل تؤثر الجديدة اإلعالمية للبيئة جوانب كلها هذه املقبلة. القليلة السنوات مدى عىل له

وتأثريه. اليوم التليفزيون ي تلقِّ كيفية
فيلًما أصبح (الذي الناجح التليفزيوني املسلسل هذا تأثري حول املناقشاُت تجسد
يف حاليٍّا املناقشة قيد هي التي لالهتمام إثارًة القضايا أكثر بعَض ومعناه وأهميته اآلن)
يتوجه فبدايًة واإلعالم. الجنس بنوع الخاص اإلعالمية الدراسات من الفرعي الحقل
ر تطوُّ لتفسري الثقافة يف التاريخية التغريات نحو اإلعالمية الدراسات متخصصو
النسوية النظر وجهات بعض أصبحت حينما جزئيٍّا. املسلسل ومواضيع شخصيات
وتحصل عزباء، تعيش أن يف املرأة حرية املثال، سبيل (عىل الثقافة يف جزئيٍّا بها مسلًَّما
للرجال مساويًا أجًرا وتتلقى الرجال، عىل تقريبًا السابق يف حكًرا كانت وظائف عىل
والنساء العزباوات النساء فأصبحت الثقافة، يف النساء موضع تغري بها)، العمل مقابل
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التليفزيونية؛ الربامج يف هذا وانعكس بكثري. أكرب بقبوٍل ويحظني وضوًحا، أكثر العامالت
واألرسة العمل يخص فيما املرأة دور حول األفكار من ليرباليًة أكثُر مجموعٌة احتلت فقد
األرسي ه التوجُّ مكاَن — املاضيني العقدين يف أخرى ومسلسالٍت املسلسل هذا يف —
«الجنس مثل مسلسالت لدينا لذلك بوضوح؛ األوىل القصرية الكوميدية املسلسالت يف

نسبيٍّا. حرًة جنسيًة حياًة يعشن عزباواٍت عامالٍت نساءً تصور التي واملدينة»
يه تلقِّ وكيفية النص هذا معنى دراسة أثناء — اإلعالمية الدراسات باحثو استخدم
جديٍد نسويٍّ منظوٍر عن الكشف عىل يساعدهم كي املسلسل — نسوي منظوٍر من
احتفظت الثالثة».3 النسوية «املوجة البعض اه سمَّ والذي ثقافتنا، يف سائًدا يعتربونه
ستينيات يف الثانية النسوية املوجة وجهتها التي االنتقادات ببعض الثالثة النسوية املوجة
عىل الرتكيز املثال، سبيل (عىل للمرأة التقليدية لألدوار العرشين القرن وسبعينيات
الرجل). عمل مع متساٍو عمٍل مقابل متساٍو أجٍر وعىل مدفوع، عمٍل عىل املرأة حصول
تكون أن يجب املرأة أن فكرة مع املفاهيم هذه الثالثة النسوية املوجة قرنت ذلك، ومع
ثَمَّ ومن سواء؛ حدٍّ عىل واملثلية الطبيعية السياقات يف الجنسية ميولها عن التعبري يف حرًة
القرن خمسينيات أفالم يف أساسيٍّا عنًرصا كان الذي املثرية»، «املرأة صورة مفهوم فإن
مسلسل نساء د وتُجسِّ الحالية. والسينمائية التليفزيونية الصور بعض يف عاد العرشين،
«مثرية» مالبس — بارز نحٍو عىل — املسلسل قدم إذ ما؛ بدرجٍة ذلك واملدينة» «الجنس
مكلفة)، تجارية عالمات من (عادًة عملية غري عاٍل كعٍب ذات وأحذية الثمن، غالية
النسوية املوجة ِقبل من انتقاٍد موضع كانت اختيارات كلها مثرية، داخلية ومالبس
جنسيٍّا؛ نفسها عن التعبري يف املرأة بحق املالبس هذه ترتبط النص هذا يف ولكن الثانية،

ذلك. يف رغبت إذا الجنسية للمتعة أداًة تجعلها مالبس ارتداء يف ثَمَّ ومن
النظرية األدواِت اإلعالمية الدراساُت َطورت كيف التايل الجزء يف نناقش سوف
الجنس ونوع اإلعالم دراسة بداية البعض ويُرِجع الجنس. نوع قضية لتحليل الالزمة
(هريتزوج االجتماعية اإلذاعية للمسلسالت املستمعات بالنساء هريتزوج هريتا اهتمام إىل
بعض مواجهة عىل النساء ساعد املسلسالت إىل االستماع أن هريتزوج وجدت إذ ١٩٤١)؛
بدأ هريتزوج، دراسة وبعد مرتبة. األدنى االجتماعي وضعهن عن الناجمة الصعوبات
نناقش سوف الشعبية. ذات هوليوود أفالم يف النساء تصوير بطريقة هائل اهتمام يظهر
ذلك وَسيَيل ظهورها، إىل أدَّى التي والنتائج النظري النموذج جانب إىل االهتمام هذا
والتليفزيون. الجنس نوع حول الكثرية السابقة الدراسات حول للغاية قصرية مناقشة
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والتمثيل التلقي قضايا الجنس: ونوع السينما (1-2)

عندما العرشين القرن سبعينيات أوائل يف الجنس ونوع السينما بني العالقة دراسة بدأت
،(١٩٧٤) هاسكل ومويل ،(١٩٧٣) روزن مارجوري أمثال: السينمائيات؛ الناقدات كتبت
ذكرت الشهرية. الهوليوودية السينما يف املقدمة النساء صور أنواع يعرض نقديٍّا تاريًخا
الحظتا ولكنهما الجنسية، للمتعة كأدواٍت النساء معاملة إىل الرائجة السينما ميل كلتاهما
روزن كتابا واستخدم األنواع. مختِلف من أفالٍم يف قويٍة نسائيٍة شخصياٍت وجود أيًضا
شنِّ يف البدء أجل من السينمائي النقد يف املستخَدمة السهلة العادية اللغة وهاسكل
األحيان أغلب يف املرأة أن فكرة عىل مركَزين الرائجة، السينما يف املرأة لدور نسويٍّ نقٍد
ر تُصوَّ كانت عندما وأنه األفالم، أنواع من متنوعٍة مجموعٍة يف رئيسية أدواًرا تلعب لم
«صور يف كما — قويات نساءٍ وجود فإن ذلك، ومع الجنسية. سماتُها تُربَز كانت املرأة،
كاثرين أو ديفيس، بيتي مثل: شهريات، ناضجاٌت إناٌث نجماٌت غالبًا قدَّمتها التي النساء»
معظُمها أيًضا، البديلة األدوار بعض تقديم إىل أدَّى — كراوفورد جوان أو هيبورن،

رئيسية. أدواٍر يف النجمات هؤالء دورهن يلعب قوياٍت نساءً يصور
نظرية نحو التوجه مع هوليوود وأفالم الجنس بنوع البحثي االهتمام استمر
النظريات ومجموعة النفيس التحليل ر وفَّ األفالم. ي تلقِّ كيفية لفهم النفيس التحليل
الجنس بنوع الخاصة بالعالقات املهتمون استخدمها مهمًة نظريًة أدواٍت به املرتبطة
ُطورت مجتمعنا. يف الجنس نوع هويات عىل العالقات هذه وتأثري النصوص، هذه يف
ألفالم الجمهور مشاهدة طريقة تحليل أجل من النفسية التحليلية املشاهد» «نظرية
تُشبه التي الحالَة البداية يف املشاهد نظرية واضعو وناقش نظري. نحٍو عىل هوليوود
التحليل مفاهيم من سلسلٍة تبنِّي إىل دفعهم مما السنيمائي؛ العرض دور داخل الحلم
يدخل عندما املشاهد يدخلها التي الشعورية» «قبل بالحالة وصفوه ما لرشح النفيس

.(١٩٧٦ (ميتز إعالمي نصٍّ لفهم ويستعد املظلمة السينما قاعة
سبيل عىل الجنس. نوع بدراسة املهتمني لدى خاصة أهمية املشاهد لنظرية أصبح
عىل (١٩٧٥) الرسدية» والسينما البرصية «املتعة بعنوان مولفي مقال اعتمد املثال،
الكالسيكية» هوليوود «سينما يف الجنس نوع حول نظرية لوضع النفيس التحليل نظرية
النصوص تأثري طريقة لدراسة نموذًجا مولفي عمل وأصبح ييل). فيما (نوضحها
أسلوٍب أمام الطريق الباحثة دت مهَّ فقد ثقافتنا؛ يف الجنس نوع هويات عىل السينمائية
النصوص من األخرى األنواع دراسة يف ثم األفالم، دراسة يف أوًال استُخدم تماًما جديٍد
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قريٍب وقٍت وحتى الجنس. نوع قضايا يربز نفيسٍّ تحلييلٍّ منظوٍر خالل من اإلعالمية،
أشكال تمثيل كيفية بدراسة املهتمني لدى تأثريًا األكثر العمَل مولفي عمُل كان للغاية،

األمريكية. اإلعالم وسائل يف الجنسني بني املساواة عدم
،١٩٧٦ ،١٩٧٤-١٩٧٥ (بودري السابَقني النفيس التحليل منظَري عن مولفي حادْت
منظومة قلب يف كان الجنس نوع أن عىل تأكيدها عرب (١٩٨٢ ١٩٧٤ب، ١٩٧٤أ، ميتز
ملجموعٍة وفًقا النساء تُمثَّل ملولفي، وفًقا هوليوود. يف الكالسيكية األفالم يف املعنى
وهو االستوديوهات»؛ «عرص يف الكالسيكية هوليوود سينما تبنَّتها املعينة املعايري من
حتى الناطقة) األفالم (بداية ١٩٢٩ عام من تقريبًا تمتد التي الفرتة إىل يشري مصطلح
االنهيار يف السنيمائي اإلنتاج استوديوهات بدأت (عندما العرشين القرن خمسينيات
جسم أجزاء عىل اهتمامها تلك التمثيل معايري تركز األفالم). توزيع عىل السيطرة وفقدت
ممن — األفالم يف املرأة دارسو صاغ وقد الذََّكر. لنظرة كهدٍف العام والشكل املرأة
من للعديد املميزة الصفات لوصف األنظار» «جذب مصطلح — مولفي نظرية تبنَّْوا
مفادها نظرية يطرحون لذلك، ونتيجًة الكالسيكية؛ هوليوود سينما يف النساء تمثيالت
هذه إن يقول من َة وثَمَّ ثقافتنا. يف املرأة تشييء ترسيخ يف قويٍّا دوًرا لعبت هوليوود أن:
الشهرية هوليوود أفالم بطالت كانت إذ «جميلة»؛ لصفة معنٍي تنميٍط إىل أدَّت العملية
جماًال وجميالت وشقراوات، القوام، وممشوقات وشابَّات، بيضاوات، األحيان من كثرٍي يف
عموم بني النساء من النوع هذا وجود ِنسب مع تتناسب ال كبريٍة درجٍة إىل تقليديٍّا
ألجسامهن والفتيات النساء رؤية طريقة عىل كبري تأثري لهن كان ذلك، ومع الناس.

.(5-5 شكل (انظر (٢٠٠٠ هاريسون ،١٩٩٧ وكانتور (هاريسون عليها وحكمهن
هيتشكوك أللفريد الشهرية األفالم من العديد مولفي تُناقش كثرية. ذلك عىل واألمثلة
ستيوارت جيمس الذكر الرواية بطل يغري حيث (فريتيجو)؛ «دوار» فيلم منها مقالها، يف
«النافذة وفيلم الجمال، عن املثالية لفكرته وفًقا نوفاك كيم الرواية بطلة شكل من
دور يف — ستيوارت جيمس — ذكًرا أخرى مرًة يقدم الذي ويندو)، (رير الخلفية»
موقع من جارته َقتْل جريمة أحداث يشاهد الذي وهو متحرِّك، كريسٍّ عىل امُلقَعد البطل
التحقيق. يف مشارٍك دور يف كييل جريس البطلة جانب إىل شقته، نافذة عرب املراقبة
الشقراء الهادئة البطالت؛ من معنٍي نوٍع بتفضيل شهريًا هيتشكوك أصبح الواقع، يف
إنجريد منهن: هوليوود؛ يف الشهريات املمثالت من مجموعٍة وباستخدام الغامضة.
صاغ هيدرين؛ وتيبي يل، وجانيت نوفاك، وكيم مايلز، وفريا كييل، وجريس بريجمان،

أفالمه. يف وتكراًرا مراًرا البطالت من النوع هذا هيتشكوك
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.(١٩٥٨) «دوار» هيتشكوك ألفريد فيلم يف نوفاك وكيم ستيوارت جيمي :5-5 شكل

سواءٌ واملدينة»، «الجنس نصمسلسل قوة فهم يف مفيًدا مولفي نموذج يَُعدُّ بالتأكيد
واملدينة» «الجنس مسلسل يف النساء فشخصيات السينمائي؛ أو التليفزيوني شكله يف
بطالت مع الحال هي فكما مولفي. وصفتها التي «املثرية» بالطريقة جزئيٍّا مصممة
بكل ومركًزا هائًال اهتماًما املسلسل أوَىل فقد رصاحًة، مولفي ناقشتْهن التي هيتشكوك
البطالت. األربع للنساء العام واملظهر التجميل، ومستحرضات واملالبس، عر الشَّ تفاصيل

وجاذبيته. املسلسل مشاهد من كبريًا جزءًا التفاصيل هذه وتُشكِّل
كبريًا جزءًا مولفي ذكرتْها التي والنساء الرجال لتمثيل التقليدية األنماط َميَزت
التمثيالت لهذه البارزة االستثناءات بعض توجد لكن الكالسيكية. هوليوود صور من
األسس، هذه عىل ِبناءً واسٍع نطاٍق عىل مولفي أطروحة عىل ُطعن وقد املعيارية.
أفالم يف .(١٩٨٧ جليدهيل ،١٩٨٤ (والش كثريًا املرأة أفالم منهج عن ُكِتب وبالتحديد
مجرد البعض ويعتربها األفالم، أنواع من رئيسيٍّا نوًعا البعض يعتربها التي املرأة،
األحيان، من كثرٍي ويف الرئييس. البطل بوصفها املرأة عىل الرسد يركز وصفي، نوٍع
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البطلة من سنٍّا أكرب يُمثِّلنها، الالتي والنجمات األفالم، تلك يف النساء شخصيات تكون
رَن يُصوَّ ما ونادًرا قوية، رئيسية أدواًرا ويؤدين الكالسيكية، هوليوود أفالم يف النموذجية
األمثلة بعض الجنسية. الرغبة إلشباع أدواٍت تجعلهن أو أجسادهن، عىل تُركِّز بطريقٍة
،(١٩٤٢ فوياجر، (ناو، املسافر» أيها «اآلن، فيلم تتضمن: املرأة أفالم عىل التقليدية
وفيلم نفسه)، العنوان تحمل شعبية ذات نسائية رواية من (مقتبس ديفيس بيتي بطولة
شهرية نسائية رواية من أيًضا (مقتبس ستانويك باربرا بطولة ،(١٩٣٧) داالس» «ستيال
جوان بطولة ،(١٩٤٥) بريس» «ميلدريد وفيلم بروتي)، هيجنز أوليف نفسها؛ للمؤلفة
تو (وايتينج الصعداء» لتنفس «انتظاًرا فيلم حداثة املرأة أفالم أكثر ويشمل كراوفورد.
،(١٩٩٤) للغاية الشهرية ماكميالن تريي رواية عن واملقتبس ،١٩٩٥ لعام إكسهايل)
لعام باك) جروف هري جوت ستيال (هاو حيويتها» ستيال استعادت «كيف فيلم وكذلك
الرسوال «أخوية فيلم واقتبس .(١٩٩٧ عام صدرت ملاكميالن رواية عن (املقتبس ١٩٩٨
نفسه باالسم شهرية رواية عن (٢٠٠٥ بانتس، ترافلينج ذا أوف سيسرتهود (ذا الجينز»
ذروة كانت العرشين القرن أربعينيات يف الحرب فرتة أن حني ويف .(٢٠٠٣ (براِرشز
أفالم جمهور الداخلية الجبهة يف خلفهم وتركوا بالجيش الرجال التحق إذ — املرأة أفالم
السينما جمهور أن يَرْون األفالم صناعة مجال خرباء فإن — اإلناث من أغلبه أصبح

املرأة.4 ألفالم أقل إنتاٍج إىل يؤدي وهذا اإلناث، من أكثر الذكور من ن يتكوَّ اليوم
من النقيض فعىل الكالسيكية؛ هوليوود أفالم ملعايري ا مهمٍّ كًرسا املرأة أفالم مثلت
شخصياٍت عىل األفالم هذه ركزت الكالسيكية، هوليوود سينما يف سادت التي األفالم
األحداَث هي والرومانسية واملنزلية العاطفية األحداث وكانت البطولة. أدوار يف نسائيٍة
مولفي ادعاءات عىل املرأة أفالم حول األبحاث ردت وقد الروايات. هذه يف الرئيسيَة
حاليٍّا، هوليوود يف املرأة أفالم منهج ويستمر الكالسيكية. هوليوود أفالم حيال التعميمية
مثل الحديثة فاألفالم امُلنتَجة؛ األفالم جميع بني أقلية األفالم هذه أن من الرغم عىل
مثالنا إىل بالعودة أو ،(٢٠٠٦ دايري، جونز (بريدجيت جونز» بريدجيت «يوميات
ألفالم األساسية املجازات باستخدام ُصنعت — (٢٠٠٨) واملدينة» «الجنس — الحايل

األفالم. من كنوٍع املستمرة أهميتها وتوضح املرأة،
واملسلسل الفيلم من كلٍّ (يف واملدينة» «الجنس حالة يف املثال، سبيل عىل
يتتبع نصوصه. يف الزاوية حجر البطالت األربع النساء صور تُمثِّل التليفزيوني)،
يف وكلهن عزباوات، واألخريات متزوجة إحداهن صديقات؛ سيداٍت أربع حياة املسلسل
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توجًها منهن واحدٍة كل تُجسد املسلسل). بدأ عندما األقل (عىل العمر من الثالثينيات
سامانثا فشخصية للمرأة؛ الجنيس والسلوك الجنسية القيم تجاه مختلًفا أخالقيٍّا وموقًفا
متزوجة — محافظًة األكثر — وشارلوت العالقات»، «كثرية امرأة فهي تطرًفا، األكثر هي
وهي أكرب نحٍو عىل املهنية بالحياة مدفوعة فهي مرياندا أما ا، أمٍّ تصبح أن إىل وتسعى
املواقف هذه كل وسط يف ما مكاٍن يف — الراوية — كاري تقف بينما بجد، تعمل محامية
والحياة باملرأة املتعلقة العديدة املسلسل معضالت سياق يف حياتهن وتتأمل املتطرفة،
الشخصيات جميع بالعمل. وعالقتها األخريات، والنساء بالرجال وعالقاتها الجنسية،
جيدة علويٍة أدواٍر أو منازَل أو شقٍق يف ويعشن حد، أقىص إىل امللبس وحسنة جذابة
باختصار، ق. والتسوُّ املال إنفاق يف أزمٍة أي من يعانني وال نيويورك، مدينة يف التأثيث
تصوير عىل املسلسل قدرة كانت الواقع، يف واضحة. للمسلسل االستهالكية القيم فإن
مصدر هي السنني من عدٍد مدى عىل وحياتهن املختلفات األربع النساء هؤالء شخصيات
مولفي ترك لنا ينبغي واملدينة»، «الجنس نص يف البُعد هذا تفسري أجل ومن قوته.
نحٍو عىل مفيدة تَُعدُّ التي األعمال من أخرى أنواٍع إىل ل والتحوُّ وراءنا املشاهد ونظرية

وأهميته. وتأثريه النص هذا قوة رموز فك يف مساٍو
العنارص من معنٍي مزيٍج لفهم النسوية النظرية الحايل الوقت يف الباحثون استخدم
واالستهالكية للنسوية، واملناهضة تقليدي، نحٍو عىل و«النسوية» التقليدية، الثقافية
النسائية األفالم من غريه أو واملدينة»، «الجنس فيلم مثل نص يف موجودة نراها التي
املتعة بعض تُقدِّم والتي «الحبىل»، فيلم حتى أو جونز» بريدجيت «يوميات مثل الحديثة
هوليوود سينما ميزت التي الذكر حول التمْرُكز بنزعة تحتفظ ولكن املشاهدات، لإلناث
و«املوجة النسوية» بعد «ما مصطلَحي الباحثون صاغ هذا، ولتفسري الكالسيكية.
بعض تجمع بأنها الحركات هذه توصف ما عادًة سابًقا، ذكرنا وكما الثالثة». النسوية
املساواة عدم عىل الرتكيز املثال، سبيل عىل — الثانية النسوية املوجة ومطالب رؤى
ثقافيٍّا، امُلحددة الثانية املوجة قيود تخفيف مع — منها املرأة تعاني التي االقتصادية
العامة واألشكال الجنسية، امليول عن والتعبري املالبس ارتداء يف املرأة بطرق تتعلق والتي
األحذية الثانية النسوية املوجة تنتقد قد فبينما الثقافة. يف نة املتضمَّ الجنسني سلوك من
يف الرئيسية النسائية الشخصيات ترتديها التي األحذية يف الغالبة العايل، الكعب ذات
يف األزياء ساعدت النسوية، بعد ما أو الثالثة املوجة منظور من فإنه واملدينة»، «الجنس
للتعبري كوسيلٍة املالبس استكشاف يف الرئيسية النسائية الشخصيات واملدينة» «الجنس

148



االجتماعية الفوارق دراسة

األفالم لتحليل الحالية املناهج تميل .(٢٠٠٨ ،٢٠٠٣ جيل (انظر والجنيس الجمايل
االجتماعية النظرية الرؤى بني الجمع إىل واإلعالم الجنس نوع بدراسة املختصني لدى

تلقيها. وكيفية الشعبية ذات األفالم نصوص لفهم النفسية؛ والتحليلية والتاريخية

والتمثيل التلقي قضايا الجنس: ونوع التليفزيون (2-2)

األحيان من كثرٍي يف الرائجة التليفزيونية املسلسالت يف الجنسني تمثيل دراسات أسفرت
وروثمان (ليكرت وزمالؤه ليكرت وجد إذ سابًقا؛ الواردة األفالم لتحليالت مماثلٍة نتائَج عن
غري نحٍو عىل كن التليفزيون بطالت أن (١٩٩٤ وروثمان وليكرت ليكرت ،١٩٨٦ وليكرت
مناصَب ويف العمل، يف وليس املنزل يف يظهرن القوام ممشوقات بيضاواٍت شاباٍت متكافٍئ
التي التليفزيونية الربامج يف ناقًصا تمثيًال ممثََّالت عموًما وكنَّ بالرجال، مقارنًة ثانويٍة
ففي التليفزيون؛ يف املرأة أدوار األخرية السنوات يف اتسعت ولكن الذروة، وقت يف تُذاع
لبيفر» األمر «اترك مسلسل يف وبيفر وايل أم مثل أدواٌر أصبحت األوىل التليفزيون سنوات
(دونا ريد» «دونا مسلسل يف ريد دونا تكلُّ ال التي املنزل ربة دور أو بيفر) تو إت (ليف
الباحثون أشار كما — والتي األرسية، بالحياة النسائي للولع ثقافية رموًزا شو)؛ ريد
تطورت .(١٩٩٢ (كونتس الوقت ذلك يف الحقيقية األرس أنماَط حاٍل بأي تعكس لم —
الوالد أُرس من (بدءًا واحد عائٍل ذات أًرسا لتشمل عقوٍد مدى عىل التليفزيون يف األرس
أُرس حتى إدي»، والد و«خطوبة َصنز)، ثري (ماي الثالثة» «أبنائي مسلسَيل يف األعزب
(كيت وأيل» «كيت ومسلسل بوس)، ذا إذ (ُهو املسيطر؟» «َمن مسلسل يف العزباء األم
،(١٩٦٩–١٩٧٤ الكبرية»، برادي «أرسة الشهري املسلسل (مثل ممتزجة وأرس آيل)، آند
تنوًعا مجموعٍة وأكثر مور»، تايلر «ماري مسلسل يف األرس تلك مثل العمل؛ مكان وأرس
(ديسربيت يائسات» بيوت «ربات مسلسل أحداث حولها تدور التي واملشكالت األرس من
العزباء املرأة أدوار تطوَّرت إذ كذلك؛ النساء صور وتطوَّرت الحديث. وايفز) هاوس
«تلك يف: املهنية بالحياة املهتمات النساء إىل بروكس» «اآلنسة يف األُوىل األدوار تلك عن
لوس يف «املحاماة مثل: حداثة؛ املسلسالت وأكثر مور»، تايلر «ماري ومسلسل الفتاة»،
و«الجنس أناتومي)، (جرايز جراي» و«ترشيح ماكبيل»، و«أيل لو)، إيه (إل أنجلوس»

واملدينة».
إن حتى هائًال، تغريًا إعالميٍة كوسيلٍة التليفزيون طبيعة تغريت األخرية، اآلونة يف
إجراؤه صار (١٩٩٤) وروثمان وليكرت ليكرت بها قام التي األوىل الدراسات من النوع هذا
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عىل األوىل دراستهم يف قادرين الباحثون هؤالء كان فقد مستحيًال؛ يكن لم إن صعبًا،
وقت يف التليفزيون عىل تذاع التي الربامج جميع يف الجنسني صور وتحليل تصنيف
العرشين القرن سبعينيات من دوريٍة فرتاٍت عىل بها يقومون كانوا عملية وهي الذروة،
تمثيل نقص إىل يشري عامٍّ اتجاٍه إىل دراساتهم وأشارت نفسه. القرن تسعينيات حتى
عىل والنمطية الثانوية األدوار يف تمثيلهن يف واإلفراط كمجموعة، التليفزيون يف النساء

واألمهات. املنازل، وربات املربيات، مثل: تقليدي؛ نحٍو
صاحبه وما الشبكات عرص انهيار مع ونمت زادت الذروة وقت صور أن رغم
أكرب واستهداًفا الربامج، يف بكثرٍي أكرب تقسيًما نجد فإننا القنوات، عدد يف زيادٍة من
والطبقة الجنسية وامليول العرق وكذلك الجنس، نوع منظور ومن معينة. لجماهري
ع التنوُّ من بكثرٍي أكرب قدٍر وجود يعني ذلك فإن ييل)، فيما مبنيَّ هو (كما االجتماعية
التي املسلسالت أصبحت رويًدا ورويًدا التليفزيون. شاشة عىل املعروضة الصور يف
التليفزيونية املسلسالت يف شيوًعا أكثر وِمثْليَّاٍت ُمسنَّاٍت ونساءً األقليات من نساءً تضم
عىل تذاع التي سيما ال — الجديدة املسلسالت بعض وتعالج الذروة. وقت يف تذاع التي
— اإلعالنات لعائدات تخضع ال والتي فيها، االشرتاك مقابل يُدفع التي الخاصة القنوات
وتقدم تقدمي. نسويٍّ نحٍو عىل تعالجها ما وغالبًا املرأة، حياة يف للجدل املثرية القضايا
عرص انحسار منذ املرأة تليفزيون يف التغريات لهذه مستفيضة مناقشة (٢٠٠٦) لوتز
تمثيل يف ع التنوُّ من املزيد عموًما يعني التقسيم من املستوى هذا أن واكتشفت الشبكات.
عرص يف بالوضع مقارنًة الواضحة القولبة عمليات تقليل نفسه الوقت ويف الجنس، نوع

الشبكات.
نقديٍّ اهتماٍم عىل الخصوص وجه عىل التليفزيونية املسلسالت بعض حصلت
تَركَّز املثال، سبيل عىل املرأة. لتمثيالت املبتكرة الطبيعة إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع وشعبي،
فامباير ذا (بايف الدماء» مصايص قاتلة «بايف التليفزيوني املسلسل عىل االهتمام من كثري
لالهتمام مثريًا املسلسل هذا الباحثون وجد إكس). إف شبكة ،١٩٩٧–٢٠٠٣ سالير،
خارقًة قًوى مصادفًة تمتلك جميلٍة شابٍة المرأٍة القوي لتصويره خاص؛ نحٍو عىل
إىل وأشاروا العالم. أمان عىل تحافظ ثَمَّ ومن الدماء؛ مصايص َقتْل من تُمكِّنها للطبيعة
ال الشابة املرأة تمثيل يف جديدة حقبة يمثل الدماء» مصايص قاتلة «بايف مسلسل أن
قوية صورة يف أيًضا ولكن فحسب، الجنسية للمتعة أدوات كمجرد النساء فيها ر تُصوَّ
البيئة لت سهَّ وقد .(٢٠٠٦ (لوتز ذاتها حد يف جنسيٍّا ومثرية البأس، وشديدة للغاية،
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املحبني مجموعات من العديد إن حيث بايف؛ حول اإلثارة َخْلق من الجديدة اإلعالمية
وموقع ،Fan-Sites.org وموقع ،Fanpop (موقع موجودة تزال ال التي اإللكرتونية
وموقع ،٢٠٠٢ بارتنرشيب ليمتيد بي آي يف لرشكة التابع vipfanauctions.com
وإن حتى املسلسل، هذا حول وااللتفاف االهتمام استمرار يف ساعد (BuffyWorld.com

فحسب. بثُّه يُعاد كان
٢٠٠٤ من يس بي إيه قناة عىل (ُعرض يائسات» بيوت «ربات مسلسل يعد
حيث الصدد؛ هذا يف خاصة إشارة يستحق آخر مسلسًال السطور) هذه كتابة وحتى
العالقات من سلسلة يف املتورطات سنٍّا األكرب النساء حياَة تقدميٍّ نحٍو عىل يُصوِّر
فيما املعارصة املرأة أدوار تغريُّ سياق يف واملقدَّمة واملتغرية، الصعبة األرسية/املهنية
بني املضطربة العالقات مثل: قضايا املسلسل يف ُعرضت فقد واألرسة؛ العمل يخص
املتزوجات، و/أو العزباوات والفتيات والجنس الَعِصيبة، والزيجات وأطفالهن، األمهات
نظٍر وجهة من ذلك، إىل وما املراهقة سن يف والجنس واحد، والٍد ِقبَل من األطفال وتربية
تصويرها ويحاول النساء، حياة يف صعوبة تُشكِّل قضايا املسلسل هذا يعرض نسائية.
التي الصعوبات عن النظر برصف بتعاطف، النساء تُعاِمل ومتوازنٍة عادلٍة بطريقٍة

يواجْهنَها.
عاملة امرأة سابًقا كانت التي املسلسل يف لينيت شخصية ل تأمَّ املثال، سبيل عىل
ورعاية املنزل يف للبقاء وظيفتها تركت لكنها اإلعالن، مجال يف ونفوٍذ بنجاٍح تتمتع
ويجعلون باستمراٍر ف الترصُّ يُسيئون الذين املزعجني الصغار املالئكة األربعة؛ أطفالها
التي املتناقضة املشاعَر املسلسُل به ر يصوِّ الذي الصدق مدى الرائع من كابوًسا. حياتها
ومن املستمرة، وإحباطاتها وتعبها، أطفالها، لرعاية متفرغٍة كأمٍّ حياتها حيال تنتابها
افتقادها ومدى وظيفتها، ترك حيال املتناقضة مشاعَرها املسلسل عْرض أيًضا الرائع

عاملة. كامرأٍة الوترية الرسيعة السابقة لحياتها
يطمح كان ترقيٍة عىل زوجها يحصل ،(٢٥ الحلقة األول، (املوسم الحلقات إحدى يف
مما أكرب؛ عمل وعبء السفر من مزيًدا تتطلب سوف — الرئيس نائب وظيفة — إليها
يرفض كي لزوجها لها توسُّ من الرغم وعىل عزلة. وأكثر صعوبًة أكثر لينيت حياة يجعل
يف رغبته ومدى الرئيس، نائب يصبح أن له يعني كم رصاحًة يخربها فإنه الرتقية،
الداعمة الزوجة دور تلعب أن لينيت ترفض ذلك، مع سيزداد. سفره أن مع املنصب،
رئيسه أن من للتأكُّد رئيسه زوجة مع علمه دون وتتآمر زوجها، طموح مع تتماىش التي
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كأمٍّ الحياة مواجهة عىل تقدر ال ببساطٍة فهي آخر؛ شخًصا الرتقية ويمنح قراره سيُغري
املشاعر. هذه بسبب بطموحه للتضحية مستعدة وهي زوجها، قرب دون أطفاٍل ألربعة
الرتقية، ينل لم بأنه األنباء وصلته عندما واضحٍة أمٍل بخيبة توم إصابة من الرغم وعىل
ره يُصوِّ الذي الجديد، املنزل وربة األم نموذج إن ذلك. يف لت تدخَّ أنها لينيت تكشف ال
الفائق الرجل ر تُصوِّ التي القديمة النماذج مع يتوافق أن ببساطٍة يمكن ال املسلسل، هذا

حدث. مهما بجانبه تقف التي واملرأة النجاح
واألرسة، للمرأة النمطية الصور عن االنحرافات هذه من الرغم عىل الحال، بطبيعة
البيوت» «ربات فكل املسلسل، هذا يف حتى موجودة، تزال ال النمطية الصور بعض فإن
برشٍة امتالك من عليه املتعارف باملعنى جميالت يائسات» بيوت «ربات مسلسل يف
جْعل محاوالت من الرغم عىل وجذابة، رقيقٍة ممشوقٍة وأجساٍم طبيعية، ومالمَح مرشقة،
.(٢٠٠٦ وأكاس مكابي ،٢٠٠٥ (ويلسون رديئًا شعًرا سوزان ومنْح ُمتَْعبة، تبدو لينيت
من فيها يصبح التي املرحلة إىل املرئية اإلعالم وسائل يف بعُد نصل لم ببساطٍة إننا
وجوههن عىل وتظهر الطبيعية، األجساَم أجساُمهن تُقارب نساءٍ تقديم عموًما املقبول
أن نزعم أننا حني ففي عادي؛ أنه عىل الوضع هذا ويتقبَّلن الطبيعية، الشيخوخة عالمات
العرص هذا فإن الطبيعي، ومظهرهم أجسامهم بأشكال التمثيل بحرية فازوا قد الرجال

.(6-5 شكل (انظر بعد يأِت لم النساء إىل بالنسبة
التليفزيون تأثري حول الحاسمة الجمهور دراسات يف نقٌص كبرٍي حدٍّ إىل يوجد
حول الحالية والسينما التليفزيون دراسات سياق يف رها وتطوُّ الجنس نوع هوية عىل
الربامج ي تلقِّ يقرتن ما غالبًا حيث الجديدة؛ اإلعالم بيئة يف سيما ال الجنس، نوع
عن ي التلقِّ يُستكمل حيث أو اإلنرتنت، شبكة عىل مجموعاٍت يف املشاركة مع التليفزيونية
،٢٠٠١ وبوفيل (ليفنجستون اإلنرتنت من املستخدمون يجمعها التي املعلومات طريق
عديدة، للتليفزيون األطفال تعرُّض تأثري حول الدراسات لكن .(٢٠٠٣ ليفنجستون
متنوعٍة بمجموعٍة األطفال ر تطوُّ يف فعًال تؤثر وغريها العنيفة الصور أن إىل وتشري
الجسم، ووزن الطعام، تناول وسلوكيات العنيف، سلوكهم عىل تؤثر إذ الطرق؛ من
من واإلصالحية التنظيمية القوانني بعض إىل ذلك أدَّى وقد االجتماعي. للعالم وإدراكهم
،٢٠٠٤ ،١٩٩٨ هيندرشوت ،١٩٩٢ سنرتوول ،١٩٩١ (باكارد األمريكية الحكومة جانب
بيكتورا ،٢٠٠٣ ليفنجستون ،٢٠٠١ وسينجر سينجر ،٢٠٠١ وبوفيل ليفنجستون

.(٢٠٠٠ تاشنيت ،٢٠٠٧ وورتيال وموري
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يائسات». بيوت «ربات يس بي إيه شبكة مسلسل من لينيت :6-5 شكل

بعض يف البالغني عىل التليفزيون مشاهدة تأثري حول الدراسات أوضحت باختصار،
مرحلة يف حاليٍّا نزال ال ونحن كميٍّا. قياسها يصعب آثار لها اإلعالم وسائل أن األحيان
نوع هويات عىل الجديدة اإلعالم ووسائل والتليفزيون السينما تأثري دراسة وبدء تخيُّل
مسألة حول الت والتأمُّ الجمهور دراسات من مزيٍد إىل حاجة َة وثَمَّ البالغني. لدى الجنس

الظواهر. هذه دراسة كيفية

والِعرق اإلعالم (3)

للجمهورية. األوىل األيام منذ األمريكي املجتمع يف جوهرية مسألة العرق كان لقد
املنرصمة، العبودية حقبة يف األمريكية الحياة يف تنظيميٍّا ً مبدأ العرق كان بالتأكيد
وسائل يف رئيسيٍّا موضًعا العرق احتل وباملثل، العبودية. إلغاء منذ التالية العقود وطوال
يف السينما حالة ل تأمَّ رها. تطوُّ عقود مدى وعىل بدايتها منذ األمريكية اإللكرتونية اإلعالم
أمة» «والدة جريفيث دبليو دي فيلم إىل الروائية السينما أصل يعود ما غالبًا هوليوود.
ظهور عىل أمة» «والدة الشهري القديم الروائي الفيلم يركز .(١٩١٥ نيشن، آ أوف (بريث
املحاولة حول جانبية قصة ن ويتضمَّ األمريكي، الجنوب يف كالن كلوكس كو جماعات
دون ذلك بعد وإعدامه أفريقي، أصٍل من رجٍل ِقبل من بيضاء امرأٍة الغتصاب املزعومة

153



الجديدة اإلعالم بيئة إىل مقدمة

كلوكس لكو املألوف الزي يرتدون كانوا الذين البيض من مجموعٍة يد عىل محاكمٍة
األهلية الحرب وبعد قبل األمريكي املجتمع أوضاع خلفية عىل الفيلم أحداث وتدور كالن،

.(7-5 شكل (انظر
عنرصيًة نظٍر وجهاِت تُقدِّم بأنها القصة هذه عىل عقود طوال األفالم دارسو حكم
أهميتها عىل جدال ال ذلك، مع امللونني. عىل البيض ق بتفوُّ شكٍّ دون تؤمن للغاية؛
5.(٢٠٠٨ جاكسون ،١٩٩٦ ،١٩٩٢ (روجني األمريكية الروائية األفالم ر تطوُّ يف التاريخية
وضع إىل الباحثني دفعت هوليوود يف السينما صناعة سمات من وغريها الحقيقة هذه
العنرصية أكانت سواءٌ الهوليوودية، السينما منظومة يف العنرصية مركزية حول نظرياٍت
(جابلر السامية معاداة أو ،(١٩٩٦ (روجني امللونني عىل البيض شأن من تُعيل التي
تشونج ،٢٠٠٨ (أونو أيًضا العنرصية أشكال من غريها أو ،(١٩٩٨ برودكني ،١٩٨٨

الطبع). تحت

.(١٩١٥) أمة» «والدة جريفيث دبليو دي فيلم يف البيضاء األنوثة «ينقذون» الكالن :7-5 شكل

يشء، كل وقبل فبدايًة العنرصي؛ التنميط عىل بأدلٍة هوليوود يف السينما تاريخ يعج
أقىص إىل العنرصي الفصل سياسة تُطبِّق لسنواٍت األمريكية اإلعالم وسائل صور كانت
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األفريقية األصول ذوي األمريكيني صور كانت إذ أبطالها؛ برشة بلون يتعلق فيما حدٍّ
ومقولبة محتَقرة أو التاريخ، مر عىل غائبة األقليات من وغريهم والالتينية واآلسيوية
الفنية األعمال عىل األفريقي) األصل ذوي األمريكيني حالة (يف محصورة أو للغاية،
املشكالت هذه أفريقية. أصوٍل من الشخصيات جميع فيها تكون التي فقط»، «السود ل
فحسب. املاضينَي العقَدين مدى عىل لدينا اإلعالم يعالجها بدأ األقليات تمثيل تخص التي
بوجل يقدم واألفالم، العرق حول الحاسمة اإلعالمية الدراسات من بارزٍة دراسٍة يف
أفالم يف األفريقية األصول ذوي األمريكيني لصور األوىل املناقشات من واحدة (٢٠٠١)
نمطية صور خمس — ١٩٧٣ عام مرٍة ألول نُرش الذي — الكتاب هذا ويذكر هوليوود.
«توم»، األفالم: يف األفريقية األصول ذوي لألمريكيني القديم التصوير عىل تسيطر رئيسية
الشخص وهو «ُكون»، اجتماعيٍّا»؛ «املقبول الصالح األفريقية األصول ذو األمريكي وهو
الودود األفريقية األصول ذو األمريكي الشخص وهو «موالتو»، األخرق؛ الكسول األسود
ذات الحجم الكبرية العطوفة السوداء املرأة وهي «مامي»، لونًا؛ أفتح ببرشٍة يتمتع الذي
الشهواني األفريقية األصول ذو الشخص وهو «باك»، االستقالل؛ الشديدة الشخصية
وهي البيض، إىل بالنسبة ود السُّ دونيَّة النمطية الصور هذه جميع أكدت العنيف. الشبق

للغاية. ُمهينة تمثيالت
السينما تاريخ أن مؤكًدا إضايف، مستًوى إىل بوجل مناقشة (١٩٩٦) روجني ر يُطوِّ
ثقافتنا. يف والسود البيض بني للرصاع تاريخ أنه عىل قراءته يمكن بأكمله األمريكية
دت مهَّ التي الرئيسية األربعة األفالم بأنه إليه أشار ما مناقشة خالل من ذلك ويتتبع
كابني)، تومز (آنكل توم» العم «كوخ هوليوود: أفالم يف العرق مشكلة أمام الطريق
(َجْن الريح» مع «ذهب وفيلم سينجر)، جاز (ذا الجاز» «مغني وفيلم أمة»، «والدة وفيلم
منها وكلٌّ بوجل، ذكرها نمطيًة قوالَب األفالم هذه من واحٍد كلُّ ن تضمَّ ويند). ذا ويذ
السود لها تَعرَّض التي العنرصية املعاملة — كبري حدٍّ إىل ناقٍد غري نحٍو عىل — يصور
املعاملة يقبل الذي األسود العبد قصة توم» العم «كوخ فيلم يروي األمريكي. التاريخ يف
الشهرية الرواية يف صيتها ذاع التي القصة وهي باستمرار، لها يتعرَّض التي السيئة
ذوي لألمريكيني مرادًفا — توم» «العم — اسمه وأصبح ستو. بيترش هارييت للمؤلفة
املجتمع يَدي عىل املعاملة لسوء يُفرتض، حسبما يخضعون، الذين األفريقية األصول

األبيض.
أبرز من كواحدٍة مكدانيل هاتي السوداء املمثلة الريح» مع «ذهب فيلم قدَّم
األمريكيني واملمثالت املمثلني بني اعتياًدا األكثر أصبح الذي الدور لعبت وقد شخصياته.
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(انظر املنزلية الخادمة دور وهو أال الكالسيكية، هوليوود أفالم يف األفريقية األصول ذوي
أول أصبحت أنها لدرجة شديدٍة برباعٍة مرسومًة مكدانيل شخصية كانت .(8-5 شكل
النمطية الطبيعة من الرغم عىل األوسكار، بجائزة تفوز أفريقيٍّ أصٍل من أمريكيٍة ممثلٍة
قصة — هوليوود يف ناطق فيلم أول بأنه املشهور — الجاز» «مغني فيلم ويروي لدورها.
الجاز، مجال يف الدنيوي نجاحه بني يختار أن عليه لزاًما أصبح مهاجٍر يهوديٍّ مغنٍّ
اليهودية الدينية الطقوس يف امُلغنِّي وهو ترتيل؛ جوقة كقائد والده ُخطا عىل السري أو
السود أدوار يؤدُّون البيض من ممثلني نقدي، غري سياٍق يف الفيلم، هذا قدَّم التقليدية.
القرن بدايات يف شائًعا كان الذي األمر وهو التجميل، بمساحيق وجوههم تسويد عرب
ة املستِحقَّ هوليوود أفالم قائمة يف الرئيسية ومكانتهما الفيلمني هذين نجاح إن العرشين.
هو هوليوود أفالم ولغة نظام يف العنرصية مركزية حول روجني زعم أن يؤكد للدراسة

مؤثر. زعم
صناع أن األمريكيني البيض بني شعبيٍّ مستًوى عىل دائًما املعروف من يكن لم
البيض أفالم جانب إىل أفالًما صنعوا ميشو، أوسكار مثل البارزين، السود السينما
األفالم من سلسلة ميشو قدَّم و١٩٤٨، ١٩١٩ عاَمي فبني هوليوود؛ تاريخ أوائل يف
من للجمهور خصوًصا معدًَّة كانت هوليوود يف السينما صناعة من األوىل العقود خالل
منها العديد وكان البيضاء)، الجماهري ِقبل من أحيانًا شوهدت (ولكنها أفريقي أصٍل
أبرم وقد األفريقية.6 األصول ذوي األمريكيني من جميُعهم املمثلني من فريًقا يضم
يف األحيان بعض يف أفالمه تُعرض بحيث الجنوب يف العرض دور مديري مع صفقاٍت
أجل من الليل منتصف عروض يف أو خصوًصا، السود جمهور أجل من نهاريٍة حفالٍت
يصوغ كان ما وغالبًا السود، واملمثالت املمثلني من فريًقا واستخدم البيض، جماهري
يف أفالمه كانت البيض. السينما نجوم لبعض معينٍة شخصياٍت غرار عىل شخصياتهم
(فيلم العصابات أفالم مثل هوليوود أفالم من معينٍة أنواٍع أسلوب تتبع األحيان بعض
ديسيت)، (ذا «الخداع» (فيلم امليلودراما أفالم أو (أندروورلد)) واإلجرام» الرذيلة «عالم
معينٍة موضوعاٍت عىل األفالم ركزت أخرى، أحياٍن ويف دنجن)). (ذا الزنزانة» «يف وفيلم
االلتحاق عىل القدرة مثل العرص ذلك يف األفريقية األصول ذوي األمريكيني قضايا تخص
الفاتحة البرشة ذوي من السود مشكالت أو رايت))، (بريث طبيعي» («حق بالكلية
ستيب (جودز عليهم» «املغضوب (فيلم البيض مجتمع نحو طريقهم» «يشقون الذين

تشيلدرن)).7
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هاتي دورها مثلت التي — مامي الصغرية؟» عزيزتي سرتتدي ماذا «اآلن :8-5 شكل
الكالسيكي إم جي إم فيلم يف يل فيفيان دورها مثَّلت التي سكارليت؛ إىل تتحدث — مكدانيل

الريح». مع «ذهب ١٩٣٩ لعام

أصبح ما شكلت التي األفالم من فيض أُنتج املاضية، القليلة العقود مدى عىل
الجديدة» السود «سينما باسم وتسعينياته العرشين القرن ثمانينيات يف معروًفا
األفالم من سلسلًة ريتش وماتي يل سبايك مثل مخرجون قدَّم .(١٩٩٨ (واتكينز
والجمهور األفريقية األصول ذوي األمريكيني جمهور لدى كبريٍة بشعبيٍة حظيت التي
خاصًة أهميًة تُمثِّل موضوعاٍت عىل منها الكثري وركَّز سواء، حدٍّ عىل األبيض األمريكي
«افعل يل سبايك فيلم خصوًصا املهمة األفالم ومن األفريقية. األصول ذوي لألمريكيني
ضاحية يف العرقية العالقات عن يدور فيلم وهو ،(١٩٨٩ ثينج، رايت ذا (دو الصواب»
ويشككيفرضورته العنرصي، العنف موضوع ويتناول بروكلني، يف بيدفورد-ستايفسنت
النقاد بعض مهاجمة بسبب سيئة سمعة الفيلم اكتسب املواقف. مختِلف يف ومالءمته
آخرون رأى حني يف الشغب، عىل السوداء الجماهري يحرض قد أنه زاعمني له، البيض
أن الفرتاضها عنرصية نفسها التعليقات هذه مثل أن — نفسه يل سبايك فيهم بما —
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(انظر سينمائي فيلم يف املصور العنف أمام أنفسهم كبح يمكنهم ال السود املشاهدين
تشونج هوي تشني وسيلفيا (٢٠٠٨) أونو ِكنت من كلٌّ ن ودوَّ ويكيبيديا). موسوعة
سينما يف اآلسيوية األصول ذوي واألمريكيني اآلسيويني تمثيل تاريخ الطبع) (تحت

األخرى.8 اإلعالم ووسائل هوليوود
تمثيل كان فلطاملا األخرى؛ اإلعالم وسائل إىل العرقي النقد عدسة آخرون ه وجَّ
ريجز مارلون فيلم ويُقدِّم التليفزيون. شاشة عىل املفرتض من أقل العرقية األقليات
لتاريخ ممتاًزا ملخًصا (١٩٩٢ ريجز أدجستمنت، (كلر األلوان» «تعديل املهم الوثائقي
قلتها تاريخ أو — العرقية التمثيالت تاريخ الفيلم ويتناول الصدد، هذا يف التليفزيون
الشبكات. عرص وانحسار ظهور أثناء الذروة فرتات يف التليفزيون شاشات عىل —
املمثلني مع ومقابالت التليفزيون، لظهور األوىل القليلة العقود من صوٍر وباستخدام
ذوي األمريكيني أن الوثائقي الفيلم هذا يف ريجز يؤكد واملنتجني، والكتَّاب واملمثالت
نمطية قوالب يف والوضع التمثيل، نقص من عانَْوا الخصوص وجه عىل األفريقية األصول
ووسائل السينما يف ملعاملتهم مشابهٍة بُطرٍق ذلك حدث وقد التليفزيون. تاريخ طوال
كما عموًما. ثقافتنا يف اٍل فعَّ تنميٍط من له يتعرضون ما مع وبالتوازي األخرى، اإلعالم
التي التمثيالت من القليل العدد يف النمطية التصوير أساليب مكر إىل أيًضا ريجز يشري

بالفعل. ظهرت
نادًرا األفريقية األصول ذوي األمريكيني ظهور كان التليفزيون، عرص أوائل يف
األصول ذوي األمريكيني مجتمع يف كبريًا حدثًا يَُعدُّ كان أحدهم ظهور أن لدرجة للغاية،
جزء َة ثَمَّ الحدث. بهذا التمتُّع أجل من منهم كبرٍي جمهوٍر ع تجمُّ يضمن وكان األفريقية،
دايان السوداء واملمثلة أفريقي، أصٍل من باحثني يُظهر األلوان» «تعديل فيلم من يُنىس ال
لألمريكيني الحرضية الحياة عن ا جدٍّ قديٍم تليفزيونيٍّ مسلسٍل عن يتحدثون كارول،
اُد النقَّ أشار وبينما آندي). آند (آموس وآندي» «آموس بعنوان األفريقية األصول ذوي
وعنرصيٍّا مسيئًا كان املسلسل هذا أن إىل سواء، حدٍّ عىل األفريقية، األصول وذوو البيض
النمطية، بالقوالب ومليئًا األفريقية، األصول ذوي األمريكيني من شخصياته تجاه للغاية
أهمية مدى عن يتحدثون للمسلسل فعليِّني ُمشاهِدين ذكريات عرضت املقابالت هذه فإن
يف التليفزيون شاشة عىل األفريقية األصول ذوي لألمريكيني كانت، أيٍّا صور، أي رؤية
ذكرى هوكس بيل وتروي العرشين. القرن خمسينيات يف أمريكا يف الذروة وقت برامج
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«محاكاة فيلم لرؤية العرشين القرن ثالثينيات يف السينما دور إىل رحلتها عن مماثلًة
فريدي الجميلة الشابة السوداء املمثلة يضم الذي الجديد اليف) أوف (إيميتيشن الحياة»
املجتمع يف العنرصية ضد علنًا تتحدَّث شابة امرأة وهي «بيوال»؛ دور يف واشنطن
منتجات مشاهدة مجرد أن أفريقيٍّ أصٍل من املشاهدين من العديد رأى األمريكي.
الذي التقليدي اإلعالم من بدًال محرِّر، أمر املجتمع يف كأقليٍة بوجودهم تعرتف إعالمية

وتجاَهلهم. األفريقية األصول ذوي األمريكيني محا
املسلسل مشاهدة أهمية مدى مذكراته يف االبن جيتس لويس هنري يصُف
أصوٍل ذوي أمريكيني كأشخاٍص أرسته وإىل إليه بالنسبة وآندي» «آموس التليفزيوني

متذكًرا: فيقول الجنوب، يف ترعرعوا أفريقيٍة

تسمع كنت ربما حدثًا. التليفزيون شاشة عىل ٍن ملوَّ شخٍص رؤية كانت
ويُهَرع الثانية.» القناة عىل ملون شخص ملون، «شخص يرصخ: أحدهم
األمامية الرشفة آخر يطرق حني يف الخرب، لنرش الهاتف إىل آخر شخص
يهمني ال وآندي». «آموس أحب «الجميع» يَرْونه. أين الجريان جميع ويخرب
الذي اليوم كان امللونني، األشخاص إىل وبالنسبة اليوم. الناس يقوله ما
يف األيام أتعس من واحًدا التليفزيون عىل وآندي» «آموس عرض فيه أوقفوا
كان عاملهم أن هو إلينا بالنسبة وآندي» «آموس يميز ما كان … بيدمونت
قضاة لديهم كان بالطبع عاملنا. مثل تماًما «بأكمله»، امللونني األشخاص من
بوجودهم الحلم سوى بإمكاننا يكن لم ملونون. وممرضون وأطباء ومحامون

(٢٢ :١٩٩٤ (جيتس األشياء. بهذه حلمنا وبالفعل مثلهم، نصبح أن أو

فحسب التليفزيون — التليفزيون خالل من أنه نفسها مذكراته يف جيتس يذكر
وسائل كانت التليفزيون، بدايات يف أنه الواضح ومن البيض. األشخاص عىل تعرف —
امُلْجتمَعني من املعزولة املجتمع رشائح تعريف يف رئييسٍّ دوٍر لعب بدأت قد اإلعالم
املهام من واحدًة بأن تدفع نظريًة اإلعالم دارسو وضع الواقع، يف ببعض. بعضها كليهما
«غري باألنشطة االجتماعية الفئات بعض تعريف هي: للتليفزيون الرئيسية االجتماعية
الحقيقية الحياة يف عنها املعزولة األخرى االجتماعية الفئات تمارسها التي الواضحة»

.(١٩٨٥ (مريوِويتز
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إسرت مع مقابلًة األلوان» «تعديل الوثائقي الفيلم من يُنىس ال آخر جزءٌ ن تضمَّ
تايمز، (جود طيبة» «أوقات الناجح املسلسل يف الرئيسية الشخصيات إحدى رول؛
حول أحداثه تدور الذي — املسلسل عليها ُعرض عندما أنه إسرت تذكر .(١٩٧٤–١٩٧٩
كان — شيكاجو يف الحكومية اإلسكان مشاريع ألحد تابعٍة شقٍة يف ود السُّ من عائلٍة
لهذا ونتيجًة زوج؛ لها يكون بأن طالبْت لكنها العزباء، األم دور يف تَظهر أن عليها
كليهما؛ الوالَدين تضم عائلة املسلسل أحداث حولها تدور التي العائلة أصبحت الطلب،
التي السود، اآلباء غياب حول النمطية االفرتاضات من ببساطٍة غاضبًة إسرت كانت فقد
يزيد الحال، وبطبيعة للمسلسل. األوَّيل رهم تصوُّ يف املسلسالت ومنتجو كتَّاُب يفرتضها
الذين السود األطفال نسبة يف الحاد االرتفاُع الخصوص وجه عىل املسألة هذه تعقيد من

املسلسل.9 عرض سنوات خالل عزباوات أمهات تعولها أرس يف يعيشون
دور تحديد صعوبة مدى يوضح الواقع هذا تمثيله عىل للمسلسل رول انتقاد إن
وأظهرت عليه. كمؤثٍر أو األول املقام يف للواقع كانعكاٍس إما متغري؛ مجتمٍع يف اإلعالم
األمريكيني مسلسالت، من وغريه املسلسل هذا يف ظهرت التي األخرى، النمطية الصور
كان البهلوانية. للفكاهة مصدٌر األحيان، من كثرٍي يف أنهم، عىل األفريقية األصول ذوي
املزاح استخدم الذي املسلسل، هذا يف جيه جيه شخصية يف خاص، نحٍو عىل واضًحا، هذا
الغباء؛ مفرطة خرقاء كأضحوكٍة نفسه يقدِّم ما غالبًا جعلتْه متطرفٍة بدرجٍة الجسدي

وكريًها. ُمْحرًجا السود املشاهدين من الكثري رآه الذي األمر
معظم كانت ،(١٩٨٤–١٩٩٢ شو، كوسبي (ذا كوسبي» «عائلة مسلسل ظهور قبل
مسلسل يف (كما فقرية أٍرس حول إما تدور السود بعائالت الخاصة الكوميدية املسلسالت
كثرٍي يف آباء دون من الدنيا، املتوسطة الطبقة من أو وابنه»)، و«سانفورد طيبة» «أوقات
يف األخبار يف بارٍز نحٍو عىل األم تعولها التي السود أرس تظهر كانت حيث األحيان؛ من
«آل مسلسل هو بارز واحد استثناء هناك كان العرشين. القرن وسبعينيات ستينيات
تكون ألن وصلت لألمام» «تتقدَّم كاملة أرسة كانوا الذين جيفرسونز)، (ذا جيفرسون»
يوضح كما العاملة، الطبقة من آتيًة كونها من الرغم عىل العليا، املتوسطة الطبقة من

املسلسل.
كما واٍع، نحٍو وعىل حرفيٍّا السوداء األرسة صورة كوسبي» «عائلة مسلسل أصلح
مركًزا السوداء األرسة جْعل من هدفه حول نفسه كوسبي بيل ترصيحات يف رأينا
الذروة وقت يف األمريكي للجمهور يقدِّم كي رصاحًة كوسبي سعى املسلسل. لهذا
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انخفاًضا شهد الذي العرص يف حتى مهنيٍّا، وناجحٍة العدد كاملة سوداء لعائلٍة صورة
املمثل املسلسل قدَّم كليهما. الوالدين تضم التي املتماسكة السوداء العائالت عدد يف ا حادٍّ
املتوسطة الطبقة من سوداء عائلة يف أب نفسه؛ كوسبي دور يف كوسبي الشهري الكوميدي
تقليديٍّ نحٍو عىل قصريًا كوميديٍّا مسلسًال ليكون املسلسل نسج من الرغم وعىل العليا.
الطبقة من األفريقية األصول ذوي لألمريكيني بتمثيالته جديدًة آفاًقا وصل فإنه للغاية،

العليا. املتوسطة
مسلسل املستنرية: «العنرصية املؤثرة ولويس جايل دراسة غريت مماثل، نحٍو وعىل
حول تفكرينا طريقة (١٩٩٢) األمريكي» الحلم وأسطورة والجماهري كوسبي عائلة
ولويس جايل ه وجَّ العنرصية. التفرقة بقضية يتعلق فيما والتأثري التمثيل بني العالقة
املشاهدة تقييمات قوائم تصدَّر الذي كوسبي»، «عائلة مسلسل نحو التلقي منظري أعني
البيض املشاهدين بني الكبرية شعبيته بسبب جزئيٍّا وذلك الثمانية؛ مواسمه من الكثري يف

والسود.
املتحدة، الواليات يف األعراق بني العالقات سيحسن املسلسل بأن النقاد ن تكهَّ
أخذت التي ولويس، جايل دراسة لكن السود، جريانهم مع تعاطًفا أكثر البيض وسيجعل
حدٍّ إىل مفاجٍئ نحٍو عىل وجدت السود، واملشاهدين البيض املشاهدين آراء من عيناٍت
يصبحوا أن من فبدًال العكس؛ — الباحثني معظم عات توقُّ عكس عىل وبالتأكيد — ما
انتقاًدا أكثر البيض كوسبي» «عائلة مسلسل مشاهدو أصبح السود، مع تعاطًفا أكثر
جريانهم حول آراء عن ُمعرِبني املتحدة، الواليات يف األفريقية األصول ذوي لألمريكيني
مثلما حياتهم يف وينجحون تصميمهم ويُظهرون بجهٍد يعملون ال «ملاذا مثل: السود؛
تقدميٍّا تأثريًا يفرض كمسلسٍل واسٍع نطاٍق عىل يُرى كان فما كوسبي؟» عائلة فعلت
بكثري، تفاوتًا وأكثر بكثري، ذلك من تعقيًدا أكثر أنه ثبت العرق قضية يف بوضوٍح
ما حول البديهية مفاهيمنا اضطراب يف تسبب مما املشاهدين؛ عىل الفعيل تأثريه يف
تتشابه اجتماعي. تأثرٍي من املعتادة التليفزيونية التمثيالت قواعد عن الخروج سيُحدثه
أظهرت والتي العائلة»، يف يشء «كل مسلسل حول الدراسة مع كبرٍي حدٍّ إىل الدراسة هذه
العنرصية وتوجهاته بانكر أرتيش مع تعاطفوا املشاهدين أن — سابًقا ناقشنا كما —

.(١٩٧٤ وروكيتش (فيدمار سواءٍ حدٍّ عىل وعارضوه
أصبح التليفزيون، شاشة عىل حاليٍّا موجودًة النمطية الصور تزال ال حني يف
الشائعة، النمطية الصور تغلغل بمدى وعيًا أكثر واملمثالت واملمثلون والكتَّاب املنتجون
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متنوعٍة ملجموعٍة مختلفٍة تمثيالٍت نرش خالل من لتقويضها واعيٍة بمحاوالٍت وقاموا
األمريكية املحامية — ُوو لني شخصية كانت املثال سبيل فعىل األقليات؛ مجموعات من
ماكبيل» «آيل مسلسل يف لُو لويس دورها لعبت التي اآلسيوية األصول ذات الحازمة
األمريكيني إىل بالنسبة واضًحا خروًجا تُمثِّل — الذروة وقت يف املذاع (١٩٩٧–٢٠٠٢)
الهادئة األمريكية الخادمة ليفنجستون؛ السيدة شخصية عن اآلسيوية األصول ذوي
حتى ١٩٦٩ عام من يوميكي ميويش دورها لعبت والتي اآلسيوية، األصول ذات املنقادة
أونو حدد حداثة، أكثر نحٍو وعىل إدي». والد «خطوبة الناجح املسلسل يف ١٩٧٢ عام
يدرس اآلسيوية، األصول ذوي األمريكيني دراسات بعنوان جديًدا فرعيٍّا نطاًقا (٢٠٠٥)
إىل بالنسبة الحياة املختلفة اآلسيويني املهاجرين ُهويَّات ت غريَّ خاللها من التي الطرق
اآلخرين األمريكيني مناقشة طريقة أيًضا ويدرس اآلسيوية، األصول ذوي األمريكيني
تاريخهم طوال وتمثيلهم نمطية، صوٍر يف ووضعهم اآلسيوية، األصول ذوي لألمريكيني

األرضية. الكرة من الجزء هذا يف
وأونو وبروجنسكي (هاريسون الباحثني من وغريها (١٩٩٥) فالديفيا ع تُوسِّ
عىل الرتكيز من العنرصية التمثيالت تحليل عالم (٢٠٠٥ أونو ،١٩٩٦ وهيلفورد
األمريكيني صور إىل التليفزيون شاشات عىل األفريقية األصول ذوي األمريكيني صور
تُحلِّل املثال سبيل فعىل األخرى؛ العرقية والجماعات واآلسيوية الالتينية األصول ذوي
ذات السينمائية املمثلة بها ظهرت التي النمطية الطريقة املقاالت، إحدى يف فالديفيا،
ومجوهراتها فمالبسها .(١٩٩٦ (فالديفيا أفالمها يف برييز روزي الالتينية األصول
ذوي عىل عادًة تُطبق التي النمطية الصور عىل تشهد عنارص كلها القاسية ولغتها
الالتينية األصول ذوي دراسات مجال فالديفيا تناقش ثقافتنا. يف الالتينية األصول
ككلٍّ اإلعالمية الدراسات مجال ضمن نسبيٍّا جديدٍة تركيٍز كبؤرة واإلعالم التواصل يف

.(٢٠٠٨ ،٢٠٠٤ (فالديفيا
العرشين القرن سبعينيات يف بلوز) سرتيت (هيل هيل» شارع «رشطيو مسلسل قدم
تم رئيسيٍة كشخصيٍة بيٍض رشطٍة رجاِل مع جنٍب إىل جنبًا أفريقيٍّ أصٍل من رشطيٍّا
الحديثة املسلسالت من املزيُد قدَّم كذلك املسلسل. حلقات خالل بعمٍق استكشافها
املثليَّات»، و«حياة الجريمة»، مرسح يف و«التحقيق جراي»، و«ترشيح («التنصت»،
رئيسيٍة كشخصياٍت وقومية عرقية األقليات من شخصياٍت آر)) (إي الطوارئ» و«غرفة
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من الرغم عىل املختلفة. العرقية األصول ذوي املمثلني من بفريٍق تتميز مسلسالٍت يف
التصوير منذ طويًال شوًطا قطعت التمثيالت هذه فإن تُستأصل، لم النمطية الصور أن
عرصالتليفزيون. أوائل يف وآندي» «آموس مسلسل يف السود لشخصيات املتطرف النمطي
نناقش وكذلك اإلعالم، يف البديلة الجنسية امليول تصوير تاريخ التايل الجزء يف نتتبع

الجنسية. امليول تصوير طريقة يف األخرية التغريات

الجنسية امليول (4)

امِلثليَّات» «حياة ملسلسل شوتايم لشبكة امللخصالرسمي

لبدء أنجلوس لوس إىل تصل … شابة موهوبة خيالية قصص مؤلفة كريشنر)؛ (ميا شيكرت جيني
مابيوس)؛ (إريك هاسبيل تيم — خطيبها قريبًا سيصبح الذي — صديقها مع كبالغة» «حياتها

كبرية. حكوميٍة جامعٍة يف النساء لفريق السباحة مدرب

متحف مديرة — بيلز) (جنيفر بورتر ِبت ملنزل مجاوٍر منزٍل يف هوليوود غرب يف الحبيبان يقيم
سنوات، سبع منذ مًعا تعيشان وتينا ِبت كانت هولومان). (لوريل كينارد تينا وحبيبتها —

… أرسة تأسيس عىل ملساعدتهما مثايل؛ املنوية بالحيوانات متربٍع عىل العثور وتحاوالن

شعر مصففة موينج)، (كاثرين ماكوتشن شاين وتينا: ِبت من املقربني األصدقاء شبكة ن تتضمَّ
ميولها عن بعُد تعلن لم التي املحرتفة التنس العبة دانيالز)، (إيرين فريبانكس ودانا فاتنة؛
غري واألخت هاييل)؛ (ليشا بيتشكي أليس الجنسية امليول املزدوجة والصحفية املثلية؛ الجنسية

الكحوليات. إدمان من تتعاىف التي املوسيقية جرير)، (بام بورتر كيت لِبت الشقيقة

(٢٠٠٩) شوتايم شبكة املصدر:

مؤخًرا شوتايم شبكة عىل ُعرض تليفزيوني مسلسل — امِلثْليَّات» «حياة مسلسل يقدِّم
والطبيعيات الجنسية امليول واملزدوجات املثليَّات النساء من مجموعٍة حياة تفاصيل —
«حياة مسلسل يف النساء معظم أن من الرغم عىل أنجلوس. لوس منطقة يف يُِقْمَن الالتي
امِلثْليَّة الجنسية امليول معاملة فإن التقليدية، هوليوود بطريقة فاتناٍت يَظَهرن امِلثْليَّات»
آفاًقا بوضوٍح يطرق وهذا املسلسل. يف تماًما رصيحة املثلية والعالقات امِلثْليَّة والُهويَّة
وقت يف تُعَرض التي التليفزيونية املسلسالت يف الجنسية امليول تصوير مجال يف جديدًة

الذروة.
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تقيًُّدا وأقل االشرتاك، لنظام تخضع شبكة بالطبع شوتايم شبكة أن من الرغم عىل
هذا فإن قبل، من أرشنا كما الجنسية، للميول تصويرها يف التليفزيون شبكات من
اإلعالم وسائل يف الجنسية امليول تصوير يف قطعناه الذي الطويل للشوط رمز املسلسل
وطريقة التقليدية، غري الجنسية امليول تصوير طريقة الجزء هذا وسيناِقش الجماهريية،
الصور يف األخرية والتغريات الشعبية، ذات التليفزيونية واملسلسالت األفالم يف دراستها

بها. املسموح واملواضيع
األقليات اضطهاد يف املساهمة من طويًال تاريًخا لإلعالم أن إىل كثريون أشار
والرتز ،١٩٩٨ (جامسون الجنسية امليول ومزدوجي واملثليات، املثليني، مثل: الجنسية؛
الكراهية جرائم ارتُكبْت كيف الخصوص، وجه عىل ،(٢٠٠١) والرتز درست .(٢٠٠١
أو األفالم يف واملثليَّات للمثليني محدًدا تصويًرا شهدت التي األوقات يف الجنس مثليي ضد
الحوارية الربامج أن (١٩٩٨) جامسون رأى ذلك، مع الرائجة. التليفزيونية املسلسالت
ُمحرِّر، تأثري الواقع يف لها كان الربامج تلك أن وأوضح األسلوب، هذا ت غريَّ التليفزيونية
من واحدًة كانت ألنها ثقافتنا؛ يف املثليني إىل بالنسبة األمام إىل كبريًة خطوًة وتُمثل
ذوي لعالم ثقافتنا يف واملثليات للمثليني الحقيقية األصوات أوصلت التي األوىل األماكن

الطبيعية. الجنسية امليول
سينما يف قديم نهج أنه عىل اآلن إليه يُنظر ما رصاحًة مؤخًرا، العلماء، كشف
امِلثْليَّة الجنسية امليول تمثيل إىل يَنزع الشعبية ذات التليفزيونية واملسلسالت هوليوود
األفالم «خزانة الشهري كتابه يف روسو يشري .(١٩٨١ روسو ،٢٠٠٠ (دوتي رسيٍّ نحٍو عىل
االستوديوهات عرص يف وتأثريًا، شعبيًة هوليوود أفالم أكثر بعض أن إىل السينمائية»
— وأوضح شخصياتها، يف لهم وإشاراٍت جنسيٍّا، للمثليني صوًرا نت تضمَّ وبعده،
الكالسيكي العرصين من واملؤثرين الكبار هوليوود نجوم من العديد ذكر خالل من
— الجنسية امليول مزدوجو أو الجنس مثليو أنهم املعروف من كان والذين والصامت،
تتسم الجنسية ميولها كانت شخصياٍت شعبيًة األفالم أكثر من العديد تقديم كيفية
كانت ربما ألنها وذلك قامعة؛ أنها عىل الصور هذه قراءة يمكن أخرى، مرًة بالغموض.
البعض ِقبل من تُقرأ ربما ألنها وذلك محرِّرة؛ أو املشاهدين، معظم إىل بالنسبة خفية

الجنس. مثليي نظر لوجهات للغاية جليٍّا صوتًا تمنح أنها عىل
الذي الكوميدي الرومانيس الفيلم هو الخصوص وجه عىل يذكرها التي األفالم أحد
كاري بطولة ١٩٣٨)؛ بيبي، أب (برينجينج بيبي» «تنشئة طبيعية جنسية ميوًال يعرض

164



االجتماعية الفوارق دراسة

كاري يبدو للفيلم السطحية القراءة يف أنه من الرغم عىل هيبورن. وكاثرين جرانت
الكوميدي املشهد أن إىل روسو يشري تماًما، طبيعيٍة جنسيٍة ميوٍل ذاَت شخصيًة جرانت
الخاص املكشكش األبيض الحمام رداء مرتديًا الحمام من جرانت فيه يخرج الذي
اإلنجليزية باللغة Gay كلمة (تحمل «سعيًدا»!» فجأًة أصبحت «لقد ويقول: بهيبورن
الجنس مثليي لثقافة ثانوية إشارة الواقع يف هو الجنس)، وِمثْيل سعيد، هما: معنيني،
(انظر الفيلم لهذا املثليني املشاهدين من العديد ِقبَل من النحو هذا عىل بوضوٍح ُقرئت

.(9-5 الشكل
نحٍو عىل — بالتفصيل تُقدِّم أفالم أيًضا هناك كانت هوليوود، أفالم من عقوٍد طوال
الصدد هذا يف الخاصة األهمية ذات األفالم ومن واملثليات. املثليني ضد العنَف — رصيح
هيلمان ليليان مرسحية من املقتبس ،(١٩٦١ آور، تشيلدرن (ذا األطفال» «ساعة فيلم
عندما املدرسة يف وعملهما االجتماعية مكانتهما تفقدان للبنات مدرسٍة يف ُمدرِّستنَي حول
أوف كيلينج (ذا جورج» األخت «مقتل فيلم كان بينهما. ِمثْليٍَّة عالقٍة بوجود اتُّهمتا
يحصل املتحدة الواليات يف فيلم أول — ١٩٦٨ عام يف ُعرض الذي — جورج) سيسرت
اثنتني بني املعقدة العالقة تصوير خالل من كبريًا جدًال الفيلم هذا أثار .X التصنيف عىل
املثليني حانات يف ومشاهَد جنسيٍة مشاهَد عىل ويحتوي وتشايلدي، جورج امِلثْليَّات؛ من

عرصه. إىل بالنسبة متطرٍف نحٍو عىل عاديٍة غري كانت
املثليني شخصيات تمثيالت أصبحت وتسعينياته، العرشين القرن ثمانينيات بحلول
الشهرية. األمريكية األفالم يف تماًما، روتينيٍّا أمًرا تصبح لم وإن شيوًعا، أكثر واملثليات
لعٍرص صورًة يُقدِّم ١٩٨٠ عام «تجوال» فيلم يف املثليني ضد عنٍف جرائم تمثيل وكان
ومولًِّدا لالضطرابات، مثريًا أمًرا الجنسية ميولها عن تعلن شخصيٍة وجوِد مجرُد كان

الفيلم. عرض صاالت وخارج داخل العنف من ملوجٍة
كشخصياٍت تظهر املثليني شخصيات كانت العرشين القرن تسعينيات بحلول
فريندس بيست (ماي أصدقائي» أعز «زواج مثل ففيلم الرائجة؛ األفالم يف عاديٍة
شخصية قدَّم — روبرتس جوليا الكبرية هوليوود نجمة بطولة — (١٩٩٧ ويدينج،
أو الضجة من الكثري دون لها، صديٍق أفضل دور يف الجنسية ميوله يُعلن الذي امِلثْيل
من عدٍد يف مثلية شخصيات ظهرت وباملثل لشخصيته. املثلية» «امليول ب العلني االهتمام
دار ومؤخًرا، للتعليقات. مثريًة أو عاديٍة غري تعد لم أنها لدرجة الحديثة؛ األخرى األفالم
من اثنني بني عالقٍة حول (٢٠٠٥ ماونتني، (بروكباك بروكباك» «جبل الناجح الفيلم
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رداء مرتديًا جرانت لكاري الجنس»!» «سعيًدا/مثيلَّ فجأًة أصبحت «لقد مشهد :9-5 شكل
.(١٩٣٨) بيبي» «تنشئة فيلم يف هيبورن كاثرين حمام

تفاصيل بوضوٍح الفيلم هذا بنيَّ وسبعينياته. العرشين القرن ستينيات يف البقر رعاة
حبٍّ قصَة عامٍّ سياٍق يف يُقدِّم بينما الوقت، ذلك يف املثليني ضد االجتماعية التحيُّزات

املثليني. الرجال من اثنني بني رقيقًة
اتبع ولكن إيجاًزا، أكثر البديلة الجنسية التمثيالت من التليفزيون تاريخ كان
التمثيالت لهذه األوىل النماذج أن إىل الباحثني معظم يشري هوليوود. ألفالم مماثًال مساًرا
ميولها عن امُلعَلن كارينجتون؛ ستيفن شخصية عرب العرشين القرن ثمانينيات يف كانت
(جريبرسود الذروة وقت يف يُعرض كان الذي (ديناستي)، «األرسة» مسلسل يف امِلثْليَّة
الذروة وقت يُعَرض مسلسٍل يف ِمثْليَّني بني علنيٍة ُقبلٍة أول يف ستيفن ظهر وقد .(١٩٩٥
التليفزيونية التمثيالت تاريخ يف األخرى املهمة األحداث ومن األمريكي. التليفزيون عىل
إيلني املسلسل نجمة فيها أعلنت التي «إيلني»، مسلسل حلقة امِلثْليَّة الجنسية للميول
الحدث هذا أثار الحقيقية. الحياة ويف املسلسل يف كشخصيٍة ِمثْليَّة؛ أنها جينرييس دي
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الحلقة هذه يف الجديدة إيلني شخصية لتقديم الهواء عىل ِمثْليٌَّة ُقبلٌة صاَحبَته الذي —
املثليني. تمثيل بمسألة الجمهور توعية إىل وأدَّى اإلعالم، وسائل يف كبريًة ضجًة —

–١٩٩٨) وجريس» «ويل مسلسل مثل — حداثًة املسلسالت أكثر من املزيد تمحور
«حياة ومسلسل ،(٢٠٠٠–٢٠٠٥ فولك، آز (كوير املثليني» «مجتمع ومسلسل ،(٢٠٠٦
هذه جْعل عملية وبدأت ِمثْليَّة، وعائالٍت شخصياٍت حول — سابًقا ذُكر كما املثليات»
اإلعالمية الدراسات مجال يف ممتاز بحث يوجد سابًقا، ذُكر وكما طبيعية. التمثيالت
للمثليني الواضحة والتليفزيونية السينمائية التمثيالت بني العالقة يوثق (٢٠٠١ (والرتز
يمكننا عدًدا، أكثر الصور هذه تصبح وبينما الثقافة. يف ضدهم الجرائم ووقوع واملثليات

.(10-5 شكل (انظر العالقة هذه تتضاءل أن فحسب نأُمل أن

شوتايم. شبكة إنتاج من املثليات»، «حياة مسلسل من الساحرات النساء :10-5 شكل

وسائل إىل الوصول يف بطيئًة كانت البديلة الجنسية التمثيالت أن من الرغم عىل
التمثيالت هذه فيه توجد مثرٍي عٍرص يف اآلن فإننا املهيمنة، والتليفزيونية السينمائية اإلعالم
ذكرنا وكما كبري. نحٍو عىل تقدُّمية تكون ما وغالبًا مستمر، نحٍو عىل وتُصنَع بالفعل،
الشابات املثليات النساء من كبريًة مجموعًة يضم املثليات» «حياة مسلسل فإن سابًقا،
فألول واملهنية؛ العملية وحياتهن األرسية، وحياتهن عالقاتهن، املسلسل يتتبع الالتي
النساء سمات إحدى ببساطٍة امِلثْليَّة تصبح الذروة، وقت يف التليفزيون شاشة عىل مرٍة
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امِلثْليَّة. النسائية الشخصيات من متنوعًة مجموعًة يُصوِّر الذي املسلسل يف ظهرن الالتي
مسلسالت من وليس خاص، باشرتاٍك قناٍة عىل يُعرض املسلسل هذا أن من الرغم وعىل
هذا فإن ثراءً، وأكثر حجًما أصغر جمهور إال يراه فلن ثَمَّ ومن التليفزيونية؛ الشبكات
شاشات عىل للِمثْليَّات ومساواًة ديمقراطيًة أكثَر تمثيٍل نحو خطوًة ا حقٍّ يَُعدُّ املسلسل

التليفزيون.

خاتمة (5)

والعرق، الجنس ونوع الطبقة، صور تمثيالت قضايا عىل العامة نظرتنا بهذا نختتم
الدراسات ر تطوُّ تتبعنا لقد يها. وتلقِّ الشعبية اإلعالم وسائل يف الجنسية والهويات
اإلعالم ر تطوُّ مدار عىل الجنسية والهويات والعرق الجنس ونوع الطبقة حول اإلعالمية
الدراسات عىل نظرة وألقينا الجديدة، اإلعالمية البيئة إىل «القديمة» اإلعالمية البيئة من
عمل طريقة تناولت التي الدراسات وبعض القضايا، هذه من واحدٍة كل عىل ركزت التي
إىل جنبًا االجتماعية والطبقة العرق أو والعرق، الجنس نوع أو والطبقة، الجنس نوع
من الهائل الكم من اليسري إال املناقشة هذه تلمس لم بينما اآلخر. مع منها كلٌّ جنٍب
املساحة، لضيق نظًرا القضايا هذه حول اإلعالمية الدراسات باحثو قدَّمها التي املعلومات
إجراء وأهمية مركزية نحو العام القارئ توجيه هو حققناه قد نكون أن نأمل ما فإن

اإلعالمي. تراثنا يف املساواة وعدم االختالفات حول الدراسات
التي ي والتلقِّ التمثيل لقضايا بحثنا يف االهتمامات هذه تَصَحبنا التايل، الفصل يف
تميز كانت التي التحيزات ببعض تحتفظ والتي الجديدة، اإلعالمية البيئة يف اليوم تحدث
اإلعالم وسائل بني بالعالقة تتعلق جديدًة قضايا تطرح ولكنها القديمة، اإلعالم وسائل
الجنسانية للطبيعة ا خاصٍّ اهتماًما نُوِيل فإننا أخرى، ومرًة والتحيز. املساواة وعدم
الرقمي اإلعالم ظهور غريَّ كيف يها. وتلقِّ الجديدة اإلعالم لوسائل والعرقية والطبقية
تأثري يف ملحوظة تغريات توجد هل اإلعالم؟ يف لها نتعرض التي الصور هيئة واإلنرتنت
العديدة العقود مدى عىل شِهدناها التي الجديدة التكنولوجية رات للتطوُّ نظًرا اإلعالم
يف مستمرٍّا محوًرا كانت التي املخاوف وما القضايا؟ هذه الباحثون درس كيف املاضية؟
الصفحات يف سنتناولها التي القضايا هي هذه الجديدة؟ اإلعالم بيئة يف اإلعالمية األبحاث

القادمة.
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السادس الفصل

يها وتلقِّ النصوصاإلعالمية دراسة
اجلديدة اإلعالم بيئة يف

املساواة عدم أشكال بها ُمثلت التي الطريقة تاريخ والخامس الرابع الفصلني يف ناقشنا
اإلعالمية الدراسات متخصصو استخدمها التي النظرية األدوات وقدَّمنا اإلعالم، يف املختلفة
درسنا حينما التمثيالت لهذه املحتمل االجتماعي األثر أيًضا وتناولنا القضايا، هذه لتحليل
من األوىل الثالثة الفصول بعد الفصلني هذين قدَّمنا يها. تلقِّ حول أُجريَت التي األبحاث
الحياة عىل وتأثريها عام، منظوٍر من الجديدة اإلعالم بيئة قضية تناولت التي الكتاب،
ويف التاريخ مر عىل والسيطرة امللكية السيايسوأنماط واالقتصاد األول)، (الفصل الحديثة
العملية عىل الجديدة اإلعالم وسائل آثار ودراسة الثاني)، (الفصل الجديدة اإلعالم بيئة
الجديدة اإلعالم وسائل ي تلقِّ عىل الفصل هذا يف ونُركز الثالث). (الفصل الديمقراطية
والتليفزيون السينما كانت عٍرص من انتقلنا لقد املساواة. وعدم الديمقراطية عىل وآثارها
اإلعالميتني الوسيلتني هاتني تقديم شهد عٍرص إىل السائدتني اإلعالم وسيلتَي فيه يمثالن
اآلثار ما تكنولوجيٍّا. جديدٍة مختلفٍة رقميٍة وبأشكاٍل اإلنرتنت، شبكة خالل من يَهما وتلقِّ
ندرسها كنا التي املساواة وعدم الديمقراطية قضايا عىل التغريات هذه تفرضها التي
الدراسات يف للبحث تخضع تزال ال السؤال، هذا عىل أوليًة إجابًة هنا نُقدِّم اآلن؟ حتى

الحالية. اإلعالمية
مشاهدة قررَت وربما أحد، يوم ظهر بعد السينما إىل الذهاب قررَت أنك لنفرتض
هذا والتخاذ الكتاب. فصول عرب معنا املستمر املثال وهو «الُحبىل»؛ الناجح الجديد الفيلم
الحالية الفيلم عرض أماكن ملعرفة بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتشغيل قمَت القرار،
اقتطاع قررَت مناسب، وقٍت يف قريٍب مكاٍن يُعرضيف أنه وجدت وعندما عرضه. وأوقات
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غضون يف جوجل. بحث محرك باستخدام عنه معلوماٍت عن للبحث وقتك من دقيقٍة
قاعدة إىل ينقلك رابًطا تجد بدايًة، املرجعية. بالروابط مليئة شاشة أمامك ظهرت ثواٍن

التالية: املعلومات جميع توفر والتي ،IMDB اإلنرتنت عىل األفالم بيانات

القصة. وخالصة التمثيل ِفرق عن رسيعة معلومات •
الفيلم. عن إعالنية نبذة •

لألحداث كشٍف عىل يحتوي قد امللخص هذا أن من تحذيٍر (مع لألحداث ملخًصا •
املشاهدة). متعة «يفسد»

عليها. حصل والتي الفيلم لها ُرشح التي الجوائز عدد •
األسبوع هذا الفيلم شعبية بمدى يخربك والذي ،MOVIEmeter الشعبية مقياس •

االنخفاض). أو االرتفاع ونسب انخفضت، أم الفيلم شعبية ارتفعت (هل
الفيلم طاقم أعضاء من عضٍو كلِّ حول ملعلوماٍت اإلضافية الروابط من مجموعة •

نجومه. وكلِّ
وتوقيت ال أم التليفزيون شاشة عىل سيُعرض الفيلم كان إذا ما حول معلومات •

تماًما. السينما إىل ذهابك إلغاء عىل تشجعك قد التي املعلومات وهي ذلك؛

نقدية ومراجعات (ويكيبيديا)، للقصة تفصيًال أكثر ملخصاٍت تُقدِّم أخرى مواقع َة ثَمَّ
نقدية ومقالة الفيديو، مقاطع من وسلسلة اإلنرتنت، عىل للمشاهدين وتعليقات مفصلة،
ماذر مجلة يف (٢٠٠٨) كوارت أليسا بقلم النساء» أفالم نجمات حملت «عندما بعنوان
املزعومة الكوميدية األفالم من الكبري للعدد «الخبيثة» الطبيعة تناقش والتي جونز،

الخاصة. هاتها وتوجُّ األفالم تلك شعبية وتتأمل الخصوبة، عن الجديدة
شاهد ربما بعُد. فيما وتناقشه أصدقائك من اثنني أو واحٍد مع الفيلم ستشاهد ربما
شخص قرأ وربما روبر»، آند «إيربت التليفزيوني الربنامج يف للفيلم مراجعًة أحدهم
مراجعة ذهنك يف حاًرضا يزال ال بينما املحلية، الصحيفة يف للفيلم مراجعاٍت منهم آخر
التعرُّضات هذه جميع تؤثر سوف اإللكرتوني. منتداها عىل والتعليقات جونز ماذر مجلة
(أو وتمهد أصدقائك، وبني بينك التالية الفيلم مناقشة عىل املختلفة اإلعالم لوسائل
عقلك داخل الفيلم يف تفكريك طريقة أمام الطريق االجتماعية) العلوم بلغة «تهيئ»

أيًضا.
لم الذي — األفالم أحد ملشاهدة السينما إىل الذهاب اكتسب الجديدة، اإلعالم بيئة يف
اإلعالمية. الوسائط متعدد حدث سمات — حياتك بقية عن تماًما معزوًال نشاًطا قطُّ يكن
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عىل األحوال. أحسن يف معقدًة مشكلًة عليك اإلعالم تأثري لكيفية تقييٍم أيَّ يجعل وهذا
لإلجهاض املناهضة األيديولوجية للنصوص النسبي االنتشار من الرغم عىل املثال، سبيل
الواليات يف اإلجهاض حول اآلراء ظلت الرابع، الفصل يف حللناه الذي «الحبىل»، فيلم مثل
املحكمة أجازته أن منذ املاضية، والثالثني الخمس السنوات مدى عىل نسبيٍّا ثابتًة املتحدة
ويد» ضد «رو قضية يف االختيار يف املرأة حق عىل التأكيد عرب املتحدة الواليات يف العليا
لها ليس «الحبىل» فيلم مثل اإلعالمية املنتجات أن هذا يعني فهل 1.١٩٧٢ عام الشهرية

تأثري؟
النسبية األهمية تُقيِّم كيف دائًما. معقدًة اإلعالم تأثري مشكلة كانت الواقع، يف
والطريقة قرأتها، التي الصحفية واملراجعة صديقك، أفكار إزاء سينمائيٍّ لنصٍّ لتفسريك
أو الشارع، يف الثرية األرسة أو املدرسة، يف املشاهري األطفال معك بها تناقش التي
املشكلة وستصبح له؟ مشاهدتك بعد أو أثناء أو قبل الفيلم حول العمل يف رئيسك
رأينا كما — تُقدِّم التي املزيج، هذا إىل الجديدة اإلعالم بيئة إضافة مع صعوبًة أكثر
الفيلم، تستعرض التي الفيديو ومقاطع النقدية، املراجعات من مضاعفًة أضعاًفا —
يف كلها املتوافرة للمشاهدة، البديلة واألشكال النقدية، والتحليالت املناقشة، ومنتديات

ثواٍن. أو دقائَق غضون يف يدك متناول
اإلعالم تأثري مدى حول األفكار تغريت والخامس، الرابع الفصلني يف رأينا كما
االجتماعية األفكار إىل هذا يرجع اإلعالمية. الدراسات باحثي بني عقوٍد مر عىل علينا
التي الجديدة التفاعلية التقنيات ر تطوُّ وإىل املجتمع، يف اإلعالم دور حول املتغرية
اإلعالم تكنولوجيات ر تطوُّ إن الجديدة». اإلعالمية «البيئة ل األساسية املكونات نعتربها
الطبيعة إىل بالنظر خاصًة تعقيًدا، أكثر وتأثريها اإلعالمية املنتجات تحليل تجعل الجديدة

يه. وتلقِّ اإلعالم إلنتاج متزايٍد نحٍو عىل املتشابكة
عرص انحسار فمع تعقيًدا؛ أكثر عمًال أيًضا، نفسها، اإلعالمية الصور تحليل أصبح
تكاثًرا شهدنا التليفزيون، يف الشبكات عرص وتراُجع هوليوود، سينما يف االستوديوهات
لوجود نظًرا أكثر؛ ع تنوُّ الواقع يف يوجد اإلعالمية. املنتجات يف النظر ووجهات الصور يف
بلغ الجماهريية» اإلعالم وسائل «تحليل يف «الجماهري» فعرص للجمهور؛ أكرب استهداٍف
اهتمام وتعاىل أيًضا، تنوَّعت ولكنها فحسب، اإلعالمية الصور تتزايد فلم رسيًعا، نهايته
متزايد، نحٍو عىل املقسم اإلعالم وسائل جمهور من معينٍة بقطاعاٍت اإلعالم صانعي
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(انظر الضخم الجمهور بني األدنى» املشرتك «القاسم ى يُسمَّ كان ما استهداف من بدًال
املثرية املسألة أن الباحثون ويرى املفهوم). لهذا أوىف رشٍح عىل للحصول [١٩٨٣] جيتلني
نحٍو عىل بالفعل، زاد قد الجمهور تقسيم كان إذا ما تقييم هي الراهن الوقت يف واملهمة
ال. أم العادي اإلعالم وسائل مستخدم أو للمشاهد املتاحة التمثيالت ع تنوُّ من تدريجي،
ببساطة، هو، ذلك عىل والدليل واضح، نحٍو عىل ازداد التمثيالت ع تنوُّ أن البعض يرى
سينما ويف التليفزيون، شاشة عىل والجنسيَّة والقوميَّة الِعرقيَّة لألقليات املتزايدة األعداد

الفصل. هذا يف الحًقا بالتفصيل منها البعض وسنذكر ذلك. إىل وما هوليوود،
الذي األمر — والسيطرة امللكية أنماط يف الرتكيز لزيادة نظًرا أنه آخرون ويرى
الواقع، يف ونشهد ع، نتوقَّ أن يمكن — سابًقا الثاني الفصل يف واسٍع نطاٍق عىل ناقشناه
السياسية النظر بوجهات يتعلق فيما خاصًة اإلعالمية، التمثيالت ع تنوُّ نقص يف تزايًدا
أن حقيقة — قبل من أرشنا كما — تعقيًدا األمور يزيد ومما واالجتماعية. واالقتصادية
ظواهر انتشار من يتضح كما بكثري، تشاركيًة وأكثر تماًما، مختلفة اآلن اإلعالمية البيئة
أصبحت التي ذلك، إىل وما وتويرت، الدردشة، وغرف الويب، وصفحات املدونات، مثل:

تقريبًا. كافًة املجتمع لرشائح متاحة جميعها
اإلعالم وسائل يف اإلجهاض تمثيالت حول مثالنا إىل بالعودة املثال، سبيل عىل
التحوُّالت من بعدٍد — التليفزيون حالة يف — الرئيسية الشبكات مرَّت الجماهريية،
تنتج كانت بينما القضية، هذه حول السائد منظورها يف واملنهجية الواضحة التاريخية
ُقدِّم حني يف .(١٩٩٩ وكول ِبرس ،١٩٩٠ كونديت ،١٩٨٩ (مونتجمري الرتفيهية الربامج
جدل ال كخياٍر الذروة وقت يف تُعرض التي التليفزيونية الربامج يف البداية يف اإلجهاض
لإلجهاض التليفزيون شبكات تمثيالت املحتجون دَفع ما رسعان الحوامل، للنساء فيه
يف «التوازن» ُحدد .(١٩٨٩ (مونتجمري ُمعَلن نحٍو عىل «متوازن» منظوٍر تقديم نحو
أو اإلجهاض بني االختيار مسألة حول النظر وجهتَي كلتا من أشخاٍص بتقديم البداية
أي يف اإلجهاض تقديم َقبول عدم إىل ووضوٍح ببطءٍ ر تطوَّ ولكنه بالجنني، االحتفاظ
شبكات من أيٍّ يف اإلطالق اإلجهاضعىل تصوير يف الرتدد وإىل اإلطالق، عىل متفهٍم ضوءٍ
بعض قدَّمت حني ويف .(٢٠٠٨ بوليت ،١٩٩٩ وكول (برس األخرية اآلونة يف التليفزيون
فإن الرأي، هذا تنتقد برامج املاضيني، العقدين مدى عىل الخاصة، التليفزيونية املحطات

األخرية.2 اآلونة يف تراجعت أيًضا الربامج تلك
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من الرغم عىل أنه إىل تلك والسينمائية التليفزيونية اإلجهاض تمثيالت تاريخ يشري
تزال ال فإنه الصور، وانتشار الحايل العرص يف التليفزيونية القنوات من املزيد وجود
تلك كشف ويمكن نواجهها. التي الصور من العديد يف عامة منهجية هات توجُّ توجد
نقدي. نحٍو عىل اإلعالمية للتمثيالت األساسية الخصائص بعض تُحلَّل عندما التوجهات
زيادة مع حتى اإلعالم، يف هات التوجُّ هذه مثل تحديد اإلعالمية الدراسات باحث ومهمة
تشظيًا. األكثر اإلعالم عرص يف اإلعالمية التمثيالت حول النتائج بعض تعميم صعوبة

اإلعالم بيئة لدراسة الحديثَة املبتكرَة املناهَج باختصاٍر الفصل هذا يف سنناقش
يف املحورية واألساليب القضايا عربها تمكَّنت التي الطريقة عىل الرتكيز مع الجديدة،
يف وسنتناول اإلعالمية. الدراسات مجال تغيري من ودراستها الجديدة اإلعالم وسائل
من جديدتنَي دراستنَي يف استخدمناها التي املنهجية النظر وجهات مناقشاتنا سياق

الدراستني. هاتني من األوَّلية االستنتاجات بعض ونُقدِّم جانبنا،

الجديدة اإلعالم بيئة يف املعدَّلة الصور (1)

اإلمكانات بعض اإلنرتنت، مثل الجديدة، اإلعالم وسائل يف التمثيالت دراسة شكلت
نطاق هذا أن حني يف وصوره. الجنس نوع دراسة يف الراغبني الهتمام املثرية والتحديات
الدراسات يف أُثريت التي القضايا من فحسب قليًال عدًدا نذكر أن املهم من درايسضخم،

الجديدة.
التمثيالت أكثر من لها نهاية ال مرنة مجموعة هو ممكنًا اإلنرتنت شبكة تجعله ما
التليفزيون شاشة عىل املعروضة الصور من الجنسني» أدوار عن «الخروج ل بكثرٍي مالءمة
اإلعالم لوسائل نفسها اإلمكانية هذه رت وفَّ الرقمية األفالم صناعة أن من الرغم (عىل
اإلعالم عرص يف أنه إىل املهم َهَرواي عمل ويشري والتليفزيون). السينما مثل األخرى
«سايبورج» مصطلح صاغت وقد التجسيد، من املرأة تمثيالت أخريًا تحررت الجديد،
ته سمَّ ما محل ليحل واآللة؛ اإلنسان من مزيٍج إىل يشري مصطلح وهو اآليل)؛ (اإلنسان

.(٢٠٠٧ بيل ،١٩٩٧ ،١٥٥ :١٩٩١ (َهَرواي «املرأة» ل الجوهري املفهوم
وناكامورا (كولكو اإلنرتنت عىل العرقية التمثيالت دراسة باكورة ناكامورا عمل مثَّل
اإلنرتنت عىل العرقية التمثيالت دراسة أن زعمت إذ ٢٠٠٢)؛ ناكامورا ،٢٠٠٠ ورودمان
عىل ولكن اليومية، الحياة يف األفراد بأجساد بقوٍة ترتبط العرقية الفئات إن حيث معقدة؛
األساليب من فيض أصبح ثَمَّ ومن الفعلية؛ األجساد عن التمثيالت تنفصل اإلنرتنت شبكة
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بالِعرق»؛ «متأثًرا اإللكرتوني الفضاء ووجدت ممكنًا. العرقية التمثيالت ملعالجة الجديدة
وتحتاج قائمة (٣ :٢٠٠٢) «اإللكرتونية» الصور أو عنرصية، النمطيًَّة الصور تزال ال إذ

املادي. غري اإللكرتوني الفضاء يف حتى الدراسة من مزيٍد إىل
املعتادة النمطية الصور مكان اإللكرتونية» «الصور احتالل طريقة ناكامورا تدرس
املناقشة يف يتمثَّل دراستها يف لالهتمام إثارًة األكثر والجزء اإلنرتنت. عىل التمثيالت يف
املختلفة الصور أشكال يف البرصية العنرصية املجازات تكوين إعادة كيفية تُبنيِّ التي
تدمغها سمة بالرضورة تمتلك ال التي نفسها، الصور هذه فإن ثَمَّ ومن اإلنرتنت؛ عىل
معايري يف الشائعة بالِعرق» «املتأثرة التمثيالت معايري عىل ستستويل «العنرصية»، ب
وتشري اإللكرتوني. الفضاء يف حتى املعايري هذه عىل وستحافظ لدينا، الجسدية التمثيالت
تتوافق والتي اإللكرتونية، األلعاب من العديد يف الشائعة الشخصيات إىل تحديًدا ناكامورا
النمطي الشكل وتؤكد «سيًفا»، يحمل الذي «الرشقي» للذكر اآلسيوية النمطية الصور مع
:٢٠٠٢) العرص هذا خارج قديٍم زمٍن إىل ينتمي الذي والغريب القوي اآلسيوي للذكر

.(١٣٥ :٢٠٠٦ وماساناري سيلفر يف مقتبسة ،٤٤٥
تقديم طريقة عن وغريهما (٢٠٠٥ ،١٩٩٦) وتوركل (٢٠٠٦) جنكينز كتب
نفسه. اإلعالمي «املحتوى» مفهوم تعريف إعادة تجري الواقع، يف اإلعالمي. «املحتوى»
القديم اإلعالم يتصادم أين التالقي: «ثقافة جنكينز كتاب يصف املثال، سبيل عىل
السينما، أو التليفزيون أو الكتب من امُلستلَهمة النصوص انتشار (٢٠٠٦) والجديد؟»
إىل تنتمي شعبيًة ظواهَر وتتناول اإلنرتنت، مثل جديدٍة إعالميٍة مواقَع يف ظهرت والتي
ماتريكس)، (ذا «املصفوفة» فيلم أو بوتر»، «هاري كتب مثل: القديمة؛ اإلعالم وسائل
ويوثِّق أيدول). (أمريكان األمريكيني» «محبوب الناجح التليفزيوني الواقع برنامج أو
متاحًة أصبحت والتي ينتجونها، التي الجديدة والنصوص املعجبني نشاط حجم الكتاب
هذا يف الحًقا املهم جنكينز عمل إىل (سنعود الويب تقنيات خالل من للجميع حينها
التليفزيوني املسلسل حيال والنشاط اإلثارة من مماثلًة حالًة آخرون ووثَّق الفصل).

.(٢٠٠٤ (جلومبيا، (لوست) «الضائعون»
من تفاعًال أكثر لنوٍع الجديدة التقنيات تسهيل عىل املناقشات هذه معظم تُركِّز
أسهل، نحٍو عىل األشخاص من متنوعٍة تشكيلٍة ملشاركة قابل نوع اإلعالمي؛ النص
مناقشتنا مع مثًال يتناقض وهذا إنشائه. يف يشاركوا لم الذين ألولئك أكرب بسهولٍة ومتاح
درس حني ففي الرابع؛ الفصل يف تريك» «ستار مسلسل معجبي حول السابقة للدراسات
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مسلسل معجبي لثقافات اإلبداعية األنشطة (١٩٩٢) سميث وبيكون (١٩٩٢) جنكينز
أعىل مستًوى اآلن نشهد فإننا العرشين، القرن وتسعينيات ثمانينيات يف تريك» «ستار
اإلنتاج عملية يف الدخول سهولة لزيادة نظًرا األنشطة؛ من األنواع هذه يف املشاركة من
السفر إىل يُضطرون السابق يف املعجبون كان وبينما الجديدة. اإلعالم تقنيات بفضل
بسهولٍة للتواصل أو أمثالهم، من آخرون يؤلفها التي الكتب عىل للحصول املؤتمرات إىل
املنتجات هذه ومشاهدة الكمبيوتر تشغيل هو ببساطٍة اآلن فعله عليهم ما فإن معهم،
لآلخرين وإنتاجها اآلخرين، واملستخدمني املنتجني مع والتحدُّث واستخدامها، وقراءتها

اإلنرتنت. عىل املعجبني مجتمع يف
يف للنظر تخضع للتوِّ بدأت الفكرية امللكية حول أُثريت التي املسائل أن حني يف
اإلعالم قطاع يف التنفيذيني املنتجني معظم فإن ،(٢٠٠٤ ،٢٠٠١ (فايدياناثان، املحاكم
ستجعل ما رسعان جديدة، حقبًة دخل قد اإلعالمي املحتوى أن عىل الواقع، يف يتفقون،
قضايا إن مستحيًال. التقليدية اإلعالمية امللكية وأنماط والنصوص األنساق عىل التعرُّف
ممكنًة أصبحت التي للمجتمعات، الجديدة باألشكال املتعلقة والقضايا الفكرية، امللكية
املستخدمة اللغة من الجديدة باألنواع املتعلقة والقضايا اإلنرتنت، مجموعات طريق عن
الجديدة؛ التفاعلية بالبيئة املتعلقة األخرى الكثرية واملسائل اإلنرتنت، عرب التواصل لتسهيل
وال اإلعالمية. الدراسات يف برسعٍة يتغري للدراسة متزايًدا كبريًا نطاًقا كلها اآلن تُشكِّل
املعارصة األشكال أيًضا ن يتضمَّ ولكن فحسب، اإلنرتنت عىل الجديد النطاق هذا ينطوي
لوسائل القديمة األشكال تحوَّلت فقد والسينما؛ التليفزيون مثل القديمة اإلعالم لوسائل
عرب — الجديدة اإلعالم بوسائل ارتباطاتها خالل من والتليفزيون، السينما مثل اإلعالم،
ومدوناٍت مواقَع ووجود اإلنرتنت، عىل التليفزيونية واملسلسالت السينمائية األفالم توافر
املنتجات بهذه تختص ذلك، وأمثال رسمية، وغري رسميٍة إلكرتونية، نقاٍش ومجموعاِت

األخرية. السنوات يف تفاعًال أكثر صيغٍة إىل — اإلعالمية

اإلعالمية للُهويَّات الجديد والشكل العوملة (1-1)

عن الناتجة املعرفة فإن املتحدة، الواليات يف اإلعالم عىل ركَّز كتابنا أن من الرغم عىل
عن بمعزٍل القومية الدول بعض دراسة املمكن من يَعد لم أنه تُبنيِّ اإلعالمية الدراسات
من أبعد وعرض تأثري املتحدة الواليات يف املنتج لإلعالم كان ذلك، إىل إضافًة بقيتها.
بدراسة يختص اإلعالمية الدراسات يف وراسخ قديم منهج يوجد واآلن الوطنية. الحدود
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،(٢٠٠٦ ،٢٠٠٥ (بوناتمبيكار الهندية السينما قطاع مثل: الغربي؛ غري اإلعالم قطاع
مماثلة. أخرى موضوعاٍت جانب إىل (١٩٨٨ ،١٩٨٣ (ديرس اليابانية السينما وقطاع

هذه اإلعالمية الدراسات يف لالهتمام إثارًة الجديدة األعمال أكثر من الكثري يعالج
الثقايف «املنطق يه يُسمِّ ما حول مرجعيًة دراسًة (٢٠١٠ ،٢٠٠٥) كريدي يُقدِّم القضايا.
باهبها هومي فكرة إىل تستند نظريًة قدَّم إذ اإلعالم؛ دراسة يف مؤثًرا دوًرا لعبت للعوملة»
كلٌّ متداخلًة اآلن اعتبارها يجب سابًقا املعزولة الهويات أن إىل وتشري «التهجني»، حيال
ال أنه هو اإلعالمي السياق يف هذا يعنيه ما .(١٩٩٤ باهبها (انظر األخرى مع منها
نحٍو عىل غربي» «غري إعالمي منتج أو رصف، نحٍو عىل «غربي» إعالمي منتج يوجد
الغربية املنتجات فيه تُتلقى الذي السياق ل تأمُّ يف املرء يبدأ أن بعد خاصًة رصف،
عىل متشتتة. مواقع يف الغربيني واألشخاصغري الغربية، غري القومية السياقات يف وتُفهم
(كريدي العربي العالم يف الواقع تليفزيون ي تَلقِّ لكيفية كريدي مناقشة يف املثال، سبيل
العربي، العالم يف شعبيٍّا الغربي الواقع تليفزيون شكل أصبح كيف يتتبع ،(٢٠١٠
والدين، املرأة، وضع مثل: صعبة، سياسية قضايا حول عامًة مناقشاٍت يه تلقِّ أثار وكيف
الحداثة ومعنى االجتماعي االنسجام قضايا مقابل الفردي، واإلنجاز السياسية، والسلطة
يجمع جديٍد شكٍل إىل جذريٍّا الغربي الشكل تحول .(٢٠٢ ،١٩٣ :٢٠١٠ (كريدي نفسها

والعربية. الغربية املجتمعات اهتمامات بني
لها أصبح الفصل هذا يف سابًقا ناقشناها التي األمريكية اإلعالمية املنتجات حتى
اإلعالم بعوملة يتعلق فيما جديد يشء يوجد ال أنه من الرغم عىل بها. خاص عاملي وجود
املوسيقى حول (٢٠٠٦) جيتلمان لعمل مناقشتنا (انظر الثاني الفصل يف ناقشنا كما
الحالية؛ اإلعالمية البيئة يف العوملة لشكل الجديدة الجوانب بعض توجد فإنه املسجلة)،
واملسلسالت السينمائية األفالم استهالك إمكانيَة الجديدة اإلعالمية التقنياُت زادت إذ
دويل، مستًوى عىل املتحدة الواليات يف املنتَجة األخرى اإلعالمية واملنتجات التليفزيونية
اإلعالمي؛ اإلنتاج عمليات جميع يف قياسيٍّا عامًال اآلن الدويل الجمهور إحصاء وأصبح
أيًضا؛ اآلخر االتجاه يف التحرُّك يف ق التدفُّ بدأ األقل، عىل السينمائية األفالم حالة ففي
األفالم من فالعديد دوليٍّا؛ طابًعا واتخذ الوطنية املواقع يف تمركًزا أقل اإلنتاج أصبح حيث
يف تُصاغ — سابًقا) ذكرنا (كما عموًما اإلعالمية املنتجات مع الحال هي كما — الشهرية
الصعب من أصبح الواقع، يف ثالث. بلٍد يف ع وتوزَّ وتحرَّر آخر، بلٍد يف ر وتُصوَّ ما، بلٍد
ل تحوُّ عرص يف نعيش فنحن اإلعالمي؛ للمنتج كأصٍل معنٍي بلٍد تحديد متزايٍد نحٍو عىل
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ضعف زيادة مع متزايٍد نحٍو عىل اإلعالمية للمنتجات الوطني التمركز سيقل حيث عاملي؛
بما واقعية، أكثر احتماًال أصبح الدويل اإلعالمي املجتمع إن لذلك. تبًعا الوطنية الُهويَّات

اإلعالمية. منتجاته تُجسدها التي القيم ع تنوُّ عىل تداعياٍت من يصحبه
ووارتيال جروسبريج ،١٩٨٦ وماتيالرت ولورانس وكونزل (دورفمان البعض يرى
املبادئ قيم تحمل ما كثريًا اإلعالمية املنتجات أن (٢٠٠٦ وايز وماكجريجور وويتني
الخاصة، امللكية وحرمة واملنافسة، الجاد، للعمل اإليجابي التقييم ذلك يف بما الدولية،
وباقي املتقدِّم الغربي العالم يف املحرتمني الوسطى الطبقة سكان بني والفصل والقومية،
الدراسات يف التحليلية األعمال من الكثري يدعم عموًما. أقل باحرتاٍم يحَظْون الذين الناس
املنتجات من العديد يف ثقايفٍّ غربيٍّ إمربيايلٍّ تحيٍُّز وجود حول املزاعم هذه اإلعالمية
املثال، سبيل عىل السينمائية، األفالم يف والقومية العرقية الصور فتحليل اإلعالمية؛
إضافًة إيجابية. أدواٍر يف البيضاء الغربية الشخصيات من ساحقٍة أغلبيٍة وجوَد يكشف
القومي األمن حرمة املتحدة الواليات يف امُلنتَجة الشهرية األفالم من العديد يدعم ذلك، إىل
عىل أو املبهرة واألجواء .(٢٠٠٥ (كيلنر تدعمها التي العسكرية القيم عن ويدافع للدولة،
معظمها وربما — اإلعالمية املنتجات من العديد يف العليا املتوسطة الطبقة أجواء األقل
السائدة الغربية الرأسمالية قيم من كبريًة مجموعًة تدعم املتحدة الواليات يف املنتَجة —
الغرب من الرأسمالية للقيم العاملي التصدير اإلعالمية العوملة تدعم املعنى، وبهذا أيًضا.

الغربية. غري املجتمعات إىل

الجديدة اإلعالمية البيئة يف اإلعالم ي تلقِّ أبحاث (2)

السينما، أو التليفزيون مثل القديمة اإلعالم بوسائل املتعلق حتى اإلعالم، وسائل َي تلقِّ إن
فكما التفاعلية. العمليات من متنوعًة مجموعًة تضم إعالميٍة بيئٍة سياق يف اآلن يحدث
صفحاٍت ينتج «الحبىل» فيلم حول جوجل محرك باستخدام الرسيع البحث سابًقا، ذكرنا
بعنوان موقع وحتى الدعاية، ومواد الفيديو ومقاطع النقدية املراجعات من وصفحاٍت
مما أطفال»؛ ألربعة ا أمٍّ املرأة كون «عن بريك بروك فيه تثرثر املشاهري» من «حوامل

الفيلم. ملشاهد الجديدة املعلومات من كبريًا زخًما يُقدِّم
الصفحة إىل تصل عندما املستخدم/املشاهد. مشاركة من جديدة أشكال أيًضا تظهر
مواقَع ستجد للفيلم، الرسمية» املعجبني «قائمة موقع متخطيًا البحث، نتائج من الرابعة
املسألة املناقشات هذه بعض ن تتضمَّ املهتمني. املشاهدين بني مناقشاٍت تعرض تفاعليًة
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شخصية إىل بالنسبة اإلجهاض خيار ملناقشة امللحوظ «الغياب» ب الخاصة للجدل املثرية
التي املواقع تحديد بسهولٍة يمكن كما سابًقا. إليها أرشنا التي الفيلم، يف هيجل كاثرين
الفيلم. من الجانب هذا عىل فعلهما رد فعليٍّا هيجل كاثرين أو روجن سيث فيها ناقش
أن شعر إنه فيها يقول «بليفنت» موقع عىل روجن كلمات اقتبست املثال، سبيل عىل
«ييل» الذي الجزء إىل ببساطٍة واالنتقال القرار، صنع عملية تجاوز إىل اضُطرَّ الفيلم
عرفت إنها قولها هيجل عن فري» «فانيتي مجلة ونقلت بالطفل. باالحتفاظ هيجل قرار

للنساء. معاملته يف الجنسية بالتفرقة يتسم الفيلم أن
إعالميٍّ عالٍم إىل ينقلك «الحبىل» فيلم مدونات حول اإللكرتوني البحث هذا إذًا،
عىل السينما. أو كالتليفزيون التقليدية الوسائل خالل من متوافًرا كان مما تفاعًال أكثر
الفيلم، حول آراءهم العاديون واملشاهدون املعجبون يُقدِّم وصفحات، صفحاٍت مدار
التفاعلية اإلمكانات وتصبح حوله، املثارة النقدية النقاشات يف مبارشًة يتحدَّثون وأحيانًا
بدقة ممثًال ي» «التلقِّ نموذج يَعد لم واضحة. الصفحات هذه يف الجديدة اإلعالمية للبيئة
بهدوءٍ يحدق — صغرية أخرى مجموعة أو أرسة حتى أو — وحيد مشاهد طريق عن
بيئة يف ي التلقِّ يتضمن بل الظالم، يف املتوهجة السينما أو التليفزيون شاشة يف وسلبيٍة
املشاهدين قدرة االعتبار بعني يأخذ بكثرٍي تعقيًدا أكثر موقٍف ل تأمُّ الجديدة اإلعالم
أنواًعا تنتج عمليٍة يف اإلعالمي، املحتوى ْون يتلقَّ بينما بنشاط، املشاركة عىل واملستخدمني

اآلخرون. يتلقاها اإلعالمية املنتجات من ومختلفًة جديدًة
عموًما وظلت الجديدة، اإلعالم بيئة يف واالستخدام ي التلقِّ دراسة محاوالت تنوَّعت
املنهجيات أفضل عىل للعثور يسَعْون الباحثون زال ما إذ كبري؛ حدٍّ إىل تجريبية دراسات
الستكشاف األساليب من متنوعٍة مجموعٍة استخدام إىل بحاجٍة ونحن املهمة. لهذه املناسبة
الجديدة اإلعالم وسائل عىل عملنا يف وجدنا وقد الجديد. السياق يف ي للتلقِّ املتعددة األبعاد
اإلبداع من االستفادة يمكنه الذي النظام أفضل؛ نحٍو عىل يعمل املناهج متعدد نظاًما أن
تأثرياته أو بنفوذه املتعلقة القضايا ن تَضمُّ إىل إضافًة الجديدة، اإلعالم بيئة تُخوِّله الذي

الفصل). هذا يف الحًقا بالتفصيل هذا (سنناقش
درس إذ واملوضوعات؛ األساليب هذه بعض أمام الطريق السابقة األعمال مهدت
أنشطَة كثٍب عن (٢٠٠٦) جنكينز وهنري (٢٠٠٥ ،١٩٩٦) توركل شريي أمثال باحثون
األلعاب يف للمشاركني اإلبداعية اإلمكانات عىل الرتكيز مع اإلنرتنت، شبكة مستخدمي
التي األنواع مختِلف من الروايات إنتاج يف املشاركني أو توركل)، حالة (يف الجماعية
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حالة (يف الجديدة اإلعالمية التقنيات من متنوعٍة مجموعٍة باستخدام املعجبون يؤلفها
جنكينز).

بفيلم املعجبون يُنتجه الذي اإلعالمي املحتوى نوع جنكينز يدرس املثال، سبيل عىل
الشعبية ذات األلعاب أو التليفزيونية املسلسالت أو األفالم من وغريه النجوم» «حرب
«إبداع الفرعي عنوانه وكان ،٢٠٠٦ عام صدر الذي — كتابه فصول أحد يف .(٢٠٠٦)
يُنتجها التي الرقمية «األفالم أن عن بالتفصيل كتب — اإلعالم» صناعة يلتقي العامة
موسيقى فرق تبنَّتها التي نفسك» عىل «اعتمد ثقافة تُمثِّله ما للسينما تُمثِّل معجبون
يف البانك موسيقى بدايات إىل مشريًا ،(١٣٢ :٢٠٠٦) املوسيقى» إىل بالنسبة البانك
شعبية. األكثر هي إنتاًجا األقل املوسيقى أصبحت عندما العرشين القرن سبعينيات
من املخرجني ابتكار يشهد الذي الخصب اإلبداعي املناخ مناقشة يف جنكينز يميض
يف أفكارهم تُظهر إذ الرئيسية؛ السينما صناعة يف طريقها تشق بدأت أفكاًرا املعجبني
اإلنتاج وسائل يضع الجديدة اإلعالم بيئة ته يرسَّ غنيٌّ تبادٌل وهو التجارية، اإلعالم وسائل
الرقمي املخرج هو هنا يستخدمها التي األمثلة أحد لإلعالم. العاديني املستهلكني أيدي يف
«القوات» فيلم إنتاجه بعد ويكيل، إنرتتينمنت مجلة يف مقالة عنه ُكتبت الذي روبيو، كيفن
النجوم»، «حرب لفيلم ساخرًة محاكاًة دقائق عرش يف الفيلم يقدم .١٩٩٨ عام (تروبس)
النجوم» «حرب فيلم ومخرج كاتب انتباه روبيو لفت ثَمَّ ومن دوالر؛ ١٢٠٠ وتكلف
(جنكينز النجوم» «حرب املصورة الكتب سلسلة لكتابة وظَّفه الذي لوكاس، جورج

.(١٣١-١٣٢ :٢٠٠٦
يه يُسمِّ ما مسألة يعرض بينما الحاالت هذه مثل عىل اآلخر تلو مثاًال جنكينز يقدم
والجديدة. القديمة اإلعالم وسائل فيه تتصادم الذي املكان الحالية؛ التالقي» «ثقافة
يها وتلقِّ الجديدة اإلعالم وسائل استخدام دراسة أن متزايٍد نحٍو عىل الباحثون واكتشف
يُستخدم بيئة الجديدة اإلعالم فبيئة أيًضا؛ القديمة اإلعالم وسائل دراسة الواقع يف ن تتضمَّ
هذا «الحبىل» فيلم حول مثالنا ويوضح نفسه. الوقت يف اإلعالم وسائل أنواع جميع فيها
يف الفيلم ى يتلقَّ الذي «الحبىل» فيلم فُمشاِهد آثاره؛ من بعًضا كذلك ويبني بدقة، الوضع
تُثريها التي الخالفات مبارشًة أكثر نحٍو عىل يواجه ما غالبًا الجديدة اإلعالم بيئة سياق
الذي لإلجهاض— الفيلم تمثيل كيفية حول الجدل أصبح الحالة، هذه ويف املنتجات. هذه
وخاضًعا مبارشة، املشاهدين متناول يف — للفيلم النقاد ي تلقِّ أشكال جميع يف عليه ُعلِّق
عىل املراجعات يف الجديدة اإلعالم بيئة خالل من املستفيضة، ومناقشاتهم لتعليقاتهم
املوضوع. هذا حول تدور التي املدونات مختِلف ويف بها، املرتبطة والتعليقات اإلنرتنت،
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ليضم كنموذج؛ ي» «التلقِّ توسيع تحتم بيئة هي الجديدة اإلعالم بيئة األساس، يف
ي التلقِّ دراسات وتُربز إنتاجها. من البيئة هذه تُمكِّن التي اإلبداعية واملنتجات املشاركات
«منهج يف بدايتها يف تزال ال كانت القضايا من متنوعًة مجموعًة املتغري النظام هذا يف
من يشءٍ كل الباحثون درس وقد جديًدا. شكًال اآلن اتخذت لكنها النشط»، الجمهور
الشبكات أشكال إىل (٢٠٠٨ (رادواي الشباب حياة يف اإلعالمي اإلنتاج يلعبه الذي الدور
(بويد متاحة الجديدة اإلعالمية التقنيات جعلتها التي االجتماعية واملساحات االجتماعية
بني التواصل من ومتطورٍة جديدٍة أنواٍع وجود من مكنت ثَمَّ ومن ٢٠٠٩)؛ ،٢٠٠٧

واملكان. الزمان من جديدٍة تركيباٍت يف الناس
التي الُهويَّات يف تماًما يستغرقون الذين الشباب توركل درست املثال، سبيل عىل
فتاة قصة هي ترويها التي القصص وإحدى اإلنرتنت. عرب األلعاب لعب أثناء يتخذونها
مارست وقد — اإلنرتنت عىل عالقاٍت إقامة تجد إنها تقول عاًما ١٣ العمر من تبلغ
:١٩٩٦) الواقعية الحياة يف إقامتها من أسهل — اإلنرتنت عرب جنسيٍّا نشاًطا بالفعل
مارتن عالقات عن التغاَيض بيث قررت وبيث. مارتن زوجني: قصة أيًضا وتروي .(٢٢٧
ولكن ،(٢٢٤ :١٩٩٦) ا حقٍّ زنًا عالقات ليست أنها معتربًة اإلنرتنت، عىل «الجنسية»
شعرت «رجل»، مع جنسيًة عالقاٍت تمارس نسائيٍة شخصيٍة دور يلعب مارتن بدأ عندما
رسم الصعب من أصبح كيف ح توضِّ مصغرة صورة وتلك انتُهكت. قد ثقتها أن بيث
توضح وكذلك ،(٢٢٥ :١٩٩٦ (توركل و«الحقيقي» االفرتايض الواقع بني الفاصل الخط

للفرد. «الحقيقي» الجنس نوع تحديد عملية تعقيد مدى
ملواقع الشباب استخدام طريقة دقيقة، بتفاصيَل ،(٢٠٠٨) وإليسون بويد درست
من العديد مع مقابالٍت إجراء خالل فمن سبيس؛ وماي فيسبوك مثل االجتماعية الشبكات
املواقع هذه أن وجدتا االجتماعية، الشبكات مواقع يستخدمون الذين األمريكيني الشباب
مجتمع مع والتعامل األقران، مع االجتماعي واالندماج الذات، تقديم عمليات غريت قد
ينبغي االجتماعية الشبكات مواقع أن إىل وتشريان الشباب. من كثرٍي إىل بالنسبة البالغني
تكنولوجيٌّ وفضاءٌ متخيَّلٌة مجتمعاٌت نفسه الوقت يف وهي متصلٍة كجماهريَ تُرى أن
الجديدة املتصلة الجماهري اختالف طريقَة التعقيد ببعض وإليسون بويد وصفت فعيل.
البحث، وقابلية باملثابرة، يتسمون فهم الجماهري: سياق يف املتصلة غري الجماهري عن
من يتكوَّنون فهم ديناميتهم: حيث ومن صداقات، خلق عىل والقدرة التكرار، وقابلية
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حول التقليدية تفكرينا طريقة تشويش يف تسببوا أنهم إىل وتشريان مرئية. غري جماهري
والخاص. العام بني الحدود

عىل الجديدة اإلعالم بيئة تفرضها التي القيود عىل أكثر دراساتهم آخرون ركز
بيئة (٢٠٠١) وكومبني (٢٠٠٤) وموسكو (٢٠٠١) نوريس درس املجموعات. بعض
والنساء، املتنوِّعة، والقومية العرقية األقليات يواجه ما إىل وأشاروا الجديدة، اإلعالم
أنواع ويف البيئة، هذه إىل الوصول إمكانية يف تفاوٍت من السن الكبار واملستخدمني
هارجيتاي (٢٠٠٣ب، هارجيتاي وثَّقت سابًقا، ذُكر كما معها. للتعامل الالزمة الكفاءات
وهارجيتاي وديماجيو (٢٠٠٩ وهارجيتاي زيليان أيًضا وانظر ،٢٠٠٨ وواليجكو
االجتماعية والطبقات الجنسني بني االختالفات بإسهاٍب (٢٠٠١) وروبنسون ونيومان
اإلعالم وسائل مستخدمي لدى — الوصول وإمكانية املهارة حيث من — واألعراق
باليًا، أصبح الرقمية الفجوة مفهوم أن (٢٠٠٣ (وورشاور العلماء بعض يرى الجديدة.
الحاسوبية التكنولوجيا إىل يحتاج أو يريد من يستطيع الصناعية الدول يف أنه بمعنى
يرى ذلك، ومع إليها. يحتاجون ال يملكونها ال الذين وأولئك الواقع، يف تكلفتها ل تحمُّ
عىل والرجل املرأة بني (الفجوات ُمحيت قد الفجوات بعض أن من الرغم عىل أنه آخرون
املجموعات بني الفجوات مثل: قائمة، تزال ال األخرى الفجوات بعض فإن املثال)، سبيل
والشباب، السن كبار وبني األخرى، واألَُرس األعزب العائل وبني املختلفة، والقومية العرقية
تُبنيِّ وإجماًال، .(٢٠٠٢ (سريفون املنخفض الدخل ذوي مقابل املرتفع الدخل ذوي وبني
نحٍو عىل االجتماعية املساواة عدم إنتاج وتعيد تُعزِّز الجديدة اإلعالم وسائل أن األبحاث
تلك من التحرُّر ل تُسهِّ سوف الجديدة اإلعالم بيئة أن فكرة مع مباٍرش تناقٍض يف كبري،
ييل. فيما أبحاثنا من األمثلة ببعض النقطة هذه ونوضح تلك. املساواة عدم من األشكال
اكتساب طريقة ٢٠٠٦ب) ٢٠٠٦أ، وبوبر ليفنجستون ،٢٠٠٨) ليفنجستون تدرس
بيئة إمكانات إىل بالنظر اإلعالم، بوسائل األساسية» «املعرفة من مختلًفا نوًعا األطفال
سبيل عىل — اللغوية املهارات تتأثر كيف فتتساءل: قصورها، وأوُجه الجديدة اإلعالم
يقضيها التي للساعات املتزايد العدد خالل من وتتغري — والقراءة الكتابة آليات املثال،
جديدة، تواصٍل أشكاِل يف مشاركتهم خالل ومن الكمبيوتر، أجهزة عىل وغريهم األطفال
البيئات أنواع من وغريها فيسبوك، وموقع اإللكرتوني، والربيد الفورية، الرسائل مثل:

التفاعلية؟ االفرتاضية
وتتالىش القدرات بعض تُعزَّز حيث حاسمة؛ غري نتائَج عن األبحاث تلك أسفرت
بعض َة ثَمَّ املثال، سبيل عىل املقدمة. واإلمكانات االحتماالت طريق عن أخرى، قدرات

181



الجديدة اإلعالم بيئة إىل مقدمة

الجديدة اإلعالمية للتقنيات نظًرا أكرب، وبسهولٍة أكثر، اآلن يكتبون األطفال أن عىل األدلة
عىل تتفق الكتابة هذه أن أيًضا األبحاث تُبنيِّ لكن املكتوب. التواُصل وتُسهل تُشجع التي
أننا أم قدراتنا؟ تنهار هل الجملة. وبناء واإلمالء للغة الرسمية القواعد مع أقل نحٍو
اإلعالمية الدراسات باحثو يطرحها التي األسئلة هي هذه للتواصل؟ جديدًة لغاٍت ر نُطوِّ

غائبة. عنها اإلجابة تزال وال اآلن،

الجديدة اإلعالم بيئة يف العاملي ي التلقِّ (1-2)

بيئة يف راسخًة مسألًة للحدود العابرة أو العاملية اإلعالم طبيعة مسألة تظل النهاية، يف
تحديد صعوبة تزداد إذ اإلعالم؛ ي تلقِّ دراسة طريقة عىل آثار ولها الجديدة، اإلعالم
سابًقا، قدَّمناه الذي املثال صياغة وبإعادة وأكثر، أكثر املختلفة اإلعالمية املنتجات وطن
وتصويره أنجلوس، لوس من كتَّاب يد عىل وكتابته عامليٍّا، اإلعالمي اإلنتاج تمويل يمكن
جميع يف وتوزيعه أوروبيني، ممثلني طريق عن أدواره وتمثيل أسرتاليا، أو فانكوفر يف
خالل من بالطبع اإلعالمية املنتجات من للعديد العاملية الطبيعة وتُعزز العالم. أنحاء
املشاركة تخلق بويد، عمل أثبت فكما العاملية. الشبكة خلقته الذي للمكان الجديد اإلدراك
عىل الدخول رها وفَّ التي األخرى األنشطة وبالتبعية، — االجتماعية الشبكات مواقع يف
وضًعا له ولكنَّ مادي، مكاٍن أي يف يقع ال عاملي، بفضاءٍ إحساًسا — اإلنرتنت شبكة

اإللكرتوني. الفضاء عالم يف ذلك رغم حقيقيٍّا
وكتبت لندن، يف وأَرسهم هنديٍة أصوٍل من مراهقني (١٩٩٥) جيليسبي درست
هذا وسط الثقافية التقاليد إنشاء إعادة يف والفيديو التليفزيون استخدام كيفية عن
من اإلعالم يستخدمون الشباب هؤالء أن وتزعم وطنه. عن بعيًدا يعيش الذي املجتمع
تماًما، بريطانيٍّا وال تماًما، هنديٍّا ليس التعبري من جديٍد هجنٍي ثقايفٍّ شكٍل خلق أجل
(وايلد املتوحش» «الغرب الشهري الفيلم شعبية ذلك عىل كمثاٍل وتُقدِّم بالتعدُّدية. ويتسم
من ومكونة والغربية، الريفية املوسيقى يف متخصصٍة ِفرقٍة قصة يروي الذي ويست)،
يف البطل والدة ترغب حني ويف والهندوس. السيخ من وأصدقائهم مسلمني أشقاء ثالثة
للسعي املتحدة؛ الواليات إىل السفر يف يرغب فإنه البنجاب، والية يف ديارها إىل العودة
ارتباط بني القصة تدمج .(٥ :١٩٩٥) غنائية أسطوانة تسجيل عقد عىل الحصول إىل
الغربية املوسيقية بالتقاليد وارتباطهم ثقافتهم يف األصلية الثقافة بأشكال األبطال

العمل. وفرص
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هذه استهالك يها وتلقِّ العاملية اإلعالم وسائل حول السابقة الدراسات بعض تتناول
القنوات معنى حول جولوري دراسة مثل األصلية، بلدانهم يف الغربية غري املنتجات
أن إىل يشري حيث (٢٠٠٣)؛ الهند يف الشباب املشاهدين بني التليفزيونية املوسيقية
إعادة عملية من جزء هو الشعبية ذات الغربية التليفزيونية املوسيقية القنوات َي تلقِّ
ثقافٍة سياق يف مختلٍف مظهٍر اتخاذ يف بدأ الذي العام، الذوق مفهوم يف ضخمٍة تفكرٍي
دراسة مثل غربية، غري سياقاٍت يف الغربية املنتجات استهالك البعض ويدرس عاملية.
َي تلقِّ وكاتز ليبيس درس .(١٩٩٨) مرص يف األمريكي التليفزيون ملشاهدة لغد» «أبو
التفصيل من بمزيٍد ناقشنا كما — إرسائيل يف «داالس» األمريكي التليفزيوني املسلسل
اليابان؛ ويف واليهود، العرب املشاهدين لدى مختلًفا يه تلقِّ كان حيث — الرابع الفصل يف
من العديد كلها املجموعات الحظت وبينما املسلسل. اليابانيون املواطنون رفض حيث
هناك كانت — األغنياء تعاسة فكرة املثال، سبيل عىل — املسلسل يف الرئيسية األفكار
املختلفة املجموعات مناقشات مقارنة عند بعينها أفكاٍر عىل الرتكيز درجة يف اختالفات
يف القرابة وأعراف أدوار عىل العرب ركَّز إذ معهم؛ أُجريت التي املقابالت يف املسلسل عن
ولكن املسلسل، يف املطروحة األخالقيَة املعضالِت والعرُب املستوطنون وذكر األول، املقام
موضوًعا املسلسل يف املطروحة التجاريَة العالقاِت جعلوا الذين هم فحسب األمريكيني

.(١٥٤ :١٩٩٣ وكاتز (ليبيس للمناقشة رئيسيٍّا
العاملي السياق الجديدة اإلعالم لوسائل األخرى الدراسات من سلسلة تناولت
إيالء مع ترينيداد، جزيرة يف اإلنرتنت (٢٠٠٠) وسالتر ميلر درس يها. وتلقِّ لتأثريها
عامليٍّ سياٍق يف الوطنية الهوية لتنمية اإلنرتنت استخدام تسهيل لطريقة خاصٍّ اهتماٍم
ويدرس والهجرة. التغريب من متعددة أشكاًال أرسهم تُواِجُه الذين ترينيداد، لسكان
خاصٍّ نحٍو عىل الرتكيز مع كونج، هونج يف اإلنرتنت استخدام حالة (٢٠٠٩) فونج
الفضاء عىل «الحياة مقابل الحقيقية» «الحياة حول األفكار عىل وتأثريها األلعاب عىل
النساء بني مجتمعاٍت بناء يف اإلنرتنت طريقة (٢٠٠٤) جاجاال ودرست اإللكرتوني».
يف يعيشون ال الذين األشخاص هويات وخلق تسهيل يف أهميته ومدى آسيا، جنوب يف
الحركة أفكار تحديًدا تدرس وهي آسيا. جنوب يف متعددٍة مجتمعاٍت يف األم بلدانهم
إشكالية ومدى اإلنرتنت، شبكة عرب األفكار هذه عىل األفراد استحواذ وكيفية النسوية
الدراسات هذه كل تؤكد املجتمعات. هذه إىل بالنسبة الغربية النسوية الحركة من الرتجمة
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الوطنية، الُهويَّات تغريُّ تتناول دراسٍة أي يف الجديدة اإلعالم لوسائل املحوري الدور عىل
العاملي. مجتمعنا يف والعرقية القومية والهويات الجنسية، وامليول الجنسني، وهويات

وسائل ي تلقِّ يف والجنسانية والعرقية والجنسية الطبقية املساواة عدم (3)
جديدة دراسة الجديدة: اإلعالم

عرص يف جذريٍّا التمثيالت هذه ي وتلقِّ املساواة لعدم اإلعالمية التمثيالت قضية تتغري
يف والديمقراطية املشاركة بزيادة اإلنرتنت فيه يَِعُد عٍرص ففي الجديدة؛ اإلعالم وسائل
عدم وتقليل والتأثري، املشاركة زيادة إمكانية الجديدة اإلعالم وسائل أشكال تتيح حياتنا،
بالتجاهل شعرْت التي األقليات لدى خاصًة أهميًة تكتسب التي اإلمكانات وهي املساواة؛

األمة. هذه وحكم تاريخ مدار عىل — بالفعل له وتعرَّضت —
ا. حقٍّ موجودة اإلمكانات هذه أن تُبنيِّ الجديدة اإلعالم بيئة مع األوَّلية التجربة إن
من جديًدا مستًوى فعليٍّا ن تتضمَّ انتخابات أول ٢٠٠٤ عام الرئاسية االنتخابات كانت
بأعداٍد ساهموا الذين الصغار، املتربعني ِقبل من النطاق الواسعة السياسية املشاركة
للحزب التمهيدية االنتخابات ملرشح اإللكرتونية الحملة يف مىض وقٍت أي من بكثرٍي أكرب
وسائل أهمية حول ييل فيما مناقشتنا انظر .٢٠٠٧ (شريكي دين هوارد الديمقراطي
٢٠٠٨ عام للرئاسة أوباما باراك انتخاب وعزز .(٢٠٠٤ عام انتخابات يف الجديدة اإلعالم
إذ األمريكي؛ السيايس املشهد يف كبري دور الجديدة اإلعالم لوسائل أصبح أنه حقيقة
الذين والداعمني املتربعني صغار من هائٍل عدٍد لتنظيم اإلنرتنت أوباما حملُة استخدمت
املتوسطة الطبقة من سيما ال منهم، االستفادة من السابقة االنتخابية الحمالت تتمكن لم
قوائم إىل وإضافًة .(٢٠٠٨ (تريبي والشباب األفريقية األصول ذوي واألمريكيني الدنيا
من وغريه فيسبوك موقع من كبريًة استفادًة الحملة حققت املوسعة، اإللكرتوني الربيد
هذا إىل أوباما فوز من كبريًا جزءًا كثريون ويعزو االجتماعي. التواُصل شبكات مواقع
نحٍو عىل ُحرموا مجموعاٍت حشد عىل قادًرا جعله الذي اإلنرتنت، عىل الناجح التنظيم

االقرتاع. مراكز يف تمثيلهم يف املعتاد النقص نتيجة تأثريهم فرض من تقليديٍّ
االستجابة من مزيًدا نرى الجديدة، اإلعالم تقنيات أهمية حول أخرى أمثلٍة يف
االجتماعية، الطبقات جميع من املشاهدين تمكُّن مع مىض وقٍت أي من أكرب والتفاعل
التليفزيونية الشبكات مع فعليٍّا التواصل من الجنسية وامليول الجنس، ونوع واألعراق،
لذلك ْونها؛ يتلقَّ التي اإلعالمية املنتجات حول بعض مع وبعضهم األفالم، إنتاج ورشكات
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حياة يُمثِّل الذي الخامس)، الفصل يف مناقشته (سبقت املثليات» «حياة مثل فمسلسٌل
وحول املثليات، بني محورية مناقشة نقطة يصبح أن يمكن املتحدة، الواليات يف املثليات
إىل الوصول بإمكانية جميًعا يتمتعون الذين األخرى، الجنسية امليول أصحاب بني املثليات
حول مماثلة منتديات ظهرت بالتفصيل. املسلسل هذا تناقش التي اإللكرتونية املنتديات
بالتيمور. يف األقليات حياة يصور الذي التليفزيوني املسلسل وهو «التنصت»؛ مسلسل
األقليات ومجتمعات الفقراء مشكالت حول اإلنرتنت عرب املناقشات من العديد وجرى
الرئيسية املواقع وتحتوي املسلسل. هذا حول تمحورت التي املنتديات لتها سهَّ الفقرية،
املنتجون يستطيع بحيث املنتديات، هذه من الكثري عىل املسلسالت لهذه املنتجة للشبكات
كان مما بكثرٍي أكرب نطاٍق عىل مبارشًة وتعليقاتهم املشاهدين أفعال ردود عىل االطالع

الجديدة. اإلعالم بيئة قبل ممكنًا
مىض؛ وقٍت أي من أكثر منا لكثرٍي متاحًة اإلعالم إنتاج وسائل أصبحت أخريًا،
باستخدام وذلك قصرية؛ أفالٍم إنتاج عىل القدرة اآلن لديه جامعيٍّ طالٍب كل فتقريبًا
يطرح السياق، هذا ويف مىض. وقٍت أي من أكثر السكان رشائح من لكثرٍي متاحٍة معداٍت
إمكانات طريق عن الديمقراطية قضية ستُعزَّز وهل املستفيد؟ َمن السؤال: الباحثون
املستوى عىل الجديدة؟ اإلعالمية بيئتنا تُشكِّل التي الجديدة التقنيات واستخدامات
اإلعالم، ي تلقِّ دراسة مع مدمجًة أصبحت اإلعالمي اإلنتاج دراسة أن هذا يعني البحثي،

االثنني. بني الفصل متزايٍد نحٍو عىل الصعب ومن
الشباب. حياة عىل الجديدة اإلعالم تقنيات تأثري هو االهتمام يثري آخر مجال َة ثَمَّ
القرن ثالثينيات ففي الشباب؛ عىل اإلعالم تأثري حيال قلقهم عن العلماء عربَّ ما دائًما
األطفال عىل األفالم تأثري حول الدراسات من سلسلًة فاند» «باين مؤسسة موَّلت العرشين
العنف تأثري أن الدراسات هذه وجدت .(١٩٣٣ كارترز ،١٩٣٢ (بالمر واملراهقني
ما َفْهم عىل قدرته عىل أثَّر الذي الطفل، عمر عىل يعتمد كان الفيلم يف والرومانسية
عىل التليفزيون تأثري واسٍع نطاٍق عىل آخرون كثريون درس وقد الشاشة. عىل ُعرض
من كبريًة مجموعًة مقدمني ،(٢٠٠٢ ،١٩٩٠ ليفنجستون ،١٩٥٨ (هيميلفايت األطفال
كان التليفزيون أن البعض فريى األحيان، بعض يف متضاربٍة استنتاجاٍت مع البيانات
السابقة الدراسات إن معينة. بطرٍق آفاقهم يوسع أنه آخرون ويرى باألطفال، ضارٍّا

معقدة. قضايا ن وتتضمَّ كثرية األطفال عىل التليفزيون تأثري حول
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األطفال استخدام مسألة يف األفكار من جديدًة مجموعًة الجديدة اإلعالم بيئة تقدم
والعرق الجنس نوع ل تحوُّ طريقة يف القضايا إحدى تتمثَّل اإلعالم. لوسائل واملراهقني
فاملراهقون الجديدة؛ اإلعالم بيئة يف مختلفٍة فئاٍت إىل الجنسية وامليول االجتماعية والطبقة
سبيس، وماي يوتيوب مثل اإللكرتونية، املواقع عىل بحريٍة الشخصية معلوماتهم ينرشون
األدوات هذه ظهور قبل عليه قادرين كانوا مما بكثرٍي أكرب بحرية هويات خلق ويمكنهم

لألجساد. والفعيل املادي بالواقع مرتبطًة تَعد لم الهويات أن يبدو واملمارسات.
يف نجدها أن يمكن ذلك إثر املراهقون لها يتعرَّض التي املخاطر عىل األمثلة أحد
مثاًال املأساوي الحادث هذا يمثل ماير. ميجان انتحار بشأن القضائية الدعوى دراسة
الجديدة. اإلعالم وسائل بفضل ممكنًا أصبح الذي الجنسني أدوار عن الخروج عىل جيًدا
مراهٍق ذكٍر هوية تنتحل أن السن يف كبريٍة المرأٍة الواقع، يف سهًال، كان القضية هذه يف
شابٍة فتاٍة مضايقة وهو واضح؛ لغرٍض — لألسف — ذلك فعلت وقد اإلنرتنت، عىل

املضايقات. لهذه نتيجًة الحًقا انتحرت
كانت أخرى مراهقٍة لفتاٍة أمٌّ وهي درو؛ لوري تُدعى التي — املرأة هذه تظاهرت
غطاء وتحت بميجان. معجب مراهق أنها — االجتماعي املستوى عىل مليجان منافسًة
انتحارها إىل أدَّى ما بقسوة؛ نبذتها ثم وانتقدتها ميجان أهانت املراهق، الذكر شخصية
ملرشوعية نظًرا القضية هذه بسبب املحاكم ارتبكت املختَلق. النَّبْذ لهذا مبارشٍة كنتيجٍة
الحالة هذه يف املأساوية نتيجتها من الرغم عىل تلك، اإلنرتنت عىل «التظاهر» عملية
عىل قادرًة كانت أنها إال فعليٍّا، قانونيٍّ غري عمًال ترتكب لم األم أن فرغم العادية؛ غري
هذه جعل ما الجديدة. اإلعالم وسائل استخدام خالل من االنتحار إىل ابنتها عُدوَّة دفع
التقنية مساعدتها بدور قامت األم لدى سنٍّا أصغر موظفًة أن هو تعقيًدا أكثر القضية
وفاة عن إذًا املسئول َمن اإلنرتنت. عىل الشخصية هذه انتحال لها سهلت إذ القضية؛ يف
رشٍح عىل للحصول ويكيبيديا موسوعة (انظر مسئول؟ شخص َة ثَمَّ كان إذا املراهقة،

املأساوي.) الحادث لهذا أوىف
اإلعالم لوسائل واملراهقني األطفال باستخدام يتعلق فيما للقلق املثرية النتائج من
ذكرنا كما — االجتماعية والطبقات واألعراق الجنسني بني االختالفات أن الجديدة
معينة. إعالميٍة مهاراٍت الستخدام الالزمة بالخربة يتعلق فيما قائمًة تزال ال — سابًقا
من أكثر اإلنرتنت يستخدمون الذكور من الجامعات طالب أن وآخرون جوينر يرى
واستخدام األلعاب، مواقع الستخدام ميًال أكثر كانوا الخصوص، وجه وعىل الطالبات،
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وبروسنان ودفيلد وجافن (جوينر اإلنرتنت من مواد وتحميل األخرى، املتخصصة املواقع
أن ويبدو نسبيٍّا. صغريًة الفوارق هذه كانت ولكن ،(٢٠٠٥ وآخرون ودرندل وكروك
وجود استمرار من الرغم عىل تناُقص، يف اإلنرتنت استخدام يف الجنسني بني االختالفات
تطرح .(٢٠٠٨ ٢٠٠٣ب، هارجيتاي ،٢٠٠٠ (بيمرب االستخدام يف معينٍة فوارَق بعض
بني االختالفات ظهور ببداية املتعلقة األسئلة من لالهتمام مثريًة مجموعًة ووكرداين
أو الفتيات لتجذب مختلٍف نحٍو عىل تُصمم التي األلعاب يف املستويات أول يف الجنسني

.(٢٠٠٧) جنس لكل مختلفٍة مهاراٍت تطوير وتتضمن الفتيان،
زيادة ن يتضمَّ الجديدة اإلعالم ووسائل الجنسني يخص فيما األعمال أهم بعض
(كريني والفتيات الشابات النساء بواسطة سيما ال الجديد، اإلعالم إنتاج يف املشاركة
— الجديد اإلعالم إنتاج يف واملراهقني الشباب مشاركة تُعد .(٢٠٠٨ رادواي ،٢٠٠٦
والذي اإلعالم، ي تلقِّ مفهوم تغيري يف أساسيٍّا عامًال — تزداد والتي بالفعل املوجودة
كريني تدرس للتكنولوجيا. املتزايدة التفاعلية للطبيعة نظًرا مختلًفا شكًال اآلن يأخذ
الدراسات من بدءًا تاريخيٍّ سياٍق يف لإلعالم كصناٍع الشابات ومنتجات أنشطة (٢٠٠٦)
التحيُّز حول مولفي نظرية إىل إشارٍة يف — وترى اإلنرتنت. شبكة وجود سبقت التي
الفتاة» نظرة «طورت قد املنتجات تلك أن — الكالسيكية هوليوود سينما يف الجنيس
يديرها تزال ال هوليوود أن حقيقَة واسٍع نطاٍق عىل كريني توثِّق فبينما .(١٨٩ :٢٠٠٦)
كثريًا يختلف النساء أنتجته إعالٍم عىل األمثلة من فيًضا ذلك رغم تُقدِّم فإنها الرجال،
ويتحدَّى الذكور، عليها يهيمن التي الضخم اإلنتاج ذات التجارية هوليوود منتجات عن
اإلعالمية املنتجات يف املفرتضة النسائي والجمال األنثوية األنشطة قواعد ورصاحًة بالفعل
التقنيات بفضل تحققت التي اإلعالم، إنتاج وسائل إىل فرصالوصول زيادة إن التقليدية.
عىل الشابات النساء يساعد الديمقراطية إلضفاء أساسيٍّا عنًرصا تعد الجديدة، اإلعالمية
يختلف ال أخرى، ناحيٍة من السائد. اإلعالم يف الجنيس التحيُّز تتحدَّى بديلٍة صوٍر تطوير
اإلعالمية املنتجات عن جوهريٍّ نحٍو عىل الواقع يف النساء تُنتجه الذي اإلعالم من الكثري
حيال حساسيًة أكثر دائًما تكون ال النساء فيها تتحكم التي اإلعالمية فاملنتجات األخرى؛

النساء. وأوضاع احتياجات
االجتماعية الطبقات بني الفوارق حول ومتزايدة كثرية سابقة دراسات توجد وأخريًا،
إليها يشار والتي واستخدامها، الجديدة اإلعالم وسائل مع التعامل مهارات يف واألعراق
الباحثني من كثري كشف وقد الرقمية». «الفجوة باسم العلمية األدبيات يف شائٍع نحٍو عىل
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اإلنرتنت الخصوصشبكة وجه وعىل اإلنرتنت، شبكة إىل الوصول إمكانية يف املساواة عدم
األقليات بني باستخدامهما املتعلقة واملهارات الرسعة، العايل واإلنرتنت النطاق الواسعة
قدٍر عىل والحاصلني الريف وسكان املنخفض، الدخل ذوي والسكان والقومية، العرقية
الفجوات كانت إذا ما حول الباحثون ويختلف ٢٠٠٣ب). (هارجيتاي التعليم من أقل
اإلحصائية البيانات أن إىل (٢٠٠٣أ) هارجيتاي وتشري تتناقص. أم تتزايد املجموعات بني
بني الفجوات كانت إذا ما حول ارتباٍك إىل يؤدي مما طرق؛ بعدة تفسريها يمكن نفسها
اختالفات هناك كانت إذا ما أو الوقت، بمرور ٍل تدخُّ دون ببساطٍة ستختفي املجموعات

الرقمية. املنافسة مجال ملوازنة مبارشًة مواجهتها يجب ملموسة
واملهارات؛ الوصول إمكانية بني الفوارق إىل الدراسات من الكثري يشري عموًما،
استخدام مهارات وقياس املجموعات، بني املساواة تضمن ال وحدها الوصول فإمكانية
العرقية واألقليات السن، وكبار النساء أن يوضح أنه يبدو ولكن معقد، عمل اإلنرتنت
اكتساب يف ما حدٍّ إىل متأخرون املنخفض؛ الدخل ذات الفئات من وأعضاءً والقومية،
ونيومان وهارجيتاي (ديماجيو بنجاح اإلنرتنت الستخدام الالزمة الخاصة املهارات
وإن ،(٢٠٠٨ هارجيتاي ،٢٠٠١ وهارجيتاي وديماجيو روبنسون ،٢٠٠١ وروبنسون
االختالفات هذه أن يبدو — الجنس ونوع السن حالة يف سيما ال — الحاالت معظم يف كان
ذكرنا كما .(٢٠٠٥ وآخرون ودرندل وكروك وبروسنان ودفيلد وجافن (جوينر تتقلص
معرفة هو املساواة عدم من األشكال لهذه الرئييس العالج فإن الثالث، الفصل خاتمة يف
إذا أسايس أمر هذا الجديدة. اإلعالم بيئة متطلبات مع تتناسب النطاق واسعة إعالمية
أردنا وإذا ذلك، عىل والقدرة اإلعالم وسائل استخدام يف االختالفات هذه من الحد أردنا

مجتمعنا. يف الكلية املساواة عدم يف مساهمتها طرق تقليل

الجديدة اإلعالم بيئة يف والطبقية الجنسانية الهوية جديدة: دراسات (4)

وقيود احتماالت من كلٍّ عىل التعمق، ببعض هنا نناقشها التي األخرية، برس دراسة تركز
وفتياٍن لفتياٍت طوليٍة دراسٍة يف الجديدة. اإلعالم بيئة يف وآثارها اإلعالم وسائل استخدام
االجتماعية الطبقات مختِلف من األطفال عىل تركز — اإلنرتنت يستخدمون مراهقني
الرتفيهية األنشطة عن فضًال املدرسية، املهمات ألداء اإلنرتنت يستخدمون الذين واألعراق
نحٍو عىل للنظر، إثنوجرافية أساليب ٢٠٠٥ب) ٢٠٠٥أ، ،٢٠٠٤) برس استخدمت —
بالنسبة والرتفيه العمل مجاَيل من كلٍّ يف الكمبيوتر أجهزة تأثري اختالف كيفية إىل سياقي،
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التي النتائج لبعض املوجز العرض ويرمز املختلفة. االجتماعية الطبقات من الفتيات إىل
أعمال يف ويناقشونها ويدرسونها الباحثون يواجهها التي املهمة املسائل إىل إليها توصلت

الحالية. اإلعالمية الدراسات
أصبحت العاملة الطبقة من فتاة وهي ريبيكا؛ حالة الدراسة يف برس تناقش
الطويلة والساعات طويلة، لفرتاٍت العزباء والدتها لغياب نظًرا للكمبيوتر؛ «مدمنة»
حالًة ريبيكا تمثل الكمبيوتر. استخدام يف تقضيها التي للرقابة الخاضعة غري نسبيٍّا
نوًعا بالفعل أكسبها الكمبيوتر عىل طويلٍة لساعاٍت قضاءها أن إىل نظًرا لالهتمام مثريًة
مهاراٍت وتعلمت الكمبيوتر، عىل كثريًا تكتب أصبحت إنها حيث القدرات؛ من معينًا
أداء تُيرسِّ أفضل بحثيٍة مهاراٍت إىل يؤدِّي قد هذا أن من الرغم عىل أساسية. حاسوبيًة
بدًال الواقع. يف يحدث لم هذا فإن املدرسة، يف لذلك املصاحب وتقدُّمها املنزلية فروضها
املدرسية فروضها أداء لتجنُّب الكمبيوتر عىل وقتَها املراهقُة ريبيكا استخدمت ذلك، من
من متأخٍر وقٍت حتى األحيان من كثرٍي يف صديقاتها، مع التواُصل خالل من ؛ إالَّ ليس
املتاحة امللخصات عىل االعتماد خالل من قراءتها؛ املطلوبة الكتب قراءة وتجنُّب الليل،

اإلنرتنت. عىل بسهولٍة
استخدامهم خالل للدراسة خضعوا الوسطى الطبقة من مراهقني أن من الرغم عىل
ِقبل من كثٍب عن إلرشاٍف يخضعون كانوا ما كثريًا فإنهم مماثل، نحٍو عىل للكمبيوتر
نحٍو عىل إيجابيًة أكثر اتجاهاٍت نحو الكمبيوتر ألجهزة استخدامهم وجهوا الذين اآلباء،
الطبقة من الفتيان أحد ع ُشجِّ املثال، سبيل عىل املدرسة. يف تقدُّمهم إىل بالنسبة مباٍرش
طريق عن للكمبيوتر استخدامه يف وبنَّاءً مبدًعا يكون أن عىل — إيزاك — املتوسطة
عىل الخاصة موسيقاه تسجيل عىل قادًرا فأصبح والدته، من واملشاركة املبارش اإلرشاف
ذلك عىل كثريًا وساعده والنرش، الطبع لحقوق وإخضاعها وتسويقها مضغوطٍة أقراٍص

اإلنرتنت. شبكة استخدام عىل قدرته
هذه يف سنواٍت لعدة برس تتبعتْهم الذين اليافعني الشباب من وإيزاك ريبيكا
عىل أثَّرت الواقع يف االختالفات هذه أن اكتشفت الوقت هذا ويف الطولية. الدراسة
أربعة عمرها كان التي — ريبيكا املثال، سبيل فعىل لحياتهما؛ املستقبلية هات التوجُّ
التعليم كلية تركت والعرشين الثانية سن إىل بوصولها — لها مقابلٍة أول يف عاًما عرش
من األدنى الحد تُقدِّم وظائف يف العمل وواصلت جندي، من الزواج أجل من املتوسط
املدرسة سنوات خالل بها العمل بدأت قد كانت والتي ماركت، السوبر محالت يف األجور،
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التعليمية، ريبيكا خطط الزواج أعاق العاملة، الطبقة لفتيات نموذجيٍّ نمٍط ويف الثانوية.
تعليمها، مواصلة يف للغاية مبهٍم نحٍو عىل تفكر فكانت زخمها، استعادة من تتمكَّن ولم
عسكريٍّ لرجٍل كزوجٍة الجديدة تجربتها ذلك، ومع بالكمبيوتر. اهتمامها واصلت بينما
زوجها؛ ملسار مواٍز وظيفيٍّ مساٍر واتباع الجيش، يف ع التطوُّ وهي بديلة؛ خطٍة إىل أدَّت
أخرى ومزايا الكلية، يف بالدراسة يتعلق فيما املزايا بعض سيمنحها هذا أن اعتقدت إذ
فضًال حاليٍّا، تشغلها التي املؤقتة الوظيفة من النقيض عىل باألمومة، وخاصة صحية
شأنها من مهارٍة إىل بالكمبيوتر اهتمامها تحويل من ريبيكا تتمكن لم أعىل. راتٍب عن
بعض زواجها بعد الجديدة بيئتها منحتْها ذلك، ومع العمل. سوق يف ميزٍة إىل تَُرتَجم أن
الكمبيوتر أجهزة مع بالعمل األمل يراودها يزال وال املستقبيل، هها لتَوجُّ الجديدة األفكار

الجيش. يف استخدامها عىل التدريب ي وتلقِّ
أول وقت يف عمره من عرشة الرابعة يف أيًضا كان الذي — إيزاك اآلخر، الجانب عىل
بالضبط؛ اآلمال تلك تحقيق عىل قادًرا كان والعرشين الثانية لسن بوصوله — مقابلٍة
بعض درس حيث الجامعية؛ دراسته سنوات طوال املوسيقى بإنتاج اهتمامه تواصل إذ
رغبته والدته دعمت الكلية من التخرُّج بعد محلية. فرقٍة يف العزف يف واستمرَّ املوسيقى
لوس إىل رحلٍة يف اصطحابه طريق عن موسيقى تسجيل استوديو يف عمٍل عىل العثور يف
هذه استوديوهات يف املتاحة الفرص من مباٍرش نحٍو عىل خاللها تحقق والتي أنجلوس،
وظيفٍة عىل الحصول له سيتيح شيكاجو يف تدريبيٍّا برنامًجا أن قرر وعندما املنطقة.
بقيا اللذين والديه، من الكامل والعاطفي املايل الدعم وجود مع إليها انتقل أفضل،
وظال املوسيقية، التكنولوجيا مجال يف املهنية حياته بدء محاولته أثناء به اتصاٍل عىل

ذلك. إىل وما العليا الدراسات برامج يخص فيما النصائح لتقديم موجوَدين
إيزاك حالة تثبت أوًال: أسباب؛ لعدة لالهتمام مثري الحالتني هاتني بني التناقض
أوضحوا الذين وآخرين، (٢٠٠٣) الرو مثل التعليم باحثو إليها ل توصَّ التي النتائج صحة
األهل ل تدخُّ من بكثرٍي انتشاًرا أكثر املتوسطة الطبقة من األطفال حياة يف األهل ل تدخُّ أن
حياتهم أمام والفرص األبواب من العديد ويفتح العاملة، الطبقة من األطفال حياة يف
املناسب املكان إيجاد عىل ملساعدته معه مستقبليٍة لرحالٍت تخطط إيزاك فأم املستقبلية؛
ذلك. له ل يُسهِّ جديٍد عليا دراساٍت برنامج إيجاد عىل وربما الجديدة، املهنية حياته يف
يف فساعد اإلعالم، وسائل تأثري بعض من الحد عىل والديه من الشامل االهتمام هذا ساعد
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املطاف نهاية يف تَحوَّلت إبداعيٍة إنتاجيٍة بطرٍق اإلعالم بوسائل اتصاله تغيري عىل حالته
واعدة. مهنٍة إىل

والدتها جهة من للغاية قليٍل أبويٍّ ٍل تدخُّ ظل يف ريبيكا نشأت اآلخر، الجانب عىل
معها. التواُصل من قلل مما مكثف؛ إضايفٍّ نحٍو عىل العمل إىل اضُطرَّت التي العزباء،
— ريبيكا والدة تستطع لم املستقبل، يف ابنتها اتجاه حول الشديد القلق من الرغم وعىل
التوجيه من الكثري تمنحها أن — التعليم من قليٍل قسٍط عىل نفسها هي حصلت التي
اإلعالم لوسائل ريبيكا استخدام ثَمَّ ومن املستقبلية؛ املهنية حياتها أو تعليمها حيال
هذه أن رغم إيزاك. اختربها التي واملثمرة الواعدة بالطرق املطاف نهاية يف ر يتطوَّ لم
حياة سياق يف اإلعالم استهالك لدراسة املتزايدة األهمية توضح فإنها أوَّلية، الدراسة

الثالث. الفصل يف ذكرنا كما املستخدم،
دراسات سياق يف وإيزاك ريبيكا بني التناُقض إزاء خاصٍّ نحٍو عىل االهتمام يثري ما
إىل واملكثف املبكر الوصول إمكانية أن التناُقضيوضح هذا أن حقيقة هو الرقمية الفجوة
يزيد أو ريبيكا، آفاق من كثريًا يوسع لم اإلنرتنت، لتقنيات املكثف واالستخدام اإلنرتنت،
الفجوة مجال يف الباحثني بعض الفرتاضات خالًفا عمل، فرص أو تعليٍم من نالته مما
يف زوجها التقت فإنها اإلنرتنت، عىل املواعدة مواقع يف ريبيكا شاركت وبينما الرقمية.
املتوسط، التعليم بكلية ملتحقًة كانت وعندما مشرتكني. أصدقاء خالل من املطاف نهاية
تعلم كانت إنها حيث اإلنرتنت؛ عىل تعليميٍة بدوراٍت االلتحاق «عدم» بالتحديد اختارت
اكتساب من الرغم وعىل تعزيزها. من بدًال دراستها عن يُشتتها اإلنرتنت عىل دخولها أن
وتحويله االهتمام هذا متابعة من تتمكن لم فإنها الكمبيوتر، تقنيات عىل بالعمل اهتماٍم
ملساعيها مفيدٍة مهارٍة إىل حتى أو للتسويق، القابلة العملية املهارات من نوٍع أي إىل

التعليمية.
املبكر االهتمام ل تحوَّ حالته ففي ا؛ جدٍّ مختلًفا مساًرا إيزاك اتبع املقابل، يف
مجاٍل إىل الدخول من حاليٍّا تُمكِّنه التي القدرة إىل مبارشًة الرقمية والتقنيات بالكمبيوتر
بداية يف يزال ال أنه من الرغم عىل — الصوتية للتسجيالت الفني اإلنتاج — للغاية تنافيس
إمكانية فقط ليس — الوسطى الطبقة من منزٍل يف له أتيحت التي فاملوارد الطريق.
(والدته عاليًا تعليًما املتعلَمني والديه ومشورة نصح أيًضا ولكن اإلنرتنت، إىل الوصول
مكَّنته — معماري) مهندس ووالده الخاصة، الرتبية يف متخصصة ومعلمة ناجحة فنانة
وظيفٍة عىل والعثور املهنة، هذه أجل من كبري، حدٍّ إىل نفسه عىل معتمًدا التدرُّب، من
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إىل سيسعى هل املقبلة: الخطوة حول بنُْصحه والداه يساعده وحاليٍّا مبتدئ. مستًوى يف
يف طريقه شق سيواصل أم اهتمامه، مجال يف العليا الدراسات يف درجٍة عىل الحصول
نيويورك أو أنجلوس لوس إىل سينتقل أم شيكاجو، بوالية حاليٍّا بها يعمل التي الرشكة
حاليٍّا والدته تخطط البيئات؟ هذه يف املزايا من مزيًدا تُقدِّم قد عمٍل فرص عن للبحث

إيزاك. مع األخري الخيار هذا الستكشاف نيويورك مدينة إىل رحلًة
استفادة طريقة يف االجتماعية الطبقات بني الفوارق تُبنيِّ والتي — النتائج هذه
التي اإلحصائية األبحاث وتدعم تُحاكي — الكمبيوتر أجهزة من والشباب األطفال
الرقمية البيئة يف املهارات مستوى أن إىل األبحاث هذه تشري الراهن. الوقت يف تُنرش
االجتماعية والطبقات الجنسني بني يختلف وبالتأكيد قياسه، ويصعب معقدة، مسألة
األول، الفصل يف لإلعصارين مناقشتنا يف رأينا وكما ٢٠٠٣ب). ٢٠٠٣أ، (هارجيتاي
الطبقي االنتماء وتأثري أهمية تَمُح لم لدينا اإلعالمية البيئة يف التغريات أن الواضح من
أن بد ال ولكن مبارش، نحٍو وعىل دائًما تعززه ولم مجتمعنا، يف والجنساني والعرقي
الفوارق. هذه عىل تؤثر التي املتغريات من تعقيًدا وأكثر أكرب مجموعٍة من جزءًا تُعترب
الدراسات من وغريها باعرتافنا) (الصغرية برس دراسة من سهلة استنتاجات توجد ال
برس وجدت عددها)، قلة من الرغم (عىل الحاالت بعض يف املثال، سبيل عىل األكرب.
يف اإلنرتنت وجود من مبارشًة بالفعل استفادوا وعائالتهن العاملة الطبقة من فتياٍت أن

منازلهم.
تسخري عىل قادرة العاملة الطبقة من أرسًة جو بيتي حالة ح توضِّ املثال، سبيل عىل
— األم تابعت الحالة، هذه يف املدرسة. يف ابنتهما م تقدُّ ملصلحة الكمبيوتر استخدام
استخداماتها أكثر من بشدٍة مقللًة لإلنرتنت، ابنتها استخدام كثٍب عن — منزل ربة
من أمهر قارئة جو بيتي كانت التعليمية. استخداماتها أهم عىل ومشجعة اجتماعية،
إرشاف تحت أخرى ومرًة للمكتبة، املكثف استخدامها إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع — ريبيكا
يف أكرب، بدرجٍة النقدية، مهاراتها استخدام عىل قادرة وكانت — وتشجيعها والدتها
جانب إىل املكتبة عىل اعتماًدا متقدمة؛ بحثيٍة أوراٍق كتابة أجل من اإلنرتنت عىل البحث
التي املصادر تلك بني من ناقدٍة بعنٍي االنتقاء عىل قادرًة وكانت اإلنرتنت، من مصادر
غري أنها وجدت التي املعلومات ملراجعة املكتبة مواد عىل واالعتماد اإلنرتنت، عىل وجدتها
عىل اإلنرتنت تعزيز عىل مثاًال هذا كان تها. أعدَّ التي البحثية األوراق بعض حالة يف دقيقٍة

تقييدها. من بدًال التعليمية للمهارات وملحوٍظ مباٍرش نحٍو
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الجوهرية االختالفات هذه والعرشين الثانية سن بلوغها مع جو بيتي وضع يؤكِّد
تعمل بينما الزمالة شهادة عىل الحصول إىل تسعى فهي ريبيكا؛ وتجربة تجربتها بني
والديها، من كامٍل وبدعٍم بمدينتها. املتوسط التعليم كلية يف الكمبيوتر تقنيات مجال يف
أنواع أفضل تدرس بينما عملها خالل من اإلنرتنت تكنولوجيا مهارات تطوير تُواصل
بتأليف مهتمة وهي أعىل. مستًوى إىل املهارات هذه تطوير عىل ملساعدتها املتاحة الربامج
وهي املوسيقي، التأليف عملية لتعزيز استخدامها يمكن برامج وبتطوير املوسيقى
اإلنرتنت بشبكة معرفتها استخدام عىل قادرًة وكانت اهتماماتها، حيال وواقعية دقيقة
هذه حول املبارشة بيئتها يف متوافرة تكن لم معلوماٍت لجمع التكنولوجيا وباستخدام
استخدام عىل قادًرا كان الذي للشخص ممتاًزا نموذًجا جو بيتي تُمثِّل االهتمامات.
العاملة. الطبقة من أنه من الرغم عىل كثريًا، آفاقه لتوسيع اإلنرتنت رها وفَّ التي الفرص
باحثو قدَّمها التي بساطًة االفرتاضات أكثر بعض حول أسئلة برس دراسة أثارت
الطبقات أفراد عىل الجديدة اإلعالم وسائل تأثري يدرسون الذين الرقمية، الفجوة
مختلَفني احتماَلني الشابتان هاتان توضح املختلفة. العرقية والجماعات االجتماعية
يف أخرى حاالت وتزيد الدنيا. الطبقة أطفال حياة يف الجديدة اإلعالم وسائل إدخال ألثر
تعليم يف اإلنرتنت األمهات إحدى تستخدم املثال، سبيل فعىل النتائج؛ تعقيد من الدراسة
تعليم عىل قدرتها يقيد املحدود األم تعليم لكن دينية، ألسباٍب باملنزل الصغرية ابنتها
الوصول سهولة من به يَعُد ما مع اإلنرتنت، شبكة وجود الحالة، هذه يف بفعالية. ابنتها

األم. قدرات حدوَد عديدٍة بطرٍق يُخفي واألفكار، املعلومات إىل
إلنتاج مبتكرٍة وسائَل إىل الوصول سهولة لألطفال بالتأكيد اإلنرتنت شبكة تتيح
َمن هم الدراسة هذه يف املتوسطة الطبقة أطفال فإن ذلك ومع األنواع، جميع من منتجاٍت
إمكانية يمتلكون أمورهم وأولياء َفُهْم املوارد؛ هذه من لالستفادة أفضَل بوضٍع يتمتعون
ملوارد ق والخالَّ األشمل االستخدام تتيح التي اإلضافية واملعلومات املساعدة إىل الوصول
بنفسه قادًرا، — سابًقا املذكور الوسطى الطبقة من الصبي — إيزاك كان اإلنرتنت.
املضغوطة أقراصه عرض ثم الخاصة، أغانيه عىل والنرش التأليف حقوق وضع عىل
جو بيتي مثل — قادرين املتوسطة الطبقة أبناء بعض كان وبينما اإلنرتنت. عىل للبيع
أداء أجل من البحث عىل قدراتهم لتعزيز اإلنرتنت استخدام عىل — العاملة الطبقة من
غرار فعىل واضح؛ نحٍو عىل مفيًدا غالبًا يكن لم االستخدام هذا فإن املدرسية، الواجبات
اإلنرتنت موارد تواُفر األحيان بعض يف املتوسطة الطبقة أبناء من العديد استغل ريبيكا،
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كان التي للكتب ملخصاٍت نسخ خالل من املدرسية، مهامهم من ل للتنصُّ والتكنولوجيا
أو املنزلية، الواجبات أداء فرتة خالل فورية رسائل إرسال أو يقرءوها، أن املفرتض من

أخرى. بطريقٍة املدرسية الواجبات ومتطلبات صعوبات تجنُّب
املراهقني يتناول الذي الدراسة جزء يف اإلنرتنت تأثري يف الطبقي الفرق يتأكد
أثناء برس الحظت برس. دَرستهم الذين اإلنرتنت عرب املتوسط التعليم بكلية امللتحقني
يف رائدة كانت والتي املحلية، املتوسط التعليم كلية دخلوا الذين الدراسة أفراد الجلوسمع
أول منهم كثريون كان اإللكرتوني. التعليم مجال يف تجربتهم اإلنرتنت، عرب التعليم مجال
مجزأة؛ األحوال أحسن يف اإلنرتنت عرب التعليم تجربُة كانت أُرسهم. يف بالكلية التحق من
إىل افتقاُرهم وأوضح والطالب. املعلمني بني تفصل التي واملكانية الزمنية للفجوة نظًرا
التعليم لشعبية نتيجًة جذريٍّا؛ وضُعفت ت تغريَّ بالجامعة االلتحاق تجربة أن املشاركة

العاملة. الطبقة من للطالب خاصًة التكلفة، ناحية من وفاعليته املتزايدة اإللكرتوني
يف الجديدة اإلعالم وسائل استخدام دراسة رضورة إىل الدراسة هذه نتائج تُشري
املقابالت، إجراء وطرق اإلثنوجرافية، الطرق أهمية عىل كذلك الضوء وتُسلط ما، سياٍق
واستخدامها، اإلعالم وسائل ي لتلقِّ سياٍق وضع يف الباحثني تساعد التي املالحظة وطرق
األمثلة من العديد يوجد حني يف نطاًقا. األوسع األخرى اإلحصائية األساليب تكمل والتي
األطفال، لدى لإلبداع اإلنرتنت استخدام تعزيز مسألة حول الناشئة الدراسات يف املنفصلة
اإلنرتنت استخدام أثر مسألة تدرس منهجيٍة دراساٍت تطوير لنا ينبغي يزال ال فإنه
املختلفة العرقية والتقسيمات االجتماعية الطبقات ومن الجنسني، من — األطفال عىل
الدراسات هذه أن رغم االجتماعية، الطبقات بني واالنتقال واإلنجاز التعلُّم مجاالت يف —
دراسًة الراهن الوقت يف وسنتناول ٢٠٠٣ب). ٢٠٠٣أ، (هارجيتاي بداياتها يف تزال ال
حول سياقيٍة دراسٍة إلعداد متعددٍة منهجياٍت استخدام — مًعا — فيها حاولنا أخرى
االنتخابات خالل سياسيٍة معلوماٍت عىل الحصول أجل من لإلنرتنت البالغني استخدام

األمريكية. الرئاسية

الجديدة اإلعالم وبيئة واستخدامها اإلعالم وسائل وتأثري السياسة (5)

الواليات يف الجديدة اإلعالم بيئة استخدام حول كبريٍة دراسٍة يف مؤخًرا كالنا اشرتك
٢٠٠٥أ، وجونسون-ييل ومور وويليامز (برس الرئاسية االنتخابات خالل املتحدة
بسيطة إجابة توجد ال أنه مجدًدا وجدنا الدراسة، هذه يف ٢٠٠٦ب). ٢٠٠٦أ، ٢٠٠٥ب،
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الوصول تم التي املعلومات وكمية نوعية عىل الجديدة اإلعالم بيئة تأثري مسألة عىل
االجتماع علم منظور باستخدام األمريكيني. املواطنني ِقبل من واستخدامها فعليٍّا إليها
من أسلوبُنا مكَّنَنَا بهم، الخاصة اإلعالمية والعوالم األفراد عىل بالرتكيز لنا سمح الذي
خالل من واحدة؛ إعالمية وسيلة مجرد عىل التقليدي اإلعالمية الدراسات تركيز توسيع
حول معلوماٍت نُقدِّم لذلك، ونتيجًة استخدامها؛ سياق يف اإلعالم وسائل استخدام دراسة
املختلفة اإلعالم وسائل من متنوعٍة مجموعٍة إىل املواطنون يُولِيه الذي النسبي االهتمام
يمنحها التي النسبية األهمية عن عامٍة فكرٍة إىل لنا توصَّ كذلك األوقات. من وقٍت أي يف
عن معلوماٍت عن البحث عند املختلفة اإلعالم وسائل من متنوعٍة مجموعٍة إىل املواطنون

املدنية. للمشاركة السعي عند أو السياسية، العملية
اليوميات ودفاتر قة املتعمِّ املقابالت من البحث هذا يف املستخَدمة البيانات تتكون
أشهٍر ثالثة فرتة خالل بإلينوي، شامبني مقاطعة من فرًدا ٣٢ من ُجمعت التي اإلعالمية
وسائَل اليوميات دفاتر يف للدراسة الخاضعون ل سجَّ 3.٢٠٠٤ ديسمرب إىل أكتوبر من
مع اإلعالم لوسائل االستخدام هذا تقاطع وكيف يومي، نحٍو عىل استخدموها التي اإلعالم
مع الرياضة حول املحادثات ذلك يف بما والخاصة، العامة حياتهم من األخرى الجوانب
األرسة مع الخاص والوقت األصدقاء، مع والسياسة الدين حول واملناقشات العمل، زمالء
مع قة متعمِّ مقابالت أُجريت انتهت، أن وبعد اليوميات تدوين عملية بدء قبل املنزل. يف
إىل إضافًة القضايا، من متنوعٍة مجموعٍة حول نظرهم وجهات لَفْهم للدراسة الخاضعني
دفاتر تُقدِّم باختصار، يومياتهم. دفاتر يف ظهرت التي الرئيسية املواضيع استكشاف
إضافًة اليومية، الحياة يف اإلعالم وسائل استخدام لطرق ًال مفصَّ فهًما واملقابالت اليوميات
واملشاركة اإلعالم وسائل استخدام بني العالقة فهم أجل من ذلك؛ عىل املرتتبة اآلثار إىل

املدنية.
ومع للمجتمع، ُمَمثِّلة عشوائيًة عينًة يُشكِّلون دراستنا يف املشاركني أن نزعم ال نحن
نطاٍق عىل الدراسة يف للمشاركني واالقتصادية االجتماعية الخصائص تفاوتت فقد ذلك
منها، القليل تملك وأًُرسا اإلعالم، وسائل من الكثري تملك أًُرسا العينة شملت وقد واسع.
ومتدينني، علمانيني أفراًدا للدراسة الخاضعني مجموعات شملت كذلك بينهما. يرتاوح وما
متنوعٍة مجموعٍة من وأعضاءً متقاعدين، وأفراًدا وطالبًا ومهاجرين، أمريكيني ومواطنني
وسائل من متنوعًة مجموعًة الدراسة يف املشاركون واستخدم العرقية. الجماعات من
الصناعية، األقمار وقنوات الخاصة، التليفزيونية املحطات ذلك يف بما الجديدة؛ اإلعالم
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نت تضمَّ واإلنرتنت. الخلوية، والهواتف الرقمية، الفيديو وأقراص الرقمي، والتليفزيون
التليفزيوني، والبث الراديو، مثل: القديمة، اإلعالم لوسائل استخدامهم أيًضا الدراسة
والربيد اإلخبارية، والنرشات والكتب، واملجالت، الصحف، (مثل: املطبوعة اإلعالم ووسائل
االستخدام هذا وسياق اإلعالم وسائل استخدام ع تنوُّ من كلٍّ إىل االنتباه أن ونرى املبارش).
يف الجديدة اإلعالم وسائل تلعبه الذي للدور تناُوٍل أي جوانب من رئيسيٍّا جانبًا يمثل

الحايل. الوقت يف املواطنني حياة
تعني وهي الكتاب؛ هذا يف فعلنا كما الجديدة اإلعالم بيئة عرَّفنا دراستنا، يف
سواء: حدٍّ عىل والقديمة الجديدة اإلعالم وسائل تضم التي الناشئة اإلعالم منظومة
وأقراص الرقمي، والتليفزيون الصناعية، األقمار وقنوات الخاصة، التليفزيونية القنوات
أيًضا يعني وهذا اإلنرتنت. وشبكة الخلوية، والهواتف الفيديو، وأرشطة الرقمية، الفيديو
والكتب، واملجالت، الصحف، مثل: املطبوعة، اإلعالم ووسائل والتليفزيوني، اإلذاعي البث
اإلعالمية الدراسات يف امُلتَّبع املنهج كان ذلك. إىل وما املبارش، والربيد اإلخبارية، والنرشات
اإلنرتنت، أو التليفزيون، مثل: فقط، واحدٍة إعالميٍة وسيلٍة عىل تُركِّز التي الدراسات هو
الفيديو. أجهزة أو الرقمية، الفيديو أقراص أو املحمولة، الهواتف أو الهواتف، أو
وعىل منفصل. نحٍو عىل الوسائل هذه من وسيلٍة كل حول كثرية سابقة دراسات ويوجد
اإلعالمية للبيئة مالءمة أكثر أنه نرى ما نوًعا مختلٌف يشء هو هنا فعلناه ما النقيض،
تصبح كيف نستكشف الوسائل، هذه من واحدٍة مجرد عىل الرتكيز من فبدًال الجديدة؛
الفرادى املواطنني تجربة من جزءًا اإلعالم وسائل من واملتنوعة الجديدة املجموعة هذه

مجتمعنا. يف املعيشة
عام األمريكية الرئاسية باالنتخابات املحيطة الثالثة األشُهر خالل دراستنا امتدت
قادرين كنَّا الرئاسية، االنتخابات وبعد قبل الدراسة يف املشاركني تتبُّع خالل ومن .٢٠٠٤
سواءٍ حدٍّ عىل والجديدة القديمة اإلعالم وسائل املواطنني استخدام كيفية دراسة عىل
والالحقة السابقة األشُهر أن نرى نحن األمريكية. السياسية الحياة يف محدٍد وقٍت خالل
خاصة، بصفٍة فيه، املهم من وقت أنها عىل كثريون إليها ينظر الرئاسية االنتخابات عىل
قراٍر اتخاذ من املواطنون يتمكَّن لكي السياسية؛ املعلومات إىل الوصول إمكانية توافر
املواطنني استخدام اختلف إذا ما بمعرفة مهتمني وكنَّا االقرتاع. صناديق يف مستنرٍي
سبقت التي األسابيع يف الجديدة اإلعالم لوسائل استخدامهم سيما ال اإلعالم، لوسائل
باألسابيع مقارنًة ة، ُملحَّ املعلومات إىل الوصول إىل الحاجة كانت عندما االنتخابات،
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اإلعالمية اليوميات تدوين امتد وباملثل، إلحاًحا. أقل أصبحت حيث االنتخابات؛ تلت التي
السياسية اإلثارة فرتة األمريكية؛ السياسية العملية يف الزمنيتني الفرتتني هاتني خالل
الحياة من «عادية» لحظة تمثل التي لالنتخابات التالية والفرتة االنتخابات، قبل املحمومة

الديمقراطية.
مشاركة بطريقة املتعلقة البيانات من هائًال قدًرا اإلعالمية اليوميات دفاتر رت وفَّ
لتسجيل اليوميات دفاتر املواطنون استخدم السياسية. العملية يف األمريكيني املواطنني
وعن اإلعالم، وسائل يف عنها يقرءون التي القضايا وحول السياسة، عن أحاديثهم
مثاًال اليوميات دفاتر وتعد املدنية. واملشاركة املواطنة معنى حول الخاصة أفكارهم
وطبيعة معه، وتجاربهم اإلعالمي، النظام حول الواعية التهم وتأمُّ املواطنني ألفكار
هو اليوميات هذه يف اهتمامنا يثري ما أكثر وربما األمريكي. املجتمع يف العامة مشاركتهم
التفكري تحديًدا منهم يُطلب عندما — يقولونه وكيف — الناس يقوله ما عىل مثاًال كونها
تمثل العام. املجال مع ومواجهاتهم عامًة، ومعتقداتهم اإلعالم، لوسائل استخدامهم يف
التي البيانات إىل مهمًة إضافًة الرئيسية القضايا هذه حول الخاصة املواطنني أفكار
األوَّلية األمثلة بعض توفر إنها حيث واستخدامها؛ الجديدة اإلعالم وسائل حول لدينا
هذه ُدرست حني ويف والثقافية. السياسية حياتهم يف الجديدة اإلعالم وسائل أهمية عىل
َمن هم فحسب الباحثني من قليًال عدًدا فإن واإلعالمية، السياسية الدراسات يف الظواهر
هذه يف التفكري لطلب مبارشٍة استجابٍة يف قدَّموها، التي الخاصة املواطنني آراء جمعوا

العامة. والحياة اإلعالم وسائل حول القضايا،
عىل الجديدة اإلعالم وسائل تأثري قضايا أن إىل إليها لنا توصَّ التي البيانات تشري
االنقسام ويف االندماج يف زيادًة أن بياناتنا توضح إذ معقدة؛ واالتصال االنقسام مسألتَي
للعالم معينٍة رؤيٍة بدعم املهتمون فاملواطنون اإلنرتنت؛ الستخدام نتيجًة جزئيٍّا تحدث
الذين األفراد عن انعزالهم ل يُسهِّ مما للتصفية؛ كوسيلٍة اإلنرتنت يستخدموا أن يمكن
والتعقيد ع للتنوُّ ونظًرا الخاصة. رؤيتهم ويعزز املعارضة، النظر وجهات يحملون
املهتمون املنعزلون املواطنون يكتسب أن يجب اإلعالمية، للمصادر واملتزايد الجديد

معقدة. بطرٍق املعلومات تصفية خربات من مزيًدا معينٍة بمسألٍة
للرأي، الفعيل ع التنوُّ عن البحث نحو املدفوعون املواطنون ذلك، من النقيض عىل
اإلعالم بيئة من االستفادة أيًضا يمكنهم ملعتقداتهم، وتطويٍر السابقة، آلرائهم تحدٍّ وعن
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(وخاصًة لإلنرتنت املتمرِّس فاالستخدام األهداف؛ هذه ل تُسهِّ معقدٍة بطرٍق الجديدة
وجهات ع تنوُّ عن البحث نحو املدفوعني للمستخدمني يتيح الرسعة) العايل اإلنرتنت
نقاٍش موقُع ل يُسهِّ ربما املثال، سبيل عىل تقريبًا. نظر وجهة أو فكرة أي اكتشاف النظر
مصادر من اإلنرتنت عىل أخبار عن البحث يمكن أو املعارضة، اآلراء تباُدل اإلنرتنت عىل

العادة. يف املرء معها يختلف
يمكن الجديدة اإلعالم وسائل أن إىل شديد، بوضوٍح لدينا، املتوافرة البيانات تُشري
اإلعالمية البيئة أن فكرة هي لدينا األوضح والنتيجة للغاية. متباينٍة بطرٍق استخدامها
ه التوجُّ عىل جزئيٍّا ذلك يعتمد للغاية. متغريان العام والتواُصل املجتمع عىل وتأثريها
البيئة ُصنْع للمواطنني املمكن من أنه نرى إذ للدراسة؛ الخاضع للشخص السيايس
والجديدة، القديمة اإلعالم وسائل من معقٍد خليٍط من املؤلَّفة بهم، الخاصة اإلعالمية

املعارضة. أو املألوفة السياسية النظر ووجهات

اإلعالم بيئة اإلعالمية: الفرد بيئة يف والجديدة القديمة اإلعالم وسائل (6)
جديدة إعالم وسائل «مجرد» قطُّ ليست الجديدة

سياقها، يف اإلعالم وسائل لدراسة محاولتنا عن الناتجة الكاشفة الِفَكر إحدى تتمثَّل
متبادٍل نحٍو وعىل — نفسه الوقت يف تُستخدم والجديدة القديمة اإلعالم وسائل أن يف
من سلسلٍة مع أيًضا كلتاهما وتندمج اليومية، األفراد حياة يف — األحيان بعض يف
فيما الرأي هذا جنكينز يتبنَّى سابًقا، ناقشنا وكما األفراد. بني واملشاركات التفاعالت
هذه أن ونؤكد األمام، إىل خطوًة مناقشاته ر نُطوِّ نحن .(٢٠٠٦) الرتفيهي باإلعالم يتعلق
املعلومات عن البحث عملية طبيعة تُحدِّد نفسها االستخدامات ومجموعة نفسها الظروف

الجديدة. اإلعالم بيئة يف السياسية
تقريبًا؛ مستحيلة مهمة البيئة هذه يف الوسائل هذه إحدى تأثري عزل يصبح ثَمَّ ومن
الزارزفيلد وبول كاتز إليهو تأليف من الشخيص»، «التأثري املؤثر الكتاب يف ورد فكما
القديمة اإلعالم ووسائل التليفزيون من الفرد عليها يحصل التي املعلومات ،(١٩٦٤)
مع الشخصية األحاديث ومن األخرى، الجديدة اإلعالم ووسائل اإلنرتنت ومن األخرى،
اليومية الحياة يف بسهولٍة جميعها تتفاعل واألصدقاء العمل وزمالء والجريان األقارب
الواقع وهذا الثالث). الفصل يف بالفعل ذكرناها التي (النقطة دراستنا يف املشاركني لألفراد
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الفعلية الساحة هو — املتشابكة العوامل من مجموعٍة من يتألف الذي — املعيش املعقد
يف ويفكرون عليها، ويحافظون وتحيُّزاتهم، وآراءهم معتقداتهم األفراد فيها ر يُطوِّ التي
اليوميات، ودفاتر واملالحظات النوعية املقابالت ُطورت وقد حياتهم. ويعيشون أفكارهم،
الحياة من الجانب هذا لتقيصِّ خاص، نحٍو عىل الدراسة هذه يف أسلوبنا كانت التي
بها تُدار التي الفوضوية للبيئة مناسب لكنه فوضوي، أسلوب وهو البرشية. االجتماعية

معينة. متغرياٍت تأثري عزل يستحيل ما غالبًا حيث البرشية؛ الحياة
والجديدة، القديمة اإلعالم وسائل بني كبريٍة بسالسٍة انتقلوا املواطنني أن وجدنا
املصادر من «املحدَّثة» الحالية باملعلومات والتليفزيون للصحف استهالكهم لني ُمكمِّ
أو التليفزيون من حدثًا أو مسألًة املشاركون عرف عندما األحيان، من كثرٍي ففي الرقمية؛
عىل الحصول أو الوقائع من للتحقق اإلنرتنت» «تصفح إىل هذا دفعهم الصحف، قراءة من
الذين ألولئك خاصٍة أهميٍة ذات مكانًة تحتل اإلنرتنت شبكة أن وبدا املعلومات، من مزيٍد
املشاركني أحد تعليق ل تأمَّ االنتخابات. فرتة يف املعلومات أحدث عىل للحصول يسَعْون
االنتخابات: عن املزيد معرفة أراد — عمره من األربعينيات أواخر يف مدير — الدراسة يف
أصوات فرز أخبار أحدث عىل للحصول إن إن يس لشبكة اإللكرتوني املوقع «تصفحت
الطريقة هو بالتأكيد وسيكون لتحكمي، وخاضًعا سهًال، األمر كان الرئاسية. االنتخابات
مدرس وهما — الدراسة يف املشاركني من آخران اثنان ه وتوجَّ املستقبل.» يف املتبعة
الرئايس املرشح ر يُصوِّ كان التليفزيون يف برنامج مشاهدة بعد — زهور وبائع متقاعد
سنكلري السيايسلرشكة االنتماء عن للبحث اإلنرتنت شبكة إىل سلبيٍة؛ بصورٍة كريي جون

التليفزيونية. املحطة مالكة وهي كومباني؛ برودكاستينج

والجديدة القديمة اإلعالم وسائل يف التحيُّز (1-6)

تأملوا عندما والجديدة القديمة اإلعالم وسائل عن مختلٍف نحٍو عىل أيًضا األفراد تحدَّث
اليوميات دفاتر يف الكتابات وأشارت منهما. كلٍّ يف النسبية التحيُّز ودرجة الصدق درجة
املصادر من واملتوازنة» «العادلة التغطية عىل كثريًا ركزوا الدراسة يف املشاركني أن إىل
سبقت التي الفرتة يف سيما ال منظورهم، حسب بذلك، مقتنعني بَدْوا وقد اإلعالمية.
ا خاصٍّ اعتماًدا تعتمد املواطنة مسئوليات أن منهم للكثري بدا حيث الرئاسية؛ االنتخابات

املناسب. الوقت ويف الحقيقية، السياسية األخبار ي تلقِّ عىل قدرتهم عىل
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وكالة إىل اللجوء «اعتدُت التفكري: هذا املشاركني أحد أكَّد اليوميات، دفاتر أحد يف
األخبار.» تنقل محايدة» «جهة بوصفها أحرتمها … أحرتمها ألنني «أسوشيتدبرس»؛ أنباء
وهو الفردي، الحياد عىل تركيٌز متحيزة غري معلومات عىل الحصول يف بالرغبة وارتبط
… رأيي ن أُكوِّ زلت «ما سام: اسمه هنديٍة عربيٍة أصوٍل من طالٍب كلمات يف يتجىلَّ ما
ال ُحر، رأٍي تكوين من أتمكَّن لكي متحيز غري أكون أن أريد األهمية. غاية يف أمر ذلك

جانب.» ألي االنحياز عىل أُجَرب أن أريد
قرءوها التي األخبار يف «التحيُّز» إزاء قلقني الدراسة يف املشاركني من العديد كان
القديمة اإلعالم وسائل تحيُّز يتجنَّب أنه عىل اإلنرتنت إىل يُنظر يكن لم وسمعوها.
فشعروا اإلنرتنت، إياه منحهم بالتمكني شعوٍر إىل أيًضا املشاركون أشار ولكن فحسب،
عن التعبريات هذه تتطابق لم إليها. سَعْوا التي املعلومات عىل السيطرة منحهم أنه
حول وتعليقاتهم األفراد تفاعل طريقة مع األشكال من شكٍل بأي والسيطرة السلطة
خاصٍّ نحٍو عىل مهمًة تلك الجديدة اإلعالم وسائل صفات بدت التقليدية. األخبار مصادر
عىل القدرة الدراسة يف املشاركون قدَّر االنتخابات. بمناقشة األمر تعلَّق عندما لألفراد
التعليقات: هذه تشري كما القادم، بالتصويت املرتبطة «املحايدة» األخبار أحدث جمع

فهي … أريدها التي املعلوماِت بالرضورة يل تُقدِّم ال التليفزيونية األخبار
شبكة عىل أريده الذي العنوان عىل أنقر أن أستطيع بينما عنها، رغًما محدودة
ا مهتمٍّ أكون ال قد التي املعلومات وأتجاوز املعلومات، تلك وأستعرض اإلنرتنت،

سنة) ٣٦ جامعي، باحث (تروي؛ به. أهتم ما عىل وأركز بها،

مواقع عىل االطِّالع إمكانية تتوافر األحيان من كثرٍي يف اإلنرتنت، شبكة عىل
مفيدًة اإلنرتنت شبكة تَُعدُّ وهكذا … املختلفة اإلخبارية واملصادر األنباء وكاالت
األقل فعىل متحيزة؛ أو محدودًة معلوماٍت يُقدِّم مصدٍر إىل لجأت لو حتى
(أندريه؛ لك. متاحة أخرى مصادر ستجد اإلنرتنت، من األخبار تستقي عندما

سنة) ٣٥ ُمعلِّم،

حياتهم يف ا خاصٍّ دوًرا اإلنرتنت احتل دراستنا، يف املواطنني من كثرٍي إىل بالنسبة
وفًقا املنحازة». «غري الحديثة لألخبار مصدًرا اعتباره هو السبب أن ونعتقد اليومية،
وآخر إليه أتوجه يشءٍ أول هو اإلنرتنت أن «أعتقد يقول: شاب، حقوق طالب وهو ملارك،
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األخبار، أو اإللكرتوني بريدي ذلك أكان سواءٌ الفراش، إىل آوَي أن قبل حه أتصفَّ يشءٍ
من العديد أن البيانات تحليل خالل من ويتضح اليوم.» طوال باستمراٍر وأستخدمه
القضايا عىل جيٍد نحٍو عىل مطلًعا املرء لبقاء أساسيًة أداًة اإلنرتنت اعتربوا املشاركني
حرية بني العالقة يف اإلعالم وسائل تلعبه رئييس دور وهو واالجتماعية؛ السياسية

املدنية. واملشاركة املعلومات إىل الوصول

الجديدة اإلعالم بيئة يف املدنية املشاركة (2-6)

أعقاب يف االهتمام هذا اختفاء من الرغم وعىل السياسية، املشاركني تعليقات إىل إضافًة
وقت خالل العامة املدنية األنشطة يف للغاية منخرطني منهم الكثري كان االنتخابات،
يف السيايس للخالف مثريًة شعاراٍت تحمل قمصانًا بعضهم ارتدى الدراسة. إجراء
يف آخرون وترشح املحلية، الشعبية املجموعات يف آخرون وشارك العامة، األماكن
وتربعوا الوالية، ملمثيل االنتخابية الحمالت يف كمتطوعني البعض وعمل الطالبية، املجالس
ودخلوا التصويت، يف وشاركوا االنتخابات، يف كقضاٍة وعملوا االنتخابية، للحمالت باملال
الكنيسة وأعضاء العمل وزمالء واألصدقاء العائلة مع حماسيٍة سياسيٍة مناقشاٍت يف

اإلنرتنت». «خارج أو اإلنرتنت عىل سواءٌ والزمالء، والغرباء
فعموًما، اليوميات؛ دفاتر أصحاب املشاركني بني التصويت معدل ارتفاع الحظنا وقد
دفاتر يف للتصويت مؤهًال باملائة) ٧٥ من يقرب (ما مشارًكا ٣٠ أصل من ٢٢ ل سجَّ
النسب هذه أن حقيقة فإن الحال، بطبيعة بالفعل.4 صوَّتوا أنهم الشخصية يومياتهم
يف محتمٍل نحٍو عىل تُشكِّك باملائة ٦٤ البالغ للتصويت الوطني املعدل بكثرٍي تتجاوز
إىل نظرنا إذا الشكوك هذه نتجاوز قد ذلك، ومع دقتها. يف أو دراستنا عينة تمثيل مدى
اإلحصاء مكتب بيانات تدعمها تلك املتوسط من األعىل الناخبني مشاركة نسبة أن حقيقة
الدراسة أُجريت حيث — األمريكي األوسط الغرب يف األفراد أن إىل تشري التي األمريكي،
وجه وعىل البالد.5 من األخرى األماكن يف األمريكيني من التصويت إىل ميًال أكثر —
كانت دراستنا، أُجريت حيث األوسط الغرب منطقة يف األخرية، االنتخابات يف التحديد
وتشري أرقامنا. من كثريًا الرقم هذا يقرتب باملائة. ٧٦ تبلغ عاليًة الناخبني مشاركة نسبة
فإن للجدل، املثرية االنتخابات حالة يف كما ذلك، إىل الظروف تدعو عندما أنه إىل نتائجنا

العام. املجال يف ومشاركني سياسيٍّا للغاية ناشطني يكونوا أن يمكن األمريكيني
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تغري كيف السياسية: ومناقشة األمريكيون (7)
املدني؟ املشهد الجديدة اإلعالم بيئة

السيايس والجدل للنقاش األمريكيني تجنُّب ،(١٩٩٨) إلياسوف مثل باحثون، الحظ
املدنية املشاركة معدل ارتفاع حول إليها لنا توصَّ التي النتائج تعد ذلك، ضوء ويف العام.
املسائل. هذه عن السابقة الدراسات بعض وتُعارض لالهتمام، مثريًة السيايس والنقاش
مع تماًما تتفق ال دراستنا يف املشاركون دوَّنها التي املحادثات غالبية ذلك، إىل إضافًة
يف خاصًة الجماعي، السيايس النقاش من يتهربون الذين األمريكيني املواطنني نموذج
٧٢ (تقريبًا مشارًكا ٣٢ أصل من ٢٣ أفاد عينتنا، يف الغرباء. مع العامة املحادثات
كثرٍي ويف املبارشين. أرسهم أفراد غري أناٍس مع السياسة حول مناقشاٍت بإجراء باملائة)
املساحات من بدًال العامة، األماكن تُشبه أماكَن يف املحادثات هذه وقعت األحيان، من
دراستنا يف املشاركني من فحسب ا جدٍّ قليل عدد األرسة. ومع املنزل يف املعتادة الخاصة
أصحاب من فحسب ثالثة الفئة هذه ضمن ووقع السياسية، النقاشات عمٍد عن تجنبوا
وممتًعا، بل مريًحا، العام النقاش املشاركني مع ُوجد ذلك، من بدًال اليوميات. دفاتر
منزعجني فيها املشاركني اآلخرين األشخاص بعض املناقشات هذه تجعل عندما حتى

بوضوح:

محادثاٍت نُجري ال عندما بالسعادة [زوجي] وباتريك أمي تشعر ما دائًما
ولكنهما السياسة، بشأن نظره وجهات لديه … فكالهما العشاء! عىل سياسيًة
لنفيس. بآرائي أنا أحتفظ ال بينما أرسي، جوٍّ يف … لنفسيهما بها يحتفظان

سنة) ٢٥ عقارات، وكيلة (تريي؛

موضوع السياسة أن وكيف االنتخابات عن نتحدث وصديقي أنا كنت
الناس يأتيَني أن أحب ال أنا الحقيقة يف الناس. بعض لدى للغاية حساس
مبيعات مندوبة (كاثرين؛ لصالحه؟» ستصوتني الذي «َمن مبارشًة: ويسألوني

سنة) ٣٨ تجميل، مستحرضات

العينة؛ طبيعة حددت قد الدراسة طبيعة تكون أن إمكانية النتائج هذه تثري بالطبع،
عن التعبري يف براحٍة يشعرون الذين سياسيٍّا «املنفتحني» األفراد جذبت دراستنا إن أي

للجدل. مثريًة انتخاباٍت تشهد بيئٍة يف السياسة بشأن نظرهم وجهات
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اإلعالم وسائل يف للتحيُّز انتقاداتهم عن تعبريًا املشاركني أكثر كان دراستنا، يف
شاركت املثال، سبيل عىل أيًضا. املدني املستوى عىل مشاركًة األشخاص أكثر من بعًضا
التي السياسية الحمالت يف وشاركت السياسية، املجموعات يف العينة، أفراد أحد نادين،
ومقابالتها يومياتها دفرت امتأل ذلك، مع بصوتها. وأدلْت منازلهم، يف الناخبني تَُزوُر
يشارك مارك وكان استخدمتها. التي اإلعالم وسائل يف للتحيز االنتقادات من بالعديد
«انعدام عن حديثه رغم االنتخابات، قبل العامة والنقاشات األنشطة يف كثريًا بالفعل
النهائية النتيجة أن «أعتقد قائًال: االنتخابات بعد وعلق اإلعالم.» وسائل يف الشديد ثقته
أجلس فلن بوسعي؛ ذلك كان إذا ما، بطريقٍة أكثر للمشاركة زتني حفَّ االنتخابات لهذه
البلد.» هذا سياسة برسم األخالقي الوازع ذوي … للمتخلفني وأسمح اليدين مكتوف
املدنية املشاركة عدم بأن االستنتاج إىل اإلعالم لوسائل انتقاداته تدفعه لم حالته، ويف
املوازية الربيطانية الدراسة نتائج النتيجة هذه تدحض إليه. بالنسبة فعٍل ردِّ أفضل هو
املدنية املشاركة انخفاض إىل اإلعالم لوسائل املوضوعية االنتقادات فيها تُرجمت التي
وليفنجستون (كولدري فيها املشاركني من العديد إىل بالنسبة السياسية واملشاركة

6.(٢٠٠٧ وماركام
منهم القديمة اإلعالم لوسائل انتقاًدا أكثر دراستنا يف املشاركون كان الواقع، يف
ملصادر وناقًدا الذاتي بالوعي متمتًعا منهم العديد بدا حني يف الجديدة، اإلعالم لوسائل
أقل عموًما وكانوا اإلخبارية، للنرشات الذهبي العرص حددها التي السياسية املعلومات
املساحة ِقْسنا هذا، لتقييم الجديدة. اإلعالم وسائل يخص فيما بكثري، بالذات، وعيًا
الكلمات)؛ بعدد (تُقاس بهم الخاصة اإلعالمية اليوميات دفاتر يف األفراد استخدمها التي
وسائل مقابل القديمة اإلعالم وسائل عىل واإليجابية السلبية التعليقات يناه سمَّ ما لتدوين
سلبيًة أكثر وبصورٍة أكثر ذُكرت القديمة اإلعالم وسائل أن وجدنا لقد الجديدة. اإلعالم

أن: إىل الناتجة اإلحصاءات تشري كما الجديدة، اإلعالم وسائل من بكثرٍي

.١١٤٣٥ = القديمة اإلعالم وسائل عىل السلبية التعليقات •
.٤٩٢٢ = القديمة اإلعالم وسائل عىل اإليجابية التعليقات •
.١٤٧٠ = الجديدة اإلعالم وسائل عىل السلبية التعليقات •
.١٦٣٠ = الجديدة اإلعالم وسائل عىل اإليجابية التعليقات •

كانوا دراستنا يف املشاركني أن استنتاج إىل الفعلية للتعليقات اإلضايف التحليل وقادنا
للمعلومات فهمهم لوا وعدَّ اإلعالم، وسائل من القديمة األشكال قصور ألوجه مدركني
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أقل كانوا الجديدة، اإلعالم بوسائل األمر تعلق عندما ولكن لذلك، وفًقا لهم قدمتها التي
ْوها. تلقَّ التي املعلومات بتقييم األمر تعلق عندما بكثرٍي ودقًة انتقاًدا

حول للتوِّ تظهر بدأت التي الحديثة الدراسات سابًقا، باختصاٍر ناقشنا كما
املؤسسات مكان اآلن يحتل اإلنرتنت أن إىل تشري ،٢٠٠٨ لعام الرئاسية االنتخابات
للدراسات بيو (مركز الناس معظم إىل بالنسبة لألخبار كمصدٍر التقليدية اإلخبارية
اإلنرتنت، عرب االتصاالت خالل من نفسها االنتخابات عملية تشكلت الواقع، يف .(٢٠٠٨
ويت وإيفانز وأرومي وجاويزر (تود اإلخبارية واملؤسسات الباحثني من العديد ذكر كما
للمشاركة الشباب ُحشد .(٢٠٠٩ جرينجارد ،٢٠٠٩ دوبي ،٢٠٠٨ جويرجويفا ،٢٠٠٩
فريق أن إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع سابًقا، رأيناه مما بكثرٍي أكرب بأعداٍد االنتخابات هذه يف
كثري ويعتقد للمعلومات، جديدٍة مصادَر استخدام يف للغاية ماهًرا كان االنتخابي أوباما
ربما املنافسة. هذه نتائج عىل جذريٍّا أثرت املشاركة هذه أن السياسيني املحللني من
تغريت عًرصا دخلنا ربما أو املقبلة، االنتخابات يف تظهر لن معينًة جاذبيًة أوباما امتلك
— السياسية املعلومات ذلك يف بما — األنواع جميع من املعلومات وشكل مصادر فيه
والعمل والسياسة للمجتمع املستقبيل الشكل بشأن تساؤالٍت التغريات هذه تثري جذريٍّا.

العالم. وأرجاء املتحدة الواليات يف الجماعي

خاتمة (8)

الدراسات باحثو بدأ معقدة عملية الجديدة اإلعالم بيئة يف اإلعالم وسائل ي تلقِّ دراسة
تحتل التي القضايا من سلسلًة الفصل هذا يف تناولنا فيها. الخوَض للتوِّ اإلعالمية
اإلعالم بيئة تغيري طريقة حول الحالية اإلعالمية الدراسات مناقشات يف مركزيٍّا موقًعا
املرتتبة واآلثار يها، وتلقِّ النصوص تحليل تغريُّ طريقة فناقشنا اإلعالمي، للمشهد الجديدة
وامليول الجنس، ونوع االجتماعية، والطبقة للِعرق اإلعالم بتصوير يتعلق فيما هذا عىل
واألهمية االجتماعية، الهويات هذه عىل اإلعالم يفرضه الذي االجتماعي واألثر الجنسية،
البيئة تسهيل وطريقة يه، وتلقِّ الجديد اإلعالمي اإلنتاج فهم أجل من للعوملة املتزايدة
ذي عن ومتطورٍة جديدٍة بطرٍق والثقافية السياسية املشاركة من لكلٍّ الحالية اإلعالمية
القديمة اإلعالم وسائل وبني اإلعالم، أنواع بني التقارب اإلعالمي؛ التقارب ودرسنا قبل.

والجديدة. القديمة اإلعالمية البيئات وبني الجديدة، اإلعالم ووسائل
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املالئمة اإلثنوجرافية األساليب الستخدام املعقد الوضع هذا تشجيع طريقة درسنا
دراستنَي يف الكتاب هذا مؤلِّفا شارك وقد سياقها. يف اإلعالم وسائل استخدام لدراسة
الجديدة اإلعالم وسائل استخدام عىل إحداهما تركز األساليب: هذه تستخدمان حديثتنَي
اإلعالم وسائل استخدام عىل األخرى وتركز الخاصة، األرسية البيئة يف املراهقني بني
عىل مسيَّس وقت وهو الرئاسية، االنتخابات خالل العامة البيئة يف املواطنني بني الجديدة
بأشكالها اإلعالم وسائل أن فكرة الدراستنَي كلتا تعزز األمريكية. الحياة يف خاصٍّ نحٍو
يف محوريٍّا دوًرا يلعب تأثريها وأن ثقافتنا، من يتجزَّأ ال جزءًا أصبحت املتكاملة املعقدة
فيما نُفكر بينما ٍع بتوسُّ الفكرة هذه الختامي الفصل سيتناول العرصية. الحياة تجربة

العرصية. التجربة هذه عن اإلعالمية الدراسات به تخربنا أن ينبغي
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السابع الفصل

خامتة

فهم كيفية حول األقل عىل استنتاجاٍت بثالثة الكتاب هذا من القراء يخرج أن نأمل
اإلعالم. وسائل

إعالميٍّا عرصمنقول نعيشيف نحن (1)

الدراسات مجال يبدأ إعالميٍّا. منقوٍل عٍرص يف نعيش نحن التعميم: بالغ نحٍو وعىل أوًال،
من لحظٍة كل تقريبًا اآلن تتخلل اإلعالم وسائل أن مفاُدها مالحظٍة من الناشئ اإلعالمية
الفصول من فصٍل كل يف أوضحنا لقد النقل. لهذا يخضع تقريبًا نفعله ما وكل وجودنا،
فإن ذلك، ومع حياتنا. جوانب من جانٍب كل إىل بالنسبة اإلعالم مركزية مدى السابقة
مناهَج تتطلب فيها نعيش التي التغريُّ الرسيعة اإلعالمية فالبيئة ثابتًا؛ ليس اإلعالم تأثري
العقدين يف ظهرت التي الجديدة االتصال تقنيات نفهم أن أردنا إذا ومرنًة ديناميكيًة

املاضيني.
كل حياة (ويف الشباب حياة يف اإلعالمية للتقنيات املتزايد الوجود أن البعض يرى
سبيل فعىل فيها؛ اإلعالم تكنولوجيا ووضع اليومية، الحياة وجه غريَّ الواقع) يف شخٍص
فيسبوك، مثل االجتماعي، التواصل ملواقع األشخاص استخدام طريقة إىل يشريون املثال،
موقع استخدام أو معهم، التواصل عىل واملحافظة بهم، وااللتقاء اآلخرين، عىل للتعرف
نسيج من ثَمَّ من يغري مما ذهنهم؛ عىل يَِرُد ما بكل اآلخرين لتعريف باستمراٍر تويرت
يف ببساطٍة تُستوَعب الجديدة اإلعالمية التقنيات أن آخرون ويرى الشخصية. العالقات
نأخذ دعنا جذريٍّا. األنماط هذه تغيري دون بالفعل، املوجودة االجتماعية الحياة أنماط

كمثال. الدرايس الفصل
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هنا الكليات وُوجدت األمريكي، املجتمع يف األساسية املؤسسات إحدى التعليم
الدراسية الفصول من مكان، كل يف موجودة اإلعالم ووسائل عرش. السابع القرن منذ
الثانوية املدارس من العديد ففي الجامعات؛ يف املحارضات قاعات إىل األطفال لرياض
ما وغالبًا فيديو. عرض جهاز عىل الدراسية الفصول جميع تحتوي الراهن، الوقت يف
تُعرض ما وعادًة باإلنرتنت. موصولة كمبيوتر أجهزة املحارضات يف األساتذة يصطحب
(ويشاهدونها)، املحارضة إىل يستمعون وهم الطالب كذلك تأملنا وإذا الفيديو. أرشطة
باإلنرتنت، متصلون منها والعديد املحمولة، الكمبيوتر أجهزة يحملون منهم كثريًا فسنجد
اآلخر والبعض باملحارضة، املتعلقة املسائل عن يبحثون أو املالحظات يُدوِّنون والبعض
كانت فأيٍّا اإلنرتنت. عرب يتسوَّقون أو تويرت، موقع عىل لبعض بعضهم تغريدات يكتبون
تذهب مرٍة أول من اليوم، املتحدة الواليات يف التعليم فهم يمكنك ال لألمر، نظرك طريقة
لها اإلعالم وسائل أن تالحظ أن دون عليا، شهادٍة عىل تحصل حتى الحضانة إىل فيها

التعليم. يف مهم حضور
للجدل، مثريًا أمًرا السابق يف التعليمية البيئة يف اإلعالم وسائل استخدام كان حني يف
العملية من يتجزأ ال جزءًا باعتبارها اإلعالم لوسائل النطاق الواسع الحايل القبول فإن
ن كمكوِّ اإلعالم مفهوم أيًضا ذلك ويدعم الدراسية. الفصول يتجاوز تأثري له التعليمية
من قسٍط عىل نحصل أن نتوقع اآلن أصبحنا فقد تقريبًا؛ الحياة أجزاء جميع يف أسايس
بوسائل االتصال طريق عن أو الشاشات، من ما نوٍع خالل من املعرفة و/أو التسلية
درايس، صفٍّ إىل طريقنا يف نتمىش أو عمالقة، كنيسٍة يف قداًسا نحرض أكنا سواءٌ اإلعالم،
فكرة إن الطبيب. مقابلة أو الطائرة موعد ننتظر أو الرياضية، التمارين نمارس أو

غريبة. ذاتها حد يف تبدو حياتنا جوانب من جانٍب «أي» من اإلعالم وسائل استبعاد
عرش، الثامن القرن إىل تعود منشأة وهو مقًهى، يف الكالم هذا ونكتب نجلس إننا
فإن ذلك، ومع الوقت. ذلك يف املهمة القضايا ملناقشة فيها الناس يجلس كان حني
عرب ونستمع واي-فاي، اتصال نقطة وجود يف منه جزءٌ يكمن هنا جلوسنا يف السبب
نشارك فإننا وهكذا تلك. االتصال نقطة طريق عن تُبثُّ موسيقى إىل الرأس سماعات
املايض، يف كان كما جديًدا. ًرا تطوُّ ن يتضمَّ تقليد ولكنه املقهى، عىل الجلوس تقليد يف
إىل الوصول عىل لقدرتنا نظًرا الواقع، يف الساعة. قضايا حول نقاٍش يف نشارك «ربما»
من العديد عىل تعتمد قد إنها (أي استنارًة أكثر محادثاٍت يف نشارك ربما اإلنرتنت،
أكرب عدًدا وتشمل تخيُّله)، يمكن تقريبًا موضوٍع أي حول معلوماٍت تقدِّم التي املواقع
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عن إليهم الوصول يمكن الذين وأولئك نفسه املقهى يف املوجودين (هؤالء األشخاص من
وتجاُهل الرأس سماعات استخدام عىل لقدرتنا نظًرا نفسه، الوقت يف اإلنرتنت). طريق
أيًضا نستخدم ربما املوسيقى، إىل ببساطٍة واالستماع حولنا يجلسون الذين األشخاص

شخيص. تواُصٍل أو محادثٍة أي لتجنُّب الجديدة اإلعالم وسائل
كل يف اإلعالم وسائل تنترش اإلعالم. دور تفهم أن عليك العرصية، الحياة لفهم
جوانب سياقات يف اإلعالم وسائل «وضع» يجب أي سياق؛ ضمن فهمها يجب لكن مكان،
وسائل تأثري كان السابق، الفصل يف رأينا كما والثقافية. والتكنولوجية االجتماعية حياتنا
األُرسي بالوضع دائًما مرشوًطا لدراستنا خضعوا الذين املراهقني حياة يف الجديدة اإلعالم
خالل اإلعالم وسائل استخدام حول دراستنا يف وجدنا كذلك فيه. عاشوا الذي املحدد
اإلعالم وسائل من معقٍد نظاٍم عىل يعتمدون املواطنني أن ،٢٠٠٤ عام انتخابات فرتة
واألقارب األصدقاء مع الشخيص التواصل إىل إضافًة سواء، حدٍّ عىل والجديدة القديمة
وشبكة جهة، من والصحف التليفزيون بني اختالفات بضعة تحديد مع العمل، وزمالء

أخرى. جهٍة من اإللكرتونية الرسائل أو اإلنرتنت

باإلعالم عالقتنا تعقيد (2)

رات؛ التطوُّ هذه من بسيطٍة استنتاجاٍت أي استخالص يمكن ال أنه هي الثانية نقطتنا
الدراسات طالب ويدرك معقدة. االجتماعية للحياة األخرى واألبعاد اإلعالم بني فالعالقة
اإلعالم؛ حول تُقدَّم ما غالبًا التي الخاطئة االدعاءات من نوعان َة ثَمَّ أنه املتمرس اإلعالمية
املجتمع. يف تقريبًا يشءٍ أي تُغريِّ أن يمكن اإلعالم يف ات التغريُّ أن يدَّعون الذين هناك أوًال:
أو املجتمع يف رات تطوُّ حدوث يف مبارشًة «تتسبب» ال الواقع، يف اإلعالم، وسائل لكن
اإلعالم وسائل بتأثري يتعلق فيما سابًقا، أرشنا فكما الشخصيات؛ يف حتى أو الثقافة
تفاعل يوجد ييل)، فيما نناقشه (الذي السياسية الحمالت يف استخدامها أو األطفال، عىل

لحياتنا. األخرى والجوانب اإلعالم وسائل بني معقد
اكتسبنا إذا إال الحديثة الحياة مؤسسات من أيٍّ عمل كيفية فهم يمكننا ال ذلك، رغم
تكنولوجيات ُوِجدْت «طاملا» أنه يزعمون الذين هؤالء إن اإلعالم. لوسائل دقيًقا فهًما
الذي الجوهري ل التحوُّ يف األهم العنرص يغفلون الشمس، تحت جديد ال أنه أو جديدة،
يف لإلعالم املستقل الدور فريفضون املاضية، القليلة العقود خالل مجتمعنا له خضع
األخري ل التحوُّ برشَّ لقد واالقتصادية. والنفسية واالجتماعية السياسية للحياة تفسرياتهم
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اإلعالمية التقنيات بني املتشابكة بالعالقة يتعلق فيما جديٍد بعهٍد اإلعالم وسائل يف
وجود سبب هو ذلك وفهم واالقتصادية، والنفسية والسياسية االجتماعية والحياة
غريها عىل تعتمد اإلعالمية الدراسات أن حني ففي جديد؛ كتخصٍص اإلعالمية الدراسات
عىل واإلرصار الرئيس، تركيزها اإلعالمية البيئة جْعل يف تختلف فإنها التخصصات، من
للحياة مستنرٍي تحليٍل أي من يتجزأ ال وجزء الحديث للمجتمع أساسية سمة اإلعالم أن

والعرشين. الحادي القرن يف
للبيئة دة املعقَّ اآلثار حول اإلعالمية الدراسات تُقدِّمها التي األفكار عىل كمثال
من طالبهم األساتذة من العديد يمنع ويكيبيديا. موسوعة ل تأمَّ املتغرية، اإلعالمية
البحثية األوراق يف كمصدٍر املستخدمون يُنشئها التي اإللكرتونية املوسوعة هذه استخدام
التلقائي الرفض عىل االستبعاد هذا يستند ما غالبًا رأينا، يف األخرى. الدراسية والفروض
املعرفة. لخلق مبتكرٍة لنماذَج محتمٍل ٍ كميرسِّ الجديدة اإلعالم وسائل لدور األستاذ من
األول الفصل يف رأينا كما — يُِقرُّ اإلعالمية، الدراسات يف ل املتأصِّ ًرا تطوُّ األكثر والنهج
الشكل يف ات التغريُّ بأن — املطبوعة الثقافة إىل املنطوقة الثقافة من باالنتقال يتعلق فيما
عليها. ل يُعوَّ معرفًة يُعترب ملا املجتمعات فهم طريقة عىل دائًما تؤثر للتواصل السائد

املستخدمني لعديد جماعيٍّ ُحكٍم عىل يعتمد معرفٍة نموذج عىل ويكيبيديا تعتمد
خبرٍي عىل االعتماد من بدًال معني، إدخاٍل أي وتعديل ومراجعة بإنشاء يقومون الذين
سوروويكي جيمس يطلق األكاديمية. للمعرفة التقليدي النموذج يف الحال هي كما واحد،
ما غالبًا الكبرية املجموعات أن ويؤكد الجماهري»، «حكمة ويكيبيديا منهج عىل (٢٠٠٤)
أصبح ويكيبيديا، حالة ويف واحد. فرٍد أي من أفضل قراراٍت إىل ل التوصُّ عىل قادرًة تكون
أقل بالرضورة وليس ،٢٫٠ الويب نظام تفاُعل بفضل ممكنًا للمعرفة الجماعي النهج هذا
املوسوعات أو الكتب مثل عادًة، الطالب إليها ه يتوجَّ التي األخرى املصادر من موثوقيًة
من كثرٍي يف الحوايش (وتكون بالحوايش مليئًة ويكيبيديا مقاالت تجد ما عادًة املطبوعة.
الوصول السهل من يجعل مما بي؛ تشعُّ برابٍط العلمية املادة بمصدر مرتبطًة األحيان
محل اإلدخاالت أو كافية مصادر تدعمها ال التي اإلدخاالت عىل عالمة وتوضع إليها)،
ثًة ُمحدَّ معلوماٍت ويكيبيديا توفر كلها)، (وليس املعرفة مجاالت من العديد يف الجدل.
معظم أو املدرسية الكتب مثل املطبوعة املصادر يف مضاهاتها املستحيل من برسعٍة
يجب عام، نحٍو عىل للمعلومات الجديدة األشكال رفض من فبدًال األكاديمية. الكتابات

للمعلومات. مصدٍر أي حيال نقديٍة وبحاسٍة الذاتي بالوعي نتمتع أن
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التي النتائج من متواصلة سلسلة هو وتأثريه اإلعالم حول األبحاث تاريخ إن
ليس األفالم املثال، سبيل فعىل واألفراد؛ املؤسسات عىل اإلعالم تأثري وتعقيد دقة تكتشف
حقيقيٍّا، فهًما الناس عىل اإلعالم تأثري فهم أجل ومن الناس، عىل واضح واحد تأثري لها
الناس عىل فعليٍّا «الحبىل» مثل فيلم تأثري فكيفية معقدة. سياقيٍة دراسٍة إجراء يجب
للقياس. قابٍل نحٍو عىل لإلجهاض املنارصين األفراد عقلية بتغيري بالرضورة يرتبط ال
واستخدامهم الروائية لألفالم األشخاص تقييم طريقة عن املزيد نفهم أن علينا يجب
من املعتقدات وتشكيل املعنى ُصنْع عمليات وعن والثقايف، االجتماعي سياقهم يف إياها

بتأثريه. أعمق معرفٍة تحقيق أجل
إذ الكتب؛ مثل اإلعالم وسائل من القديمة األشكال عىل نفسه بالقدر ينطبق وهذا
النقاد من كثريٌ رأى حني يف اإلعالم، ي لتلقِّ (١٩٨٤) الرائدة رادواي دراسة يف رأينا كما
الفعليني املعجبني فإن والخاضعة، الضعيفة املرأة صورة تُعزِّز الرومانسية الروايات أن
رومانسيًة رواياٍت وأحبوا وملهمة، ومستقلًة قويًة شخصياٍت بطالتها رأَْوا الكتب لهذه

الصفات. هذه عىل أكَّدْت معينًة
انتشار قبل حتى عقود، منذ مجتمعنا يف واملهمة املعقدة املكانة هذه اإلعالم احتل
فإننا ذلك، ومع العرشين. القرن من الثاني النصف يف جماهرييٍة كوسيلٍة التليفزيون
زمٍن يف نعيش ونحن اإلعالم إىل بالنسبة خاصة أهمية لها الراهنة اللحظة أن إىل نشري
داخلها. نحيا التي إعالميٍّا املنقولة للبيئة السائدة الخصائص يف رسيًعا ًا تغريُّ يشهد
كبريًة تأثرياٍت ستفرض اإلعالمية ات التغريُّ هذه فإن للمستقبل، مؤًرشا املايض كان وإذا
اإلنسان مفهوم إىل ووصوًال مؤسساته من بدءًا مجتمعنا، يف تقريبًا يشءٍ كل عىل وعميقًة
بني العالقة مناقشة ما يوًما املمكن من كان أنه من الرغم عىل باختصار، ذاته. حد يف
بُعٌد اإلعالم أن متزايٍد نحٍو عىل الباحثون يرى «األنظمة»، من وغريه اإلعالمي» «النظام
يف الحياة أبعاد من بُعًدا كل بل مؤسسة، وكل نظام، وكل جانب، كل يف الدوام عىل ماثٌل

إعالميٍّا». «منقول بأنه متزايٍد نحٍو عىل يُعرَّف عٍرص

اإلعالم واتجاهات قرارات يف البرشية الفاعلية (3)

أو املتغرية، اإلعالمية التقنيات تأثري حول حتميٌّ يشءٌ يوجد ال أنه هي الثالثة نقطتنا
دوًرا السيايس، العمل شكل يف سيما ال البرشية، الفاعلية تلعب معني. مجتمٍع عىل تأثريها
أن يمكن دائمٍة نتائَج إىل (وتؤدِّي الجديدة اإلعالم وسائل انتشار طرق تحديد يف رئيسيٍّا

211



الجديدة اإلعالم بيئة إىل مقدمة

نفسها). التكنولوجيا وتحددها حتمية، «تبدو» األحيان بعض يف الخصائص هذه تجعل
العرشين القرن ثالثينيات يف أمريكا يف السياسية الرصاعات أهمية الثاني الفصل يف رأينا
ذلك) بعد (والتليفزيون اإلذاعة — الجديدة الجماهريية اإلعالم وسيلة كانت إذا ما حول
مموَّلٍة كمؤسسٍة ستُدار أم الربح، أجل من الخاص القطاع رشكات بواسطة ستُدار —
القرارات هذه أهمية وتتجىلَّ العامة. الخدمة عىل السائد هها توجُّ يركِّز العام القطاع من
يف اإلعالمية األنظمة بني الراهن، الوقت يف حتى الشاسعة، الفوارق خالل من السياسية
الواليات يف اإلعالمي والنظام العامة، الخدمة نموذج اعتُمد حيث املتحدة؛ واململكة كندا

التجاري. النموذج انترص حيث املتحدة؛
تطوير يف البرشية الفاعلية مغزى فهم للغاية املهم من تجعل التي األسباب أحد
سمًة ليست التي — الطارئة السياسية القرارات أن هو الجديدة اإلعالمية التقنيات
لذلك األكرب؛ املجتمع عىل اإلعالم تأثري تُحدِّد التي هي — الجديدة التقنيات يف متأصلًة
عىل الحفاظ ينبغي كان إذا ما حول واشنطن يف الوطيس حامية مناقشات اآلن تدور
خدمة ملزوِّدي السماح أم الثاني)، الفصل يف ناقشناها (التي الشبكة حيادية قاعدة
حزم فإن أكثر، دفعت إذا أي الخدمة؛ من املختلفة للمستويات أسعاٍر بتحديد اإلنرتنت
الشبكة استمرَّت وإذا املستخدمني. أجهزة عىل أرسع نحٍو عىل ل وتُحمَّ ستنتقل معلوماتك
— املعلومات حزم جميع عىل يطبَّق للخدمة واحٍد معياٍر وجود استمر إذا — محايدة
يستطيع بحيث متساوية؛ إعالميًة فرًصا تُقدِّم إنرتنت بيئة وجود من ذلك يعزز فسوف
النخب، مثل مثلهم بهم الخاصة الفيديو ومقاطع مدوناتهم نْرش األفراد املستخدمون
ما إذا أخرى، ناحيٍة من التمويل. الجيدة هوليوود استوديوهات أو الكربى، الرشكات أو
دفع يستطيعون الذين أولئك ذلك من يستفيد فسوف للخدمة، مستوياٍت بوجود ُسمح
الرئيسية الوسيلة النهاية يف اإلنرتنت ترى التي الكبرية اإلعالمية املؤسسات خاصًة ثمنها،
الوقت ويف النرش). بحقوق (واملحمية الجودة العالية والفيديو الصوت مقاطع لتوزيع
الرسعة مقابل الدفع يستطيعون ال الذين أولئك ِقبل من ع واملوزَّ امُلنتَج اإلعالم فإن نفسه،
الكربى. الرشكات بإعالم مقاَرنًة محبٍط نحٍو عىل بالعيوب ومليئًا بطيئًا سيبدو نَة املحسَّ
بوستمان نيل تنبُّؤ كثريًا يُشبه مستقبيلٍّ إنرتنت إىل هذا يؤدِّي قد الطويل، املدى وعىل
باختصار، الخاصة.» التليفزيونية الشبكات من القوة فائقِة بنسخٍة أشبه «إنرتنت ب
متأصلٍة سمٍة أي عىل كالهما يعتمد وال لإلنرتنت، كبرٍي حدٍّ إىل مختلفان مستقبالن يوجد

السيايس. الرصاع نتيجة عىل يعتمدان بل اإلعالمية، الوسائل تكنولوجيا يف
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طريق عن املحتمل اإلعالمية البيئة مستقبل عىل تؤثر التي القرارات جميع تُحدَّد ال
التصنيف يَُعدُّ العايل، التعليم مؤسسات إىل فبالعودة واشنطن؛ يف السياسة واضعي
عندما العرشين، القرن سبعينيات يف لالهتمام. مثريًا مثاًال الجامعات ألساتذة اإللكرتوني
من العديد وقاومها ما، حدٍّ إىل للجدل مثريًة كانت التعليمية، الدورات تقييمات بدأت
التعليم جودة عىل للحكم مناسبٍة غري سبًال باعتبارها واإلداريني والطالب األساتذة
الطالب يسجل عندما واآلن تماًما. الجامعات من العديد تجنبها الواقع، يف والتعلُّم.
فتظهر الدراسية، الدورة عىل النقر هو يفعلونه ما كل الجامعات، من العديد يف أسماءهم

املاضية.1 الخمس السنوات مدى عىل األستاذ تصنيفات جميع
والسهولة التدريس، هيئة أعضاء لتصنيفات النطاق الواسع االنتشار فإن ذلك، ومع
تقييم طريقة من ا غريَّ قد التقييمات؛ ملء خاللها من للطالب يمكن التي املتزايدة
الفصول يف األساتذة ف ترصُّ طريقة من حتًما ا وغريَّ التدريس، هيئة ألعضاء الجامعات
عىل متزايٍد نحٍو عىل تعتمد والرتقيات املناصب شغل قرارات أن وبما لذا الدراسية؛
يف سلوكهم لتغيري األساتذة يميل التقييم، أسئلة بعض عىل لإلجابات الكمي الحساب
عموًما ويُعتقد املقاييس. هذه عىل أعىل نتائَج عىل الحصول بهدف الدراسية الصفوف
أعىل؛ درجات ومنح «املمتعة»، األنشطة عدد وزيادة الدرايس، العمل أعباء تقليل أن
يكون ال أخرى وأحيانًا صحيًحا، اعتقاًدا هذا يكون (أحيانًا األستاذ تقييمات من ن تُحسِّ
الطالب، بني محبوبًا األستاذ ويجعل التقييمات ن يُحسِّ قد هذا أن حني ويف صحيًحا).

التعليم. جودة ن يُحسِّ أنه اإلطالق عىل الواضح من ليس فإنه
بهذه أيًضا الثاني، الفصل يف تناولناها التي والسيطرة، امللكية مسائل وترتبط
يمكنهم فإنه األساتذة، لتقييمات جامعيٍّ غري مصدٍر إيجاد الطالب أراد فإذا املسألة؛
هذه أن يعتقدون ربما اإلنرتنت. عىل RateMyProfessor.com موقع يف التسجيل
ألنها الطالب؛ لرأي بالتصديق» «جدارًة أكثر قراءة وأنها ديمقراطيًة، أكثر التقييمات
كان، أيٍّا شخص، ألي يمكن حيث باإلنرتنت؛ الخاص الصيت الذائع التفاعل من تستفيد

رقابتهما. عن وبعيًدا األستاذ، أو الجامعة لها تُعدِّ أن دون تقييماته، نرش
من واحدة وهي فياكوم؛ لرشكة مملوك RateMyProfessor.com موقع ذلك، مع
للمصالح؛ واضح تضارب أمام الباب ذلك ويفتح العالم. يف إعالمية مؤسسات تسع أكرب
عن بمعلوماٍت الطلبة لتزويد وسيلة RateMyProfessor.com موقع يصبح ال حيث
املوقع يصبح وبينما لفياكوم. االقتصادية املصالح أيًضا يخدم ولكن فحسب، معلميهم
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زوار زيادة إغراء يزداد — لفياكوم أخرى ملكية — يف» تي «إم قناة عن لإلعالن منربًا
سبيل (عىل املوقع يف لالنتباه والجاذبة املثرية الخصائص من املزيد توفري عرب املوقع
الناحية من جذابني» «غري أم «جذابني» األساتذة كان إذا ما تُقيِّم وأسئلة رموز املثال،

الجسدية).
اإلعالمي النظام كان إذا ما إىل انتباهنا ه يُوجِّ البرشية الفاعلية أهمية عىل الرتكيز
التي القرارات يف بفعاليٍة املشاركة بدوره ذلك بعد يستطيع بحيث الجمهور توعية يُعزِّز
وهذا التقسيم، إىل اإلعالم جمهور خضع املثال، سبيل عىل اإلعالمية. البيئة مستقبل تُشكِّل
الفصل يف السيايس لالقتصاد مناقشتنا يف خاصٍّ نحٍو عىل أوضحنا كما مستمر، التقسيم
تلك، التقسيم عملية الجمهور يواصل وبينما الخامس. الفصل يف املساواة وعدم الثاني،
واملزيد واملزيد يستهلكونها، التي اإلعالم وسائل خيارات من واملزيد املزيد لألفراد يتوافر
لألفراد تفصيًال وأكثر أكثر خياراٍت اإلعالمية البيئة تتيح وبالتبعية، عليها. السيطرة من

ليستهلكوها. البديلة الفردية املنتجات من
أن نفهم أن املهم من أنه إىل السيايس لالقتصاد مناقشتنا تشري املقابل، يف لكن
أو النظر وجهات يف ع التنوُّ زيادة بالرضورة يعني ال اإلعالم وسائل منافذ ع تنوُّ مجرد
هي الجمهور تقسيم مع تتعارض التي والديناميكيات املنافذ. تلك تحمله الذي املحتوى
يمكن التي اإلذاعية املحطات مئات وجود من الرغم عىل املثال، سبيل عىل والتكتُّل. الرتكيز
املحطات عدد عىل املفروضة للقيود االتحادية االتصاالت لجنة تخفيف سمح استقبالها،
بامتالك تشانل كلري لرشكة ١٩٩٦؛ عام واحدة رشكة تمتلكها أن يمكن التي اإلذاعية
كبري بفارٍق املتحدة الواليات يف الراديو ملحطات مالٍك أكرب تصبح وأن محطة، تسعمائة
أدَّت وقد للحفالت). والرتويج التليفزيون محطات يف كبريًة حصًصا امتالكها إىل (إضافًة
وقلة األغاني، قوائم عىل املركزية والسيطرة املحلية، الربامج قلة إىل املركزة امللكية هذه
تشانل كلري تأثري مسألة وأصبحت التسعمائة. املحطات عرب كبرٍي حدٍّ إىل املحتوى ع تنوُّ
عىل رقابٍة بفرض الرشكة اتُّهمت عندما ،٢٠٠٤ عام خصوًصا للجدل مثريًة املحتوى عىل
ديكيس فرقة موسيقى حظر فرض ذلك يف بما بوش، إدارة تنتقد التي النظر وجهات
— العموم وجه وعىل — إذًا العراق. عىل الحرب تنتقد إعالنات عرض ورفض تشيكس،
الوقت يف تتاح الخيارات هذه لكن نمْت، قد اإلعالم لوسائل كمستهلكني خياراتنا أن يبدو
مدى عن للتساؤل مفتوًحا الباُب هذا يُرتَك ثَمَّ ومن وأقل؛ أقل رشكاٍت طريق عن نفسه

الواقع. يف اإلعالم وسائل تُقدِّمه الذي الحقيقي ع التنوُّ
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واحٍد كجمهوٍر الجميع تجميع اإلعالم عن الناجم التقسيم جعل السياسة، عالم يف
عرص نهائيٍّا تجاوزنا فلقد مىض؛ وقت أي من صعوبة أكثر السياسية األمور أو لألحداث
تليفزيون أجهزة أربعة كل بني من ثالثٍة من يقرب ما كان حيث اإلخبارية؛ النرشات
نُركِّز التي النادرة املرات يجعل هذا الليلية. اإلخبارية النرشات من واحدٍة عىل مضبوطًة
كانت مما أهميًة أكثَر — اإلعالمية األحداث — نفسها القضية عىل بالفعل جميًعا فيها
يف العام الجمهور تحفز التي — الوطنية الرئاسية االنتخابات تصبح املايض. يف عليه
يف عليه كان مما أكرب بدرجٍة باالنتباه وجديًرا اعتياديٍّ غري حدثًا — املتحدة الواليات
كان فقد الظاهرة؛ هذه أوباما باراك تنصيب مثال ويوضح اإلخبارية. النرشات عرص
أكرب كان ولكنه التليفزيون، تاريخ يف مشاهدًة األكثر الثاني التنصيَب هو التنصيب هذا
من والعديد تبثه، كانت التي املواقع عىل الزيارات بعدد قياًسا اإلنرتنت، تاريخ يف حدٍث

األخرى. العوامل
يوضح مما وطنيٍّا؛ حدثًا كونه بجانب عامليٍّا حدثًا التنصيب كان ذلك، إىل إضافًة
العاملية الطبيعة ألن مهم؛ أمر هذا عامليٍّا. بها اإلعالم أصبح التي الدرجة فهم أهمية مدى
األمة كانت ما، وقٍت يف كمجموعات. مًعا للرتابط للناس جديدًة طرًقا تخلق لإلعالم
دوٍل يف مواطنني كانوا الناس أن نُسلِّم أن ويمكننا الهوية، لتحديد األساسية النقطة
روابط ضعفت الجديد، اإلعالمي النظام يف ذلك. إىل وما لحكومتهم يستجيبون قوميٍة
الحدود متجاوزين بعٍض مع بعضهم مبارشًة يتواصلوا أن يمكن املواطنني ألن القومية
من الكثري لديهم أن املثال، سبيل عىل الناس، إقناع صعوبًة األكثر من يجعل ما الوطنية؛
بالدهم، يف املختلفة والقوميات االجتماعية الطبقات من األشخاص مع املشرتكة القواسم
أخرى. دوٍل يف نفسها والقوميات االجتماعية الطبقة من األشخاص مع لديهم مما أكثر
من قليل عدد به يتمتع الذي العامليَّ املدى أن فكرُة الفكرة هذه مع تتعارض
فاألبحاث كثريًا؛ يتزايد معينة، دولٍة بأي بالرضورة ترتبط ال التي اإلعالمية، املؤسسات
العالم يف السينما صناعات أكرب من واحدة وهي — الهندية السينما صناعة حول الحالية
األهمية غاية يف دوًرا يلعب يزال ال النواحي، من الكثري يف هوليوود، تأثري أن إىل تُشري —
ما لكن .(٢٠٠٨ (بوناتمبيكار وتوزيعها وصناعتها األفالم تمويل بطريقة يتعلق فيما
املمكن من يعد فلم العاملي؟ العرص هذا يف كثريًا تغريت قد «هوليوود» إن قولنا معنى
يتعلق فيما بل كاليفورنيا، والية جنوب يف مكانيٍّا ذاتها حد يف «هوليوود» موقع تحديد
األماكن، من العديد يف موجوَدين وفكرًة نظاًما «هوليوود» تُمثل أفالمها، صناعة بموقع
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املصادر من املزيد محل الجنسيات املتعددة الرشكات تحل حيث والصني؛ الهند مثل
املال. لرأس املحلية

ع التوسُّ أن نجد اإلعالم، مستقبل واحتماالت البرشية الفاعلية أهمية يف نفكر عندما
الذي األهيل، املحيل اإلعالم جانب من تحديًا يواجه املوحد وتأثريه العاملي لإلعالم املتزايد
السابق يف ممكنًا كان مما أكرب جمهوٍر لكسب الجديدة اإلعالم وسائل يستخدم ما غالبًا
كبرية مجموعة عليها ويرتتب عديدة، أشكاًال املحيل اإلعالم عودة وتتخذ .(١٩٩٦ (باربر
«املوسيقى جمهور يتزايد ناحية، فمن والثقافية. واالجتماعية السياسية التأثريات من
األصوليني املسلمني رسائل تمثل أخرى، ناحيٍة ومن اإلنرتنت، عىل بسهولٍة املتاحة العاملية»
من وغريها الرقمية الفيديو وأقراص اإلنرتنت مواقع خالل تنترش التي للغرب، املعادين

العوملة. مقاومة من نوًعا والقديمة، الجديدة اإلعالم وسائل أشكال
املواطنون يلعبه أن يمكن الذي املحتمل والدور البرشية الفاعلية عىل الرتكيز وأخريًا،
تدريسها وكيفية والنقدية، األساسية اإلعالمية املعرفة يجعل اإلعالم مستقبل تشكيل يف
والكتابة القراءة معرفة عن أهمية تقل ال األساس) من هذا يجب كان إذا (وما املدارس يف
السياسية القرارات حول مستنرٍي ديمقراطيٍّ حواٍر إجراء نستطع فلن ونصف؛ قرٍن منذ
إذا إال والعاملية والوطنية املحلية مجتمعاتنا تُواِجه التي الحيوية واالجتماعية واالقتصادية
اإلعالمية الدراسات أفكار بأن نؤمن ونحن األساسية. اإلعالمية املعرفة املواطنون اكتسب

املعرفة. هذه تطوير يف تسهم أن يمكن

الراديو بموجات الهوية تحديد حالة الختام: يف (4)

القارئ يفكر لكي بعُد؛ تأثريها يتضح لم جديدة، تقنيٍة عىل بمثاٍل الكتاب نختتم
الراديو بموجات الهوية تحديد تقنيُة تستخدم كتابنا. قراءة يختتم بينما فيها
والبرش، الحيوانات يف تُزرع أو أجسام يف توضع صغريًة رقاقاٍت دي) آي إف (آر
الرشكات من العديد يستخدم وتتبُّعهم. هويتهم بتحديد تسمح راديو موجات وتبث
ومراقبة ب لتعقُّ الرقاقات هذه بالفعل — املثال سبيل عىل مارت وول منها — الكربى
إلصاقها من الباحثني تُمكِّن لدرجٍة صغرٍي بحجٍم تُصنع أن أيًضا يمكن ولكن املخزون،
املمكنة االستخدامات من العديد ويوجد األوىل، مراحلها يف التقنية هذه تزال ال بالنمل.
لتتبُّع املرىض) يف ُزرعت (إذا الرقاقات هذه تُستخدم ربما الصحة، مجال ففي لها؛
لألجهزة يمكن األمن، مجال ويف وعاداتهم، صحتهم عن معلوماٍت وتقديم مواقعهم
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ال أماكَن يف يوجدون ال أنهم من للتأكُّد األفراد موقع مراقبة الهوية بطاقات يف املزروعة
ربما التقنية لهذه مًدى األبعد االستخدامات من فبعٌض ذلك، مع فيها. يوجدوا أن ينبغي
األخرى. البيانات قواعد من املتاحة واملعلومات التتبُّع إمكانات بني الجمع عىل ينطوي

مقابل تدفع عندما مارت. وول من الرقاقة بهذه مزودًة سرتًة اشرتيت أنك تخيل
تتبُّعك اآلن يمكن وربما هويتك، تحديد يمكن االئتمان، بطاقة باستخدام السرتة هذه
شاشة عىل تشاهد وماذا أيًضا، تشرتي وماذا أيًضا، تذهب أين اشرتيته. ما وتتبُّع
التي واألماكن تفعله، عما كاملٍة صورٍة لرسم املعلومات هذه كل جمع يمكن التليفزيون؟
من النوع هذا إمكانات املعلنون يرى ذلك. إىل وما تقابلهم الذين واألفراد إليها، تذهب
موقعك معرفة بمجرد وهكذا لك. مبارشٍة محددٍة تجاريٍة رسائَل توجيه يف املعلومات
مبارشًة موجهًة تليفزيونيًة إعالناٍت ى تتلقَّ أن املمكن من يصبح ومشرتياتك، وهويتك
ب تعقُّ يف املعلومات هذه إمكانات أيًضا الحكومات وترى جريانك. يشاهدها لن أي إليك؛

ذلك. شابه وما واإلرهابيني املجرمني
هذه تطوير عىل ببساطٍة تعتمد ال بالفعل املستقبل هذا حدوث احتمالية ولكن
سيصل التي القرارات عىل أيًضا تعتمد ولكن فحسب، بها املرتبطة والتقنيات الرقاقات
وحقوق املعلومات، إىل الوصول وإمكانية الخصوصية، حيال السياسات واضعو إليها
عىل — وجدت إن — الواقعة والحدود النظام، هذا يف املشاركة عدم اختيار يف األفراد
وستُحدد ذلك. إىل وما املعلومات هذه واستخدام تجميع حيال الحكوميني املسئولني
الطاولة حول الجالسني املصالح أصحاب طريق عن السياسية األسئلة هذه عن اإلجابات
تُطرح. عندما العدل وزارة أو االتحادية، التجارة لجنة أو االتحادية، االتصاالت لجنة يف
الرقاقات صناع إىل املعلنني من — املتحدين املصالح أصحاب ممثلو سيكون وبالتأكيد
السياسية. املناقشات هذه يف حارضين — التقنية بهذه املتأثرة الحكومية الوكاالت وحتى
التي النقدية، اإلعالمية املعرفة عىل هذا كل يف ال أم ُممثًَّال الجمهور كان إذا ما ويعتمد
مثل: أساسية، أموٍر إىل بالنسبة املحك عىل هو ما بمعرفة لهم تسمح أن شأنها من

ذلك. إىل وما والحكومة، الرشكات وسلطة واملراقبة، الخصوصية،
املواطنون يواجهه الذي التحدَي (١٩٩٦) فاريل ديفيد الكاريكاتري رسام يجسد
نحٍو عىل األخرى لية التطفُّ والتقنيات الراديو بموجات الهوية تحديد بتقنية يتعلق فيما
من األول املربع يف املوت». حتى أنفسنا «تسلية كتابه يف بوستمان نيل آراء يستدعي
الهوية تحديد لتقنية املواطن َقبول لضمان الخاطئة» «الطريقة عنوان تحت الكاريكاتري
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«نريد قائًال: ويهدد بذلة يرتدي الرشكات ممثيل يُشِبه رجٌل يظهر الراديو، بموجات
وخائف: متعرِّق شاب يجيب فيك.» هذه الراديو بموجات الُهويَّة تحديد رقاقة زرع
الرشكة ممثل يقول الصحيحة» «الطريقة بعنوان الثاني املربع يف حقوقي!» ينتهك «هذا
أيًضا تحتوي والتي فيك، هذه الراديو بموجات الُهويَّة تحديد رقاقة زرع «نريد نفسه:
املبتسم الشاب يجيب ثري.» بي إم أغاني ومشغل رقمية، وكامريا خلوي، هاتٍف عىل

«رائع!» نفسه: اآلن واملتحمس
التقنية؟ هذه يف رأيك ما
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مقدمة األول: الفصل

(1) It is, of course, important to remember thatmuch of the world, and
indeed many in the United States, do not share this life experience. Yet,
even then, the lack of access to the full panoply of media is understood
as an impediment to full participation in society, whether local, national,
or global.

(2) Our discussion of the hurricane of 1928 is drawn from the
wonderful book by Eliot Kleinberg, The Black Cloud: The Great Florida

Hurricane of 1928 (New York: Carroll & Graf, 2003).
(3) The wisdom and fairness of these evacuation plans comprise, of

course, a very different issue. As we note below, they failed to take into
account the very different access to transportation of the average middle-
class car owner and poorer inner-city residents without private means of
transport.

(4) Even then, the differences between 2005 and 1928 are stark. Pres-
ident Calvin Coolidge’s response, in the absence of federal agencies like
the Federal Emergency Management Administration (FEMA), was to call
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for citizens to make contributions to the Red Cross and other voluntary
organizations.

(5) We provide an extended discussion of media events in chapter 3.
(6) This echoes the argument of the great sociologist Max Weber, who

observed that modern society—what he called “rational-legal society”—
transforms wants into needs. That is, as the mass production of a wide
variety of goods and services addresses the wants of mass markets, so-
ciety itself becomes organized on the assumption that everyone will have
these goods and services. To that extent, they are no longer wants, but
needs.

(7) It is important to note that much else was changing besides forms
of communication during this period. For example, as historians and so-
cial scientists have long noted, in the United States, from the middle of
the nineteenth century onward, the development of industrial capital-
ism, modern transportation systems, immigration, and the like trans-
formed a predominantly rural society into a predominantly urban one.
However, in a brief book like this, we are more interested in highlighting
the dramatic role that changes in the dominant forms of media had in
this transformation.

(8) As we shall see, there is much debate over whether and in what
sense, as media scholar Elihu Katz put it, “Television is over,” and has
been superseded by a fundamentally different “Age of the Internet.”

(9) A sound bite is defined as the length of uninterrupted speech
allowed to a person.

(10) Matthew Brady’s famous Civil War photographs, first publicized
in 1862, ushered in new expectations that this newmedium could provide
us direct and, paradoxically, unmediated access to reality. Yet, it turns out
that many of the shots of the dead on the battlefield were actually care-
fully posed by the photographers. So, while it was assumed that pictures
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couldn’t lie, these pictures did – a paradox that remains with us to this
day as we attempt to unpack what is real and what is not in the represen-
tations we daily confront on television, in newspapers, and elsewhere.

(11) For a more detailed treatment of the relationship between these
broader shifts and changing communication technologies, see Williams
and Delli Carpini (forthcoming, chap. 3), on which the rest of this chapter
is largely based.

(12) Figures are from Statistical Abstract of the United States, 1999

(Bureau of the Census 1999) and TV Dimensions 2004 (Media Dynamics,
2004). Internet statistics from WebSiteOptimization.com (n.d.).

(13) Percentages total more than 100 percent because survey respon-
dents could be regular viewers of more than one news source.

(14) One need only consider the advertisements that aired during
the first commercial break of the CBS Evening News on June 14, 2001,
to conclude that news is a genre that increasingly appeals only to older
Americans: Zantac 75 heartburn relief medication, air freshener, Viagra,
Caltrate (a calcium supplement that “helps reduce colon polyps and os-
teoporosis”), Centrum vitamin supplement for heart disease, and an ad
for the Mitsubishi Gallant that had as its theme a song with the lyrics, “I
wish I knew what I know now when I was young.”

(15) All audience figures are from Nielson Media Research (n.d.).
(16) As of August 2005, Yahoo (2005) indexed 19.2 billion Web pages.
(17) These networks span the political spectrum from Moveon.com

on the left to the conservative FreeRepublic.com on the right.
(18) Consider, for instance, that Google bought YouTube for $1.65

billion. The deep pockets of Google have meant a crackdown on the post-
ing of copyrighted and/or libelous videos.
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عليها والسيطرة الجديدة اإلعالم بيئة ملكية الثاني: الفصل

(1) Somewhat ironically, Cass Sunstein in republic.com (2007) argues
that new media, by allowing us to specifically tailor our preferences on
home pages and other information outlets, leads to a potentially signifi-
cant reduction in this sort of serendipity. Yet, our example shows the po-
tential for increasing such encounters with unsought information at least
in the context of Internet searches. As Sunstein argues, however, the de-
gree to which new media technologies actually produce serendipitous
outcomes depends on the rules used by Web page creators and Internet
search engines.

(2) This site is no longer active and simply links to a site called
“June 4”—the date of the 1989 massacre—which now provides links to
a set of unrelated sponsored websites, including tourism in China and
help in buying a car.

(3) For instance, in October 2007, the leftist website Truthout.org
complained that a number of e-mail services, including Microsoft, AOL,
and Yahoo, refused to pass on its e-mail alerts to those on its mailing list.

(4) Twitter is “a social networking and micro-blogging service that
allows its users to send and read other users’ updates (known as tweets),
which are text-based posts of up to 140 characters in length.” See
Wikipedia (n.d.-b).

(5) Another example is provided by the invention of the phonograph.
Thomas Edison originally thought this device would be used (primarily
by businesspeople) to both record and play recordings, thus leading to
a dramatic decentralization of access to producing as well as consuming
recordings. That this was not the way things worked out was a result of
marketing decisions having little to do with any inherent tendencies in
the technology (Gitelman 2006).
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(6) This dynamic is not limited to media. In the debate over health
care, for example, many opponents of reform assumed (without much
consideration of alternative government-run systems, like in Canada or
the United Kingdom) that a privately owned and controlled for-profit sys-
tem was the best model.

(7) Recent surveys of the British public reveal that 70 percent of BBC
viewers say they trust it, in general, and 79 percent say they trust its news
broadcasts. About three-fifths say they trust commercial news broad-
casts. In contrast, recent Pew surveys find that 32 percent of Americans
surveyed trust CNN and 25 percent trust Fox News. Newer research com-
paring a number of public service systems with commercial systems (like
the United States) suggests that citizens in the former systems are more
active seekers of news and better informed than those in the latter (Curran
et al. 2009).

(8) The first network to use packets of information was called
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) and was funded
by the US Department of Defense.

(9) And, as we discuss below, almost all Americans are now served by
a single daily paper.

(10) What this might mean for where Americans actually get their
information is less clear. The decline in readership of print newspapers
shows no sign of abating. Circulation of all American newspapers fell by
almost 5 percent between 2007 and 2008, bringing the overall decline
since 2001 to 13.5 percent for daily papers and 17.3 percent for Sun-
day papers. We note, however, that consistent with Compaine’s argument
about substitutability, while print circulation was down, the number of
visitors to newspaper websites increased by 8.4 percent in 2009, making
up for most of that year’s decline in print circulation (Project for Excel-
lence in Journalism 2009).
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(11) Even this understates concentration, as Time Warner has rev-
enues larger than Hearst and Advance combined.

(12) Note the shift in independent movie production as major studios
create their own “boutique” production companies.

(13) In this context, it is worth noting that even the largest media
corporation, Time Warner, ranks “only” 51st in size amongst global cor-
porations (Walmart, Citigroup, and Forbes are the top three); see Baker
(2007: 18 n. 28).

(14) It is quite difficult, perhaps impossible, to get an accurate fig-
ure on the penetration of telephones (land lines andmobile). Since the late
1990s, the claim has been repeated that one half of the people in the world
have never made or received a phone call; the claim has been made by
figures as diverse as Kofi Annan, Al Gore, Michael Moore, Bill Gates, and
Newt Gingrich. However, given the rapid expansion of both land lines and
cellular service, especially in the developing world, more conservative es-
timates place the figure at around one third (see Shirky 2002).

(15) Such overly theorized arguments about the degree to which we
live in a media-saturated or even virtual world can be interpreted as im-
plying (“perversely” and “unseriously,” as Sontag [2003] notes) that real
suffering does not occur.

(16) Gattuso goes even further, taking the approach of Compaine and
the Federal Communications Commission (FCC), which we discussed and
rejected above, to deny that media concentration is even occurring:

Critics, however, point out that the existence of many out-
lets doesn’t necessarily mean more owners. NBC, MSNBC, and
msnbc.com are clearly not independent from each other. Me-
dia firms today tend to own many outlets – putting broadcast,
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cable, print and even Internet outlets under the same roof. But
despite this expansion of media holdings, ownership concentra-
tion has not increased. A study released by the Federal Commu-
nications Commission last fall found the number of separately
owned media outlets (including broadcast, cable and newspa-
per outlets) skyrocketed in most cities between 1960 and 2000—
growing more than 90 percent in New York, for instance. (2003)

However, his argument about the diversity in outlets, along with
the assumption of responsiveness to consumer demand that is noted by
Graber below, makes this (unwarranted, in our view) assertion unneces-
sary to his basic argument.

(17) Classical economist Adam Smith’s “invisible hand theory” states
that:

if each consumer is allowed to choose freely what to buy and
each producer is allowed to choose freely what to sell and how
to produce it, the market will settle on a product distribution
and prices that are beneficial to all the individual members of
a community, and hence to the community as a whole. (Wikipedia
n.d.-a)

(18) By “market outcome,” we mean that media content will actually
be determined by the preferences of the audience, as would be the case if
there were a large number of independent providers of content.

(19) And, even though the Berlusconi casemay be extreme, Stille notes
that “what Berlusconi has done … bears a striking resemblance to the
American right’s attack on mainstream media: both undermine the idea
of objective facts” (2006).
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(20) A survey after the 2008 election by the Pew Foundation found,
“One-third (33%) of online news consumers say they typically seek out
online political information from sites that share their political point of
view, up from the 26% who said that at a similar point in 2004” (Rainie
and Smith 2008).

والديمقراطية اإلعالم وسائل الثالث: الفصل

(1) We shall return to this important impact of television news
coverage on public opinion, (i.e., the ability to set the agenda) later in
the chapter.

(2) Howard Kurtz, themedia critic for TheWashington Post, attributed
the intensified scrutiny of the press to the SNL skit in his appearance on
The Colbert Report.

(3) For a wonderful treatment of Callender, see New York Times

columnist William Safire’s historical novel Scandalmonger (2000).
(4) For an excellent overview of the assumptions of this approach and

their limited current application, see Schudson (1998).
(5) This section draws heavily from Williams (2004).
(6) Dewey actually worked, early in his career, on a newspaper de-

voted to providing its readers with the most important findings of aca-
demic social scientists (see Ryan 1997).

(7) For example, compared with print media where one knows how
many issues of a newspaper or magazine are sold, it was initially diffi-
cult to even conceptualize, let alone measure, the radio audience. Once
you send the signal over the air, how do you figure out who is listening or
why? In the early days of radio in the 1920s, radio executives thought that
the main reason folks listened to one show rather than another was sim-
ply signal strength and not interest in a particular type of programming.
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It was only after much study of actual radio listeners that the industry
discovered that people searched for shows they were interested in.

(8) Interestingly enough, Patterson (1993) argues that what leads to
the dominance of the horse race frame is the long length of campaigns
and the boredom of journalists at covering the same stump speech day
after day. Given carefully limited and controlled access to the candidate
him or herself, journalists rely on campaign advisors as sources, who
not surprisingly also obsess about the strategies of the campaigns. Given
the seemingly endless 2008 campaign, what Patterson proposes is that
the press might better serve the public interest if campaigns were dra-
matically shortened.

(9) This is not to claim that media changes are the only explanation
for this fragmentation. For an explanation that emphasizes changes in
the media in the context of broader political, social, and cultural changes
like the end of the Cold War and the rise of multiculturalism, see Williams
and Delli Carpini (forthcoming)

(10) Marshall himself was a little-known freelance journalist.
(11) These networks span the political spectrum from Moveon.com

on the left to FreeRepublic.com on the right.

الشائعة الثقافة دراسة الرابع: الفصل

(1) On the issue of mothers in literature, see Walters (1992). Onmoth-
ers in film, see Kaplan (1992).

(2) A recent poll by the Pew Research Center for the Internet and
the Press (2009) indicates thatmore Americans support legalized abortion
than oppose it.

(3) See Daley (1991). Later, following the birth of her third child,
Vieira returned to broadcasting and resumed an extremely successful ca-
reer culminating in her current position as anchor of the morning news
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program The Today Show. However, for years she was plagued with com-
ments questioning her dedication to her work, sparked by her pregnan-
cies. See Kurtz (2007) for an in-depth discussion of decisions at ABC that
led to Elizabeth Vargas being let go after only a few months as evening
news anchor, coincident with her second pregnancy and the birth of her
second child.

(4) See for example Morley’s discussion of media reception study, and
other discussions of the nature of media reception: Livingstone (2003b)
and Morley (1992).

(5) See especially here Williams (1977) and Hall (1980).
(6) On third-wave feminism, see McRobbie (2004) and Hogeland

(2001).
(7) See Gill and Herdieckerhoff (2006).
(8) See, for example, Silverstone (1994), Ang (1996), Alasuutari (1999),

Lotz (2000), Bird (2003), Schroder (1999), and many others.

االجتماعية الفوارق دراسة الخامس: الفصل

(1) See Barker (2008) for a good overview of the field of cultural
studies.

(2) See Wikipedia (n.d.-a) for a fuller discussion of the British New
Wave cinema.

(3) See Wikipedia (n.d.-c) for a good introduction to third-wave fem-
inism. The term “third-wave” is often traced to a 1992 essay written by
Rebecca Walker entitled “Becoming the Third Wave.” She coined this term
in the context of speaking about the multiple contradictions of the Anita
Hill–Clarence Thomas hearings for feminists in the 1990s. In particular,
she claimed that she was a “third-wave” feminist, rather than a “postfem-
inist,” thereby asserting that there was still a need for feminism, though

228



املالحظات

a new version that transcended some of the issues plaguing second-wave
feminism, in particular the exclusion of women of color and lesbians.
The essay was reprinted in Ryan (1997). See also Dicker and Piepmeier
(2003); Howie, Gillis, and Munford (2004); Reger (2005); and Walker (1995)
for further discussions of third-wave feminism.

(4) There is debate in our literature about whether the industry’s as-
sumptions are accurate in this regard. Most scholars believe this industry
belief to be a self-fulfilling prophecy, in that as more films are angled
toward a young male audience, the potential female audience is alienated
and drops out of film viewing.

(5) See Jackson (2008). This work provides a history of the relations
between southerners and motion pictures from the silent era to the World
War II era, illustrating the parallels between the rise and fall of the stu-
dio system and the rise and fall of racial segregation, and their points of
intersection and mutual influence.

(6) In addition to this, many primarily white films included seg-
ments featuring African-American actors that were often omitted when
the films were shown in the southern states. Ziegfield Follies (1945) and
Till the Clouds Roll By (1946) are examples of films that featured two dif-
ferent versions, one for northern audiences, which might include black
viewers as well as white viewers, and one for southern movie theaters,
which would never include both audiences. (See Everett 2001.)

(7) I am extremely indebted to Donald Bogle (2001) for this discussion
of the films of Oscar Micheaux.

(8) See Chong (2005, forthcoming).
(9) By the end of the 1970s, the majority of black children in

the United States lived in families headed by single mothers. For doc-
umentation, see Casper and Bryson (1998, n.d.) and Casper and Fields
(2000).
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الجديدة اإلعالم بيئة يف يها وتلقِّ النصوصاإلعالمية دراسة السادس: الفصل

(1) See, for example, Finer et al. (2005).
(2) See HBO’s made-for-television movie If These Walls Could Talk

(1996) for an example of an attempt to balance the increasing pro-life
bias of network television during the 1990s.

(3) This research was funded by a grant from the National Science
Foundation, DST IIS–0438803 in the Digital Societies and Technologies
Program (Press and Williams 2004).

(4) This rate was higher than that of the national average in the United
States for the 2004 election (64 percent) but approximated the rate in
the Midwest, the region from which our sample was derived, which was
76 percent. See the numbers at US Census Bureau (2006).

(5) National figures indicate that 65 percent of women voted in
the 2004 election, as compared to 62 percent of men, and more women
are registered to vote than men (US Census Bureau 2006: 1). This number
does seem to be a bit high, as compared to the national voting rate of 64
percent in 2004, according to US Census Bureau numbers, and prompts
the question, as we discuss, of whether our sample was self-selecting for
highly active, engaged individuals. Again, however, the US Census Bu-
reau reports that people in the Midwest are more likely to vote than other
Americans—76 percent versus 64 percent nationwide (2006: 8)—a pattern
that fits our study data.

(6) This discussion of our NSF findings is indebted to several earlier
conference papers coauthored with Ellen Moore and Camille Johnson-
Yale; see Press, Williams, Moore, and Johnson-Yale (2005a, 2005b, 2006b).
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خاتمة السابع: الفصل

(1) Now the RateMyProfessor.com site is used by Forbes magazine
to help establish the rankings of various institutions, when they publish
their rankings.
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