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مقدمة: 
تتناول املقالة، كما يشري عنوانها، األدوار اجلديدة التي يلعبها إعالم اليوم يف سبيل التسويق 
للقيم  التي أتت بها العوملة، لقد أحدثت وسائل االتصال، بتطوراتها املذهلة، تغيريات جوهرية 
يف حياة اإلنسان ومصريه يف خمتلف جماالت احلياة. وميادينها الثقافية واالجتماعية، وبدت 
أثار هذه التغريات يف مستوى اجلماعات واألفراد واضحة يف البعدين احمللي والعاملي ويف 
بشبكات  اليوم  يعرف  بات  ما  ذلك  كل  يف  ساهم  وقد  االجتماعية.  والبنى  التنظيمات  خمتلف 
أتاحت  إذ  اليومية  األحداث  يف  املؤثرة  االتصال  وسائل  أصبحت  التي  االجتماعي  التواصل 
السياسية  قضاياهم  ومناقشة  أفكارهم  لنقل  وباحثني  وسياسيني،  شبابا،  للجميع  الفرصة 
واالجتماعية وما يرغبون يف نقله متجاوزين يف ذلك احلدود الطبيعية إىل فضاءات جديدة ال 
رقيب لها وال حسيب. وحتى احلكومات واجلماعات واملنظمات غري احلكومية أصبحت تستعمل 
اخملتلفة. ومصاحلها  أهدافها  وحتقيق  أفكارها  إيصال  أجل  من  وتوظفها  الشبكات   هذه 
بني  االتصال  جمال  يف  فقط  ليس  نوعية  طفرة  العوملة  زمن  يف  اإلعالم  وسائل  أحدثت  لقد   
األفراد واجلماعات فحسب بل يف نتائج هذا االتصال وتأثريه، إذ كان لهذا التواصل نتائج مؤثرة 
يف اجملال اإلنساين واالجتماعي والسياسي والثقايف، إىل درجة أصبحت فيه وسائل االتصال 
إمكانات  من  تتيحه  مبا  وذلك  وعامليا  حمليا  االجتماعي  التغري  عوامل  أهم  احد  اجلديدة 
التواصل والسرعة يف إيصال املعلومة، ومبا تفرضه من حقائق يف صنع وإحداث التغيري يف 
جميع اجملاالت اإلنسانية والسيما تلك املتصلة بالعالقات االجتماعية وقيم األفراد وعاداتهم 

وسلوكاتهم. 
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إن الوجه األهم لعالم اليوم هو الوجه التقني الذي تصنعه ثورة االتصاالت والتكنولوجيا، 
اختراع  او  م��واد  إنتاج  من  متكن  التي  املعارف  »مجموعة  بأنها:  التقانة  تعريف  وميكن 
منتجات جديدة«)1( وباملقابل ميكن تعريف تكنولوجيا االتصال على أنها »مجموع التقانات 
أو األدوات أو الوسائل أو النظم املختلفة، التي يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى 
الذي يراد توصيله، من خالل عملية االتصال اجلماهيري أو الشخصي أو التنظيمي أو 
اجلمعي أو الوسطي، والتي يتم من خاللها جمع املعلومات والبيانات املسموعة واملكتوبة 
أو املرئية أو الرقمية، ثم عملية نشر هذه املواد االتصالية ونقلها من مكان إلى آخر ومن 
ثم تبادلها. وقد تكون تلك التقنيات يدوية أو آلية أو الكترونية أو كهربائية، حسب رحلة 

التطور التاريخي لوسائل االتصال واملجاالت التي يشملها التطور«)2(.

لقد مكنت التكنولوجيا املجتمعات اإلنسانية املعاصرة من إرساء شبكة اتصال عاملية 
لتبادل املعلومات على نطاق كوني بواسطة شبكة االنترنت التي عملت بدورها على تكريس 
احلضارة  مجال  في  اليوم  الباحثني  بعض  ويبشر  الشاملة«.  االلكترونية  »القرية  مقولة 
االلكترونية بوالدة الفضاء املعلوماتي اجلديد ومن بني هؤالء »جون بري بارلو« أحد ابرز 
علماء املستقبليات الذي أصدر إعالنا باستقالل املجال السبرنتيقي)3( موجها حلكومات 

العالم)4(. 

أن  درجة  الى  واملعلوماتية  االتصال  مجال  في  املعلوماتي  للتطور  األهمية  بلغت  وقد 
أصبحت فيها هذه التكنولوجيا توظف بفعالية وأهمية في الشؤون االستراتيجية والعسكرية 
للدول الكبرى، فكثير من الزعماء األمريكيني يعتبرون التحكم في العالم والسيطرة عليه 
هذا  رويتكوف«)5(في  »دافيد  كتب  وقد  واالتصالي.  املعلوماتي  التفوق  على  يقومان  إمنا 
الصدد مقاال بعنوان »في مديح اإلمبريالية الثقافية« يتنبأ فيه بقيام إمبراطورية أمريكية 
تقوم على أساس االتصال وهو يعبر عن هذه الوضعية بقوله: »بالنسبة للواليات املتحدة 
يتعني أن يكون الهدف املركزي لسياستها اخلارجية في عصر اإلعالم، هو حتقيق الفوز 

في معركة تدفق املعلومات على النطاق العاملي«)6(. 

وفي السياق نفسه أجرى كل من »جوزيف نياي« مساعد وزير الدفاع األمريكي السابق 
و»وليام أونس« نائب رئيس اللجنة املشتركة لقادة أركان اجليش األمريكي سابقا، دراسة 
هامة يؤكدان فيها قوة الواليات املتحدة األمريكية املتفوقة في املجال املعلوماتي، فالواليات 
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املتحدة كما يرى الباحثان مؤهلة أكثر من غيرها من البلدان لتسيير الثورة املعلوماتية عن 
أنظمة  تطوير  على  املعاصرة ساعدت  التكنولوجيا  أن  الباحثان  ويبني  اإلعالم)7(.  طريق 
حديثة تعمل على التحكم في مختلف امليادين مبا في ذلك ميدان التجسس على العالم 
ومن أمثلة ذلك النظام االلكتروني الذي ابتكرته الواليات املتحدة للمراقبة)8(، وهو نظام 
العمليات  كل  مراقبة  وعلى  والعسكرية،  املدنية  الهاتفية  املكاملات  كل  التقاط  على  قادر 
اجلارية في مجال شبكات التواصل االجتماعي واالنترنت، والبريد االلكتروني، ويستهدف 
هذا البرنامج أسرار الدول واألشخاص والشركات، وقداعترفت الواليات املتحدة )9( بوجود 
هذا النظام وطمأنت الدول األوربية بان نظام املراقبة يوظف في التجسس على الدول 
املعادية فقط وهو تابع لوكالة األمن القومي، ويعمل بواسطة األقمار الصناعية وكابالت 

بحرية)10(.

فالعوملة كظاهرة تاريخية لم تظهر فجأة بل هي نتاج تطور تاريخي بعيد األمد وقد 
نتجت عن تبلور أفكار فلسفية سابقة واستطاعت اليوم أن ترتقي إلى درجة تتفق فيها مع 
التغيرات احلادثة في هذا العصر، وهي تستند بالتالي إلى منهج معني تخاطب به الناس، 
املصادر  تشكل  مجتمعة  العناصر  وه��ذه  أهدافها،  حتقق  لكي  معينة  وسائل  وتستخدم 

الفلسفية خلطاب العوملة. 

طبيعة اخلطاب الذي يسوقه اإلعالم في زمن العوملة:

تتبنى العوملة اخلطاب الذي يسوقه اإلعالم اجلديد، وشعاره املعروف: اكذب ثم اكذب 
ثم اكذب حتى يصدقك الناس، وهو خطاب مملوء بالتناقضات التي تتطلبها لغة املصالح 
كما تريدها الدول الكبرى املهيمنة خطابا يروج للفكر اللبرالي باعتباره مذهبا رأسماليا، 
ينادي باحلرية املطلقة في امليدانني االقتصادي والسياسي، حيث ينظر إلى الفرد بوصفه 
احملور الرئيسي لفكرة الليبرالية، الن احلرية وفق هذه الرؤية ترتبط بالفرد، وتلك هي 
التركيز  يكون  العشرين حيث  القرن  الثاني من  النصف  التي عرفت في  املركزية  الفكرة 
فالليبرالية  اإلنسان من كل سلطان خارجي)11(.  تعني حترر  التي  والفردانية  الفرد  على 
تشكل مذهبا اقتصاديا وسياسيا وهي تشكل في جوهرها النظام احليوي الذي تستند 

إليه العوملة)12(.

فالليبرالية تقوم في جوهرهاعلى مرتكز احلرية وهي تتضمن فكرة فرض قانون العقل 
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وفعاليته، وهذا يعني أن غياب العوائق اخلارجية غير كاف لوجود احلرية، وهذا يعني أن 
خطاب العوملة يتبنى في جوهره الدعوة للقطيعة املستمرة مع املاضي، بكل ما ينطوي عليه 
التقليدية،  القيم واألخ��الق واألع��راف  التمرد على  من ممارسات سلفية، كما يدعو إلى 
اجتماعية كانت أم نظماً وضعية، وهذا يعني أن هذا اخلطاب يتبنى الضرورة االستهالكية 
والتركيز علىالشهوات، وعلى معالم الفطرة البشرية، والسعي في مادية بحتة ال يحدها 

حد، بل اإليغال في الغريزية بدياًل عن النشاط املعرفي بصورة مطلقة.

يحاول هذا اخلطاب فرض الكونية من منظور العوملة والعمل على تصغير العالم في 
صورة القرية الكونية، وهو ما يعني نفي الدولة، وتأسيس عالم بدون دولة أو وطن أو أمة، 
فالعالم الذي يريده هذا اخلطاب هو عالم املؤسسات والشبكات العاملية. أما الوطن أو 

األمة فهو الفضاء املعلوماتي واملواقع التي تضعها شبكات االتصال. 

ويضاف الى ما تقدم أن اإلعالم املعاصر يسوق خطابا ايديولوجيا يعبر عن هيمنة 
القوى الكبرى على بقية العالم، متخذا من شعار البقاء لألقوى منهجا للتعبير عن سياسة 
هذا التفوق. وتأتي سيطرة الواليات املتحدة األمريكية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا لتصب 
في هذا السياق اعتمادا على الدور الذي تقوم به أكادمييا من خالل مفكرين وكتاب أمثال 
فرنسيس فوكوياما، وميلتون فريدمان، وإعالميا من خالل دور اإلعالم الكبرى )صحافة، 
تلفزيون وسينما( باإلضافة الى دور االنترنت في الترويج لإلنتاج األمريكي عبر مختلف 
الصفحات اإلعالمية. ونستخلص من ذلك كله أن اخلطاب العولم ينظر إلى اإِلنسان على 
أنه كائن مادي ويتعامل معه بعيداً عن ميوله الروحية واألخالقية، داعيا إلى الفصل بني 

االقتصاد وبني األخالق)13(. 
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القيم اجلديدة لإلعالم في زمن العوملة:

لقد روج اإلعالم العوملي قيماً أخالقية جديدة تختلف عن القيم األخالقية التقليدية 
التي تشترك فيها اإلنسانية، وأعطت لهذه القيم املبررات الفلسفية لتسييد مبادئها وبسط 

هيمنتها. وميكننا أن نتناول هذه القيم وفقا لعدة مجاالت أهمها

1 - في مجال االقتصاد:

ال ميكن جوهريا اختزال االقتصاد الى ما هو »مادي« فحسب كما يرى بعض املفكرين. 
»اذ ال الربحية وال االستهالك غايات في حد ذاتها كما أن دعمها ليس الهدف النهائي 
آللية العرض والطلب فاالقتصاد يخدم كل أنواع القيم في حياة اإلنسان« وهدفه النهائي 
يدمر  فانه  التطوير،  االقتصاد هذا  يستهدف  لم  ما  وإذا  املتكامل.  اإلنسانية  تطوير  هو 
نفسه على االجل الطويل. إن سوءات االقتصاد هنا ليست في طبيعة االقتصاد ذاته وال 
عندما  ولكن  نوعيتها.  حياته وحتسني  تطوير  في  االنسان  يحتاجه  الذي  بالنمو  ترتبط 
يؤدي هذه النمو في ظل العوملة، إلى هيمنة الشركات الكبرى على املقدرات املالية العاملية، 
والى إفقار ملعظم سكان هذا الكوكب فإنها تصبح ال أخالقية وعندما تدفع باملزيد من 
البشر الى الشارع، حيث ال عمل وال مأوى، وال طعام فإنها تكون أيضا ال أخالقية. »فهذا 
التقديس النتشار العالقات السلعية، الذي يشكل ماهية نظامنا االقتصادي، أي البحث 
الدائم عن الربح.. ال يتوافق مع القواعد االجتماعية، فجني املال من اجل املال.. يخالف 

اخلير العام)14(. 

2 - في مجال السياسة: 

يواجه »املجتمع الدولي« مشكلة التالزم املفترض بني األخالق والسياسة الذي دعت إليه 
فلسفة روسو وكانط. إن النموذج الذي يقدمه املجتمع العاملي سواء من خالل مؤسساته 
اليوم  لنا  تبني  األخ��رى،  العالم  إلى شعوب  املهيمنة  دوله  أو  الكبرى،  أو شركاته  الدولية 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كيف يتنكر هذا النموذج ملبادئ حقوق اإلنسان، وكيف 
تنقلب الدول على عهودها، ومواثيقها، وكيف حتتمي خلف قوتها، وكيف تغض البصر عن 
يلخصها  التي  السياسية  السلوكيات  الى  وهكذا  هناك..  عنه  الدفاع  وتدعي  هنا  الظلم 
شعار »الكيل مبكيالني« التي تتّذمر منها دول عربية وإسالمية كثيرة عندما تريد توصيف 
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السياسة االمريكية في الشرق األوسط. ولن اضرب األمثلة عن فقدان هذه األخالقيات 
في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فالوقائع أكثر من أن حتصى حول االنحراف األخالقي 
تبرير  في  القضية  ه��ذه  ح��ول  الغربي  العالم  وملعظم  املتحدة،  وللواليات  املتحدة  ل��ألمم 
حتميل  وف��ي  اإلسرائيلي  اجليش  به  يقوم  عما  النظر  غض  وف��ي  اإلسرائيلية،  اجلرائم 

الطرف الفلسطيني دائما« مسؤولية ما يجري من تعطيل التفاوض.

3–في املجال االجتماعي: 

أصبحت ظاهرة الفساد منذ العقد املاضي من أهم الظواهر اخلطيرة فياملجتمعات 
الذي يرجعه  الظاهرة  الرئيس وراء شيوع  النظر عن السبب  املعاصرة وبغض  اإلنسانية 
الدولة  شرعية  تراجع  إلى  آخ��رون  ويرجعه  العام،  األخالقي  ال��وازع  إلى ضعف  البعض 
كتجسيد للمصلحة العامة بعد ما فقدت سيطرتها الكلية في زمن العوملة، وذوبان القيم 

اجلماعية التي ينشدها األفراد في البحث عن الفائدة واملصالح األنانية واخلاصة.

 وقد بيّنت بعض الدراسات في هذا الصدد)15( أن املجتمعات اإلنسانية احلديثة تشهد 
تراجعا« أخالقيا« كبيرا يشجع على الفساد واتساع مجاالته. وأبرز مظاهر هذا التدهور 
ومخاطره يتمثل في تضخم ظاهرة الفردية بأشكالها كافة، والتداعيات التي جنمت عنها 
من االنكفاء على احلياة اخلاصة واالبتعاد عن اآلخر، وعدم االهتمام بالتضامن االجتماعي 
واالستغراق في الذاتية، وما يبنى على هذه الفردية من أفكار أو فلسفات تقوم على نفي 
أي حق للمجتمع في التدخل في شؤون الفرد وفي حياته اخلاصة، وتكمن املفارقة هنا 
في أن العوملة وحدت العالم من جهة فجعلته قرية كونية صغيرة، أي مكانا صغيرا من 
دون حواجز بسبب الدور الذي لعبته وسائل االتصال في التعرف إلى العالم وشعوبه عن 
كثب. ومن ثم دفعت هذه العوملة الناس، الى العزلة واالنطواء بسبب تضخم الفردية التي 

اشرنا إليها. 

لقد روجت ثقافة العوملة ملواقع القمار على االنترنت التي يتوقع ان تصل إيراداتها في 
األعوام القليلة املقبلة إلى نحو ستة مليارات دوالر، فتجارة املخدرات والسجائر، واألدوية 
الفاسدة، وقطع الغيار غير املزيفة، واأللبسة التي مت تزوير ماركاتها، والسيارات املسروقة، 
لليد  املنظم  التهريب  إضافةإلى  الدعارة،  شبكات  عمل  وترويج  منها،  الفخمة  خصوصا 
العاملة عبر احلدود، كل هذه األمور أصبحت معلما من معالم احلضارة الغربية، وتبني 
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الدراسات في هذا السياق أن جتارة األسلحة غير املشروعة والتهريب بأنواعه كافة تدر 
مبالغ ضخمة سنويا.. ويقدر صندوق النقد الدولي حجم تبييض الرساميل بني 2 و5% 
او  بلد كإسبانيا  ق��درات اقتصاد  ي��وازي  العاملي، أي ما  القومي  ال��دول  من إجمالي ناجت 
فرنسا مثال.. وتصل إيرادات معتمدي تهريب اليد العاملة من الدول الفقيرة الى االحتاد 
تقل جتارة  وال  دوالر)16(.  مليارات  و4   3 بني  ما   – االنتربول  تقارير  بحسب  األوروب��ي- 

الدعارة أهمية في اقتصاد اجلرمية منذ انهيار جدار برلني في بداية العقد املاضي.

4 - في مجال الثقافة: 

إن املفاهيم والقيم التي تبثها الثقافة ليست مباشرة في معظم األحيان، وإمنا حتصل 
بالتراكم البطيء، بحيث يشعر اإلنسان مبرور الوقت، أن مفاهيمه قد تبدلت، وأن القيم 
التي يحملها جتاه قضايا كثيرة قد تغيرت. فثورة االتصاالت التي جعلت للتجارة بعدها 
العاملي هي التي حملت القيم اجلديدة والعادات واألفكار، وهي التي ساهمت في تغيير 
عادات الناس وأذواقهم واجتاهاتهم. إن التدهور األخالقي يبرز جليا« في املجال الثقافي 
كل  في  ثابتة  مساحة  والعنف(  )اجلنس  »الثنائي«  ويحتل  والقيم،  السلوك  مستوى  على 
وسائل االتصال القدمية واحلديثة بأشكالها املختلفة، وقد حّذر الكثير من اخلبراء من 
أخطارها، وتصاعدت الشكوى من أثارها في أنحاء العالم كافة، مبا فيها دول الشمال 
نفسه. فإذا تأملنا املخاطر الناجمة عن الترويج للجنس وللعنف بعيدا عن كل الضوابط 
األخالقية وحتى املنطقية أدركنا حجم املخاوف التي حتيط بعاملنا اإلنساني كله، من جراء 

هذا التهميش الذي تتعرض له القيم األخالقية. 

الفكر والفلسفة:

جند أرباب العوملة مفكريهم لترسيخ معتقدات وهمية تسعى لتحطيم الروح الفكرية 
على  الرأسمالية  واملبادئ  القيم  بانتصار  وبشروا  الثالث  العالم  مفكري  لدى  والفلسفية 
والتقني،  والعسكري  املادي  تفوقهم  السائدة، وقد استغل األمريكان  حساب كل األنظمة 
ليفرضوا منطا فكريا يقوم على مبادئ املنفعة واحلرية والفردية ويروجوا لثقافة غربية 

متتدح الفكر الليبرالي. وتعمل على تأسيس عالم دون دولة، أو وطن أو أمة)17(. 



أ. د عبد القادر تومي

305

التسويق اإلعالمي لقيم العوملة: دور اإلعالم في التضليل الثقافي

)2
01

5(
ف 

ري
خ

 - 
بر

فم
نو

ر/
وب

كت
ر/أ

مب
بت

 س
ي -

ثان
 ال

دد
لع

- ا
ير

نو
وت

د 
نق

التاريخ:

الهوية  تتأثر  القدمية،  املفاهيم  في  النظر  أع��ادت  التي  السريعة  املتغيرات  ظل  في 
للتاريخ  جديدا  تفسيرا  تفرض  التي  العوملة،  مقتضيات  تفرضه  مبا  للشعوب  التاريخية 
يتناسب مع أطروحات العوملة)18(. وبديهي أن يتأثر التاريخ العربي واإلسالمي لرياح العوملة 
الذي  االستعماري  التاريخ  مع  معركته  العربي  امل��ؤرخ  يصف  لم  الذي  الوقت  في  العاتية 
والتحريفات  األكاذيب  على  اعتمادا  للمحتل  والتعميري  احلضاري  بالدور  يتبجح  مازال 
التي تضمنتها بعض الكتابات التاريخية، وإذا كان التاريخ االستعماري قد عمل على تشويه 
الهوية الوطنية للشعوب بعد ما متكن من اختراقها، فها هو التاريخ الكوني، الذي حتمله 
العوملة، يحاول جتاوز هذه الهويات وإلغاء خصوصياتها. وأعتقد انه سينجح في مهامه 
مادام املثقف العربي ال يزال قابعا في الهامش، واملستهلك ملنتج اآلخر فضال عن صراعه 

مع ذاته لتحقيق هويته وبلورته لنظرته للمستقبل. 

ويتحدث أحد الباحثني في التاريخ العربي في عصر العوملة فيقول: »تخضع مصادر 
املعرفة في نظام العوملة لتحكم الشركات التجارية، وهذا يعني أن التاريخ العربي، كجزء 
من نظام املعرفة، يصبح بدوره مجرد سلعة ينطبق عليها من األحكام واإلجراءات ما ينطبق 
على سواها من السلع املادية، فيخضع إنتاج التاريخ العربي بكتبه وندواته وأفالمه لقانون 
التقنية،  والقدرة  امل��ال  متتلك  التي  األجنبية  القوى  على  حكرا  ويبقى  والطلب،  العرض 
وبالتالي لن يصبح بني أيدي أمينة حتافظ على حقيقته وموضوعيته، بل سيصبح ال محالة 
معرضا للتشويه والتحريف والبعد عن احلقيقة، كما يحدث للسلع التي تقوم الشركات 
يبرر  الربح  دام  ما  احلقيقة  استهداف  دون  والباطل  باحلق  لها  فتروج  عنها،  باإلعالن 
الوسيلة، لذلك سيتعرض التاريخ العربي مع سيادة العوملة لتشويه وافتراءات ال تقل عن 
االفتراءات التي لصقت به منذ القرن 19 مع الدراسات االستشراقية، وسيستقبله الغرب 

بهذه الصورة املزيفة ألن تأثير اإلعالم وقوة وسرعة نفاذه ال يخفى على أحد«)19(. 

الفنون: 

تركز ثقافة العوملة على ثقافة الصورة أكثر من ثقافة املكتوب ومبا أن الصورة تكتسي 
سلطة رمزية قوية على صعيد اإلدراك الثقافي العام، فإن النظام السمعي-البصري يصبح 
املصدر األقوى إلنتاج القيم وتشكيل الوعي والوجدان، على اعتبار أن » الصورة هي اليوم 
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املادة  إنها  بالعالم.  اإلنسان  وعي  إنتاج  نظام  اجلديد،  الثقافي  للنظام  السحري  املفتاح 
الثقافية األساس التي يجري تسويقها على أوسع نطاق جماهيري: وهي تلعب في إطار 
العوملة الثقافية الدور نفسه الذي لعبته الكلمة في سائر التواريخ الثقافية التي سلفت فال 

حتتاج الصورة دائما إلى املصاحبة اللغوية كي تنفذ إلى إدراك املتلقي«)20(.

اللغة: 

ال يختلف اثنان في أن اللغة التي فرضت وجودها وانتشرت بسرعة فائقة هي اللغة 
االجنليزية، »فحوالي ثلث سكان العالم يستخدمون اللغة االجنليزية«)21(. ويعود السبب في 
ذلك إلى قرون االستعمار االجنليزي، ودور اإلعالم في الترويج لهذه اللغة، باإلضافة إلى 
استخدام هذه اللغة في مختلف احملافل الرسمية التابعة للمنظمات الدولية. وقد صاحب 
واسع  نطاق  على  األمريكية  االستهالكية  والقيم  للثقافة  انتشار  االجنليزية  اللغة  انتشار 
خاصة األغاني واملوسيقي األمريكية التي دفعت الشباب لتعلم اللغة االجنليزية وهي األداة 

املوصلة للقيم الغربية مادامت اللغات األخرى لم يستطع أصحابها منافسة هذه اللغة. 

العادات والسلوك: 

تسعى العوملة أيضا إلى تسطيح الوعي، فهي ترسم »حدودا« أخرى غير مرئية حتددها 
إخضاع  فيتم مبوجبه  والسلوك،  والنفس  األخالق  على  الهيمنة  العاملية قصد  الشبكات 

النفوس والتشويش على نظام القيم وقولبة السلوك. 

اخلامتة:

في اخلتام نستخلص أن اخلطاب العوملي وظف إعالما ايديولوجيا وسّوق قيما عوملية، 
والقيم  العوملة  بثقافة  الثقافات  فاستبدل  ألفكارهم  وروج  للمعوملني،  عالية  خدمة  وقدم 
الوطنية بالقيم الكونية، والهدف تكريس نوع معني من االستهالك املعرفي يشمل ما يطلق 
عليه املفكر املغربي محمد عابد اجلابري »ثقافة االختراق«، وتُستغل هنا وسائل االتصال 

على مختلف أنواعها في تعميم السلوكيات الغربية على غيرها.
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