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Abstract: 

The term "media globalization" came as an extension of the vision of 

the famous Canadian communications (Marshall McLuhan) to 

transform the world into a global village, and that the idea appeared 

to be media, but it branched out to include the various aspects of 

life, warning of colonialism of a new type adopts American culture 

occupies the mind and conscience through which the objectives and 
interests of the invading state. 

The researcher was able to determine the objectives of the research 

through some of the questions: 

1. Since American culture holds 65% of the world's information 

material, does not it have the right to dominate the whole world? 
Especially since its content contains the American values and 

principles that they always "broadcast" such as freedom and human 

rights. 

2. Has globalization "American" media turned into itself? 

3. Why do advocates of "American" media globalization want to be in 

one direction? 
4. Why are the advocates of globalization, "American" media spying 

on the Internet and locking websites? 

5 - How to achieve globalization, "America" and America raise the 

slogan of either be with us or against us? 

6. How has the modern Turkish national media been able to counter 
the global media offensive against Turkish national development? 

7. Is it not the right of the peoples of the Arab Spring revolutions to 

have media that protects their societies - from their and most 

reluctant governments first - and secondly from the media 

"American" globalization that tries to use those achievements for 

subversive purposes? 
The researcher chose the descriptive approach in the survey studies, 

based on the personal observation and follow-up of the materials and 

programs of many media in different Arab and Islamic countries, it 

turns out that globalization or "America" carries a culture (Western 

American) invade the cultures of other societies, A new colonial 
orientation. 
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ي ودحض إعالم العولمة )األمركة(
ي اإلعالم الوطن 

 
 حرية التعبير ف

 

 2 إبراهيم أحمد الشمسي الحمادي

 
 الملخص

 لرؤية عالم االتصال واإلعالم الكندي 
ً
جاء مصطلح "العولمة ) األمركة ( اإلعالمية" امتدادا

عالمية، وأن الفكرة تبدو الشهير )مارشال ماكلوهان( بتحول العالم إىل قرية كونية أو قرية 
ي ظاهرها إعالمية لكنها تشعبت حتى شملت مختلف جوانب الحياة، مما ينذر باستعمار 

 
ف

من نوع جديد يتبت  ثقافة أمريكية يحتل العقل والوجدان تحقق من خالله أهداف 
 .ومصالح الدولة الغازية

ي يطرحها وقد تمكن الباحث من تحديد أهداف البحث من خالل بعض التساؤال     
 ت التى

  :ثم تسىع الدراسة لإلجابة عليها وهي 
٪ من المادة االعالمية عىل مستوى العالم، أليس 65بما أن الثقافة األمريكية تمتلك  -1

لها الحق أن تسود العالم بأرسه؟ وخاصة أن مضمونها يحتوي عىل القيم والمبادئ 
ي "يذيعونها" دوما كالحرية وحقوق االنسا

  .ناالمريكية التى
  هل إنقلبت العولمة "األمركة" اإلعالمية عىل نفسها؟ -2
    لماذا يريد دعاة العولمة "األمركة" اإلعالمية أن تكون باتجاه واحد؟ -3
نت ويقفلون مواقع  -4 لماذا يتجسس دعاة العولمة "األمركة" اإلعالمية عىل حركة اإلنيى

ونية؟  إلكيى
   ا ترفع شعار إما أن تكون معنا أو ضدنا؟كيف تتحقق العولمة "األمركة" وأمريك -5
كي الحديث أن يتصدى للهجوم اإلعالمي العالمي  -6

ي اليى
كيف استطاع اإلعالم الوطت 

كية؟    المناهض للتنمية الوطنية اليى
ي أن يمتلكوا وسائل إعالم تحمي مجتمعاتهم  -7 أليس من حق شعوب ثورا ت الربيع العرب 

 من حكوماتهم المتخاذلة والم
ً
ي  –تآمرة أوال

 من العولمة "األمركة" اإلعالمية التى
ً
وثانيا
   تحاول استخدام تلك المنجزا ت ألغراض هدامة؟

 عىل المالحظة 
ً
ي ضمن الدراسا ت المسحية، معتمدا

كما قام الباحث باختيار المنهج الوصف 
ي مختلف الدول العربية 

 
الشخصية ومتابعة مواد وبرامج العديد من وسائل اإلعالم ف

واإلسالمية، فتبير  أن العولمة أو "األمركة" تحمل ثقافة )غربية أمريكية( تغزو بها ثقافا ت 
 .مجتمعا ت أخرى، وال يخلو ذلك من توجه استعماري جديد

ي ، حرية التعبير : فتاحيةالكلمات الم
 .األمركة، اإلعالم الوطت 

 

 
 المقدمة: 

اتيجية ومراكز صنا ي طرح وتسويق مصطلح " عةأخذ ت وسائل اإلعالم ومراكز الدراسا ت االسيى
 
العولمة )األمركة العقول ف

ي ذلك إحدى نظريا ت اإلعالم 
 
وهي انتقال المعلومة عىل (" بير  صفوف المثقفير  بداية ثم العامة ، مستخدمة ف

، وأخذ هذا المصطلح يوما بعد يوم يستحوذ عىل مجالس ومناقشا ت وندوا ت ومؤتمرا ت مختلف قطاعا ت مرحلتير  
ي السيطرة وبقوة ، لما لهالمجتمعا ت 

 
اكم آخذ ف ية ، وجاء مصطلح ذا المصطلح من تأثير مبارسر وميى عىل حياة البشر

 لرؤية عالم االتصال واإلعالم الكندي الشهير ) مارشال ماكلوهان ( بتحول العالم "
ً
إىل قرية  العولمة ) األمركة (" امتدادا

ية أي بمعت  أن الفكرة بد ت إعالمية ولك، كونية أو قرية عالمية نها تشعبت حتى شملت مختلف جوانب الحياة البشر
ي منها  صبحت تفوح منها روائح  الروحية والمادية إىل درجة أنها أ

ي تعاب 
كري  هة نتيجة الممارسا ت والكوارث والفواجع التى

 كل مخلوقا ت األرض . 
 
 

                                                           
turgotbamsi00@gmail.com د.،أكاديميةريمار،تركيا ،

 2
  



13 Ibrahim Ahmed Al-Shemsi AL-HAMMADI 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 11-  21  

 أهداف البحث 
ي يطرحها الباحث 

ي من خاللها تسىع الدراسة لإلجابة يمكن تحديد أهداف البحث من خالل بعض التساؤال ت التى
والتى

 :  عليها وهي
٪ من المادة االعالمية عىل مستوى العالم، أليس لها الحق أن تسود العالم 65 بما أن الثقافة األمريكية تمتلك .1

ي "يذيعونها" دوما كالحرية وحقوق 
بأرسه، وخاصة أن مضمونها يحتوي عىل القيم والمبادئ االمريكية التى

 االنسان. 

 اإلعالمية عىل نفسها؟ "العولمة ) األمركة (" ل إنقلبت ه .2

 اإلعالمية أن تكون باتجاه واحد؟   "العولمة ) األمركة (" لماذا يريد دعاة  .3

نت و  "العولمة ) األمركة (" لماذا يتجسس دعاة  .4 ونية؟ نيقفلو اإلعالمية عىل حركة اإلنيى  مواقع إلكيى

 ا ترفع شعار إما أن تكون معنا أو ضدنا؟وأمريك"العولمة ) األمركة (" يف تتحقق ك .5

كي الحديث أن يتصدى للهجوم اإلعالمي العالمي المناهض للتنمية الوطنية  .6
ي اليى

كيف استطاع اإلعالم الوطت 
كية؟    اليى

ي أن يمتلكوا وسائل إعالم تحمي مجتمعاتهم  .7 من حكوماتهم المتخاذلة  -أليس من حق شعوب ثورا ت الربيع العرب 
 والمتآمرة أو 
ً
 من  –ال

ً
ي تحاول استخدام تلك المنجزا ت ألغراض هدامة؟  "العولمة ) األمركة (" وثانيا

 اإلعالمية التى

 

 نهج البحث م
 عىل المالحظة الشخصية ومتابعة مواد وبرامج 

ً
ي ضمن الدراسا ت المسحية، معتمدا

قام الباحث باختيار المنهج الوصف 
ي مختلف الد

 
ول العربية واإلسالمية، فتبير  أن العولمة أو "األمركة" ليست مجرد سيطرة العديد من وسائل اإلعالم ف

ي سياسا ت واقتصاد الدول فحسب، بل هي تمتد لتطال ثقافا ت الشعوب وهويتها القومية والوطنية، وهي 
 
وتحكم ف

كز بالتاىلي تحمل ثقافة )غربية أمريكية( تغزو بها ثقافا ت مجتمعا ت أخرى، وال يخلو ذلك من توجه استع ماري جديد ييى
 عىل احتالل العقل والتفكير وجعله يعمل وفق أهداف الغازي ومصالحه.     

 " العولمة ) األمركة ("مصطلح 
ي "  -أو العيش والتعامل بنمط عالمي واحد وهو امتداد طبيىعي لنمو وتوسع المطامع األمريكية ُيقصد به  المركز " الغرب 

ي األرض 
 
 وانبساطه ف

ً
 " بنموذجه االستعم" مبشر  -سابقا

ً
ي حب السيطرةا

 
أحد ، أو كما يقول اري المادي المغرق ف

ي السابق
 
، فإن "العولمة ) ترص عىل أن كل الطرق تؤدي إليها  المفكرين الغربيير  : " إنها روما الجديدة ... كما كانت روما ف

 
ً
، فإن أمريكا تعيد الفكرة ادة وجحيم العبيد نت روما جنة الس، وكما كاال تعرف سوى طرق تؤدي إىل أمريكا األمركة (" حتما

نفسها حيث ال توجد قرية كونية إنما هي مدينة واحدة مقسمة : جزٌء كبير لألثرياء وأجزاء شاسعة للفقراء الذين يشعرون 
 .(Kinzer ،2016فكري و ) بالسعادة ، ألنهم يجاورون السادة ويشاركونهم اسم المدينة "

ي انتقال البضائع والخدما ت والنقد والتقنية والمعلوما ت والسلوك والثقاف " العولمة ) األمركة (" ال 
ة منفردة الواحدة تعت 

عم ضمن سياق فكري منظم وموجهتلو األخرى ،
ُ
ي أن ُيقدم هذا الط

  .كال إنها تعت 
ي كتابه الشئو  Robert Blumروبر ت بلم )  وما يؤكد األمركة كذلك مقولة

 
ا ت الخارجية حير  يقول : ن الثقافية والعالق( ف

ي 
 
ام منا أن نفعل ما وسعنا الجهد لنمارس نفوذنا الثقاف ال أن  بطريقة نساعد اآلخرين وبحيث -أي األمريكي  -" أنه اليى 

ء سوى التطلع إىل تغيير غير مسيطر عليه ، هذه  ي
يكون حجم المساعدة يسمح للمبادىء الغربية بأن ال تمد اآلخرين بشر

ي فيها نرغب من اآلخرين أن يمهمة ثقافية أساس
 شاركوننا بها هذه القيم "ية تستلزم تصورا واضحا لقيمنا وللطريقة التى

(Bulum,1963) 
ي ) نيو ت جنجريتش ( رئيس مجلس النواب األمريكي    

ي تستطيع  األسبق ويقول السياسي اليميت 
: " أمريكا وحدها التى

 نظاَم قيمنا يحظ  بالتقليد قيادة العالم ، وستبفى أمريكا الحضارة العالمية 
ّ
ية ، إن ي تاري    خ البشر

 
الكونية الوحيدة ف

برية والعنف والدكتا  الي 
ّ
ي والتمثيل حول العالم ، بغير حضارتنا األمريكية الحيوية ، فإن

تورية ستخيم عىل كوكبنا األرض 
 (.1995)طاش، "

ي 1990ر يناي 24بتاري    خ  )األب( بق جورج بوشوأكد ذلك الرئيس األمريكي األس
 
ي أجواء اإلحتفال بالنرص ف

 
حير  قال ف

"القيم األمريكية وأن أو انتصار  : " إن القرن القادم سيشهد انتشار  الثانية  الخليج  حرب  ماط العيش والسلوك األمريكي
 ولمهاجمة الهويا ت الثقافية والقومية وفرض التبعية عليها او  ،(2000)آدم، 

ً
ي هذا نزوع لغزو اآلخرين ثقافيا

 
 اذابتها.  وف

( مستشار الرئيس االمريكي االسبق جيمي كارتر) ي 1980-1977حديث )زبيغنيو بريجينسكي
 
حيث قال: 1990-8-10م( ف

ي العالم ، هي الواليا ت المتحدة االمريكية وهذه القوة العظم يجب ان تكون 
 
ليست هناك سوى قوة عظم واحدة ف

 فنح
ً
 وعسكريا

ً
 واقتصاديا

ً
 .(2007)الغريب،  ن القوة الوحيدة عىل جميع الصعد مطلقة وشاملة سياسيا
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ي  االسبق الرئيس (ريغان رونالد
 
ي  المؤتمر ( رصح ف

ي  جرى الذي الصحف 
 
فيه:  قال البيت البيض داخل م1981أكتوبر عام  ف

، وأن عىل المعسكر من السعودية العربية المملكة بأن تخرج تسمح األمريكية لن  المتحدة الواليا ت أن ي  شنطنوا الغرب 

ي  ان يجب الذي النظام تحديد اليوم منذ
 
،  تحكمه أن يجب حكومة وأية البلد هذا يكون ف ي

 .(2008)الخاقاب 
يقول األمريكي توم فريدمان: " نحن أمام معارك سياسية وحضارية فظيعة، العولمة هي األمركة، والواليا ت المتحدة قوة 

قطة أليفه بالمقارنة مع  إن صندوق النقد الدوىلي  ،ا عىل حقة، وأولئك الذين يخشوننمجنونة، نحن قوة ثورية خطير 
، أما اآلن فالش  العولمة، ي كان الكبير يأكل الصغير

ي الماض 
 
ء"ف   .(2001)عبدهللا،  ي    ع يأكل البظي

بية والتعليم العاىلي الفرنشي ان هدف العولمة هو تدمير الهويا ت القومية والثقافة القوم
ية قال فرانسوا بايروا وزير اليى

يف،  للشعوب ي المؤتمر  ،(2012)الشر
 
ي المكسيك ف

 
ي أطلقها وزير الثقافة الفرنسية جاك النغ ف

إىل جانب الرصخة التى
ي 
 
كي الثقاف  .(1992)الخوري،  العالمي لليونيسكو بقوله: اتحدي يا ثقافا ت الدنيا ضد الغزو األمير

أهم مقوما ت الحضارة العربية أال وهي اللغة العربية  إن تأثير الكم الهائل من المعلوما ت المتدفقة من الغرب وصل إىل
اب الغرب، حتى رجاال ت الكنيسة لديهم، 

ّ
ت
ُ
ي بفقدانها تفقد األمة العربية شخصيتها، وهذا ما يتباها به معظم ك

والتى
، فهذه مجلتهم الدينية "  ي ي حمال ت الغزو الصليت 

 
ي ف

 
ي كانت تمثل الجناح الثقاف

" يكتب  The Plain Truthالكنيسة التى
مقاال بعنوان " اللغة العالمية " يقول فيه : " يبدو غريبا للوهلة األوىل أن إرادة  Raymond McNairفيها ريموند ماك نير 

ي نهاية 
 
ي بها سينشر ويعلن األخبار الطيبة لمملكته القادمة لمعظم العالم ف

ية كأداته الرئيسية التى هللا رفعت اللغة اإلنجلير 
ي كل القارا ت، ولكنها أصبحت اللغة العرص ... ليست اإل 

 
ية فحسب هي لغة الكتابة واإلذاعة واإلعالم والتفاهم ف نجلير 

كة، اللغة العالمية للدبلوماسية والتعليم والعلم والتجارة والرياضة.   المشيى

ية كاللغة رقم واحد      للوصول إىل أكي  عدد  ولهذا فان اإلنسان يستطيع أن يرى بوضوح لماذا اختار هللا اللغة اإلنجلير 
ية وتب ي للبشر

ه باألخبار الطيبة لعالم الغدمن سكان األرض مع إنذاره الن هاب   .(Mc Nair ،1982) "شير
 
ً
 ما بديال

ً
ي وراء مثل هذا الترصي    ح الذي يطرح لغة

ية من انتشار، ولكن ما ينكره هو الروح التى إن المرء ال ينكر ما لإلنجلير 
ي تجعل هذا للغا ت الشعوب ولكن هذا الت

ي منها العالم الثالث بشكل عام هي التى
ي يعاب 

ره، حيث التبعية التى صور له ما يي 
 التصور ممكنا. 

ي عرص  الثقافية القيم
 
 " العولمة ) األمركة ("ف

ية المتصفة فالقيم المادية تكون قريبة الصلة بالعالقا ت اإلنسان ،قسمان قسم مادي وقسم روحي  بشكل عام للقيم
ي ي التطبيق . ة والوقتيةبالجماهير

 
اءة ف  ، ويمكن أن نصفها بالي 

ي ، فيم الروحية فهي عىل العكس من ذلكأما الق
 بالتشكيل الذابى

ً
وي والتفكير هي ترتبط غالبا

، وتتمير  بالتحليل واليى
ي مناخا ت بالغة الحساسية وتت

 
عىل  ، وهذا ما يجعلها صعبةمير  بالجدية والعملية والمعياريةالطويل ، وهي تتشكل ف

، حيث أن هذه الصفا ت تؤول إىل علق باللهو والكسل وعدم االنضباطالطبيعة اإلنسانية المجبولة عىل صفا ت مغايرة تت
،  الهوى الغالب ي

 .(2011)الكتاب 
ي عرص" العولمة ) األمركة (" 

 
قد طغت عىل األجيال الجديدة القيم المادية المرتبطة بالهوى والكسل عىل حساب القيم ف
 
ُ
ي أن تغيب عن أذهاننا أنه ال ضىل الف

ي ال ينبىع 
ى التى ، والحقيقة الكي  ي تمثل صمام األمان للمجتمعا ت من الفراغ الروحي

التى
ي باللوم تبعة هذه المف

ة ومؤثرا ت عدة تعمل ارقا ت القيمية عىل األجيال وحدها يمكن أن نلفى ، بل هناك ثمة روافد كثير
ي تشكيل م

 
  تتعامل مع القيم ائية، فالقنوا ت الفضعمومخيلة التوعية لهم ولألمة بالعملها ف

ً
 بحتا

ً
 تجاريا

ً
، والمجتمع تعامال

 حساب القيم ، وال بأس لديهم أن يكون هذا االستقطاب عىلخير استقطاب أكي  عدد من الجمهور همها األول واأل 
ي لمشاهد أو القارئالشعورية والروحية ل

 
ي النشء تشكيل القيم اإل  ، إذ هي أبعد ما تكون عن اإلسهام ف

 
، ناهيك يجابية ف

ي ترمي 
 عن معظم وسائل االتصال التى

ً
 إىل خلخلة القيم بشكل رصي    حأصال

ً
، فهناك الكثير من اإلعالميير  الصحفيير  أصال

تاب من هو منشغل بغير شغل، وُيسهم بدفع أو كتابة الروايا ت وال
ُّ
القنوا ت  قصص الخاوية ،إىل جانب الكثير منوالك

ي تتخصص بالفضائية ال
ي المجتمع ذا ت القيم المنحرفة، وإبراز العنارص الفاسدالتشكيك والقذف العقديتى

 
،  ة ف ي

 
)صوف

2006). 
ي هذا الجو الملو 

 
 ف

ّ
ضخم الشك ،  فاسدةقيم مادية ث تتشكل القيم ، وما هي إال

ُ
ي النفوس عملها السالب، فت

 
تعمل ف

فرغ الفكر 
ُ
سلم متلقيها مهاوي اوت

ُ
ي مثل هذه الظروف ال، وت

 
ي عرص صعبةلردى، ف

 
، وأمام هذا الكم الهائل من المعلوما ت ف

ي ال يمكن دفعها بآمال ع) األمركة (" وإن تعدد ت مصادرها  " العولمة
برة، أو ا، تتصف القيم المشكلة بالسلبية الحادة التى

ي مناشط، عندها ُيصاب الجيل بأزمة قيمية عنيفة ينعكس صداها عىل سلو ندوا ت ومؤتمرا ت صاخبة
 
 كهم اليومي ف

  الحياة كلها. 
ين و القرن الحادي  بدايا تمع و   –نرى اإلنسان بعرص "العولمة )األمركة( "  ومع المراحل األوىل من مرحلة ما يسمالعشر

ي أي بقعة من العالم كان 
 
ي وهو يخوض الخضم المتالطم من التيارا ت الفكرية واالجتماعية  -ف

 
واالقتصادية المتنوعة ف

ي أهدافها وقيمها ، والمتبايمصادرها 
 
 ، تتفق مع قيمعالم من تيارا ت إيجابية أو سلبيةما يفرزه هذا الواتجاهاتها، و  نة ف
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ي متناول يديه
 
، فلم دمه وتبثه وسائل اإلعالم الحديثة، وذلك خالل ما تقومفاهيم هذا اإلنسان أو ال تتفق، أصبحت ف

ي 
 
ز األرسة والمدرسة والمجتمع المحىلي  يعد إنسان وشباب اليوم أسير بيئة اجتماعية محدودة تتمثل ف دور  ، بل هنا يي 

ي يعيشها  -كوسيلة إعالمية فعالة   - االتصال وسائل
ي توجيه الشباب ومساعدته عىل تخظي مرحلة الرصاع النفشي التى

 
ف

ي يراها من حوله، فنتيجة تباين ال
ي يمتلكه اإلعالماالتصال و أصبحت وسائل قيم واألفكار التى

ا اإلنسان أكير األدوا ت التى
 
ً
  قدرة

ً
  وقوة

ً
ي ثقافة األفراد  وخطورة

 
،  جاهاتهم وتهيئتهم لتقبل األفكار وتغيير ات وقيمهم من حيث التأثير ف ي

 .(1996)همداب 
اتها   - منها  الحديثةوظهور وسائل اإلعالم  تطور قبل  -منذ القدم الثقافية  عولمتها وقد مارست أمريكا  عىل  وسطوتها تأثير

ية عن طريق التعليم، فهذا توماس مكوالي )مهندس سياسة تعللتى استولت عليها مستعمراتها ا شعوب   يم اإلنجلير 
ي هي لغته وثقافته للشعوب المستعَمرة

 أننا سنقهر هذا البلد ما لم نكش عظام عموده الفقري التى
ً
( يقول: ال أظن أبدا

ي ، فمن خالل (Akosh ،2009)  وتراته الروحي 
 
 المدارس الداخلية العيش ف

ُ
ي الطفل ذاكرة الغزاة ولغتهم ومزاجهم ت

 
زرع ف

از من نفسه و وقيمه وأخالقه  قومهمن أخته وأخيه و من أمه وأبيه و من م ودينهم حيث يتدرب هذا الطفل عىل االشمي  
ته ام الدولة األمريكية من و  وعشير ي سياق هذه العملية التعليمية تركز حرب اإلبادة عىل حقن الطفل باحيى

 
لغته ودينه، وف

ورة أن يحارب من أجلها  (.Akosh ،2009)  وعلمها ورموزها وبرص 
 اإلعالمية ")األمركة( العولمة"

ي ) أوتوجر ت
ي تعريفه لإلعالم: "هو التعبير الموضوعي يقول العالم األلماب 

 
)حمزة،  "لعقلية وميول واتجاها ت الجماهير  ( ف

 يجب أن يكون ناب(1976
ً
 فعاال

ً
ي يعيش فيها ليعي  عن همومها ومشاكلها ، ولكي يصبح االتصاُل اتصاال

عا من البيئة التى
قد تؤثر عىل  ،وإنجازاتها وطموحاتها ، ولذا فإن التبعية الثقافية حينما تكون غري بة عن البيئة تحمل معها قيما مختلفة

دم أهدافه، ي بة عن مجتمعه وال تختنمية ووعي اإلنسان وخاصة الشباب عندما يتبت  آراء ومواقف وأنماط سلوك غر 
ي العالم بشكل عام وبشكل خاص 

 
ومن خالل ذلك يتضح لنا كيف هيمن إعالم "األمركة" العولمة عىل وسائل اإلعالم ف

ي محل الدراسة.   العرب 
 :
ً
، فطبق تصاميم البناء وأحرص  األجهزة المتطورة واستخدم تقنيا ت البث  لقد أصابت أوال ي العولمة إعالمنا العرب 

ي حير  تنتمي األوىل إىل عرص العولمة الحديثة، ولكن بقيت 
الهوة واسعة بير  تقنيا ت العرض والمادة المعروضة، فف 

ي  والتحديث الشي    ع نجد الثانية تجر ذيول التخلف والتبعية
 لفظتها الشعوب الغربية.  التى

 :
ً
كية عن ثانيا ي العالم الذي تملك فيه الواليا ت المتحدة األمير

 
 ارص السيطرة نجد ما يىلي عند تأمل عنارص وأشكال االتصال ف

 : (2007)طبيل،
ا ت التقليدية الخاصة باالتصال وصناعة اإلعالم أمريكية.  -1  المواد والتجهير 
كية.  -2  تدفق المعلوما ت عي  الفضائية تحت السيطرة األمير
كية الصنع. -3  مصادر المعلوما ت أمير
 األوىل. الطريق الشي    ع للمعلوما ت تحتل فيه الواليا ت المتحدة المرتبة  -4

ي القنوا ت الفضائية واإل  عولمة االتصال من خالل أبرز آلياتها  ةمارسممن  تمكن أمريكا كل هذه العوامل 
 
نت، متمثلة ف نيى

وي    ج للمنتوجا ت اإلعالمية مكنها من أن تصبح النموذج الذي تسىع  ي اإلنتاج أو اليى
 
وهذا التفوق عىل أوربا واليابان سواء ف

 . الدول المتخلفة إىل تقليده

 :
ً
ي الدول العربية القنوا ت الفضائية مواد وبرامج وسائل اإلعالم العربية وما تبثه إن من يحلل ثالثا

 
يخرج باستنتاج مفاده  ،ف

" وليس لإلعالم، فه "مكبا ت نفايا ت"؟ نفايا ت  ل يعتقدون أن بيوتنا أن بعضها ال يصلح إال "قنوا ت للرصف الصحي
اإلعالمية  واد المفمعظم  ،(2007)طبيل،  عىل بالكل ما يمكن أن يخطر لك ة،  ونفايا ت سلوكيونفايا ت ثقافية، ة، عقدي
  هي ما 

ّ
ي فاسد"، "ع إال

 
ي أصلف ثقاف ي أخالقه وقيمه وعقيدته بعدة "حاال ت تسمم ابت اإلعالم العرب 

 
، نذكر منها ما "ف

 :  يىلي

 ي برامجها عن "الجه
 
 من أن توصف هناك العديد من القنوا ت الفضائية العربية ما ترفض التحدث ف

ً
اد" خوفا

ي  أصبح هو من صميم عقيدتنا اإلسالمية، ذاك المصطلح الرهيب الذيباإلرهاب،  إليه عىل أنه ينظر  اإلعالم العرب 
َ تة كل يخاف أن ينفجر بير  يديه، و قنبلة موقو  ي ظرف محدد؛ قال تعاىل:} يمأن القرآن الكر  نشي

 
وا  حث عليه ف

ُّ
د ع 
َ
َوأ

م م  
ُ
ْعت
َ
ط
َ
ا اْست ُهم مَّ

َ
ُهُم ل

َ
ُمون

َ
ْعل
َ
 ت
َ
ْم َل ه  ون 

ُ
ن د ِريَن م 

َ
ْم َوآخ

ُ
ك وَّ
ُ
د
َ
  َوع

ه
وَّ اَّلل

ُ
د
َ
ه  ع  ب 

َ
ُبون ْره 

ُ
ْيل  ت

َ
خ
ْ
َباط  ال

ن ر  ٍة َوم 
وَّ
ُ
ُ ن ق

ه
 اَّلل

 
َ
ُمون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
ْم َل

ُ
نت
َ
ْم َوأ

ُ
ْيك
َ
ل  إ 
َّ
  ُيَوف

ه
يل  اَّلل ي َسب   

 
ٍء ف ْ ي

َ ن سر وا م 
ُ
ق نف 

ُ
ُمُهْم ۚ َوَما ت

َ
 (60ال، آية )سورة األنف {َيْعل

ً
. فإذا كان محظورا

  .(2010)فاتح،  !؟علينا أن نرهب عدونا فما المطلوب منا إذن

  ألنه ثري 
ً
 أصبح المرء اآلن قويا

ً
 ألنه كان قويا

ً
ظهور ما يسم ب "ديكتاتورية النقود المطلقة"، فبعد أن كان المرء ثريا

ي يزاولها 
اإلنسان بإرادة منه أو دون إرادة، وتصبح الحكمة  يملك المال، فاصبح العمل والتكسب هو العبادة التى

  .(2009)الدريس،  والفضيلة واألخالق كلها موضا ت بالية
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  ي استهالك أصناف وأذواق ومفاهيم استهالكية محددة ومقننة واحتكارية تؤدي
 
عة إىل توحيد السوق العالمي ف الي  

 وهذا ما يعزز مفهوم ا
ً
 كونيا

ً
ي إىل أن يصبح اإلنسان مستهلكا

 
ي الذي يطمس التنوع والتعدد ف

 
ي التوحيد الثقاف

 
لعولمة ف

 بقيمة األشياء، 
ّ
ف إال ال إذ الهوايا ت والثقافا ت وعادا ت الشعوب، وعندما يطلق لقوانير  السوق العنان فإنها لن تعيى

ي المجتمعال مكان للو ال مكان لألخوة وصلة الرحم، و مكان لقيمة اإلنسان، 
 
 . فطرة اإلنسانية ف

 بير  التأييد النظري للمبادئ األخالقية وبير  انتهاكها عىل مستوى تالعب إ ، ي
ى
عالم العولمة بالموضوع األخالف

.. ومن  الممارسة من تأييد حقوق المرأة وإنسانيتها عىل سبيل المثال، إىل استخدامها موضوعا لالستهالك الجنشي
ي تتاجر ب

ي الدعوة إىل حقوق الطفل، إىل حماية الشبكا ت الدولية التى
 
هؤالء األطفال، وتستغلهم جنسيا وخصوصا ف

ة  . (2002)يونس،  الدول الفقير
 :
ً
نت و تشعار إما أن تكون معنا أو ضدنا، و أمريكا ترفع  رابعا ونية وتحرض عىل إغالثتجسس عىل حركة اإلنيى      مواقع إلكيى

 شديدأ  تمارس ، فها هي ال تروق لها 
ً
ي ومنها حادثة إيقاف ضغطا ي فرنسا و  عىل اإلعالم العرب 

 
تصنيفها  بث قناة المنار ف

كل نسفت   ،أظهر ت نفاقا غربيا فاضحا وممزوجا كمنظمة إرهابية، وهنا ينكشف الوجه القبيح "لألمركة" للعولمة عندما 
كية واألوروبية كي نفسه أكتشف بعد أحداث الحادي عشر من وهذا هو ، المزاعم األمير ف إعالمه زي سبتمي  الشعب األمير

ي معظمهالحر الذي أ
 
كية ورأينا دور النشر  صبح ف اطورية التوسعية لإلدارة األمير وي    ج الدعاية وخدمة األحالم اإلمي 

آلة ليى
ة مثل ي الواليا ت المتحدة تقذف لنا بعناوين جديدة ومثير

 
 :(2005)السعيد،  ف

 (What The liberal Media)   .أيُّ إعالٍم حر 

 (The Myth of liberal Media) رافة اإلعالم الحر. أسطورة أو خ 

 (The Weapons of Mass Deception)  .أسلحة الخداع الشامل 
 :
ً
الخادعة لشعوب  ها، الدول العربية  حكوما ت أن ينشر  له ذيول من أبناء إعالم"العولمة ) األمركة (" استطاع إعالم  خامسا

ي سعيها  العولمة فلم "العولمة ) األمركة (" من يتبت  منهج لألسف،  وجد من بينهمف
 
يكتف  فقط بتأييد أمريكا ف

ي مقالة فبل حرض عىل المزيد منها،  للتحريض عىل قناة المنار،
 
ق األوسط يقول ف مثال رئيس تحرير صحيفة الشر

ين من شهر كانون األول ديسمي  الجاري أن الجزيرة أوىل باإلغالق من قناة المنار،   ي والعشر
ي الثاب 

 
ي الصحيفة ف

 
المنشور ف

 حرض أيكما ي
ً
ي  ضا عىل الشيخ القرضاوي واصفا

 
ا أعظم من خطر المنار عىل الجزيرة بأنه يشكل خطر  قناة برنامجه ف

  .(2005السعيد، ) واشنطن

 
 ت السابقة الدراسا
نت ي عام  بيَّ

 
تون ( ف جمهور عىل قبول تعمل عىل تشجيع بعض أفراد ال أن وسائل اإلعالم م 1955دراس ة ل ) الزارفي لد ومير

ي حرصها عىل إرضاء قطاع من وضع اجتماعي معير  
 
، أو تحّرضه عىل التمرد عىل وضع قائم، وأن وسائل اإلعالم ف

ي المجتمعىل حساب النظم األخالقية و ، وعادة ما تكون عقهير تهبط بالقيم الجمالية والذو الجما
 
 القيم السائدة ف

 .(1994)الحضيف، 
" لست من يقول : ؛ ويحذر من خطورة الكم غير المدروسيؤكد الدكتور بدران عبد الرزاق بدران عىل أهمية االنتقائية كما 

ي من أنصار لست  الثقافا ت المحلية أو اإلقليمية، و دعاة االنغالق عىل
، فالثقافة عي  مكوناتها الجمود والتقوقع الذابى

ي من الثقافا ت األخرى وتتفاعل معها المادية وغير المادية تستفيد 
 
ي العديد من المجتمعا ت اليوم تكمن ف

 
، لكن المشكلة ف

ي تهميش الثقافة المحلية إىل حٍد تصبح فيه أحد الروافد ة العالمية عىل الثقافا ت المحليةهيمنة الثقاف
 
، بما يتسبب ف
 .(1996)بدران،  وليست المنبع األصيل الذي يشكل هويتنا وسلوكنا وعاداتنا"

ي بعنوان " مدى تأثير القيم العربية اإلسالمية 
ى
ي تعقيبه عىل دراسة الدكتور فاروق الدسوف

 
أما األستاذ إسماعيل الشظي ف

بويون من اإلعالميير  األطفال بدول الخليج " عىل برامج
ي أتت ضمن بحوث ندوة ماذا يريد اليى

ي 1982، والتى
م، والتى

 لكل وكاال ت أنباء العالم، وصحافة العالم، 
ً
ي لدول الخليج، فيقول: " إننا ال نزال مصبا بية العرب 

عقدها مكتب اليى
ي أذهان الناس والنساء وا

 
 مختلف االتجاها ت وتلفزيونا ت العالم، تقدم وتصب ف

ً
 كامال

ً
لشباب واألطفال كرنفاال

،  ئوالتصورا ت والقيم والمباد ي
ى
 .(1985)الدسوف

بوية " للدكتور نو  ، دراسة أخرى بعنوان " اإلعالم والرسالة اليى بويون من اإلعالميير 
ي نفس ندوة ماذا يريد اليى

 
ر الدين وف

ي عبد الجواد 
 
، وإنما هي برامج أجنبية تحمل  ، الحظ فيها؛ أن أكير ما ُيعرض للصغار هو ف

ً
عد لهم أصال

ُ
الغالب برامج لم ت

ه من رصاعا ت نفسية داخل الفرد   بير  ثناياها قيم أجنبية تمثل خطورتها عىل المنطقة، ولها آثارها النفسية السيئة بما تثير
       .(1985)عبدالجواد، 

بية أو االجتماع ... " كيف  ،ن مرة، من علماء األمة ومصلحيها ولقد قرع جرس اإلنذار أكير م ي ميدان اليى
 
من العاملير  ف

ي نفوسهم وهم أطفال معت  الحياء نعلم أبناءنا 
 
ام ونزرع ف كهم يخوضون خضم القنوا ت الفضائية الخجل واالحيى ، ثم نيى

ي وبعدها نقرأ السؤال  ؟وبرامج إباحيةالمملوءة بصور وسائل اإلعالم والفضائيا ت ونغرقهم بكم هائل من غثاء 
 
، عيونهمف
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ي يتعرض أبناؤها لالنحراف، وسبل االنحراف كلها موجودةلماذا نلوم بعض األ  ونتهرب من تلك النظرا ت ... 
، ليس رس التى

ي متناول رسر 
 
 ونساًء نحو االنحراف، ما يدفع اليحة محددة فقط، بل أمام الجميعف

ً
؟ كيف نلوم الصغار كبار رجاال

،  "؟والمراهقير  إزاء ذلك كله ي
  .(1996)لطف 

 
ي  ي  اإلعالم العرب 
 
 اإلعالمية "العولمة )األمركة("مواجهة ف
ي  إىل اآلن لم يس تطع أن يس جل  -بصفته إع الم يص در من دول عربية وإسالمية ذا ت حض  ارة رائ دة  -إعالمنا العرب 

ي صناعة أو تأصيل ثقافة ذاتية أصيلة، بل عىل العكس 
 
من ذلك، حيث أثبت الطموحا ت المطلوبة، والدور المأمول منه ف

ي الوافد، أو اإلعالم   ية ترزح تحت الكم الهائل من ركام وطغيان اإلعالم األجنت  ْجَزُه عندما أخذ ت وسائله المادية والبشر
َ
ع

ي السطحي المقلد.   العرب 
ي المتسارعكما  ي لم يتمكن من احتواء آثار وتداعيا ت التطور التكنولوح  ي مجاال ت  يمكن القول إن النظام اإلقليمي العرب 

 
ف

 عىل تلك األنظمة. 
ً
ي من عملية العولمة فظل عصيا

ي الجانب اإلعالمي والمعلومابى
 
نت ف  االتصال والبث واستخدام االنيى

، وما قامت به هو  باإلضافة إنه ليس لدى الحكوما ت العربية رغبة حقيقية لإلصالح والتغيير وكفالة حرية الرأي والتعبير
 عن استخدام بعضمجرد تحويل عولمة األنشطة اإل 

ً
آليا ت العولمة  عالمية إىل مجرد مظاهر شكلية بال مضمون، فضال

ي ل ييف وعي الجمهور العرب   مختلفة من الرقابةبعض ن ، بل إيى 
ً
عىل خدما ت ومواقع  المشددة الدول العربية تفرض أنواعا

ي بالدها. 
 
نت ف  اإلنيى

ي الشعوب لكن 
 
، فتصدى لذلك العربية واإلسالمية ظلت حريصة ولديها طموح ف  الحصول عىل المعلوما ت وحرية التعبير

ي  ي  ،قطاع مؤثر من الشباب العرب 
 
ي الوصول لألخبار والمعلوما ت بل ف

 
 عىل استخدام التكنولوجيا الجديدة ف

ً
أصبح قادرا

، األمر  نت والمدونا ت ووسائل التواصل اإلجتماعي الذي يهدد  إنتاجها وتوزيعها عي  وسائل اإلعالم الجديدة كمواقع االنيى
 االحتكار التقليدي الذي مارسته األنظمة العربية. 

ي المقابل أدى تطور تكنولوجيا االتصال وإمكانية البث المبارسر 
 
ي  -وف

عي  القنوا ت الفضائية من خارج  -اإلذاعي والتلفزيوب 
ي  حرية الرأي والتعبير  ةلممارس المنطقة العربية وبتكلفة محدودة إىل زيادة الفرص المتاحة لدى قطاع الشباب العرب 

 عن قدرة الحكوما ت العربية عىل الرقابة والمنع، مم
ً
المعلوما ت، وظهور مجال عام للنقاش بير   سمح بحريه تدفق ا بعيدا

  .(2007)شوملن،  الشعوب العربية
ي العام فمع إ

 
ي ف وأصبح لها  ، شهد ت دول حركة التغيير إنفراجة إعالمية غير مسبوقة،2011ندالع ثورا ت الربيع العرب 

ي تعرضت لها 
ي مرص وتونس واليمن، لكن بعد االنتكاسا ت التى

 
ونية الخاصة، السيما ف قنواتها وصحفها ومواقعها اإللكيى

وتواط  إعالم الحكوما ت  ،"العولمة ) األمركة (" معظم الثورا ت العربية، بسبب الدعم الال محدود من وسائل إعالم 
، المعادية لثورا ت الربيع العالعربية  ي ، وبا ت من الصعب القيام بأنشطة 2011عاد ت األمور إىل ما كانت عليه قبل رب 

،إعالمية مؤيدة للثورا ت؛ رافضة لألنظمة ا فاتجهت المعارضة إىل إنشاء منصا ت  لقديمة من داخل دول حركة التغيير
ي 
 
 الخارج.  إعالمية ف

ي ربط المها
 
ا ف ي الكثير من األحيان إىل تغيير ولعب إعالم المهجر أو اإلعالم المهاجر دوًرا مهمًّ

 
جرين بالوطن األم، وسىع ف

ي الخارج الحلَّ الوحيد المتاح أمام المعارضة إليصال صوتها 
 
، وأصبح إنشاُء وسائل اإلعالم ف ي البلد األصىلي

 
الواقع ف
  .(2018)محمد،  للجماهير 

 
كي 

ي مواجهة اإلعالم الير
 
 اإلعالمية "العولمة )األمركة("نموذج ناجح ف

ي 
 
استطاعت أمريكا وبرجوعها إىل تاريخها الدموي ومن خالل تقنيا ت خضم معركة الوجود ورصاع القيم وحب السيطرة،  ف

 
َّ
 إىل مختلف دول درامية عالية الجودة أن تنمي لدى الشعب األمريكي اإلحساس بذلك التاري    خ واإلنتماء إليه، بل صد

ُ
رته

ي ذلك العالم
 
ي ال  وشعارها ف

قهر( وال يستطيع أحد أن يجاري  ها، فكل األفالم األمريكية تنتهي بانتصار  )أمريكا الدولة التى
ُ
ت

 ، ، ورصدوا المليارا ت الضخمة إلقناع الناس بتاريخهم ومدى البطل األمريكي
ً
 وحديثا

ً
هذه الفلسفة فهمها الغرب قديما

ورة البشر والحضارا ت ي سير
 
 القادم من أوروبا  بيضبدأ ت بافالم سيطرة الرجل األ ف ،(2018)السمحدي،  إسهامهم ف

ي سبعينا ت القرن 
 
ي الهنود الحمر السكان األصليير  ألمريكا، ومع تعاظم الثورة التكنولوجية ف

وبسط نفوذه عىل أراض 
ين شهد ت السينماء األمريكية تحو  تها الدرامية العشر ي مسير

 
 ف
ً
 جذريا

ً
  -ال

ّ
حالة  -اإلعالمية  أو األمركة "العولمة"ما هي إال

ي نفوس شعوب العالم منظمة دأب صن
 
 إىل تحقيق الرعب ف

ً
ي المجتمع األمريكي وصوال

 
ي أمريكا عىل تثبيتها ف

 
اع القرار ف

 .(2012)الزواوي،  لتحقيق السيطرة الكاملة عليها 

ي ومحارب ومجانب ومضاد بشكل مطلق للعولمة هو بتوهم الإن منطق الرفض إزاء ظاهرة العولمة و  إقامة بديل سلت 
ي فالدخ منطق واهم،

 
ي العولمة وتقنياتها وحقولها وميادينها هو أمر حتمي ومفروض عىل كل مجتمع يريد أن يبفى ف

 
ول ف

وري أن نتفهم آليا ت الهيمنة الجديدة وأن نسىع بكل اإلمكانيا ت  التاريخية، ذا ت الحضارة دائرة المجتمعا ت إذ من الرص 
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وطها من داخل العولمة ذاتها ل إىل تعديل وتغيير أثرها علينا وإبراز إمكانية مقاومة الهيمنة تفكيك آليا ت الهيمنة ورسر
ي عام  والحد منها. 

 
ي حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة ف

 
ع السياسة واإلقتصاد واإلعالم ف

ّ
 2002وهكذا حرص صنا

كي  وفهم آلياتها فعملوا عىل مقاومة همنتها، حيث حقق العولمة االستفادة من تقنيا ت
  اإلعالم اليى

ً
ي  ناجاحا

 
 ف
ً
 باهرا

ً
 وتفوقا

كي ف، مواجهة األمركة اإلعالمية
كية نشأ ت  تاري    خأحيت بير  مختلف فئا ت الشعب اليى واإلحساس به واإلنتماء الدولة اليى

  ه  ، وجعل  إليه
ً
  دافعا

ً
  قويا

ً
از  والعمل عىل تقديمه ،بقوة نحو إعادة صياغته دراميا   بفخر واعيى 

ً
 ألجيال اليوم والغد.  خصوصا

كية من أصبحت المسلسال ت التلفزيونية وبوب  هذا األسل   150أبرز صادرا ت تركيا ، وتم بيع ما يقارب  اليى
ً
مسلسًل

ق األوسط وأوروبا الشر  100تلفزيونًيا تركًيا إىل أكير من  ي الشر
 
أن الصادرا ت  ، بلقية وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا دولة ف

ي هذا المجال السنوية
 
ي  300 قد تجاوز ت ف

 
يستهدف ل"قيامة أرطغرل"  ، وقد جاء مسلسل2016عام  مليون دوالر ف
، حيث يبث عىل شبكة   الجمهور المحىلي

ي يبثها هي مشاعر ” TRT 1“بشكل مبارسر
ي تديرها الدولة، والمشاعر التى

التى
ب أكير من تصوير الطموح العميق لتحقيق المكانة والتأكيد قومية،  ي ضد األعداء،  عىل بناء الحس بل إنه يقيى

الوطت 
ي بلد وي

 
ب الوتر ف  مع الداخلأعداء وتواط   بخيانا تمستهدف يزال ال و  أصيب بجراحا ت عديدة رص 

ً
تصديه ، تزامنا

ي شتى المجاال ت  متالحقةلا الخارجية المؤامرا ت للعديد من
 
 كالتدخال ت السياسية  ،(2017)الحلو والوعري،  ف

كية عا ت اإلقتصادية والرص  (2016)آذار/ مارس  والزعزعا ت األمنية (2018)حزيران/يونيو  ة اليى )تدابير أمريكية النهيار اللير
ي حزيران/ يونيو  )آخرها  ةالعسكري ا تاالنقالب ومحاوال ت ( 2018آب/ اغسطس 

 
 .(2016ف

كي  لقد تخظ
ي اليى

ي أكير من  "قيامة أرطغرل"المسلسل التاريح 
 
ي العالم80"حدود المحلية للعالمية، بعرضه ف

 
، " دولة ف

ا، بأنه منافس قوي للمسلسل العالمي "رصاع العروش"، الذي يحقق ووصفته صحيفة "ميى  ي إنكليى
 
و" الواسعة االنتشار ف

ي معظم دول العالم، كما 
 
و" و"آنيوز"، هو اآلخر نسبة مشاهدة عالية ف أوصت صحف ومواقع إخبارية بريطانية منها "ميى

ي 
ي  متابىعي المسلسل األمريكي "رصاع العروش" بمشاهدة المسلسل التاريح 

ي ر بى
كي الذي ُيعرض عىل قناة بى

،  1اليى )حسنير 
2016).  
ي يحظ  كما 

غرل" التاريح 
ُ
كي "قيامة أرط

ي إىل أن المسلسل اليى
يس" األلماب    اكسي 

ه موقع "ناخريشيى أشار تقرير نشر
ة خارج تركيا،  ي العالمبشعبية كبير

 
ي قائمة أعىل نسب المشاهدة ف

 
ي ف

ي أكي   تركيا وأن  ،وقد حصل عىل المركز الثاب 
تعتي  ثاب 

كية ، حيث تطور تمصدر للمسلسال ت عىل مستوى العالم بعد الواليا ت المتحدة األمريكية ي  صناعة المسلسال ت اليى
 
ف

ة بشكل ملحوظ، و اآلو   .(2017)ترك برس،  كيةأصبحت من أهم "الصادرا ت" اليى نة األخير

ي تستخلصها الدراسةئج أهم النتا
 التى

ي غيبة أو غفلة من قبل "العولمة ) األمركة (" أن 
 
اإلعالمية تتبت  أيديولوجية عالمية تتسم بطابع انتهازي، وتتم ف

 إىل تنميط حياة اإلنسان 
ً
ي ذلك إىل فكر منحاز ومعرفة عارضة وعلم زائف، وساعية

 
 ف

ً
أيديولوجيا ت أخرى، مستندة

 من احتوا 
ً
 بتشكيل عالقاته وأفكاره وقيمه ومعتقداته وتنميته وصحته، المعارص بدءا

ً
ء كل نشاطاته وممارساته، ومرورا

 وانتهاًء بتسليته وشغل أوقا ت فراغه، ومن ذلك استخلص الباحث من الدراسة النتائج اآلتية: 
ي إذ أنها  .1 وجمال وعلوم،  عممت الثقافة والحقوق والمعرفة بما تحمل من آداب وفنون وعمران للعولمة وجه إيجاب 

ي 
ي مقابل وجهها المتوحش والالإنساب 

 
ي للعولمة ف   !ولعّل هذا هو الوجه اإليجاب 

عية الدولية "العولمة ) األمركة ("  خالل تروي    ج وسائل إعالممن  .2 ألفكار ومفاهيم ومبادئ حق تقرير المصير والشر
ام حقوق اإلنسان ة حيث ي ،واحيى تم تطبيق هذه المبادئ وفقا للمصلحة يتم السيطرة والهيمنة عىل الدول الفقير

حيث يتم استغالل ظروف العولمة اإلعالمية إلمالء ، رة والهيمنة عىل دول العالمالغربية محاولة منها السيط
ى . الدول السياسا ت معينة يتم فرضها عىل العالم لتحقيق مصالح   كي 

إىل  لذا فهي تسىع منذ قيامها ، - ود الحمرحضارة الهن -شعبها  قامت عىل أنقاض حضارة هدمتها وأباد تأمريكا  .3
هدم ب تقوم نموذج األمريكي المسطح، فهي باأل  ومن ثم ربطها دائرة حضارية من مضمونها األصيل،  إفراغ كل

لسياسي لهذه الدوائر الحضارية، وال يخلو ذلك الهدم والنقض المنظوما ت المجتمعية والقيمية ونقض البنيان ا
ةالهاديء من حنق وحقد شد ي أحايير  كثير

 
 .يدين مصاحبير  ف

4.  
ً
  ،له أن انسياب ثقافة النموذج األمريكي الذي أتخذ من الفضاء والتكنولوجيا قناة

َ
 يُ ل

ً
لثقافا ت وحضارا ت  مثل تهديدا

هم هم األوروبيون،وأول من ت الشعوب، فاتهم ابثقفعلت األصوا ت تدعو الشعوب لالعتصام  نبه له قبل غير
  وقيمهم األصيلة. 

ي تبثها  لثقافة الهوليوديةبواسطة ا .5
تفقد الدول سيطرتها الفعلية عىل مواطنيها  ،العولمة األمريكيةوسائل إعالم التى

ي ذهن اف من خالل تشكيل الالوعي لديهم،
 
 ييش له فهمتخلق ف

ً
 مرجعيا

ً
القضايا بما يناسب  لفرد العالمي إطارا

  .حكومة العالم الخفية

http://www.turkpress.co/node/16079
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 و إن تفتيت األرسة والمجتمعا ت يبدو  .6
ً
ي نهج اضحا
 
ي تبثها وسائل إعالم العولمة " ثقافةالف

وكأنه وسيلة  ة"،األمركالتى
ي ذا ت اآلن، حيث أن المرء يغدو غير ذي انتماء وال وقت لديه للمخالطة االجتماعية، 

 
صورة مريعة  فهي وغاية ف

. مخطط ممنهج لجعل تلك الصورة المخيفة و  وكأنها تخالف كل فطرة إنسانية وكل سنة ربانية، 
ً
 مألوفا

ً
  اقعا

ينا دليل عىل أن ما يبدو سطحيا أصبح األمركة عالمإيتمدد أخطبوط  .7  واقع لير
ً
فازدراء اللغة القومية  ،جوهريً  ا

 
َ
ي حقيقته ت

 
ي للغة األمريكية هو ف

 والتطلع المرض 
َ
 ط
ُّ
 ل

َ
 مَ ع وت

ُّ
وط ث ل لتلك الثقافة مما يستتبع ذلك من قبول غير مشر

 
ً
ن ( لقيمه)أحيانا

 .(2001)عبدهللا،  إلفرازاتها  واعن  ا السائدة وتي  

ي أنفسهم وقدرتهم  عجز أنظمة اإلعالم العربية .8
 
عن القيام بدور األصالة والمعارصة بحيث تعيد للمسلمير  ثقتهم ف

ي شتى مجاالتها
 
ي يتصف بها  -ومنها اإلعالم  – عىل قيادة الحياة ف

 تحقيقا لصفة العزة التى
ً
، وتبعيتها المسلمون حقا

ي المجتمعا ت ة اإلعالمالمطلقة ألنظم
 
ي أقيمت للعمل ف

ئص تتعارض ذا ت خصاالعربية  الغربية واألمريكية التى
ي المجتمعا ت المسلم. معارضة رصيحة مع 

 
ة الحياة ف  العقيدة والقيم والعادا ت اإلسالمية باعتبارها ركير 

ي أكرمها  لتواصل اإلجتماعي ووسائل ا الساحرة كالقنوا ت الفضائيةاإلعالم العربية "المتأمركة" وأدواتها  وسائل .9
التى

ي واالنحراف ا ت القيمية  لتقبل عملت عىل تهيئتهم ،الناس وأدخلوها كل بيت
 
الخط وا ت األوىل لإلنسالب الثقاف

وي    ح والثقافة .   واألخ القية عىل طبق شهي من التسلية واليى
ي تؤمن  بعض وسائل اإلعالم العربية عملت .10

ي  عىل تهيئة"العولمة ) األمركة (" التى
 
مناخ مالئم ليتحول " الغزو الثقاف

ي ثم إىل صفة  )االنسالبالمبارسر " إىل صفة " االستالب غير المبارسر "  
من األنظمة اإلعالمية  ، فكانت تنهل( الذابى

ي  -الغربية  ي  بدافعن  - كما يقول د. غازي القصيت 
ين تلقاب 

، ويتم دون أن ون مجهود من تلك الجها ت واألنظمة، يتم دذابى
ي حماسة واإلسالمية أنها معرضة ألي خطر جتمعاتنا العربيتدرك م

 
ب ل ف

ْ
ق
ُ
ة وبالهة ال عىل قبول الغزو فحسب، ، فت

 ال تشعر بوجوده، إذ كيف يمكبل عىل اعتناقه واحتضانه، وهنا مكمن الخطر 
ً
،  ؟ن أن تقاوم عدوا ي   (2012)القصيت 

ي واإلسالمي يبحثون  .11  من العالم العرب 
ي هدتها الهزيمة ال تزال أنظار الماليير 

عن أعمال درامية تالمس قلوب  هم التى
ي األعمال الدرامية عن قدوة منترصة يلتفون حولها 

 
وأنهكتها الجراح وآلمها اإلخفاق، وأن شباب الجيل يبحثون ف

ي ظنهم-طالما أن الحياة الواقعية الحالية
 
 عقر ت عىل إنجاب هذا القدوة.  -ف

كي  ةالنسببوقوف قيادة الدولة خلف العمل الدرامي  .12
، وزيارة الممثلير  أبان تصوير لمسلسل " قيامة أرطغرل" اليى

،العمل لهو أكي  دليل عىل  بط  أن هذا العمل يرتح  منه خير كبير فلن يجد أردوغان وحزبه أفضل من هذا العمل لير
ف به كل من  شعبه بهوية كاد ت العلمانية أن تطمسها، وأراد بالمسلسل أن يذكرهم بتاريخهم العريق الذي يتشر

ي حزيران يعرفه
 
ي محاولة اإلنقالب ف

 
 قيادته ف

ً
كي مساندا

ي وقوف الشعب اليى
 
ي ف  . 2016، مما كان له األثر اإليجاب 

 
  توصيات الدراسة

اإلعالمية أوجد ت إمكانا ت هائلة لبلدان العالم الثالث لدفع "العولمة ) األمركة (" من خالل الدراسة يتبيى  للباحث أن 
بهدف تشي    ع التحوال ت االجتماعية والثقافية والسياسية، وأن التدفق الحر للمنتجا ت اإلعالمية  عمليا ت التنمية

عا ت تقدم مزايا إيجابية لكل فرد، غير أن مزايا العولمة وإيجابياتها 
ليست متاحة لكل الدول واألفكار والمعلوما ت والمخيى

ىحتى توظفها لخدمة التنمية وإنما العكس، فهي مر  والمجتمعا ت ، لذا توضي الدراسة بما تبطة بسياسا ت الدول الكي 
 :  يىلي

إن حاجتنا إىل تحديد ثقافتنا، وإغناء هويتنا، والدفاع عن خصوصيتنا، ومقاومة الغزو الكاسح الذى يمارسه  -1
 المالكون للعلم والتكنولوجيا، ال تقل عن حاجتنا إىل اكتساب األسس واألدوا ت التى البد منها.  

ال -2 ، وليسمقاومة االخيى ي ذلك تعارض ق وحماية هويتنا وخصوصيتنا الثقافية من االنحالل والتالسر
 
، لكن ذلك ف

. يتطلب   منا ممارسة التحديث ودخول عرص العلم والتكنولوجيا كفاعلير  مساهمير 

، وقبول كل فكر، ول -3 كن لضمان الحرية الثقافية وتدعيمها، ال يجوز فهم الحرية عىل أنها فتح الباب أمام كل تعبير
 الحرية المقصودة ه الحرية المنضبطة بضوابط تحافظ عىل قيم المجتمع. 

العودة إىل اإلسالم الصحيح، وتربية األمة عليه بعقيدته القائمة عىل توحيد ب تعزيز هوية الدول العربية واإلسالمية -4
يعته السمحة وأخالقه وقيمه   عزة معنوية عالية بشر

 
الروحية، ألن الهزيمة هللا سبحانه، والتى تجعل المسلم ف

ب كل ما يأتيه من المنترص، مع إبراز إيجابيا ت  وألن المنهزم ،الحقيقية ه الهزيمة النفسية من الداخل يتشر
وا  هم، ليستلهموا أمجادهم ويعيى  اإلسالم وعالميته، وعدالته، وحضارته، وثقافته، وتاريخه للمسلمير  قبل غير

 بهويتهم. 

 عرص العولمة -سالمية ثقافتنا العربية واإل  تواجه -5
 
  -ف

ً
وتنمو  تحديا ت جسام من أبرزها أن تقوى عىل النهوض ذاتيا

 نمًوا داخلًيا بجهد أبنائها، 
ّ
  ى فتحييه وتجدده دون أن يكونبالعودة إىل مخزونها الير  ولن يتم إال

َ
الحارص   رْسِ منهج أ

 قيود الماض  من جهة، و 
 
 . ًبا لالنغالق والتحجراألخرى تجن بالتفاعل اإليجاب  مع الثقافا تمن جهة أخرى ف
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ف بهويتنا العربية اإلسالمية، وقيمنا النبيلة الخالدة وإبداعنا األدب  والفت  الثقافا ت األخرى بما يعر   التحاور مع -6
 الحضارة اإلنسا

 
، ودورنا الرائد ف

ى
مصدر غت  للعالم، مثلما هو العالم مصدر اغتناء لنا بالطبع،  نية، باعتبارنا الراف

ا لخير اإلنسانية. 
ً
 وبما يساعدنا عىل معرفة اآلخر وحسن التعامل معه تحقيق

ودخول عرص العلم مع ممارسة التحديث، يمكننا تحويل تاري    خ األبطال العظماء إىل من خالل تقنيا ت العولمة  -7
ي شدراما قوية تضيف إضافا ت لم يجرؤ التاري    خ عىل كتابتها 

 
خصية ، وذلك من خالل إبراز أولئك العظماء ف

ي هذه اآلونة. المحارب القوي الذكي الطموح 
 
 الذي تشتاق األمة ألمثاله ف
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