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  قواعد النشر يف جملة املقدمة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية
ت اإلنسانية واالجتماعية مفتوحة جلميع الباحثني من اجلامعات الوطنية جملة املقدمة للدراسا

  .اجلزائرية، واجلامعات الدولية
تنشر البحوث املكتوبة باللغة العربية واألمازيغية واإلجنليزية والفرنسية، يف مجيع االختصاصات 

  .اإلنسانية واالجتماعية
، يرجى من الباحثني راج الةعلى حتكيم وحترير وإخومن أجل تسهيل عمل الساهرين 

   :بالقواعد التالية االلتزامالراغبني يف نشر حبوثهم العلمية 
 .أن يتسم البحث باملوضوعية واجلدة، خاليا من األخطاء اللغوية واملطبعية -1

أن ال يكون البحث قد سبق نشره بأي شكل من األشكال، وأن يلتزم صاحب البحث  -2
 .فوق مع البحث، موقّع من طرف صاحبهوذلك بالتزام مر ،بعدم نشره

أن يكتب البحث جبهاز احلاسوب على وجه واحد من الورق، يبدأ مبلخص بالعربية أو  -3
 ).أي يف آخر البحث(األمازيغية، وآخر بلغة أجنبية، ووامش آلية ائية

على  ، ونسخة ورقية مصفّفة)(CDعلى قرص مدمج يرسل البحث يف نسخة رقمية  -4
صفحة من مقاس  20، على أن ال يزيد عدد صفحاته على )Word( يفأحدث إصدار 

A4 صفحات 10، وال يقل عن. 

للهوامش، أما  10و، يف املنت 16، حجم Traditionnel arabicيصفّف البحث خبط  -5
يف  11ويف املنت،  14حجم  Times new romanبالنسبة للغة األجنبية فيكون خبط 

 .اهلامش

 .ال ترد إىل أصحاا، سواء نشرت أم مل تنشرالبحوث اليت تصل الة  -6

يف ختضع البحوث اليت تصل الة إىل التحكيم قبل نشرها، وحتتفظ هيئة التحرير حبقّها  -7
 .عدم نشر أي حبث دون إبداء األسباب، وتعترب قراراا ائية

أمهية  ترتيب البحوث يف الة ترتيب موضوعي وفني وال يعبر بأي حال من األحوال عن -8
 .البحث، أو مكانة الباحث

وال يعبر بالضرورة عن ما ينشر بالة ال يعبر إالّ عن الرأي الشخصي لصحاب البحث  -9
 .وجهة نظر الة
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نسانية خنبة من أساتذة كلية العلوم اإل بفضل اهللا سبحانه وتعاىل ورعايته استطاع

النشر، هذا املولود اجلديد املوسوم والكتابة و بأن تبعث إىل عامل البحثواالجتماعية 
املقدمة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية والذي نتمىن حنن أسرة حترير الة أن : بـ

من الكلية بكل أقسامها ومن اجلامعة كل الباحثني والطلبة مع  مهزة وصلكون ن
ماعية من واالجت اإلنسانيةكل املهتمني بالدراسات بووخارجها وملا ال من خارج الوطن، 

خالل املقاالت والبحوث واملداخالت اجلادة واجلديدة وبكل اللغات العربية واألمازيغية 
  .وكذا اللغات األجنبية وخاصة اإلجنليزية والفرنسية

وإننا إذ خنرج هذا املولود العلمي إىل الوجود ال نستأثر به على أحد وال ندعي 
تنا احملترمني وطلبتنا األعزاء إىل احتضان نا بل حنن من خالله ندعوا أساتذملالكمال يف ع

. جملتهم من أجل ترقيتها وتطويرها وحتسينها، وذلك بأعماهلم ومالحظام وانتقادام
ليكتمل العمل اجليد ويشارك فيه اجلميع، خاصة وأن الة ستترعرع يف بيئة حماطة 

ين واملعروفني على كل بالكثري من الكفاءات املتنوعة االختصاصات، ومن الباحثني اجلاد
  .املستويات

حتتاج إىل الرعاية من أبنائها مجيعا، وقد حاول بعض األساتذة أن إا لبنة جديدة 
يسهروا على إخراجها يف هذه احللّة املختارة شكال أما من حيث احملتوى فإننا مجعنا 

ليت أشرفت بعض املداخالت اهلامة واحملكمة واملختارة من بعض امللتقيات الناجحة وا
  .عليها الكلية ووعدت األساتذة بإخراجها يف العدد األول من جملة املقدمة

فها حنن عند وعدنا نرتقي بكالمنا ونرقيه إىل إصدار جديد يساهم يف تطوير 
  .الكلية ويساعد األساتذة على متابعة مسارهم العلمي والطلبة على دعم أعماهلم

الة مقبولة وطنيا ودوليا ويف خدمة  لذا نرجو من اجلميع أن يساعدنا لتكون
  .العلم والعلماء
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  ملخص

المركزي في  موضوع الصورة وهو الموضوع  تتناول هذه الورقة
بحوث االتصال اليوم؛ حيث أن أحد أهم مصادر تشكل الصورة الذهنية لدى 

يعود لوسائل اإلعالم وما  باإلنسانل ما يجري في البيئة المحيطة األفراد حو
والواقع، أن تشكل الصورة يبدو أكثر تعقيدا؛ إذ تسهم فيه . تقدمه من معلومات

في عصر التسويق للصورة  إننا. منها تختلف درجة تأثير كل عوامل متعددة
سواء في مجال  بهالذهنية المرغوبة لجعل اآلخرين يثقون بنا ويتقبلون ما نقوم 

  .وذلك تنظيم عبر حمالت اإلعالم بشكل ممنهج  االقتصاد أو السياسة

وذلك  تستعرض آليات تشكل الصورة لدى المتلقين إن هذه المداخلة
 إلىوالنظر  والتفوق العنصرية تمجد  ديولوجياتيأتمليها  معينة عبر أجندات

   .ختالففي اال عدائية ال تعترف بحقه  نظرة دونية اآلخر المختلف

كالقنوات   الثقيلة منها والسيما وفي هذا الشأن تلعب وسائل اإلعالم
 األلفية مطلع مع  الفضائية اإلخبارية العابرة للحدود واألوطان والتي تكاثرت

والترويج لصورة الشرق المتوحش  السيطرة أحكامحاسما في  دورا الثالثة
  .المنقذ اإلنسانيوالغرب 

عوب األرض تعرضا واستهدافا لوسائل من أكثر ش المسلمون ويعد
صراع  في إطار ادكاء حده وذلك والحدود لألوطان العابرة اإلعالم

  .واالستمرار في الفكر االستشراقي الحضارات
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  مقدمة

قليم، البيئة، اإل :في كل المجاالت تنوعبال اإلسالميالمجتمع  يتسم
 درجة، والعرقي الطائفياالنتماء  ،االقتصادي، الوضع االجتماعيالتنظيم 

 .السياسي السائدالتخلف، النظام 
بين  صراعمظاهر اليشهد ويجمع الباحثون على أنه انتقالي؛ حيث 

بين  التبعية،، بين الوطنية والوحدةوقوى  فتيتبين قوى الت الحداثة،و صالةاأل
فضال ، بين قوى متناقضة توترفي حالة وهو بذلك . الخ.. .الغيبيةو العلمنة

 .على الصعيد الخارجيالغرب مع م اصدحالة من ال عن كونه في
لفئة  اإلسالمي المجتمع العربيوبمعايير التصنيف على سلم التنمية، ينتمي 

في المجالين البشري واالقتصادي، تنمية لتحقيق  سعىيو دول المتخلفةلا
الواضحة في العالم  هر التخلفاظمأهم لعل و .بحسب ما لكل بلد من موارد

  :المياإلسالعربي 

  .التبعية واالعتماد على تصدير المواد األولية: على الصعيد االقتصادي  - أ

الفقر في الوقت الذي يملك انتشار ظاهرة : على الصعيد االجتماعي  -  ب
مهمة السيما الطاقة النفطية باإلضافة إلى تهميش المرأة  العرب ثروات

  .وتفشي البطالة وسط الشباب
األنظمة واالتجاهات ف :اطية على الحكمسيطرة أنظمة سياسية غير ديمقر –ج 

  .)1(إدارة الشأن العامالشعب في  كالسائدة ال تشر

رسمت خاللها  والمسلمين اإلسالموقد كتب الكثير في الغرب حول 
 العصور صورة مننفسه  االستشراق يحرر لمو صورة نمطية سلبية،

 غلبأ في نظر تغيير دون جوهرها في ظلت التي إلسالمعن ا الوسطى
 الوضع هذا الغربية اإلعالم وسائلاليوم  خدمتسوت اليوم حتى المستشرقين

 .اإلسالمي للعالم المتردي الوضع وبين كدين اإلسالم بين فتخلط
واإلسالم  الشرق تناول عند الغربيينأغلب المثقفين  لدىوتعد الكتابات 

 . العالم هذا عن السلبية الذهنية للصورة امتداداً
المعاصرة تم توظيف تلك الصورة النمطية  اإلعالمل ومع انتشار وسائ

 اإلسالمتشكل ظاهرة االسالمفوبيا، أي الخوف من  إلىالسلبية ما أدى 
 "صدام الحضارات"وكتاب  .خطرا يجب التخلص منه والمسلمين واعتبارهم

ويدعو للصدام  وهو موقف يزرع الكراهية. يلخص هذا الوقف"غتنتونغ لهي"
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 إلىمعادية للغرب وتسعى  أيديولوجياارهم يحملون مع المسلمين باعتب
  .أحداث الحادي عشر من سبتمبر توظف كحجة لترسيخ تلك الصورة. تدميره

  كيف تتشكل؟و فما المقصود بالصورة النمطية؟

 استخدم العشرين القرن من الثاني النصف بداية مع :النمطية الصورة - 1
 لكن، تمؤسسابال عالقة له كمصطلح Imageالذهنية  الصورة مصطلح

 .واإلعالمية السياسيةاألنشطة في  استخدم نأ لبث ما
اآلخر  عن الذهنية الصورة صنع مؤثرات أهموسائل اإلعالم  عتبرتو
 .المختلف
 النمطية الصورة مصطلح مصطلح الذهنية لصورةا يرادفو

"Stereotype"  ال اإلعالمية المصطلحات معجمها يعرفالتيtereotype 
 واألغنيات واألساطير واألمثلة الحكم مثل، للجماهير تركةالمشبالرموز 

 )2(. لدى الناس معينة أشياءحول  نها التصوراتأ أي، الشعبية
 في النمطية الصورة عن الذهنية الصورة اختالف الدراسات وتحدد

 :هما مهمتين نقطتين
 أما النسبي، بالثبات نها تتسمأ ذ، إتغييرها يمكن الذهنية الصورة نأ - أ

  .تغييرها الصعب فمن التغيير تقاوم فهي ورة النمطيةالص
 عكس سلبية الغالب في فهي، متحيزة النمطية الصورة تكون ما غالباً  -  ب

 .سلبية أخرى ظروف فيو ،إيجابية أحيانا تكون التي الصورة الذهنية
 الدولي السلوك دراسات حقل إلى الذهنية الصورة مفهوم دخل وقد

 النمطية الصورةب االهتمامخالل  من، الثانية العالمية بعد الحرب خاصة
 ما شعب تسري على التي الثابتة الشائعة السمات بأنها توصف التي القومية

 على والتي تصاغ جماعية عقيدة شكل تأخذ والتي، آخر شعبطرف  من
 في بالتبسيط تتسم متعصبة بأفكار تأثراً موضوعي، أو علمي غير أساس

 ذلك نإف، الذهنية الصورة منا جزء النمطية ةالصور وكون. لآلخر تصورها
 الصورة مفهوم أن إذ، نمطية صورة هي ذهنية كل صورة إن يعني ال

  . وأشمل أوسع الذهنية

 إذ توجيهية، بوظيفة بل إخبارية بوظيفة النمطية الصورة تقوم وال
 عبر المناقشة موضوع األحداث أو األشياء أو الناس إلى تصنيف توجهنا
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 مصطلحات عبر المقترحة بالطرق نتحرك أو لكي نشعر مقصود رغي إفشاء
  .معان المصطلحات من هذه تحمله وما التصنيف

ليست كل الصور التي يملكها الفرد عن عالمه قد تشكلت عن طريق و
فهناك صور تحدد مواقف األفراد وسلوكهم سابق على . الخبرات الشخصية

 تنشئة والثقافة التي ينتمون إليها،التجربة، أي أنها تشكلت لديهم عن طريق ال
في اللغة العربية هناك و .stéréotype هي ما يطلق عليه الصورة النمطيةو

أوتو " كمرادف للصورة النمطية، وقد عرفها "المستبقات "من يستخدم مفهوم 
أحكام سابقة على التجربة، أي أنها " على أنها "  Klinebergكلينبورغ 

ردود الفعل تجاه شخص أو شيء ما، بشكل مجموعة من العواطف ومن 
وقد تكون المستبقات إما . سابق لكل تجربة حقيقية وبالتالي غير معتمد عليها

  ).3(" إما سلبية، كما تتصل بعدد كبير من األشياء المختلفة و إيجابية

والذي "  Lexique d'information communication"وورد في معجم 
لفرنسيين المتخصصين في االتصال، أن الصورة ألفه مجموعة من الباحثين ا

نوع من األفكار الجاهزة أو األحكام المسبقة، أنها في الغالب "النمطية هي 
جماعية متجذرة في عمق التصورات، وهي مستمرة، وهي تصور مبسط 

ويعود ذلك في العموم لقلق يكون قد مر به الفرد إزاء ما يمكن أن . لآلخر
   ).4(" ب الوصول إليه يكون غريبا عنه أو صع

وما يالحظ على هذا التعريف، هو أن الصورة النمطية، لها خلفية 
إلى أنه في عالم غير " أوتو كلينبورغ " وعلى هذا األساس يذهب . جماعية

متجانس، تظل الصورة النمطية موجودة دائما، أي أنها توجد حينما يكون 
  .هناك الغريب أو المختلف

هذه الفكرة إلى ما أسماه "  Reuter ورویترEmbrée آمبري"وقد طور 

   ).5(" كراهية المختلف"

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن كراهية المختلف تنشأ عن الفروق 
القيم قد ينشئ صورا من سوء التفاهم و الثقافية، حيث أن الفرق في العادات

  .يساعد على خلق التعادي المتبادل

ة تعلم المواقف السائدة، وتؤكد وتلعب وسائل اإلعالم دورا في عملي
 Salterوسالتر Berlsonبيرلسون " ذلك الدراسة التحليلية التي قام بها 

فقد قام هذان الباحثان " للمبتكرات الخيالية المنشورة في المجالت األمريكية، "
في ثماني  1943وعام  1937قصة نشرت عام  198بتحليل كمي لمحتوى 
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غيرها في الواليات المتحدة، ودلت النتائج مجالت هي المقروءة أكثر من 
على أن الطريقة التي يتصور بها األمريكي مختلفة جدا عن الطريقة التي 
يعرف بها أحد أفراد جماعة األقليات، أو الجماعات األجنبية، وعلى الجملة 
كان هؤالء األخيرين يوصفون على طريقة المحنطات السائدة عنهم، بحيث 

وما شقيا كبيرا، واألسود كان دوما جاهال مضحكا في أن اإليطالي كان د
وبحسب هذين . جهله، واليهودي خبيثا محتاال، وااليرلندي سريع الهيجان

الباحثين أن هذا النوع من األدب من شأنه أن ينمي ميل القراء إلى أن يعزو 
يجعلهم يشعرون كما لو أنهم و األقليات صورا، محنطةو للجماعات األجنبية

   )6(". ا البرهان على وجود هذه السمات المحنطة اكتشفو

من خالل هذا يتبين أن هناك استخدام لمصطلحين في مجال الصورة، 
   .وهما الصورة الذهنية والصورة النمطية

، فعادة ما تكون رديئة وغير كاملة وغير "تعميم"فالصورة النمطية هي 
فعملية التفكير . متوازنة ومتحيزة، وتمنع تكوين صورة صادقة أو واقعية

معينة سائدة  نفسها تنطوي على التجريد واالختيار والتركيز على خصائص
أو جوانب معينة تالئم أفكار الفرد المسبقة، أي أن عملية التفكير نفسها 

   )7(. تنطوي على بناء أو تكوين صور نمطية

إنما هي بمثابة و عن الواقع، الصور النمطية ليست مؤشرات صحيحةف
  .مبادئناو قيمناو تقييم لما نراه على ضوء تحيزناو أحكام

ال بد أن نعترف أن لوسائل  :تأثير وسائل اإلعالم على تشكيل الصورة –2
اإلعالم تأثيرا هاما، سواء أكانت معلومات الفرد عميقة أو ضحلة، واسعة أو 
ضيقة ؛ حيث أننا نحصل على المعلومات عن الناس والمشاكل واألحداث 

 .أن التعرض لها يزيد حتما من معلومات الفرد إذسائل اإلعالم، أساسا من و
ساعات  6ومن المعروف أن األفراد يخصصون في المتوسط ما ال يقل عن

يوميا لوسائل اإلعالم، ومن المؤكد أن تعرض الفرد يوميا لهذه الوسائل 
  )8( .خالل االنتخابات، يجعله يأخذ قدرا كبيرا من المعلومات منها ويحتفظ بها

أصبحت وسائل اإلعالم الوسيلة األساسية التي تقدم التفسيرات إلى وقد 
وبالتالي فإنهم . الناس خصوصا أنهم يبنون أفكارهم عن واقع لم يشاهدوه فعال

يبنون المعاني أو الصور عن الحقائق االجتماعية أو المادية من خالل 
راء والمواقف فالفرد يحصل على المعلومات واآل. التعرض لوسائل اإلعالم

فهو . التي تساعده في تكوين تصور للعالم الذي يعيش فيه من وسائل اإلعالم
أن " ويلبور شرام " ويرى . يعتمد عليها في التعرف على الواقع المحيط به
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عالمه مصدرها وسائل عن من الصور التي يبنيها اإلنسان % 70حوالي 
د بما يتعرض له من هذه اإلعالم الجماهيري، حيث تعد احتماالت تأثر الفر

تلعب المعلومات التي تتناقلها وسائل اإلعالم وخاصة تلك والوسائل كبيرة، 
التي تتصف باالستمرارية، دورا في تكوين معارف الجمهور وانطباعاته 

مع الذات والغير إلى تشكيل الصور  –ربما بعد مناقشتنا  –وتؤدي في النهاية 

   )9(. اسالذهنية التي تؤثر في تصرفات الن

وتقوم وسائل اإلعالم بدور كبير في مجال صنع الصور لدى الجماهير 
إلى الحد الذي يشعر فيه المتلقي أنه التقى فعال بالشخصيات التي تتناولها هذه 

وهذه األخيرة لم تعد أدوات لنقل المعلومات فحسب وإنما أصبحت . الوسائل
وتسهم وسائل . الفكرية أدوات لتوجيه األفراد والجماعات وتكوين مواقفهم

  ) 10(". بيئة الرأي العام " تكوين ما يسمى و اإلعالم بشكل أساسي في خلق

إن وسائل اإلعالم تقوم بتبسيط المعارف الجديدة وتقدمها للجمهور في 
جرعات سهلة الهضم لعدم قدرة أي فرد على مالحقة السيل الجارف من 

  . االتصالالمعلومات التي تصله عبر وسائل 

وسائل اإلعالم تساعد "أن " الرأي العام"في كتابه " والتر ليبمان"ويرى 
في بناء الصورة الذهنية لدى الجماهير وفي كثير من األحيان تقدم هذه 
الوسائل بيئات زائفة في عقول الجماهير وتعمل على تكوين الرأي العام من 

  ) 11( ".خالل تقديم القضايا التي تهم المجتمع 

على التأثير المتراكم للمعلومات " والتر ليبمان"خرى ركز وفي دراسة أ
التي تنقلها وسائل اإلعالم في رسم الصور السياسية لعامة الناس في فترة 

أن وسائل اإلعالم هي التي تبني القضايا وتحدد الشخصيات، "وزعم . االنتخابات
ك هذا وتقوم بتلك الوظيفة على فترة طويلة، وبالتالي يكون من الصعب إدرا

وغالبا ما يتم هذا التأثير بشكل غير مباشر من . التأثير ورؤيته على الطبيعة
خالل تهيئة المناخ السياسي ورسم الصور الذهنية لألحزاب والمرشحين، 

  .)12("وبالتالي تؤثر وسائل اإلعالم في النهاية على أصوات الناخبين 

ئل اإلعالم بهذا ولعل هذا ما يفسر التساؤالت التي ظهرت حول قيام وسا
هل يحدث التباين بين الواقع والصور التي ترسمها وسائل اإلعالم : الدور منها

بتأثير تقنيات العمل، أم يحدث بتأثير ضغوط تحدد سياسة النشر؟ ومن هم 
  دون من وجود هذا التباين بين الواقع والصور التي ترسمها وسائل اإلعالم ؟ يالمستف
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أنها تحريف وتجاهل  األفكارمناقشته لهذه خالل "دنيس ماكويل "يرى و
هادفة أو مقصودة، تجد لها  اأدوارلها  للحقائق، وهو بذلك يؤكد على أن

   )13(. صدى في النظرية الوظيفية

  :وتوجد الكثير من العوامل التي تهيئ وسائل اإلعالم لهذا الدور منها

هار، حيث أسهمت االنتشار الواسع، وقدرتها البالغة على االستقطاب واإلب - 1
الحديثة في مد واتساع نطاق تغطية وسائل اإلعالم  االتصالتكنولوجيا 

بمختلف أشكالها، كما أسهمت في تغيير شكل وأسلوب عملها عموما 
  .والتلفزيون خصوصا

 االجتماعيةأوقات األفراد، ومنافستها الشديدة للمؤسسات  السيطرة على - 2
    .األخرى في مجال التأثير الجماهيري

إيقاع العصر الحالي الذي يتسم بالسرعة من ناحية، وبعزلة األفراد عن  -3

  ) 14(. بعضهم البعض، مما يجعلها مصدر للشعور بالمشاركة وعدم العزلة

وقد أشارت عدة دراسات إلى أن وسائل اإلعالم تنجح في تكوين 
صور ذهنية إيجابية أو سلبية وبشكل نمطي في ظروف محددة، و انطباعات

سيما حينما تكون لدينا معلومات مسبقة عن الموضوع، وحينما تجمع كل وال
أنه  "جيهان الرشتي"وترى . الوسائل على تقديم صور معينة نمطية ال تتغير

من األيسر على وسائل اإلعالم تقديم الصور النمطية، بينما يصعب عليها 
  . تعديل أو تغيير هذه الصور

في تقديم الصورة النمطية،  ويرى البعض أن دور وسائل اإلعالم
ميل األفراد إلى التصنيف النمطي لألشخاص واألشياء من حولهم، و يتوافق

  : لما لهذا التصنيف من وظائف نفسية

يحقق هذا التصنيف للفرد، قدرا كبيرا من اقتصاد الجهد بما يقدمه من أطر  - 1
إمعان عامة جاهزة، تكفل له التعامل مع اآلخرين والتنبؤ بسلوكهم دون 

  .النظر في خصائصهم الفردية
يضيق من نطاق الجهل في التعامل مع اآلخرين، وذلك لما يقدمه من معرفة  - 2

  .مسبقة بما يمكن أن تكون عليه صورة اآلخرين خالل تعاملهم معه
عملية التصنيف بما تتضمنه من تعميم واختزال، إنما تحقق هدفا أساسيا من  - 3

   )15(. اإلنسانية بوجه عام األهداف التوافقية للمعرفة
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وعموما، فإن عمل وسائل اإلعالم في رسم الصورة لدى األفراد، ال 
فالفرد المتابع لوسائل اإلعالم . يكون بمنأى عن العوامل االجتماعية األخرى

يتموضع في بيئة اجتماعية معينة، بمختلف مكوناتها التي من شأنها التأثير 
التي تلقاها، دور االتصال الشخصي في  بما في ذلك طبيعة التنشئة عليه

حياته، طبيعة المكون الثقافي وأثره في شخصيته وبالتالي في سلوكه، إلى 
ومن هنا، فإن . غير ذلك من العوامل التي تلعب دورا أساسيا في حياة الفرد

تكوين الصورة لديه ال يمكن أن يكون بأي حال من األحوال ناجما عن 
م األهمية البالغة لهذه الوسائل في الوقت الحالي، وسائل اإلعالم فحسب، رغ

فهي . كما أن طبيعة الصورة المكونة تحكمها هي األخرى عوامل متعددة
ليست دائما سلبية كما أنها ليست دائما إيجابية وهي ليست دائما نمطية ؛ 
وإنما يتوقف هذا على الكم المعرفي الذي يمتلكه الشخص حول موضوع ما 

وفي حاالت أخرى، حيث ال يكون لدى الفرد ). سلبيا  أو ابياإيجسواء كان (
معلومات عن موضوع أو شخصية أو شيء ما تصبح وسائل اإلعالم 

  . المصدر األساسي لتكوين الصورة لديه

وهنا يجب أن نميز بين عمل وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم 
عايات في الوسائل الد"، أن "ديفيد ميرمان سكوت"الجديدة، حيث يزعم 

فقد كانت صالحة . السمعية والمكتوبة ال تعمل كما يجب في الوقت الحاضر

  .)16("موجودا  اإلنترنتعندما لم يكن 

بغض النظر عن كونها تقليدية أو حديثة،  عالم،وسائل اإلدور  ويختلف
حسب نمط الحياة االجتماعية التي تتواجد بها، فهي في المجتمعات المتخلفة 

منها أن تعمل على تقديم صورة مرغوبة لسياسات التنمية حتى ينخرط  ينتظر
فيها الناس وبالتالي فهي تحث على التغيير، بينما في المجتمعات المتقدمة 
تركز أكثر على الضبط االجتماعي من أجل إعادة إنتاج المجتمع، أي أنها 

  .) 17( تحث على االستقرار

 الذهنية الصورة صنع في إلعالما وسائل تستعملها التي األساليب أما

 الطرق إحدى هيو للمعلومات اإلعالم وسائل على القائمين توجيه :فهي
 الحكومة هم القائمون وهؤالء، اآلخرين عقول في الصور في تكوين المؤثرة
 يناسب ما المعلومات من يختارون الذين اإلعالم في وسائل الحاكمة والنخب
  .وتوزيعه نشرهن ويريد ما ال ويخفون متهاهتماما
 في تصب التي األخبار بانتقاء اإلعالمية المؤسسات تكتفي الو

 وتحريفه نفسه الحدث تلوين إلى تلجأ بل، أخرى وتتجاهل حقائق مصلحتها
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 تعمد هو الخبر وتلوين .القائم الوضع ويفسر لمصلحة يعرض أن أجل من
 إلى ورهبد التلوين هذا ويؤدي .آخر وجه وإخفاء منه خاص وجه إبراز

  .أذهان المتلقين في األحداث عن خاطئة ذهنية صور تكوين
تكرر ت التي الرسائل أن إلى اإلعالمية والبحوث الدراسات نتائج وتشير

 نهاإف ،التكرار هذا من الناس يمل ال ولكي. غيرها من أكثر الفرد يتذكرها
 التحميواجه المسلمون و. مختلفة بأشكال نفسه تنويع المضمون إلى تلجأ

 .سياسية دوافع وراءها تقف منظمة
السينما والتلفزيون  تعد :الصورة النمطية عن المسلمين في اإلعالم الغربي –3

السينما، ف. في تكوين الرأي العامالتي تساهم  عالم الرئيسيةمن وسائل اإل
منذ بدايتها في أوائل هذا القرن، أثرت تأثيرا كبيرا في صورة العرب في 

أو تثبيت أو ترويج الصورة والقوالب  نشر صورة جديدةالغرب، وذلك ب
والصورة الرئيسية التي حاولت السينما ترويجها . الذهنية القائمة أصال

شعبيا في العشرينات عن العرب، هي رقص هز البطن والسرقة 
الصورة الرومانسية، كان هز البطن صورة لصيقة مقترنة والقرصنة و

" مصر الصغيرة " بالعرب، السيما في مصر، في عدد من األفالم مثل

  . )18() 1923" (رقصة النيل"، )1920( "الراقصة المصرية"، )1920(

أكثر األفالم رواجا وأكثرها تأثيرا على العموم، والتي ساعدت على  غير أن
يقول لويس جاكوبز ). 1921" (الشيخ " ومانسية الطابع، فيلم جعل صورة العرب ر

  : فيلمهذا العن نجاح 

مل والحيرة التي سادت بعد الحرب العالمية األولى، طلب أكثر في فترة خيبة األ" 
فسارعت األفالم إلى تقديم بدائل للحياة وذلك على شكل . الناس الهروب من الواقع

  . ة بديلة وروعة بصرية باهرةروايات متطرفة وكلها تقدم قناع

في الثالثينات واألربعينات، شهدت الفترة ظهور موضوع جديد يصور العرب 
  . ريطانيينبالو الفرنسيين" األبطال " أوغادا غامضين يقاتلون 

، فقد غدت اهتماماالدينية  –ك شهدت المواضيع السياسية والسياسية لكذ
موضوعا مركزيا ألفالم  اإلسالمسيحية والحرب الدينية والمغامرات التي تزج بالم

، الذي يصور )1935" (الصليبيون"وأشهر فيلم في هذه الفترة، هو فيلم . عديدة
العرب المسلمين وهم يقاتلون المسيحيين في القدس، ويظهر الفيلم كذلك ريكاردو 

حارب فيها المسيحية " لترا، وهو يقاتل صالح الدين في فترة جقلب األسد، ملك أن
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ين بصورة دوجرى في هذا الفيلم تصوير صالح ال )19(،"كله  اإلسالمها ضد كل
  . العظيم اإلسالمحسنة بصفته سلطان 

درين ومتعصبين اتجار رقيق وغو وظهرت صورة العرب كأوغاد
، والذي اقتبست قصته من )1939" (الريشات األربع " ومتعطشين للدماء في فيلم 

  . في السودانالمصرية  (Kitchener)حملة كتشنر 

فكانت . عن العرب هي التي سادت سينما األربعينات النزواتبيد أن صورة 
الليالي "، و)1944" (علي بابا واألربعين حرامي"، و)1941" (لص بغداد " أفالم 
، من بين )1947" (البحري السندباد" ، و)1945" (ألف ليلة وليلة"، و)1942) (العربية
عرب في إطار من المكائد والمطاردات في الصحراء التي صورت ال النزواتأفالم 

والمعارك والبساط الطائر والجن والخيول المجنحة، وهي تضاهي، بطريقة خيالية، 

  )20(. تقليد المستشرقين البريطانيين في القرن الماضي

التي كانت في و نزواتال عنإن الصورة الرومانسية المبالغ فيها 
لم تختف أبدا، بل أفسحت المجال إلى صورة  عينات قد تضاءلت، ولكنهاباألر

والقسوة " البدائية : "جديدة سيئة وغير متعاطفة في الخمسينات والستينات مثل
" الخروج"، وفيلم )1949" (سيف في الصحراء"إن فيلم  .ضد اليهود

(Exodus))1960(هما نموذجيان في هذا الصدد، ويصوران العرب ، "
العرب " الخروج " يظهر فيلم . إسرائيليد لدولة وتهد" ارهابيين "و" كمتخلفين

من أجل " تقاتل " ويظهر شخصيات يهودية وهي . بصفتهم أعداء اليهود
ك أن يشين ليحاول الفيلم كذ. العرب" اإلرهابيين " القضية اليهودية وضد 

الذين يظهرون بعباءاتهم المهفهفة كعالمة " اإلرهابيين " " المتخلفين " العرب 

  )21(". عربي نازي " كما يشير الفيلم إلى أن العرب كانوا بقيادة . رهمعلى تأخ

لكن فيلم و بالعرب كان أقل في الستينات، ةومع أن عدد األفالم الخاص
 ،)1962" (لورنس العرب" مع فيلمين رائجين آخرين هما " الخروج " 
 .ة العرب في تلك الحقبةور، أسهمت كثيرا في رسم ص)1966" (الخرطوم "و

بقيادة زعيم ديني متعصب " كمتعصبين " يظهر العرب " الخرطوم " ففي فيلم 
فضال عن ذلك حاول الفيلم أن . هم يقاتلون الجيش البريطانيو هو المهدي

العرب الذين أظهروا " عدم انسانية " و "قسوة " و االنجليز" إنسانية " يبين 
  . حملة رماح متوحشينو كتجار رقيق

كان من أكثر األفالم رواجا ومنه استمد " ونس العرب ل" ويبدو أن فيلم 
والصورة . كثير من الناس في الغرب ما يحملونه من صورة عن العرب
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" ، و"نمط الحياة البدوية " يروجها هي و األساسية التي أراد الفيلم أن يظهرها
 أن يتحدوا أو" البدو " االنجليز من خالل لونس الذي لواله لما استطاع " تفوق 

ذوي و يظهرون كمحاربين شرسي القسماتويكسبوا المعركة ضد األتراك، 
أما الموضوع الذي يتراءى في . أنساق غريبة من القيم تختلف عن نسق اإلنجليز

  . لذين يسعون وراء المنفعة ويفتقرون إلى المبدأاالفيلم فهو عن الحكام العرب 

لى شاشات من الجدير بالذكر هنا أن عددا من األفالم قد عرض ع
التلفزيون التي قدمتها السينما للمشاهدين األمر الذي كان أتاح لكثيرين في 

تشكيل صورة في أذهانهم و الغرب فرصة مشاهدتها وتكوين آرائهم بموجبها
  " الخرطوم " و "لورنس العرب " عن العرب، والسيما بمشاهدة فيلم 

البدوي منها صورة : الصور عن العرب أوتظهر في التلفزيون أسو
اآلخذ بالثأر، القاسي، الجبان، المنحط، المهووس، إلى صورة المبتز بواسطة 

يقول . النفط، تلك هي لألسف الصورة المعروضة باستمرار على المشاهدين
أن تكون عربيا في أمريكا السبعينات تعني أن تكون أداة سخرية : "شاهين.ج

رة المعادية للعرب تظهر فالصو )22(".، بخاصة التلفزيون اإلعالمفي وسائل 
مثال (البرامج التي يتم التعرض فيها للعرب  –إن لم نقل في كل  –في معظم 

على ذلك برنامج، كانون، والمرأة االلكترونية، ومالئكة تشارلي، يوم واحد 
إذا رغبنا ) في كل مرة، والفتاة األمريكية، والقرصان، وفيغاس، والمحترفون 

  . شعبيةالبرامج  أكثرفقط في ذكر 

، مثال، يظهر العرب (Vegas)" فيغاس" وفي المسلسل التلفزيوني 
أحد هؤالء الشيوخ األشرار يمتلك دارا . كشيوخ أشرار، جبناء، وأغنياء

 .الشر كما أنه خامل وقبيح تمشتركا مع أحد حرسه، وهو أيضا عليه سما
يقول بالقتال مع الشيخ، و) توني كرتيس ( يهدد أحد الجنود النظاميين و

خيرة دامت سبعة أيام فقط، وهذه لن تذوم أكثر من الحرب األ: " لصديقه

  )23(.، وهكذا تتعزز صورة عدم الكفاءة العسكرية" بضع ساعات

  . أظهر المسلسل كذلك الثراء الفاحش والحريم، وكلها صفات منسوبة إلى العرب

بين وتستمر العروض التلفزيونية في تقديم صورة خاطئة عن العرب كمهر
مثال يجرى الحط "  Cannonكانون" ففي مسلسل . وبدائيين وأنذالوقتلة وخاطفين 

حداها، يركز إوفي . من شأن العرب كمنتقمين، فاسقين، في جميع الحلقات
ومع ثبوت براءته في . القتلو المسلسل على طالب عربي متهم بتهريب المخدرات

الطالب لفرع الرياضيات، وهو  النهاية، فإن الحلقة تجد في الوقت ذاته أن معلم
ن هذا المسلسل يوحي هنا بطبيعة العرب أوواضح . يضا، كان هو المجرمأعربي 
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: ن الطالب أو المعلمين أم رجال األعمال أو األمراءمسواء أكانوا  اإلجرامية،
  . فالعرب مجرمون بالوالدة وال يسعهم إال أن يسلكوا سلوك المجرمين

يوم واحد في  "مسلسل فكاهي رائج عنوانه  ومرة أخرى نجد العرب، في
، يصورون كأغنياء متخلفين، يحاولون شراء البالد، أما النساء فمتخلفات "كل مرة 

  . يسكن بيت الحريم ويرجمن حتى الموت إذا ارتكبن الزناو محجباتو كذلك،

ولكن أكثر األفالم التلفزيونية التي ظهرت عن العرب تهجما وتشويها هو 
إن اسم الفيلم ذاته هو تعزيز لصورة القرن السادس ".The Pirateقرصان ال" فيلم 

وموضوعه عبارة عن تجميع ألسوأ الصور التي ". كقراصنة " عشر عن العرب 
مثل الثراء الفاحش والسخف والقسوة ( لها المرء عن العرب ييمكن أن يتخ

سالم وتعدد رهاب والطبيعة الرجعية لإلنسانية والجبن واإلوالتخلف وعدم اإل
  ). الزوجات عند العرب 

" المعدة لألطفال مثل  ويسود تشويه الصورة العربية كذلك في البرامج
 يصور العرب كقتلة وتجار رقيق"  نطرازا" ففي ". الطبال الصغير " و" طرزان 

  .للصبيان السود عبيدا كباعةو قتلة للرجال والنساء السودو

عالم األخرى، عن تقديم صورة لقد عجز التلفزيون، كسائر وسائل اإل
  .سالم بشكل متسقموضوعية عن العرب واإل

أظهر جاك شاهين، في بحثه عن بث القوالب الذهنية عن العرب، وقد 
وبخاصة السعوديين والفلسطينيين، في األفالم الوثائقية في التلفزيون 
األمريكي، كيف أن بعض األفالم الجديدة التي عرضت على الشاشة الصغيرة 

 ن الصوراهناك قد صدمت الرأي العام األمريكي، ألنها تناقضت مع خز
ويضرب مثال بما أنتجه ".إرهابيين " ن بصفة كونهم يينالسيئة، عن الفلسطي

باعتباره " فزع في أرض الميعاد " نيوز، .سي.بي.مالكولم كالرك للـ أي
الذين منهم فيلما ناجحا جدا عن سبب انتماء صغار الفلسطينيين إلى الفدائيين 

من يتولى أحيانا مهمات عسكرية انتحارية يعلم أنه لن يعود منها حيا، ويوثق 
شاهين كذلك ما تعرض له كالرك من تهديد من بعض الفئات من الرأي 

  .األمريكي بسبب فيلمه هذا، بما في ذلك تهديده بالقتل

 نييالفلسطينلقد كان كارل مدركا، كما يقول شاهين، للصورة المهيمنة عن 
  .في الواليات المتحدة" إرهابيين " بصفتهم 

على أن هذا الخرق الجزئي في التلفزيون األمريكي لم يظهر إال بعد 
وقد أظهر كل من . 1977، وبخاصة بعد زيارة السادات للقدس في 1973حرب 

، في تفحصهما للصور (Schneider)ستيفن شنايدر و (Bagnied)ماكده باغنيد 
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ها السادات وبيغن، كيف قدم التلفزيون األمريكي السادات البصرية التي أحدث
التغيير في طريقة تعامله مع "بصورة حسنة، فتزامن التغيير في تغطيته مع 

سرائيل، وإن هذا التغيير بحد ذاته ال يقدم برهانا على أي تغيير ملحوظ في إ
 ،د عاصيوقد أيد هذه النتيجة كذلك مرا )24(".لهجة التغطية عن الشرق األوسط 

الذي وجد في دراسته لتغطية الشرق األوسط في السبعينات أن مصر قد حصلت 
  . على تغطية متعاطفة أكثر من بقية الوطن العربي 1979في 

هو العودة إلى و ثمة تطور حديث مثير لالهتمام في التغطية التلفزيونية أالو
مصالح و غربيةال الديمقراطيةر على يخطو القديمة كدين بربري اإلسالمصورة 

تسويغه و (Islamophobia)هذه الفوبيا من االسالم و هذا الهلع إبرازيجري و الغرب
  . اإلسالميةعة العقوبات يالخمينية لشر) الممارسة (  من خالل

المسيحية، رجوعا و الحرب األهلية في لبنان تقدم كحرب بين االسالمو
د أظهر ادوارد سعيد في قو إن كانت بلبوس حديث،و إلى المنازعات القروسطية

الحالية  اإلعالمسائل و كيف عززت )25(، " اإلسالمتغطية " كتابه المعنون 
 عن طريق تغطيتها للرهائن األمريكيين اإلسالمالفوبيا من و صورة الهلع

سالم مسؤوال عن اإل اإلعالمهو يجادل كذلك كيف جعلت وسائل و .للخمينيو
 ا من آثار ضارة على المجتمعات الغربية،ما رافقهو أزمة الطاقة،و سعر النفط

  . الجاري في الوطن العربي مسؤوال كذلك عن كثير من االضطراباتو

التغطية و العروض الوثائقيةو وكما قلنا فإن الكثير من هذه األفالم
الفيلم  ابريطانيا، أمو االخبارية تظهر في كل من الواليات المتحدة األمريكية

. الذي عرض على قناة أي" Death of Princess موت أميرة" البريطاني 
فوبيا من و ما هو موجود أصال من هلع ا، فقد غد1980ريل فأ 9قي يوم .تي

لقد سبب الفيلم توترا و .(Arabophobia and Islamophobia) اإلسالمو العرب
يرها فالسعودية، إذ سحبت األخيرة سو في العالقات بين الحكومتين البريطانية

ألنه يعطي و ،لإلسالمحتجاجا على الفيلم الذي هو بنظرها إهانة من لندن ا
ن األسرة المالكة ؤوشو صورة مغلوطة عن المجتمع العربي عموما،

ن أشخاصه ليس وثائقيا صرفا أل( و ،"وثائقي خيالي " الفيلم هو و .خصوصا
 عن إعدام مشهور ألميرة سعودية شابة عن سوء تصرفها مع) من الممثلين 

إن . يتضمن ذلك نقدا لألسرة المالكة السعوديةو الذي اعترفت به،عشيقها 
" حقيقة " عن  ثهو يبحو –بنظري  –مخرج الفيلم، أنتوني توماس، قد ردد 

 عرافاألو القيم بإظهارهذلك و عدام األميرة مفاهيم التفوق الثقافي الغربي،إ
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 ،ز، ناشسالم بشكل غريب، قاسعة العقوبات في اإليشرو العادات العربيةو
  . بعيد عما يألفه المشاهدون الغربيونو

العرب هما في الواقع من " نسانية إعدم " و "العربية " القسوة " إن 
كان أحد األفالم الذي قدم و .المواضيع المتكررة في التلفزيون البريطاني

 Raid on)" ينتيبيإغارة على "ر االهتمام هو ييث تقويما مقارنا لإلرهاب
Entebee)  )كان الجمهور يشاهد ) 1981أكتوبر،  18في، . تي.ناة أيق ،

وغندا، أفي  "ينتيبيإ "في الغارة على مطار اإلسرائيلية" البطولة " طيلة الفيلم 
حيث كان الفلسطينيون يحتجزون رهائن مدنيين الفتدائهم ببعض الفلسطينيين 

لسطينيين كان الفيلم دعائيا، إذ أنه عرض الف. إسرائيلالمسجونين في سجون 
 نسانيين من ناحية،إغير و قساةو "قتلة " و ال يرحمون،" كإرهابيين " 

 )26(.بطوليين من ناحية أخرىو ديمقراطيينو سرائيليين كإنسانيينعرض اإلو
سواء أكانت طريقة االختطاف التي لجأ إليها الفلسطينيون لجذب انتباه الرأي و

ما يبررها أم ال، فإن الفيلم لم  العام العالمي لقضيتهم المنسية هي طريقة لها
الفلسطينيين للطائرة، ثم إنه لم يظهر كيف جرح  يتطرق لسبب اختطاف

ض الرهائن في عببل ، ال المختطفون الفلسطينيون، اإلسرائيليونالمغاوير 
  "  اإلنقاذعمليتهم البطولية في "

، بصورة "كمتخلفين " الجديدة / وجرى تعزيز صورة العرب القديمة 

 A )" تدعى غولدا  امرأة" سي بعنوان .بي.ية، في فيلم عرضته قناة بيضمن
Woman Called Golda)  قد عرض في قسمين، و الفيلم،و .1982في نوفمبر

السابقة، عن طفولتها في  إسرائيلرئيسة وزراء  "رمائيغولدا  "هو عن حياة 
 ضيرهاتحو إسرائيل، روسيا آنئذ، حتى دورها في تأسيس السوفيتياالتحاد 

لو أنه فعل و الفيلم ال يرمي إلى الحط من شأن العرب،و للحرب مع العرب،
تثبيت ثورة معينة عن و ترويج ما يرمي إلى ذلك في حاالت عديدة، بقدر

 بصفتهم عاملين مجدين، ال سيما الرواد، ناإلسرائيليي الزعماءو اسرائيل
امت بالدور سمعة أوسع، إذ ق قد كسب الفيلمو بصفتهم محبين للسالم،و

لذلك فقد شاهد الصورة و قبل وفاتها، " انغريد برغمان" الرئيسي فيه الممثلة 

  )27( .المتفوقة لالسرائيلين جمهور أكبر من المعتاد

من الواضح أن العالم ة العربي بواجه تحديا ثقافيا حقيقيا لقلب صورة و
 ثقافية يةإستراتيجضبط   عليهو ،العربي التي هي صناعة استشراقية خالصة 

  " السيد يسين "  يقول تقوم كما
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العرب  إسهام تكون هي أساس عربية مبادرة حضارية على بلورة
المعاصرين في حوار الحضارات الذي سيأخذ أحيانا شكل صراع 

أحد أسباب تشويه صورة  هو يضيف أن غياب هذه الرؤيةو .الحضارات
نقنع برد الفعل على  فنحن. العالمية اإلعالمفي وسائل  المسلمينو العرب
  )28(". الفعل صورتنا ألننا النملك تشويه

تعرضه للقنوات التلفزيونية ويتضح للمواطن العربي من خالل 
تي لو تلك اأعن القوى التي تحرك األحداث،  الفضائية الوافدة حقائق كثيرة

منها يكتشف أن الدور السياسي و ،ورا مهما في القرارات السياسيةدتلعب 
  . عربية في السياسة الدولية هو دور عابرمة اللأل

اإلرهاب و في أعمال التخريب كما أن الوطن العربي يظهر في الغالب
إذ .خبار االنجازاتأعن و خبار التقدمأيغيب العرب عن و .المصادماتو والحروب

  ). 29(  "يرى العرب أنفسهم عبر هذه القنوات في مواقف غير مرغوب فيها 

  

  :الصةخ

 في الغرب تطورهاو المعاصرة بفضل انتشارهاإلعالم ا أن وسائل
تعمل  استباقية؛ حيث بحروب للقيام  التبريرو الهيمنة كأداة من أدوات تستخدم

 الصورة النمطية السلبية عن السالم الرأي العام عبر تعزيز تهيئة على
 .الشرق إلى خالل رحالتهم مائتي سنة المستشرقون قبل التي شكلهاو المسلمينو
  .من الكراهية اليوم عناصر جديدةإليها  أضيفت هذه الصورة النمطية لعلو
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  :الملخص

، 2001الحدي عشر من سبتمبر  أحداثلقد عرفت الساحة العالمية منذ 
في استحداث زخم من  - ية تحديداالغرب –اإلعالمبروزا واضحا لدور وسائل 

  .متعصب، متطرف، نتحاريإ، سالمويإ، كاإلرهابيالمصطلحات 

 اإلسالمعن  ما جعلها تلعب دورا هاما في ترويج صورة محددة سلفا
غير  إعالميةمما أسفر عن ظاهرة ؛المسلمين ذات مضامين ودالالت سلبية و

لوقوف على أهم سياقات ا ؛ معخلفياتها و تستدعي البحث في مسبباتها مألوفة
 اإلسالمعن  معينة الغربي الذي أنتج صورة نمطية ياإلعالمالتناول 

 .المسلمين ترسخت لدى فئة واسعة من الرأي العام العالميو
  

Abstract : 
Since the events of the September 11th, 2001; the international 

scene witnessed a significant role of the media. The role of the 
occidental media was significant in creating new concepts and terms 
as: terrorist, Islamist, suicidal, extremist, fanatic...etc. The major role 
played by the occidental media was to promote for a negative 
prejudgement about Islam and Muslims. The outcome of this attitude 
was an uncommon phenomenon in the field of media that makes of 
the research in its causes and origins a necessity. 

Taking into consideration the major contexts suggested by the 
occidental media, the research should take into consideration the 
stereotype created about Islam and Muslims which dominated  the 
international public opinion. 
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  : مقدمة

 م2001شكلت الفترة التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
نقطة تحول مركزية خاصة فيما تعلق باللغة ، بالنسبة لإلعالم الغربي

، ياإلعالمالمتداولة التي تمثل نقطة انطالق هامة بالنسبة للعمل  يةاإلعالم
بالتالي فهي و، في نفس الوقت هي خاضعة للعديد من التأثيرات المحيطة بهاو

حيث أفرزت أحداث ، ليست بمنأى عن التطورات الحاصلة في النسق الدولي
على  الحادي عشر من سبتمبر تدفقا ملحوظا للعديد من المصطلحات الجديدة

، المتطرفين، اإلنتحاريين، اإلسالماوية، اإلرهاب: ي مثلاإلعالمالوسط 
 باإلسالم -تعسفا -اسقاطهاو تم ربطها إذ، األصوليين، المتعصبين

مما شكل تحديا جديدا لمدركات الرأي العام العالمي حول حقيقة ، المسلمينو
حثية لإلجابة عن قد جاءت هذه الورقة البو ية الوافدة ؛اإلعالمهذه السياقات 
  :اإلشكالية التالية

 بصورة اإلسالم) السلبية(ية الغربية اإلعالمما عالقة السياقات 
  المسلمين؟ و

  :و لإلجابة عن هذه اإلشكالية تم تقسيم الدراسة وفقا للخطوات اآلتية

I. مقاربة مفاهيمية نظرية للدراسة. 
  .مفهوم السياق :أوال
  .مفهوم نظرية السياق :ثانيا

II.  السياق ببعض المفاهيم ذات الصلةعالقة. 
  .مدخل اإلتصال عبر الثقافات: العالقات العامة الدولية :أوال
  .الغربي اإلعالمبيئة : الصورة الذهنية  :ثانيا

III.  ية الغربية حول اإلسالماإلعالمفحص لبعض السياقات 
 .المسلمينو

  .رؤية تحليلية: سياق اإلرهاب :أوال
  .الغربو ين اإلسالمب:سياق صراع الحضارات  :ثانيا

  . خاتمة
I. من المفاهيم المتشعبة" السياق"يعد : مقاربة مفاهيمية نظرية للدراسة ،

ظروف متباينة؛ ما و المرتبطة بالعملية االتصالية التي تجري ضمن بيئات
لذا جرى تخصيص هذا .تطور المفهومو من شأنه التأثير على طبيعة

في حين أن العنصر الثاني  ولاألالمحور لدراسة مفهوم السياق في العنصر 
سيختص بدراسة هذا المفهوم من حيث ارتباطه ببعض المفاهيم ذات الصلة 

  .والمسلمين اإلسالموالمؤثرة في صوغ صور محددة مسبقا عن 
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  مفهوم السياق :أوال
أسلوبه الذي و تتابعه" سياق الكالم" :"المعجم الوسيط" حسب: السياق لغة  

هما و لكسرة السين" ياء" "الواو"فقلبت ، "سواق:"  أصل السياقو 1يجري عليه
  .مصدران من ساق

، أي ما تتابع، ما تساوق" :" لسان العرب"في " ابن منظور"حسب و
السياق  2.حالة: السياق، المتابعة كأن بعضها يسوق بعضا، المساوقةو

التي  Linguistic Contextالبيئة اللغوية "بأنه  يعرف ):Context(: اصطالحا
كونه عبارة عن تموضع معنى  إلى إضافة*  3"جملة أوبكلمة عبارة ...حيط ت

  4) كلمة أو جملة ، لظاهرة( لغوي 

جملة العناصر " السياق في كونه " يةاإلعالمالموسوعة " كما تحدد 
شخصية : من هذه العناصرو المكونة للموقف الكالمي أو للحالة الكالمية

الظواهر االجتماعية ذات و العواملو، فيتكوينهــا الثقاو السامعو المتكلم
حالة : مثل، السلوك اللغوي لمن يشارك في الموقف الكالميو العالقة باللغة

أثره في النص الكالمي في و مكان الكالمو الوضع السياسيو الجو
  5..."اإلغراء أو الضحك، األلم، المشتركين كاإلقناع

التي تحمل المعنى يتعين اختيار الكلمات ، في المجال الصحفيأما 
أو ، ضحايا أبرياء: مثل، ليس الكلمة البراقة الفارغةو، المراد إيصاله للمتلقي

معان و ية بصفة عامة تحمل قيماإلعالمفالمخرجات  6...اعتداء صارخ
. مجتمعو كأفرادما المعنى الذي تسوقه لنا و ماذا تقول؟ كيف تقول؟، كثيرة

، ثقافيا، عاطفيا، سيكولوجيا، ثر بهاالطرق التي نتأ إلىفالمعنى هنا يرجع 
ألن كل مادة لغوية قد  7.اإلعالمفكريا عن طريق مخرجات ، وفيزيائيا 

 أومكونات سياقية أو اجتماعية أو دينية و خلفياتو توضع ضمن اعتبارات
 تتواصل مع السلبي في الفكر، قد توحي بمفاهيم سلبية، ثقافية معقدة للغاية

مما قد يسهم في توظيفها . حتى الثقافة بالنسبة للفردو في السلوكو في الحياةو
فالتوظيف السلبي قد يحصل *...حاالت مرفوضة في ثقافة معينة إلى لإلشارة

  8.بدون وعي أو دون انتباه

 إن السياق هو البيئة االجتماعية التي تمدنا بقواعد أحكام التفاعل معها
كل ذلك يؤثر في و، شخاصاألو الزمانو تمثل البيئة االتصالية في المكانو

ال يمكن فصل السياق االجتماعي أو و، حتى لو لم نع ذلك، عملية االتصال
  9..."السياسي أو الثقافي على عملية االتصال

مما سبق يمكن استخالص بعض المالحظات الجزئية األساسية التي 
  :يمكن إيجازها في النقاط اآلتية
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  )إيجاباو سلبا(التصالية أن السياق ذو أهمية كبيرة في العملية ا  -
االجتماعي أو و فالسياق الثقافي، العملية االتصالية ال تتم في فراغ -

  . السياسي أو االقتصادي ال يمكن فصله عن عملية االتصال
 10.يةاإلعالمللسياق دور كبير في نجاح أو فشل الرسالة  -

كان اهتمام بعض ، تأسيسا على ما سبق: مفهوم نظرية السياق: ثانيا
 كون أن المعرفة مفاهيم بالدرجة األولى" السياق" ري اللغة بهذا المفهوم منظ

  .11مصطلحات بالدرجة الثانية و

  :فقد اقترح أصحاب هذه النظرية معنى الكلمة يتحدد في العناصر اآلتية

 .استعمالها في اللغة -
 .الطريقة التي تستعمل بها -
 .الدور الذي تؤديه -
المواقف و تتطلب تحليال للسياقات لذا فإن دراسة معاني الكلمات    

معنى الكلمة يتبدل تبعا لتعدد ، والتي ترد فيها أي ما كان منها غير لغوي
عادة ما يتم فهم معاني و ؛12السياقات التي تقع فيها أو تبعا لتوزيعها اللغوي

من خالل ، ية بصفة يومية من طرف ماليين المتلقيناإلعالمالمخرجات 
هو ما يتم تخزينه و، ...مشاهدة التلفزةو، لإلذاعة االستماع، صفحات الواب

نظرا لسرعة تدفق ، الذي ال يتوقف لينتبه للمعاني بدقة، في معارف المتلقي
 K.Ammerلذا فقد اقترح . 13ية التي تصنع تلك المعانياإلعالمالمخرجات 

  :تقسيما ذا أربعة شعب

 .السياق اللغوي  -
 .السياق العاطفي -
 .السياق الثقافي -
 .الموقفسياق  -

ي المعتمد من طرف مختلف اإلعالميمكن من تمييز نوع السياق 
، ترقى لغة المجتمع اإلعالموعليه فإنه بارتفاع لغة ، اإلعالموسائل 

ي يبقى ذو تأثير ال يستهان به اإلعالمبانحطاطها تنحط لغة المجتمع ؛ فدور و
  .14على اللغة التي يكتب بها أو يقدم بها برنامجا

تمكن من إيصال ، ء الكلمات المالئمة يشكل مهمة أساسيةحيث أن انتقا
 هو ما يبقى خاضعا للعوامل الثقافيةو، الرسائل اإليجابية كما السلبية

  .يةاإلعالمالموقفية للغة و العاطفيةو
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II. فنظرا لألهمية المعرفية : عالقة مفهوم السياق ببعض المفاهيم ذات الصلة
المسلمين؛ و ي لصورة اإلسالمعالماإلفي حركيات التناول " السياق"لمفهوم 

يمكن القول أنه من المفيد إيضاح عالقته ببعض المفاهيم المتصلة به بشكل 
حيث تم رصد مفهومين رئيسيين يمثالن محور ، مباشر أو غير مباشر

 اإلعالمبهدف توظيف مضامينها في فحص بعض سياقات ، تركيز الدراسة
م المرتبطة  2001ر من سبتمبر الغربي التي برزت بعد أحداث الحادي عش

 :التي تم تحديديها في ما يليو المسلمين؛و بصورة اإلسالم
  ).مدخل االتصال عبر الثقافات(مفهوم العالقات العامة الدولية :أوال
  ).الغربي اإلعالمبيئة (مفهوم الصورة الذهنية : ثانيا

  مفهوم العالقات العامة الدولية  :أوال
هي " الدبلوماسية العامة"كمالحظة أولية فإن  فاتمدخل االتصال عبر الثقا

التي تمارسها الحكومات مع ، "العالقات العامة الدولية"ـالتسمية الشائعة ل
. 15المجال الذي تنفذ فيه العالقات العامة الدوليةو شعوب الدول األخرى؛

هي تقع بين أساليب االتصال و "الدبلوماسية الشعبية"كما تسمى أيضا 
تي تنتهج من خاللها الحكومات أو األفراد أو جماعات التأثير ال، الدولي

، العامة16اآلراء و بصفة مباشرة أو غير مباشرة التأثير على االتجاهات
  .حتى على قرارات الدولة في المجال الخارجيو

  :إذن فمحور تركيز هذه العالقات هو أشكال االتصاالت اآلتية  
 .أمة بأمة أو جماعة بجماعة التقاء -
 .فرد من دولة معينة بفرد من دولة أخرى لتقاءا -
 .صحافة بصحافة التقاء -
 ...إذاعيةببرامج  إذاعيةبرامج  التقاء -
بوصفها أسلوب جديد للعمل ، يةاإلعالمو البرامج الثقافية -

 اإلعالمفهي الهيئة المسؤولة داخل البلد عن التنسيق بين (السياسي
 )*.ابتكارو فنو فهي علم...الخارجي واإلعالم الداخلي

إال أنه ال بد من اإلشارة إلى أن الوسائل المستخدمة لتنفيذ هذه   
 المؤتمرات إلىإضافة (في مقدمتها  اإلعالمالعالقات العامة الدولية التي يأتي 

هدفها المساهمة ) الدينو الثقافةو رجال العلمو، المهنيةو المنظمات الدوليةو
  .17في تشكيل الرأي العام الدولي

في شقه الخارجي يسعى إلى المساهمة في تشكيل  اإلعالمأن بما و  
 فإنه بمقدوره من خالل عوامل كثيرة ادعاء أفكار، الرأي العام الدولي
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مع تكرار مرتكزات المنطق الدعائي أو تلقينه األمر و معتقدات غير حقيقية؛و
  . 18الذي يؤدي إلى رسوخه في ذهن المستقبل األجنبي للرسالة الدعائية 

هنا ال بد من التذكير بفكرة على قدر من األهمية بالنسبة للفكر الغربي    
 رفض الغرب قبول اآلخر: هيو يةاإلعالمالذي يشكل قاعدة مرجعية للسياقات 

  . اعتباره يمثل مستوى أدنى من الغربي في سلم الحضارة اإلنسانيةو

ة إلى أن هذه النزعة اإلستعالئ" محمد عوض الهزايمة" قد توصل و  
رفض أي حضارة منافسة ، وتنزع إلى رفض اآلخرو، متأصلة في الفكر الغربي

بالقول حول صورتها في العالم  األمريكيةاكتفت السلطات : فمثال .  19لحضارته
دون ..." رائعونو أغنياءو متقدمونو إنهم يكرهوننا ألننا ديمقراطيون:" اإلسالمي

ـاقشة الحرة للتوصل إلى إجابة ية بوظيفتها في إداراإلعالمأن تقوم وسائلها  ة المن
ساعد على تشكيل العالم الذي ، والغربي جلب العـالم إلينا اإلعالمف 20صحيحة

 ية التي تقدم لنا سياقات جاهزةاإلعالمإفرازاته و نعيش في بؤرة تفاعالته
مشحونة تسهم في صناعة صورة ذهنية محددة بشكل استباقي عن كل ما يتعلق و

مما يبرز ضرورة فحص مفهوم الصورة الذهنية في بيئة ، مينالمسلو باإلسالم
  :هو ما سيتم إيضاحه من خالل العنصر اآلتيو، الغربي اإلعالم

عرفت العقود الثالثة . الغربي اإلعالمبيئة :مفهوم الصورة الذهنية :ثانيا
قد ذهب و، Imageاألخيرة اهتماما غير مسبوق بمفهوم الصورة الذهنية 

إلى " صناعة الصورة الذهنيةو اإلعالموسائل :"في كتابه" سلمان صالح" 
 قواعد، القول بإمكانية تطور المفهوم ليصبح علما جديدا له أصول

، غير أن حدود الدراسة غير معنية بمناقشة هذا المفهوم، 21نظرياتو
 يهدف إلبراز هذا المفهوم ضمن، حيث ستقتصر على ذكر تعريف واحد

  .اهتمام الدراسة الغربية محل اإلعالمسائل و

مجموعة :"تعني" الصورة الذهنية "  أنيمكن القول ، على هذا األساس 
اتجاهاته و يبني على أساسها مواقفهو، المالمح التي يدركها الجمهورو السمات

تتكون تلك الصورة عن و نحو المنظمة أو الشركة أو الدولة أو الجماعة
أو عن ، المباشر التصالاطريق الخبرة الشخصية للجمهور القائمة على 

   22..."الجماهيرية االتصاليةطريق العمليات 

دورا هاما في ترسيخ صورة معينة خاصة في  اإلعالمإذ تلعب وسائل   
ففي السابق ، الواسع لهذه الوسائل االنتشارحيث ، الرقمي الحديث االتصالعصر 

أما ، عاما 13التلفاز ، وعاما  38مليون شخص  50استغرق وصول المذياع إلى 
فقد أصبح يستخدمها عدد مماثل من الناس في غضون أربع سنوات  االنترنيت

ية في الغرب بعد أحداث الحادي عشر من اإلعالمإال أن هذه الوسائل .  23فقط
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جاك "انتقلت إلى مرحلة جديدة رأى فيها الكاتب األمريكي ، م 2001سبتمبر 
:" في كتابه Southern Illinoisبجامعة  اإلعالمفي قسم  األستاذ" شاهين

المترجم من طرف ضياء " (الغربية اإلعالمالعرب في وسائل : المخادعون
- عرب(أبحاثه التي دامت أكثر من عشرين سنة دلت أن كلمة "أن ) حجازي
 ..."ربما لم يتعرض لها أي شعب في العالم...تثير ردود فعل عدائية) مسلمين

بالتالي تعرضوا ألكثر و، نمائي أمريكيفيلم سي 900هذا بعد دراسته ألكثر من و
هو ما ترسخ بعمق بعد الحادي عشر من و سلبية؛و التصنيفات النمطية خطورة

الدولي في حد ذاته  اإلعالمفكثيرا ما يعمل ، هذا لم يكن صدفة.  24م2001سبتمبر 
الحصول و الحفاظ على صداقة الصديقو، على تعبئة الكراهية ضد من يراه عدوا

كل هذا يتوقف على أبعاد ، أو تحطيم الروح المعنوية، المحايدينعلى تعاون 
  .25مدى ارتباطه بالتخطيط السياسيو، التخطيط الدعائي

ذلك سيطرة الشركات العابرة للقوميات على وسائل  إلىأضف    
تكريس و، دعمها للوضع الراهنو الغربية من خالل احتكـار الملكية اإلعالم

بوصفهم  ]المسلمينو عن اإلسالم[النمطية الخضوع له عن طريق الصور 
  .  26تهديدا لهذا الوضع

الغربي تحكمه العديد من  اإلعالمإذن يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن   
التي كان لها دور " مفهوم الصورة الذهنية" المفاهيم يأتي في مقدمتها و القواعد

صورة سلبية عن في ترسيخ ، م2001بارز بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
ية الغربية بكل إمكاناتها اإلعالمالمسلمين من خالل توظيف الترسـانة و اإلسالم
المسلمين إلى ما هي عليه اليوم؛ تقع و البشرية لتصل صورة اإلسالمو المادية

الشيء الذي يستدعي فحص لبعض . خطيرة في آن واحدو ضمن سياقات سلبية
    .مسبباتهاو ف الوقوف على خلفياتهاية السلبية بهداإلعالمهذه السياقات 

III.  تتحدد : المسلمينو ية الغربية حول اإلسالماإلعالمفحص لبعض السياقات
ية الغربية اإلعالمتفكيك بعض السياقات و أهمية هذا المحور في فحص

التهديد المرتبط : التي يأتي في مقدمتها سياق، المسلمينو حول اإلسالم
إذ . الغرب و راع الحضاري بين اإلسالمإضافة إلى سياق الص، باإلرهاب

 إليهاية التي أشار اإلعالمبأهمية المخرجات ، يجدر التذكير في هذا المقام
Paul Long في الفصل الثاني من كتابه: Media Texte and meaning  التي

 . 27مجتمع و كأفرادتسوقها لنا ، تحمل معان كثيرة أنرأى أنها يمكن 
التي ...(الثقافيةو دة خاصة على المستويات الفكريةبالتالي تحدث آثار عديو

 ).تم التطرق لها ضمن المحور األول من الدراسة
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  . "رؤية تحليلية"سياق اإلرهاب  :أوال
الغربية غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر  اإلعالمفقد ركزت وسائل 

تم تحديد اإلسالم الذي وصف و )ضحية 2977التي خلفت ( م2001
فتم توظيف . كعدو جديد مشترك بعد زوال الثنائية القطبية" اليبالراديك"

ما تبعه من مصطلحات أخرى متعلقة باإلسالم على و "اإلرهاب"مصطلح 
 الغربية اإلعالممدروسا من طرف وسائل و توظيفا دقيقا، وجه التحديد

  :هنا يمكن صوغ بعض األمثلةو
  عمدة لندن بين ماي  قام بها، يةاإلعالمدراسة تناولت عاما من التغطية

صفحة كانت  180حيث أصدرت تقريرا مكون من . 2007أفريل و 2006
 .28سلبية عن المسلمين 

 الثقافیةالدراسات و اإلعالمو دراسة أصدرتها كلية كارديف للصحافةGardiff 
School of Journalism بعنوان:Image of Islam in the UK-The 

représentation of British Muslims in the National print News media 
مقالة تناولت مسلمي  974حيث شملت تحليال لمحتوى ، 2000-2008
ووجد الباحثون أن التغطية للمسلمين زادت ، سياقا مختلفا 1412بريطانيا في 

اذ يتعين . ما يتعلق بهو خالل فترة البحث ارتبطت بشكل واضح باإلرهاب
لبي لم يأت من فراغ  بل يمكن تفسيره في اإلشارة هنا أن هذا التوظيف الس

عميد " (والتر ليبمان" أحد الجوانب األكثر أهمية من خالل ما ذهب إليه 
إلى أن ) اعترف بإنجازاتهاو منخرط في الدعاية، الصحفيين األمريكيين

فن الثورة في " ضرورية تتمثل في ما اسماه و هناك فكرة جيدة
يعني جعل الرأي العام يوافق على أمور ال يرغبها باألساس "...الديمقراطية

هو ما يرتبط بمـا يسمى و 29"عن طريق استخدام وسائل دعائية
اإلرهاب  فأصبح 30"تقديم الحلولو المشـاكلو افتعال األزمات إستراتيجية"

ومن ثم أضحى األمن مطلبا أساسيا مقابل ، المسلمينو لصيقا باإلسالم
على أساس أنها " الحرب على اإلرهاب"تقديم و رسوخ تلك الصورة السلبية

 "شر ال بد منه"
يتعين " المسلمينو اإلسالم" إزاءي السلبي اإلعالمأمام هذا الوقع  
ينظر إليه البعض اآلخر على أنه عمل  إرهاباما يعتبره البعض  أن إلىالتنبيه 
 اإلرهاب"أن تعبيري " علي فياض"؛ في هذا الصدد يـرى األستاذ  31عمشرو

تم توظيفهما توظيفا مأساويا من طرق الخطاب الغربي " اإلرهاب الدوليو
لوسم أي نوع من أنواع النضال المسلح حتى ، األمريكي خصوصاو عموما

أو من األنظمة التابعة ، لو كان هدفه التحرير من االستعمار أو العنصرية
  :اعتبر معالجته قد تمت على مستويينو فناقش هذا المفهوم. االستبدادية
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 ).ضيق( مستوى ملتزم بحرفية النص  -
 32.مفهوم العدالة اإلنسانيةو مستوى واسع ملتزم بروح النص -

ترسيخ الصورة  إلىإال أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أدت 
فحسب استطالع ، تحديدا األمريكيينالمسلمين في أذهان و السلبية عن اإلسالم

 %51أي بعد األحداث بيومين وجدت أن  13/11/2001في  CNNقامت به 
لديهم نفس  %41و، ممن تم استطالع آرائهم يشعرون بإستياء تجاه األفغان

 هذا رغم التأكيد الرسمي الغربي أن اإلسالم 33الشعور تجـاه الفلسطينيين 
إال أن العكس هو الصحيح ، المسلمين ليسو هم المستهدفين بهذه الحربو

طبيعة اآلثار " حيث حسب استطالع  للرأي حول  34"نادية مصطفى"حسب 
سبتمبر  11 أحداثبعد  األمريكيالتي تعرض لها المسلمون في المجتمع 

أكد في   CIAR "كير" "قام به مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية" 2001
 تحـيزه ضد اإلسالماألمريكي زاد في  اإلعالممن األفراد أن  67%
حسب  ما ذهب إليه ، قد ربط هؤالء اإلرهاب باإلسالم ، و35المسلمينو

في حواره مع صحيفة المجتمع الكويتية " ستيفان لو نورمان" المحلل السياسي
هكذا : " إذ يقول) ألول مرة يجري حوار مع صحيفة عربية( 2005ديسمبر 

سلمين عبر تخويف العالم تشن اإلدارة األمريكية الرسمية الحرب على الم
أن " يضيف و "غير المباشرة و من ثم ألجل إبادتهم بالطرق المباشرةو، منهم

 اإلرهاب صار لغة رسمية"و 36" الغرب يستفيد من اإلرهاب ألنه من يصنعه
: " هو ما تحدث عنه في كتابه و، "تصدر عن الدول الغربية القوية

 386يحتوي على ( في بلجيكا الذي أثار جدال و "بوش حرب الشر- الزرقاوي
العدو الذي يهدد العالم هو اإلرهاب : يؤكدو ؛)صفحة منشورات لوسربان
  .بترويج السياقات السلبية 37األمريكي بصورته الحالية

المسلمين لصيقة و إذن فالغرب صنع صورة ذهنية سلبية عن اإلسالم  
، سانية البشرالتقليل من إنو، يةاإلعالمباإلرهاب من خالل تسخيره لآللة 

هو و إلى سبب رئيسي إرجاعهوهو ما يمكن ...تبرير ارتكاب أي عدوانو
 الغربية مما قلل التعددية من حيث الملكية اإلعالماحتكار ملكية وسائل 

مما ، حتى المضامين المقدمةو، السياسات التحريريةو التوجهات السياسيةو
ا تعلق باإلرهاب خاصة م 38أسفر عن نمطية المعلومة المقدمة للجماهير

  .المسلمينو اإلسالمبشكل تعسفي على  إسقاطهكسياق سلبي تم 
 فالمالحظ أن هذا السياق هو أقوى، يتوقف األمر عند هذا الحد  كما لم 

إال ، م 2001ية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر اإلعالمأبرز السياقات و
ال مجال  –ت أخرى إلى أن هناك سياقا االنتباهأنه ليس هو الوحيد فينبغي 

 –لتحليلها كلها ضمن هذه الدراسة المحدودة  لكن ال يمكن إغفال أهميتها 
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سيتم التطرق  إذا، )أبحاث أخرى إطاريمكن التوسع في هذه الجزئية في (
  :ي الثاني فيما يلياإلعالمللسياق 

  *.الغرب و بين اإلسالم: سياق صراع الحضارات : ثانيا  
الباحث السوسيولوجي في  Anthony Giddensضمن هذا السياق يؤكد 

دور  أهميةعلى  Media Globalization" اإلعالمعولمة "مناقشته ل
 إضافةالرموز و تضخيم الحقائق اعتمادا على الصورو في خلق اإلعالم

صدام "فأطروحة  39السياسيةو القفز فوق الحدود الثقافية إمكانيةإلى 
شحنته و اإلعالمته وسائل صادفت رايا عاما غربيا هيأ" الحضارات

مرادفا للطبيعة  باعتباره، كراهيتهو بفكرة مؤداها  الخوف من اإلسالم
هو ما و، 40و كمهدد لمنجزات الحضارة الغربية...االنغالق، البربرية

حوار " تأصيلي للفصل بين المفهومين الذائعين و مهد لظهور تحد فكري
لشروط الالزمة إضافة إلى توضيح ا" صراع الحضاراتو الحضارات

هنا يتعين  41الظروف التي تفرز صراعا حضاريا و، إلجراء الحوار
التذكير بأهمية خلفية الحدث التي ال تقل أهمية عن الحدث نفسه كونه 

فلكل سياق إعالمي خصوصية ، تشكل البيئة المناسبة للعملية االتصالية
  . 42تنتج من الثقافة المميزة للمجتمع

عن مركز حقوق " جيمس جونز" و "بيتر اوبورن" فقد الحظ الباحثان  
اللذان شاركا في إعداد دراسة شملت تحليل  ESSEX" اسكس"اإلنسان بجامعة 

استعداد : " غير مسلمين أن الدراسة كشفت عنو استبيانين لبريطانيين مسلمين
كتابات تعادي اإلسالم و في جدل لالنخراطغيرهم و مقلق بين الصحفيين

إلى أنه يتعين علينا أن نشعر بالخزي من طريقة  اصلوتوحيث ، 43"بفظاظة
نضطهدهم و بل نظهره بشكل محرف...اإلعالممعاملة المسلمين في 

 هنا ال بد من تسليط الضوء على فكرة مقابلة عل قدر من األهمية 44...أحيانا
هي أن مبدأ العالقات في اإلسالم في عالقته بالغرب هو السلمية ال العدوانية و

و مع التغيرات التي أسفرت عن انتقال المبادرة إلى ايدي دول ...ممبين األ
أصبح من الضروري مراعاة مصالح اإلسالم ، كبرى من غير المسلمين
  . 45استنادا لألوضاع المتغيرة

:" في كتابه" هنتنغتون"لكن الواقع هو تكريس للسياق الذي جاء به 
قع أن يكون بين الصراع األخطر الذي تو"الذي رجح " صدام الحضارات
قد دعم هذا التوجه المنهجية و 46"التعصب اإلسالميو الغطرسة الغربية

 اذ تعتمد على التلميح، المسيئة بصفة مباشر للمسلمينو الصحفية المتطرفة
كأنهم فصيل بشري من و صور ضمنية يبرز فيها المسلمونو تقديم معانو

هج استخفائي يستخدم هو نو، مستقل عن بقية المنظومة اإلنسانيةو نوع خاص
التي غالبا ما تستخدم في و "العالم اإلسالمي"اصطالحات مثل و عبارات



 

35 

غير ذلك من خلفيات تنم عن  إلىالحضارية و سياقات الصراعات اإلنسانية
  . 47المسلمين و ترميز سلبي ضد اإلسالم

رغم كل ما سبق ال يمكن إغفال أن هذه السياقات السلبية التي ربطت 
لم تمنع من وجود بعض اآلثار اإليجابية رغم التشويه ، حضاريبالصراع ال

آلثار  على سبيل المثال ال ي الغربي المتعمد إذ يمكن ذكر بعض تلك ااإلعالم
نظرته و مبادئهو خاصة  إثارة العديد من التساؤالت حول اإلسالم .الحصر

إزدياد هو ما أثبتته العديد من المؤشرات كو عالقة المسلمين بغيرهمو للغير
  48...ترجمات معاني القرآنو، مبيعات الكتاب اإلسالمي

ضوابط لتفسير اإلسالم تكون مرشد لتصحيح و إذن ال بد من معايير  
، المسلمينو الغربي حول اإلسالم اإلعالمالصورة الخاطئة التي يسوقها 

هذا هو  و49حتى ال تكون عملية التنميط هذه تفريغا من المحتوى اإلسالميو
  .األخطر االتجاه

  



 

36 

  :خاتمة
  :سبق خلصت الباحثة للنتائج اآلتية على ما تأسيسا 

 في تغير، أهمية البيئة الدولية المتغيرة التي يعد الغرب فاعلها الرئيسي 
 .المسلمينو ية المتمحورة حول اإلسالماإلعالمتطور السياقات و
  ل بهدف إيصا، ي في العملية اإلتصاليةاإلعالمالتركيز على دور السياق

 .المسلمينو صورة ايجابية عن اإلسالم
  في تفعيل السياقات " النزعة اإلستعالئية الغربية"عدم إغفال الدور الكامن ل

 .ية القائمة على رفض اآلخر المنافس لحضارتهاإلعالم
 التي غالبا ما تحمل ، ية الغربيةاإلعالملعامل سرعة تدفق المخرجات  االنتباه

ـينو إزاء اإلسالم) متطرفة(و ئةفي طياتها توجهات صحفية مسي ، المسلم
 هو نهج استخفائي يقدم عباراتو صور ضمنيةو حيث تعتمد على التلميح

الذي يستخدم في سياق الصراعات " العالم اإلسالمي"اصطالحات مثل و
 ...الحضاريةو اإلنسانية

  أحيانا يتطلب جهدا لفهمهو، ي السلبي يبدو طبيعيااإلعالمأحيانا يكون السياق 
 .إدراكهو
 المسلمينو وجود خلفيات كثيرة تنم عن ترميز سلبي ضد اإلسالم. 
  اإلعالممركزية دور الشركات العابرة للقوميات المسيطرة على وسائل 

المسلمين بوصفهم و التي تسعى لترسيخ صورة نمطية عن اإلسالم، الغربية
 .يةالالمنطقو كونهم أنموذج عن التخلفو، تهديدا لنمط الحياة الغربي

  كونها " العالقات العامة الدولية"البحثي ب  االهتمامالمزيد من  إبالءوجوب
كوسيلة لتنفيذ هذه  اإلعالميأتي  ابتكارمجال ، وأسلوب جديد للعمل السياسي

المسلمين و قد تم توظيفها في إرساء الصورة السلبية عن اإلسالمو(العالقات 
 ).الغربي اإلعالممن طرف 

  أجندات سياسيةو ية الغربية بنماذج ثقافية معينةإلعالماارتباط السياقات. 
  ية الغربية السلبية عن اإلعالموجود نظريات جزئية تؤطر هذه السياقات

 .التحليلو تحتاج لمزيد من البحث، المسلمينو اإلسالم
  ية اإلعالمي اإلسالمي بصفة عامة مع السياقات اإلعالمضرورة التعامل

 .وفق محاذير محددة، الوقتفي نفس  الخطيرةو السلبية
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  :مقدمة

يعتبر اإلنسان كائنا مدنيا بطبعه، فهو يتمثل نفسه في الواقع من خالل 
العمليات  إنه يتفاعل مع غيره في إطار ".ابن خلدون"اآلخرين كما قال 

المعقدة لتكوين صورٍ عن العوالم المحيطة به حتى تصبح مردا  االتصالية
لقراراته وأحكامه، ومن خالل هذا التفاعل تتشكل بناءات شخصية ومعاني 

 .وتفسيرات لهذه العوالم التي تُعتبر منتوجا اجتماعيا
ر، كوسيلة للتنوير ونقل األخبا اإلعالمونظرا للدور الذي حققته وسائل 

فقد أضحت مصدرا فذّا يستقي منها الفرد معلوماته، وأصبح التعامل معها 
على أنها الحقيقة بعينها، فيكتفي فقط بما تقدمه هذه األخيرة، مما يدعو لتكوين 

والتر "صورٍ ذهنية عن الواقع قد تكون زائفة في معظم األحيان كما قال 
الغربي الذي يسعى  اإلعالمإنه لسان حال ". الرأي العام"في كتابه  "ليبمان

القوي  التأثيرمستغال سلطة  اإلعالميةجاهدا لنشر سمومه من خالل رسائله 
لها نحو الجمهور وبناء صور ذهنية عن اإلسالم والمسلمين في إطار ما 

  ".بالرهاب اإلسالمي أو اإلسالموفوبيا"يعرف 

  :مما سبق يمكن طرح اإلشكال التالي انطالقا

الغربي في تكوين قوالب التنميط والتشويه المتعمد  ماإلعالهو دور  ما
  ؟ "شارلي ايبدوا"نموذج واقعي يتمثل في صحيفة أوالمسلمين، ك اإلسالملصور 

نوجزها فيما يلي فرعيةٌ هذا السؤال تساؤالتٌ عنع ويتفر:  

  ؟ الصورة الذهنية، وسائل اإلعالم ماذا نقصد باإلسالموفوبيا، - 1
  ؟ اإلسالموفوبياأو هاب اإلسالمي هور الرسباب ظأإالم ترجع  - 2
لة عن العالم هي الدالالت الرمزية والصور الذهنية المحم ما - 3

   ؟"شارلي ايبدوا"اإلسالمي  في صحيفة 
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  : أهداف الدراسة

ويسعى للتوصل  يختص به هدفٌعلمي أو دراسة علمية بحث  إن لكّل
  :يلي في ماتكمن  هاأهدافبخصوص دراستنا فإن وإليه، 

1 -ذات الصلة بدراستنا على غرار مصطلحات أهم الف على التعر
التي تصنعها وسائل اإلعالم بشأن  الصورة الذهنيةوأيضا  اإلسالموفوبيا

  .اإلسالم والمسلمين

 اإلسالموفوبيا –هاب اإلسالمي الرظاهرة سباب ظهور إظهار جانبٍ من أ- 2
   .لمسلسل األمريكياو "يبدواإشارلي "من خالل األنموذج اإلعالمي 

الدالالت الرمزية والصور الذهنية المحملة عن العالم اإلسالمي في - 3
  .وكذا المسلسل األمريكي "بدواإيشارلي "صحيفة 

 :وسيتم اإلجابة عن هذه التساؤالت عبر المحاور التالية
  .اإلطار المفاهيمي للموضوع :المحور األول
  .اإلسالموفوبياأو إلسالمي ظهور الرهاب انشأة  جذور :المحور الثاني

الدالالت الرمزية والصور الذهنية المحملة عن العالم : المحور الثالث
  ".يبدواإشارلي "اإلسالمي  في صحيفة 

  :اإلطار المفاهيمي للموضوع :المحور األول
" سالمإ"كلمة عربية : هي كلمة مركبة من كلمتين :تعريف اإلسالموفوبيا -1

أما المعنى  ،"فوبوس"وتعني خوف أصلها " فوبيا" وكلمة يونانية
 .اإلصطالحي لهذة الكلمة هو الرهاب اإلسالمي أو الخوف منه

قلناه فإن مصطلح اإلسالموفوبيا بالنسبة إلى المسلمين  وعالوة على ما
بالنسبة إلى اليهود، فهما مصطلحان يدالن ) معاداة السامية(مثل مصطلح 

وغير ) إسالموفوبيا(ير المسلم للمسلم على الكراهية التي يكنها في الغرب غ
ويستعمل المصطلحان لتبرير التمييز  .)معاداة السامية(اليهودي لليهودي 

   .1العنصري ضد المسلمين اليوم، واليهود في الماضي

ظاهرة اإلسالموفوبيا وإن عدها الغرب نتيجة حتمية وطبيعية تُعبر عن 
سلوك  اإنهالدين السماوي وأتباعه؛ فخوفهم من اإلسالم وتُبرر كراهيتهم لهذا 

يقطيعتهم بالعالم معاداتهم لإلسالم والمسلمين، ور من خالله الغرب على عب
  .اإلسالمي أجمع
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الشكل " جاء في المعجم الوسيط أن الصورة هي :تعريف الصورة الذهنية -2
في  .دلَك ﴿الَّذي خَلَقَك فَسواك فَع :وفي التنزيل العزيز والتمثال المجسم،

﴾ككَّبر ا شَاءم ةورص 3. "وصورة المسألة أو األمر صفتها ؛2 َأي  

الناتج النهائي لإلنطباعات النفسية التي تتكون "أما الصورة الذهنية فهي 
جنس بعينه أو منشأة  عند األفراد أو الجماعات إزاء شخص معين أو شغعب أو

  4. "له تأثير على حياة اإلنسان أو منظمة أو أي شيئ آخر يمكن أن يكون

ونقصد بالصورة الذهنية في دراستنا هذه اإلنطباع الذهني الذي يتجسد 
ترسمه وسائل اإلعالم الغربية  عن صور  لدى األفراد أو الجماعات جراء ما

إزاءه التمويه والتضليل عن اإلسالم والمسلمين لتخلق عداء .  

أن اإلعالم هو العملية اإلعالمية  "ذبيانسامي "يرى الدكتور :تعريف اإلعالم - 3
التي تبدأ بمعرفة المخبر الصحفي بمعلومات هامة، ثم التعاطي معها 

إلى ...فتحريرها فنشرها عبر صحيفة أو وكالة أو إذاعة أو محطة تلفزيونية
في إطار التأثير عليه بمحتوياتها ورسم  5.طرف معني بها ومهتم بوثائقها

  .قد يكون مزيفا وقد يكون العكسصور ذهنية عن الواقع 

  :اإلسالموفوبياأو الرهاب اإلسالمي   نشأة جذور: المحور الثاني

اإلضطرابات النفسية"مصطلح اإلسالموفوبيا من علم مدلول شتقاق ا تم" ،
غية التعبير عن حالة مرضية متمثلة في الخوف من اإلسالم والمسلمينب.  

الغربية إلى أن النشأة األولى  تاريخيا تشير الدراسات األكاديمية  
في األدبيات والكتابات الغربية، تعود إلى  "اإلسالموفوبيا"مفهوم  الستخدام

 "هنري المينس" ستخدمه مستشرق بلجيكي هواحيث  ؛عشرينيات القرن الماضي
صلى اهللا الذي عاش في لبنان لسنوات في سياق كتاب له عن الرسول محمد 

للرسام  فإن المصطلح قد ذكر أيضا في كتابٍ عالوة على ذلك ،عليه وسلم
  6. "الشرق كما ينظر إليه من الغرب"عنوان ب "إيتيان ديني"اإلستشراقي الفرنسي 

لكن من الناحية السياسية فإن المصطلح قد بزغ إثر الصحوة اإلسالمية 
في العالم العربي واإلسالمي، فتزايد " اإلسالم السياسي"عرف بصعود ي أو ما
  7 .ام من قبل الغرب بدراسة تنامي صعود هذا التيار وتأثيره عليهماإلهتم

وفي تصورنا، فإنه عند إمعان النظر وإنعام الفكر والتدقيق جيدا، يتضح 
أو " هاب اإلسالميالر"الرغم من حداثة المصطلح، إال أن ظاهرة أنه على 

من التخوف  وهذا واضحقديمة قدم ظهور الدين اإلسالمي نفسه، " اإلسالموفوبيا"
من انتشاره الذي صاحب نشأته، فحاولت الدويالت والقبائل التمرد على تباع 
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 مسلسل الالدين الجديد ومعاداتهم ومقاطعتهم التي بلغت حد حربهم وقتالهم هو 
  .نهاية له يحوي كل معاني الرفض والمقت للرقعة اإلسالمية جمعاء

  :التضاد الغربي االسالمي
الذي جاء كنقد " صدام الحضارات"في كتابه  "تون صامويل هنتج"يرى 

أن النماذج القديمة المرشدة للسياسة  ،"نهاية التاريخ" "فوكويوما"لنظرية 
العالمية السائدة حتى نهاية الحرب الباردة، لم تعد قادرة على اإلستمرار البتة 

   .8 في فهم وإفهام الواقع السياسي العالمي، لقد فقدت صالحياتها

وعليه فإن النموذج السياسي الجديد األصلح لقراءة العمل السياسي هو 
وليكن التركيز على الدين بشكل أساس " الثقافة والدين" نموذج الحضارات

 ةكمرتكز بنيوي للتحليل، وعليه فإن الحضارتين المعنيتين هما الحضار
   .اإلسالميةالحضارة الصينية و

ذلك أن الخطر يه فقط، علما أن الحضارة الصينية ذكرت كتمو
اإلسالمي من يوعليه سيكون التضاد والصراع قائما بين  .د المد الغربيهد

الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية اللتان ستكونان الثنائية  : طرفان هما
المد  انتشارالجديدة للنظام الدولي الجديد بدال من نهاية التاريخ سيما بعد 

  .ب خطرا محدقا بهم البد من قطع أواصره وجذوتهاإلسالمي الذي يراه الغر

  :العالم اإلسالمي من زاوية غربية

 يرى الغرب أن اإلسالم عبارة عن كتلة متحجرة وأحادية جامدة ال
ودليلهم على ذلك فشل  ؛تقبل اآلخر تحتك بالثقافات، ال تستجيب للتغير وال

عتبارهم طبقة اضا يأمع المجتمع الغربي،  االندماجالمهاجرين المسلمين في 
 ما ،وهضم الحقوق أقصاهوالظلم الذي بلغ  االستبدادعلى راقية تعيش  دونية ال

نظمتها، وفي نفس الصدد  أطلق أجعل الجماعات المتطرفة تتكون لمحاربة 
مستدال بالتاريخ " اإلسالم"وصف الهالل المشتعل الحدود على  "هنتجتون"

عتبره دمويا، ودليله على ذلك صراعه ا الذي -  سالميةاإلفتوحات ال - اإلسالمي 
 ...زعمهالتي جاءت بالسيف ال اللين  على حد  انتشارهمع بقية األديان وطريقة 

مشاعر الكراهية والخوف إذكاء بل وترسيخ هذه الخبرات التي من شأنها 
سم الدين التتسع بعد ظهور جماعات إرهابية تنطق ب ،والرهاب من اإلسالم

  .تزال مجهولة النسب في العموم نها الأعلما  "براهللا أك" اإلسالمي
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الدالالت الرمزية والصور الذهنية المحملة عن العالم : المحور الثالث
   :"يبدواإشارلي "اإلسالمي في صحيفة 

 الصورة الذهنية ال :اإلعالم وترشيح الصور النمطية عن اإلسالم والمسلمين - 1
تصورات لدى اآلخرين مبنية على بعينه بل بالمعنى، فتصيغ  بالشيءترتبط 

حكم مسبق ذاتي يكون العامل الوحيد في التعامل مع الشيئ المصور من قبل 
نطباع نفسي عن ااإلعالم، هكذا يبرز دور اإلعالم في تكوين صور ذهنية و

مر معين، ثم يعمد على تكراره وتبسيطه لترسيخ صور نمطية عنه تتجسد أ
لغربي وحمالته الشرسة ضد الدين اإلسالمي إنه لسان حال اإلعالم ا لدينا،

نظير له، من خالل  نفك يرسم له صورا تشجع الرهاب منه بشكل الاالذي م
يسعى من خالله إلى . توظيف اإلعالم كسلطة رابعة تؤثر في جمهوره

 مشترك ذو داللة رمزية موحدة قوامه الوحيد ال اجتماعيتكوين منتوج 
  .لإلسالم والمسلمين

يبدوا آلة إعالمية غربية تغذي العقل الغربي وتصنع إرلي مجلة شا - 2
تعتمد  شارلي إيبدوا صحيفة فرنسية ذات توجه سياسي  هزلي :الموقف

على الكاريكاتير والرسوم الهزلية بشكل كبير ،إشتهرت هذه األخيرة 
بنشر صورها المسيئة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،حيث مافتئت 

إلسالمي القابلة لإلستفزاز من خالل تصوير تحرك عواطف الشعب ا
  .بأبشع التوصيف والصورصلى اهللا عليه وسلم نبي اهللا محمد 

تجسيد بيئة النبي صلى اهللا عليه  األخيرةهم الصور التي احتوتها هذه أولعل 
الهمام  صلى اهللا عليه وسلمبشكل بدوي أين ظهر النبي " la vie" de mohametوسلم 

أنف طويل معقوف بجانبه جمل وفي صحراء، إنها الصورة بعمامة بيضاء وب
النمطية التي يعززها اإلعالم الغربي على المسلم  كونه الزال مترديا لم تلحقه 

ر يعيش منفردا في صحراء التكنولوجيا بعد، ناهيك عن تصلبه وعدم تقبله لآلخ
  .غذيهانه ببساطة تصور رمزي وبروباغاندا إعالمية يصنعها الغرب ويإقاحلة، 

ا نيبدوا، يظهر فيها نبيإنتشرت مباشرة عقب هجمات شارلي اصورة أخرى 
كلنا مع شارلي الغفران " :عليه وهو يبكي قائالوسالمه المصطفى صلوات اهللا 

، وكأن النبي صلى اهللا عليه وسلم  متضامن متأثر بمقتل الكاريكاتورييين ."..للجميع
  .سها لإلسالم والمسلمينمن قبل الجماعات المتطرفة التي تنسب نف

  عدالذي يعليه الصالة والسالم لم يتراجعوا البتة على تصوير نبي اهللا    
رسم رسالة  اإال أنهم حاولو شرعا بل ومستحيل عقال،م حرفي األساس مرسمه 

ن أيؤكد  إعالمية سلمية تنبه إلى ضرورة كبح غضب المسلمين وتهدئتهم، ما
  .  موقف والمغذي لعقول الجماهير صوريااإلعالم اليوم هو سيد ال



 /  
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    :خاتمة

من المهم أن نُقر ونعترف بأننا بسلوكياتنا ومواقفنا السلبية قد أسهمنا في  - 1
تشويه صورة اإلسالم كدين سماحة وسالم، وخلق صورة نمطية كريهة 
ال تعكس رقي تعاليمه عن دونية ما يروجه اليوم إعالم الغرب ويشيعه 

  .وأكاذيبمن أراجيف 
في المقابل على الغرب أن يرعوي وينتهي عن استغالل اإلعالم  - 2

وتوظيفه توظيفا سيئا يجعل اإلسالم البعبع الذي يجر العالم إلى حالة 
  .الفوضى ويحيق بالخطر الذي يهدد انتظام حال الدول ومعايش األمم

ريس إن اإلسالموفوبيا تٌعري حقيقة الغرب وتكشف عن رغبته في تك - 3
أهدافه اإلستراتيجية السياسية والدينية واالقتصادية واالجتماعية، وتهميش 
الدور الحضاري لدول العالم اإلسالمي وتُقلّل من تأثيرها اإليجابي، وما 
الرهاب من اإلسالم إال فزاعة تُرهب بها حكومات دول الغرب شعوبها 

  .  تعميقا لألحقاد والكراهية التي تضمن لها بلوغ أهدافها

  :الهوامش

                                                             
  http://www.m-a-arabia.com/site/13116.htmlماذا تعين اإلسالموفوبيا  1
  .8، اآلية االنفطارسورة  2
 .528ص  م، 2004، وق الدولية، د ب نمكتبة الشر ،4 ط املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، 3
جملة الوسيط للدراسات  تشكيل الصور النمطية يف اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغريب، يامني بودهان، 4

  .13ص ،2006 ، اجلزائر،دار هومة للنشر والتوزيع ،12 اإلعالمية، العدد
 http://www.alukah.net/culturشبكة األلوكة  تعرف اإلعالم، نزار نبيل أبو مشار، 5
   http://www.rassd.com/128131.htmتعرف على اإلسالموفوبيا من األلف إىل الياء  6
   .املرجع نفسه 7
 .م2015ابريل  3 يوم a.net/33331http://aljumhuriyماهر مسعود ،قراءة صدام احلضارات، 8
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  ملخص
شكال القوة الناعمة التي توظفها أهم أ إحدىتشكل الصناعة السينمائية 

الم والمسلمين، باعتبارها جندتها المعادية لإلسأضمن  األمريكيةالواليات المتحدة 
النمطية  داة للغزو الثقافي ووسيلة لتسويق الصورةأ - الصناعة السينمائية- 

 يخدم ما وهو ،الماثلة بشكل شبه دائم بالجهل والعنف والتعصب" المسلم"للـ
 عملية أن نجد المتعمد التنميط مسعي عن بعيد وغير .الصورة صانعي مصالح
 وإعمالالعقل الغربي بالجهاد  لدى ارتبطت لطالما ينلإلسالمي التزييفية التغطية

 السياسات مع يتماهى عام رأي تكوين إلى الوصول أجل من اإلرهاب
   .ييناإلسالم مع تعاملها في الحكومات توظفها التي واإلجراءات

  
  مقدمة

لنقل المصامين الظاهرة  األساسيةتعد الصناعة السينمائية من التقنيات 
والمعلومات  األفكارفهي نمط اتصالي مميز في نقل  اإلعالمل والباطنة في وسائ

   األمريكيةوحول السينما . والتعبير عن اآلراء ووجهات النظر المختلفة
 األمريكيةنه وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أصبحت السينما أغير 

 مالاألع إلنتاجبمضاعفتها  ما يفسرأكثر عداء لإلسالم والعرب من ذي قبل وهو 
  .بغية ترسيخ صورة ملؤها الحقد والتزييف  لإلسالمالسينمائية المعادية 

انطالقا من ذلك تحاول هذه المداخلة كشف معالم الصورة المرسومة عن 
 األيديولوجيةعبر تقصي الخلفيات  األمريكيوالمسلمين في الفيلم السينمائي  اإلسالم

والمسلمين، وما لذلك من تبعات  ماإلسالعن  األمريكيالتي يحملها الخطاب الفيلمي 
  :خطيرة على عالقة المسلمين بالغرب من خالل التطرق للعناصر التالية

 I  والمسلمين اإلسالمحقيقة الصورة الغربية المرسومة عن  
II  األمريكيةوالعرب في السينما  لإلسالمالصورة النمطية 

III السينما الصورة الشريرة للعرب في "قراءة في كتاب جاك شاهين
  "األمريكية
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I   والمسلمين اإلسالمحقيقة الصورة الغربية المرسومة عن   
 اإلسالم عن المشوهة النمطية الصورة تكون ببدايات العودة يمكن
 بين وتطورت نشأت التي العالقة بداية إلى الغربي العقل في والمسلمين

 بداية ومع ،ياإلسالم الدين لظهور األولى القرون خالل والمسيحية اإلسالم
 ما وهو اوروربا على نفوذها بسط من العثمانية القوي تمكنت الحديث العصر

  لوجوده، خطيرا تهديدا شكل اإلسالم بأن الغربي الشعور تعميق إلى ىأد
 دخلت الصليبية الحروب بداية ومع عشر الحادي القرن أواخر وفي 
 بين والتعصب اعبالصر اتسمت  جديدة مرحلة والغرب المسلمين بين العالقة

 النمو مراحل من مرحلة في تعارصهما نتيجة والغربية يةاإلسالم الحضارة
 ومدى والمسلمين العرب على األولي الحملة مؤرخو يؤكده ما وهو والتطور،
  1 .آنذاك الكثوليكية أوروبا يحكم كان الذي التعصب

 لةمرح بداية مع والمسلمين اإلسالم ضد العنصرية النزعة تبلورت وقد
 في ياسين السيد أورده لما وفقا الغرب يقتنع لم حيث االستعماري، الغزو
   "اآلخر ومفهوم الذات صورة بين العربية الشخصية " كتابه

 من حرص أنه بل باالجمال تتسم العرب عن مزيفة لصورة بالترويج
 المسلمين تخلف على تركز تفصيلية صورة رسم على وباحثيه فالسفته خالل
 " كتابه في – الفرنسية االكاديمية عضو – ديهايمل جورج  ررهق ما سيما

 التركبي التفكير عن العجز تمام عاجزة الشرقية الذهنية بأن " التاريخ حضارة
    2.الذات تحاور وعن

 والمسلمين اإلسالم عن المزيفة النمطية الصور رسم مسار يتوقف ولم
 ضمنها عمل جديدة حلةمر إلى انتقل وإنما االستعماري الغزو مرحلة عند
 كانت تحريضية قنوات إرساء خالل من الثقافي الغزو المناخ تهيئة على

 اإلسالم عن المشوهة النمطية الصورة تكوين في أسهمت سابقيها، من اخطر
  .العربي العقل في وترسيخها والمسلمين
 بعدا للمشكلة أضافت جماهرية إعالم وسائل المعاصرة الفترة في ظهرت كما

 من والعرب اإلسالم عن النمطية الصورة نقل في الخطير إسهامها في تمثل داجدي
  .الشعبية الدائرة وهي أال أوسع دائرة إلى األكاديمية السياسية الدوائر

 الصناعة مقدمتها وفي ةالجماهيري اإلعالم وسائل تمكنت ولقد
 صورةال جعل من تمكنت والتأثير الجذب على قدرة من تملكه بما السينمائية

 الغربي، الفرد اهتمامات صميم  من والمسلمين اإلسالم عن المشوهة النمطية
 عن النمطية الصورة ترسيخ في السينمائية الصناعة خطورة تنبع هنا ومن

   3.الغربي العقل في والمسلمين اإلسالم
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II. األمريكيةوالعرب في السينما  لإلسالمالصورة النمطية 

 األكثر االتصال وسائل من نمايالس تعد: نمائييسال لميوالف ماينالس ومهمف .1

 لعصرنا، ةيالمرئ قةيالوث" تعرف بأنها يهف ولذا ر،هيالجما على رايتأث
 إلى  اليالخ وحولت الصور مفردات من األساسية ه لغت صاغت قد التي

 أن استطاع الذي الجامع الفن تعد بذلك، فهي  والظل الضوء من حقائق

  ."ةيالبشر الخبرة هاعرفت التي الفنون كل من ديستفي
اختصار  بأنها العالمية السينما العلمية تعرف الموسوعة  كما

 أو المتحركة، الصور إنتاج تقنية تعني التي (Cinématographe)السينماتوغراف

 وعرض لتصوير هي تقنية أو وإخراجها، السينماتوغرافية األفالم إنتاج فن هي
  )4( .األفالم وتوزيع نتاجإل صناعة هي أو الصور المتحركة،

 إعالمية وسيلة" أنها السينما على وعموما يمكن التوصل الى تعريف

 هدم وسيلة تكون ويمكن أن والتعليم، والتثقيف  واإلقناع للتوجيه  جماهيرية
  .مضمونها وفسد استخدامها  أسيء لو شعبي فساد أو جماهيري 

الترويج للصورة وذلك بالتركز على دور الصناعة السينمائية في 
  السلبية للمسلم ومعتقده

تفتأ  مل: كرونولوجيا األفالم السينمائية المسيئة لإلسالم والمسلمين  - 2
تقدم الفيلم تلو الفيلم لذي يقدم صورة مشوهة للعرب  األمريكيةالسينما 

ميل (للنجم  (Gallipoli-غالبولي(وفي نفس االتجاه نجد فيلم  والمسلمين
صورة عن مصر ال تختلف عن تلك  يطرح1981المنتج عام ) غيبسون

دور جندي استرالي ) ميل(التي رسمها فلوبير في كتاباته، فهنا يؤدي 
التحق بالجيش اإلنجليزي أثناء الحرب العالمية األولى فذهب إلى مصر 
التي كانت حينذاك مستعمرة بريطانية، وفي أثناء تجواله في األحياء 

أيضاً في . سوى الراقصات والغواني المصرية، ال يشاهد من المصريين
المصريين فيه  يظهر 1999المنتج عام  (The Mummy-المومياء(فيلم 

بمظهر المتخلف الجاهل في مقابل صورة المتحضر والسامي 
والمصريون هنا ال يمثلون أنفسهم فحسب، بل . للشخصيات الغربية

 ..الشرق كله، الشرق المتخلف كما تختزنه الذاكرة الغربية

هناك أفالم عديدة ربطت مباشرة بين .. لكن ماذا عن اإلرهاب؟
الغربي  اإلعالم، واألمر ليس كما يظن البعض أن السينما واإلسالماإلرهاب و

إال بعد أحداث سبتمبر، كال، فقد حدث ذلك  اإلسالملم يمارس ضغطه على 
يكا منذ سنوات بعيدة، منذ بداية التسعينات، حين احتدمت المواجهة بين أمر

والتنظيمات الجهادية بعد سقوط االتحاد السوفييتي، حينذاك غيرت هوليود 
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، وهي في اإلسالمسياستها من مهاجمة العدو الشيوعي إلى العدو المستقبلي، 
التي ابتدعت لها عدواً جديداً يكفل لها  األمريكيةذلك تسير في فلك اإلدارة 

ن كبار استراتيجييها من أمثال بسط هيمنتها على العالم، وقد تم ذلك بمعونة م
وإذا ما رغبنا في تحديد أبرز األفالم التي صورت . هنتغتون وفوكوياما

: المسلمين كإرهابيين مؤكدين فإننا لن نخرج عن قائمة من األفالم تضم
-صانع السالم(وTrue Lies) -، أكاذيب حقيقية(Saviorالمنقذ) (The Siegeالحصار(

The Peacemaker)   أنتجت قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبروكلها.. 

) دنزل واشنطن(النجم  يقوم 1998الذي أنتج عام ) الحصار(في فيلم 
يطارد خاليا إرهابية  FBI بأداء دور محقق في قوة مكافحة اإلرهاب التابعة ل

إسالمية ستقوم بعمليات داخل أمريكا، ونتيجة لنجاح هذه الخاليا في تفجير 
تعرض لعملية  الذيFBI ـالحساسة، مثل مبنى ال ريكيةاألمبعض المواقع 

بإنزال قوات الجيش إلى الشوارع من أجل  األمريكيةانتحارية، تقوم الحكومة 
محاصرة العرب والمسلمين واعتقالهم وحشرهم في معسكرات شبيهة بتلك 

ورغم . التي استخدمتها القوات النازية ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية
ممثلة بوكالة المخابرات المركزية  األمريكيةلفيلم ألمح إلى تورط اإلدارة أن ا

 اإلسالمالتي صنعت ودربت هذه الخاليا إال أن ذلك تم دون نفي الرتباط 
وعلى أي حال فالفيلم ليس مطلوباً منه أن يفعل ذلك، أن يكون . باإلرهاب

التي  األمريكيةالنظر ، كونه في النهاية يمثل وجهة اإلسالممثالياً ويدافع عن 
ية ومصدومة من اإلسالمكانت في ذلك الوقت مشحونة من التنظيمات 
إذن فهو يقدم الواقع كما . العمليات التي وجهت إليها في نيروبي ودار السالم

-المنقذ(يعيشه األمريكيون، ولم يجنح كثيراً ويقلب الحقائق كما فعل فيلم 

Savior)   ي والرعب الذي اإلسالمرهاب اإل وصور 1998الذي ظهر عام
عاشته البوسنة والهرسك بسببه خالل الحرب األهلية اليوغسالفية التي جرت 

فالفيلم يرسم الصورة مقلوبة حيث يظهر الصرب كضحايا . بداية التسعينات
وهذا كله . والمسلمين كإرهابيين قتلة يرقصون على جثث النساء الصربيات

 ..زيف وخداع وقلب للحقائق مريع

) جيمس كاميرون(للمخرج  1994 المنتج سنة) أكاذيب حقيقية(أما فيلم 
فهو ال يعدو أن يكون فيلماً تجارياً يتعلق بقضية  -مخرج فيلم تايتانيك-

اإلرهاب بطريقة مفتعلة، فالمكونات التي يحتويها هي غالباً مكونات أي فيلم 
دوره آرنولد  يؤدي- األمريكيةإثارة تقليدي، فهنا جندي في االستخبارات 

يدافع عن وطنه أمام عصابة من المجرمين القتلة، وصادف أن  -شوارزنجر
هذه العصابة مكونة من المسلمين، وبعد هذا الكشف يسير الفيلم بطريقة 
تقليدية ال تحمل خصوصية في المعالجة وال في األسلوب، وال يتبقى منه في 
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وهذه الفكرة .. اً خالصاًإرهاب اإلسالمالنهاية سوى تلك الفكرة التي تصور 
التي سعى الفيلم إلى تكريسها ليست سوى نتاج لترسبات كريهة اختزنتها 

  ..حتى قبل أحداث سبتمبر.. الذاكرة الغربية منذ سنوات طويلة
 إرهابية ةيعمل حول دورفهو ي (The Kingdom)المملكةأما عن فيلم 

 ذهه مع ةيالسعود ةياألمن زةجهاأل وتعامل اض،يالر في ايسكن مجمعا ضربت
 قيفر مع المتوترة بالعالقة مرورا األدلة، مع التعامل في الفوضى من بدءا ةيالعمل
    .الجناة على بالقضاء ءهاوانتية الفدرال قاتقيالتح لمكتب التابع كيياألمر قيالتحق

III األمريكيةالصورة الشريرة للعرب في السينما " قراءة في كتاب جاك شاهين"  
نشره جاك  الذي» عرب التليفزيون«لكتاب امتداداً لكتاب ويعد هذا ا

للدفاع عن الشخصية  ١٩٨٤ذو األصول اللبنانية عام  األمريكيشاهين 
 ٢٠٠٨المؤلف كما توضح مسيرته الفكرية، حيث قدم أيضاً عام . العربية

عشر من  الحاديحكم هوليوود على العرب بعد : مذنبون«كذلك كتاب 
يروج له السينمائيون  الذي، مهموم دوماً بصناعة الكذب »سبتمبر

األمريكيون، فهوليوود لها تأثير السحر على العقول، والمواطن يصدق ما 
يراه من صور وال يستطيع أن يميز الحقيقة من الخيال، خصوصاً وأنه يفتقد 

 .اآلخرين يمكنه اللجوء إليها عند الحكم على التيالمعلومات الصحيحة 

 التيالقوة «: تقديم الكتاب يوهذا األمر شديد الخطورة كما جاء ف
غرباء وخطرين بالفطرة وباعتبارهم مخلوقات » آخرون«تصور بها بعض 

. »كريهة ال تتشابه مع الباقين، لهى قوة مدمرة مثلها مثل األسلحة الفتاكة
خرين، أولئك تحدث نوعاً من العمى وسط األمريكيين اآل«والصور المنحازة 

أثناء عملية الترفيه  يالذين يستهلكون دون عمد هذه البروباجندا منذ أجيال ف
فيلم  ٩٠٠فيلم من أصل  ٢٠٠كتابه حلل  فيجاك شاهين  .«عن أنفسهم

كافة  فيشوهت جميعها صورة العرب وصورتهم بشكل مشين وشائه 
ن القتل ويبدو أن واعتبرتهم سلبيين ومصدراً دائماً للتهديد ويستحقو. الجوانب

 التيفقط،  ١٢ذلك ألن عدداً قليالً جداً من األفالم،  فيمتعمدة  إستراتيجيةثمة 
هوليوود . العربيتعاملت بشكل يقترب من الموضوعية عند معالجة صورة 

هوليوود على مدى أكثر من قرن وهى «: تتعمد تكرار الصور الكاذبة
اد السينما بفعل التكرار مرة بعد تستخدم التكرار كأداة للتعليم، ولتحفيظ رو

تأصلت هذه الصورة المجحفة بعمق . »مرة الصور الشريرة والكريهة للعرب
ظلم مارسته السينما بانتظام وبانتشار ودون اعتذار أو  »:األمريكيةالسينما  في

وصم «: يكتب شاهين. »تبرير، وبهدف تحقير شعب وتجريده من إنسانيته
كل العرب بتهمة العداء للجماهير وبأنهم  جماعيالمخرجون على نحو 

متوحشون ال قلوب لهم، همجيون، متعصبون دينياً، مهووسون باألموال، 
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دأب على إرهاب الغربيين  الذي) اآلخر(يمثلون  الثقافيوعلى المستوى 
عدد ال حصر له من األفالم قدمت هوليوود اإلجابة  في: ويؤكد» المتحضرين

بأن العرب هم برابرة متوحشون  -العربي على سؤال من هو -المزعومة
 .مغتصبون حقراء، مستغلون للنساء

هكذا تفوهت بطلة » لييشبهون بعضهم البعض بالنسبة : إنهم العرب«
هكذا قال أيضاً » كل العرب متشابهون«، )١٩٣٧(» الشيخ يخطو خارجاً«فيلم 

، شيءير وتوالت المراحل بعد ذلك من دون أن يتغ، )١٩٦٨( بطل فيلم القائد
ال أستطيع «: يمزح سفير الواليات المتحدة قائالً )١٩٨٦(» الرهينة«فيلم  ففي

مالءات األسرة تلك،  فيوآخر، نصفهم ملفوفون هكذا  عربيالتمييز بين 
 .«لييبدون كأنهم جميعاً نفس الشكل بالنسبة 

متى كانت آخر مرة شاهدت فيها فيلماً يقدم صورة : ويتساءل المؤلف
كشخص عادى مثل بقية الناس؟ رجل  عربيمن أصل  ألمريكيا أو للعربي

اليوم، ويعود إلى بيته ولزوجته المحبة له  فيربما يعمل عشر ساعات 
ال يتوقف جاك . وألسرته، ويلعب الكرة مع أطفاله، ويصلى مع أفراد عائلته

ترجمته خيرية البشالوى وأحمد يوسف  الذي الموسوعيكتابه  فيشاهين 
جزأين، عند حد تحليل الظاهرة  فيللترجمة حديثاً  القوميركز وصدر عن الم

من الواضح أن المخرجين األمريكيين لم : يقول. لكنه سعى أيضاً إلى تأصيلها
، وإنما ورثوها العربييصنعوا بأنفسهم الصورة النمطية لإلنسان 

عن األوروبيين الذين كانوا أول من أوجد الصور » وزخرفوها«
القرنين الثامن والتاسع عشر ساعد الكتاب  ففيلعرب، الكاريكاتورية ل

والفنانون األوروبيون على اختزال المنطقة إلى مجرد مستعمرة، فقدموا عبر 
أعمالهم صوراً للصحارى المهجورة، والقصور المليئة بالفساد واألسواق 

كان هؤالء يحشدون القصص . ثقافياً» اآلخر«يسكنها  التيالعامة القذرة 
، يصورونها »الغرباء البرابرة الذين يقمعون الصبايا الحسان«ة عن الخرافي

 .على أنها حقائق ال شك فيها

 فيحفر  الذي األسطوريهذا العالم  التحليليوينتقد جاك شاهين بمنهجه  
تصحيحه واكتفوا به كمرجع  فيمجهود  أيذاكرة أغلب المخرجين ولم يبذلوا 

شاهين يحاول تصحيح . خص العربموضوع ي أييعودون إليه عند معالجة 
أمريكا مع الشأن  فييتعامل بها السينمائيون  التيالصورة وتعديل زاوية العدسة 

هو ال يقول بداهة إن العرب مالئكة، فهم مثل غيرهم لهم أخطاؤهم لكنه . العربي
تصوير  ينبغي، ال أقول إنه »تصوير المساوئ في ينتقد فجاجة التناول والمبالغة

بوصفه شخصاً شريراً وإنما ما أقوله هو إن كل العرب تقريباً  العربياإلنسان 
هذا ظلماً بيناً، والتكرار  فيأفالمها أشرار وأن  في الذين تصورهم هوليوود
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المتواصل لصور العرب السلبية فى بكرات األفالم تمثل فى تحديد قاطع صوراً 
بر بشكل ما وثيقة إدانة كتاب جاك شاهين يعت. كريهة ومعادية تنتقل من جيل آلخر

تتأكد ليس عليك إال  ولكيحق أهل العرب  في األمريكيةلممارسات صناع األفالم 
قراءة تحليل شاهين المتقن لمضمون مجموعة ضخمة من هذه األفالم وحين تفعل 

  .ستشعر وكأنك شاهدتها بالفعل
جاك شاهين من جديد، ولكن هذه المرة بنسخة عربية،   عاد األمريكي

الصورة " للترجمة بترجمة كتابه قيام المركز القومي المصري  اللمن خ
 األمريكي وهو كتاب كشف فيه الناقد". األمريكيةالشريرة للعرب في السينما 

الشخصية   في تشويه  من أصل لبناني شاهين، أساليب سينما هوليوود
العرب "ومؤلف كتاب   وشاهين هو ناقد أمريكي. وربطها باإلرهاب  العربية

بـ  أستاذلتشويه صورة العرب ، وهو  األمريكيةأساليب هوليود " يئونالس
كيف تشوه .. العرب األشرار في السينما«وهو صاحب . جامعة إلينوي

، متناوال الطريقة التي تستخدمها صناعة )Reel Bad Arabs(» هوليود أمة
السينما األميركية في تشويه صورة العرب والمسلمين في كل فيلم تقريبا 

شاهين ولد في بنسلفانيا ألبوين مسيحيين   المؤلف جاك.وال القرن الماضيط
ولم يلتق قط بأي مسلمين عرب حتى بلغ األربعين من ، هاجرا من لبنان

عمره عندما فاز في السبعينيات بمنحة من مؤسسة فولبرايت األميركية 
نه للتدريس في بيروت التي كانت الحرب تمزقها آنذاك، وأدرك على الفور أ

فالقليل الذي . ال يعرف شيئا في الواقع عن المنطقة التي ينتمي إليها أسالفه
شاهده عن العالم العربي عن طريق التلفزيون وفي األفالم ال عالقة له 

وأمضى شاهين العقدين   .بخبرته المباشرة في لبنان واألردن والسعودية
رة العالم العربي التاليين في محاولة اكتشاف السبب وراء االختالف بين صو

ويقول شاهين إنه يتم الربط بشكل منتظم بين . في الواليات المتحدة وواقعه
أن «وقال . وسيطرة الرجل على المرأة والجهاد وأعمال اإلرهاب اإلسالم

تلك هي الصورة .. تكون عربيا يعني أن تكون مسلما ويعني أن تكون إرهابيا
فالم التي درسها شاهين منذ عام ومن بين جميع األ. »اإلسالمالسائدة عن 

األفالم التي تتضمن » ألفضل«فيلما منها في قائمته  12لم يضع سوى  1980
الذي " أمير اللصوص.. روبين هود"صورا إيجابية للعرب ومن بينها فيلم 

ويقول  .1999الذي أنتج عام » المحارب الثالث عشر«، وفيلم 1990أنتج عام 
يه المسلمين العرب فإن ذلك يجعل كراهيتهم عندما ننظر إلى تشو«المؤلف 

يجب أال ننخرط في تشويه شعب بسبب «وأضاف . »وقتلهم أسهل كثيرا
  .»أعمال أقلية ضئيلة

تصور العرب  1914ويرى شاهين أن مئات األفالم التي ترجع إلى عام 
 Rules of(» قواعد االشتباك«مشيرا إلى فيلم » شر خالص«وكأنهم 
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Engagement ( يعزز «باعتباره فيلما  2000أنتجته شركة باراماونت عام الذي
الصور النمطية التي ألحقت ضررا تاريخيا ويشجع على تصوير العرب 

 .»بشكل عام وخطر بأنهم معادون متطرفون بشدة لألميركيين
وكان المركز القومي المصري للترجمة ، قد أصدر حديثا النسخة 

بجزئيه "  األمريكيةلعرب في السينما الصورة الشريرة ل" العربية من كتاب 
األول والثاني وهو من تأليف جالك شاهين وترجمة خيرية البشالوي 

 للصحفيحيث يبرز المؤلف في مقدمة الكتاب كلمة .ومراجعة أحمد يوسف
فهو يقول إن الصورة الكاريكاتورية الشائعة لشخصية ، الشهير سيدنى هاريس

تماما مثل الصورة القديمة لشخصية  هي صورة أسطورية، العربي العادية
مشغول أساسا ، خطير، شرير، اليهودي رجل يرتدي الجلباب والعمامة

فيلم  900البنايات العامة ومن بين ما يزيد عن  باختطاف الطائرات وتفجير
 التيأمريكي تمتد من عصر السينما الصامتة وحتى عصر األفالم الحديثة 

فيلما تقدم صورة  12يجد المؤلف سوى تعتمد على أحدث التكنولوجيا لم 
ويوضح الكتاب أن اإلدارة السياسية والعسكرية . ايجابية للشخصية العربية

، حيث يؤثر كل منهما في اآلخر، تتبع بعضها البعض، والسينما في أمريكا
فالسياسة تؤكد تشويه صورة العربي بينما تعطى ذرائع لهذا التشويه وتكون 

خاص  بشكل األمريكييستقر في وجدان المتفرج  أن، النتيجة النهائية
تنزع عن العربي  التيتلك الصورة النمطية ؛ والمتفرج الغربي بشكل عام

له صفات سلبية شريرة كما فعلت " كائن"مجرد  إلىوتحوله  اإلنسانيةمالمحه 
ويؤكد المؤلف أن هوليوود قدمت صورة . مع الهنود الحمر األمريكيةالسينما 

طويل يقدمها الكتاب بحسب  روائيار في أكثر من تسعمائة فيلم العرب األشر
الترتيب األبجدي ألسمائها مع التركيز على مشاهد بعينها وعلى حوارات 
مهمة تتعلق بالشخصيات العربية على الشاشة كما يقدم ملخصا للسيناريوهات 

 .وقائمة بالممثلين الذين شاركوا في تلك األفالم
  :الهوامش

                                                             
مركز دراسات الوحدة : والیھودیة، بیروت واألوروبیةالربیة  األدبیاتقاسم عبده قاسم، الحروب الصلیبیة في 1

   . 16.، ص1987العربیة، 
  .41. ، ص1993العربي،  لإلعالمالزھراء : ھرةالغربي، القا اإلعالمفي  اإلسالمعبد القادر طاش، صورة  2
  .60عبد القادر طاش، مرجع سابق، 3
 (Traitor )لفیلمي الخائن سیمیولوجي األمریكیة تحلیل السینما في المسلم رضوان بلخیري، صورة 4

یة كل: واالتصال، الجزائر اإلعالم، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في علوم (The Kingdom)والمملكة
  .24. ، ص2009/2010، واإلعالمالعلوم السیاسیة 
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  :ملخص

تهدف هذه المداخلة إلى إبراز الصورة النمطية التي يحملها اإلعالم 
الغربي عن اإلسالم والمسلمين ومن ثم المرأة السلمة من خالل عرض 

التي  لمختلف صور المرأة عند الغرب انطالقا من مجموعة المعاييرتجارب 
ينطلق منها هذا اإلعالم في صياغة هذه الرؤيا والتعرف على األسباب التي 
ساهمت في تكريسها وكذا عرض مختلف الرؤى الغربية التي تجسد النظرة 

التها السلبية والمنمطة للمرأة المسلمة من خالل التعرف على منطلقاتها ودال
باعتباره الثقافية وأسباب تعميمها خاصة ماتعلق األمر بحجاب المرأة المسلمة 

ه حسبهم،تأتي هذه محاربته وحظر جبمظهراً إسالمياً يمثل التعصب و
يحمله الغربيون من صورة مشوهة عنا نحن  المداخلة إيمانا منا بأن ما

 نطق بأن ماحيث يلزمنا الم المسلمون ليس محض صدفة أو قناعات واعية،
آلت إليه األشياء تثير فينا الريبة والشك بل وحتى الخوف خصوصا أن نتائج 
ذلك باتت تنفر اآلخرين من كل ماله صلة باإلسالم، فالمتتبع لإلعالم الغربي 
يلمس باليقين أن ثمة حمالت تشويهية تطبخ في مطابخ غربية حتى صنفت 

سيما بعد أن نجحت " وفوبياإعالم"الحرب اإلعالمية ضد اإلسالم على أنها 
في أدلجة قطاعات واسعة من الجمهور الغربي ضد اإلسالم ومفاهيمه وتأليب 

  .الرأي العام ضدهم
Résumé: 

 Cette présentation vise à mettre en évidence le stéréotype 
détenu par les médias occidentaux sur l'Islam et les musulmans, puis 
la sécurité des femmes en mettant en valeur les expériences des 
différentes images de femmes dans l'Ouest A partir l’ensemble des 
critères desquels part  le media dans la formation  de cette vision et 
d’identifier les raisons qui ont contribué à son engagement ainsi que 
l’exposition des différentes visions occidentales qui incarne le 
stéréotypée de la femme musulmane à travers l’identification de ses 
origines et  ses significations culturelles et les raisons de sa 
généralisation notamment en ce qui concerne « le hijab » en tant que 
manifestation  islamique   qui représente l’intolérance contre lequel  il 
faut lutter. 
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, ainsi que diverses visions occidentales incarnant la perception 
négative et stéréotypée femme musulmane à travers l'identification de 
ses locaux et implications et des raisons culturelles diffusées, venez 
spectacle cette intervention parce que nous croyons qu'ils portent les 
Occidentaux déforme l'image à propos de nous musulmans n'est pas 
une coïncidence ou convictions pur conscient, où nous avons besoin 
de la logique qui choses évoquent la suspicion et même craint en 
particulier que les résultats qui sont devenus d'autres aliénés de tout 
son argent avec l'islam, les médias Western il touche la certitude qu'il 
y a une campagne de dénigrement concocté dans les cuisines de 
l'Ouest guerre médiatique contre l'islam en tant que classé en 
particulier après qu'il a réussi à idéologiques, de larges segments de 
public occidental contre l'Islam et de ses concepts et d'incitation à 
l'opinion publique contre eux. 

    

    :مقدمة

شكّل وضع المرأة في اإلسالم محور اهتمام كبير في العالم اإلسالمي  
أو غير اإلسالمي، يرتبط النقاش حول هذا الموضوع في جوهره بحوار 
الحضارات وما تتضمنه من نماذج ثقافية متعددة تقدم رؤية لآلخر، تجد هذه 

  .لحضارةالصورة أبلغ تجسيداتها في تنميط المرأة باعتبارها تجليا ل

سلبية اإلسالم والمسلمين جاءت هذه المرة عن طريق ترسيخ الصورة 
النمطية للمرأة المسلمة عند الغرب، والتي صيغت انطالقا من أحكام مسبقة 
تراكمت بخصوص هذا الموضوع وأصبحت تترجم التصور العام الذي شكّله 

أنه لم الغرب بخصوص الدين اإلسالمي والتشكيك في تشريعاته، اتهامه ب
ينصف المرأة بل مارس عليها القهر والتخلف وجعلها مضطهدة خاضعة 

 20وعززها في ذلك ما شهدته القرون األخيرة من القرن . ومسلوبة اإلرادة
من اهتمام متزايد بقضية حقوق المرأة في العالم وعقد المؤتمرات واالتفاقيات 

تشكل خطرا على التي تتعارض في بعض بنودها مع التشريعات اإلسالمية و
مما يستدعي إلقاء الضوء على مالمح  ،المنظومة األسرية في المجتمع المسلم

هذه الصورة النمطية للمرأة المسلمة في اإلعالم الغربي، ومعاييرها 
ومسبباتها ومدى مقاربتها للواقع االجتماعي للمرأة المسلمة، وما الذي ينبغي 

 ه الهيمنة الثقافية الغربية؟؟على المجتمعات اإلسالمية اتخاذه حيال هذ
ولم تتوقف اآللة الغربية عند تعميم هذه الصورة النمطية عن المرأة 
فحسب، بل وقد تداول الغرب جملة من القضايا لإلحالة على هذا الوضع 
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حجاب (انطالقا من تركيزه على مناقشة الحجاب والبرقع والشادور
القسري وتعدد الزوجات، إلى مناقشة جرائم الشرف والزواج ) اإليرانيات

يمكن اعتبار أن الصورة النمطية التي . مرورا بالوضع القانوني واالجتماعي
يقدمها الغرب للمرأة المسلمة مؤشر قوي على وجود إشكال حقيقي مع 

يديولوجية والدينية، إذ يتم الربط بين مكونات اإلسالم الثقافية والحضارية واإل
ن اإلسالمي الذي يعتبرونه متضمنا لفهم الوضع الذي تعيشه المرأة والدي

مغاير لما يوجد في الغرب لمفهومي الحرية والحداثة، وهذا ما جعل اإلسالم 
في نظرهم غير متالئم مع قيم الغرب الحضارية، فالغرب يتهم اإلسالم بكل 
السلبيات ويضعه في تعارض مع النظام الليبرالي الذي يعد تجسيدا لمفاهيم 

  .ثة والحرية والمساواةالمعاصرة والحدا

ها وسائل بف عن الكيفية التي تصور كشلل مداخلةلذا تسعى هذه ال
مرأة المسلمة، ودور هذه األخيرة في تشكيل صور عن الالغربية  اإلعالم
الغربية والتي كثيرا ما يقال  اإلعالموالتي تقدمها وسائل والمسلمين  اإلسالم

سنحاول في كما  اإلسالموفوبيا،عنها أنها صورا منمطة يغلب عليها طابع 
نموذج "في مفهوم الغرب هذه المداخلة عرض تجارب المرأة المسلمة

  .وكذا عرض مختلف الرؤى التي يصوره عنها  "الحجاب

ماذا نقصد بالصورة النمطية وكيف يتم تشكيل وبناء الصورة : الصورة النمطية
هي الصورة  ما عن اإلسالم والمسلمين في اإلعالم الغربي؟ بعبارة أخرى

النمطية الراسخة في الوعي اإلدراكي الجمعي للغرب عن اإلسالم والمسلمين 
  هي انطباعاتهم الذهنية المتبناة نحوها؟ ما والمرأة بالتحديد؟كيف يدركونها؟

 تردد Stereotypeمفهوم الصور النمطية يجب اإلشارة في البداية أن 
حداث الحادي عشر من بشكل كبير في وسائل اإلعالم الغربية عقب أ

، واتهم الكثير من الكتاب العرب ووسائل اإلعالم الغربية بتصنيع 2001سبتمبر
أول من استخدم والتر ليبمان ، ويعتبر 1صورة نمطية للعرب والمسلمين

حيث عرف الصورة  1922عام"الرأي العام" كتابه فيStereotype  مصطلح
إلى العالم وتعبر عن قيمنا عملية منتظمة ومختزلة تشير "النمطية بأنها 

    :بشرح هذا التعريف 1993 عامdyer ، وقد قام "ومعتقداتنا

إن الصورة النمطية يختزلها الناس ليجعلوا للمجتمع معنى من  :عملية منتظمة
  .خالل التعميمات واألنماط والتنميط، فهي عملية يقوم بها الناس بشكل منتظم

لطريقة السهلة لتقديم المعلومات، فهي ويعني أنها ا :الصورة النمطية مختزلة
تسطح الواقع اإلنساني المعقد وتزيفه،ذلك أن اختصار جماعة معينة أو شعب 
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معين في صورة نمطية مختصرة يؤدي إلى تحديد نطاق المعرفة التي ينظر 
  .من خاللها اإلنسان إلى هذه الجماعة أو الشعب

نسان على أن يفهم العالم فهي تساعد اإل :الصورة النمطية تشير إلى العالم
وأن يحدد اتجاهاته نحو هاذا العالم ومواقفه منه، والصورة النمطية تؤدي إلى 

  .تسطيح معرفة األفراد بهذا العالم

فهي طريقة مؤثرة للحصول على اإلجماع : الصورة النمطية تعبر عن قيمنا
اتفاق حول الطريقة التي نفكر بها في جماعة أو شعب معين، إنها تعبر عن 

  . 2عام حول جماعة

تعرف الصورة النمطية بأنها تصور يوصف بالتصلب والتبسيط 
المفرط لجماعة ما يتم على ضوئه وصف األشخاص اآلخرين الذين ينتمون 
إلى هذه الجماعة وتصنيفهم استنادا إلى مجموعة من الخصائص والسمات 

فية للفرد عن لتلك الجماعة وفي أحيان كثيرة عندما ال تتوفر معلومات كا
اآلخرين فإننا نجده يلجأ إلى هذه الصورة النمطية ليس بها هاذا النقص 
بطريقة تدعم اعتقاده النمطي عنهم وبذلك تكون الصورة النمطية قد عملت 

  .3على تحريف الواقع وتشويه اإلرادات

بأنها تشير دائما إلى السمات المتميزة في تايلور وويس  يعرفها
السمات تعكس عالقات السيطرة والتبعية والصراعات  الجماعات، لكن هذه

فالجماعات التي يتم تصويرها بصورة نمطية لم ..االجتماعية وتركيب القوة
تقم هي نفسها بتحديد هذه السمات التي تتضمنها الصورة ولكن من قام يتحديد 
هذه السمات كانوا هم الذين يمتلكون درجات أكبر من السيطرة أو القوة 

عية،عالوة على ذلك فإن تكرار الصورة النمطية والتي تشكل نوع االجتما
  .4المعرفة عن جماعة معينة يتم تحويلها إلى إيديولوجيا أو إلى إحساس عام

إن مفهوم الصورة النمطية يصلح أساسا لكثير من عمليات التأثير التي 
، حيث تقوم بها وسائل اإلعالم الغربية تجاه وضع المرأة المسلمة في المجتمع

أنها ال تتعدى ذلك التصور المحدود عن واقع المرأة المسلمة، فنجد أن وسائل 
اإلعالم الغربية بشكل عام تصنع واقعا آخر غير األصلي، فيتم التركيز على 
جزيات من أحكام التشريع اإلسالمي فيما يتعلق بالجوانب االجتماعية، 

سلم واقتطاعها من سياقها االقتصادية، القضائية، والثقافية في المجتمع الم
المجتمعي، ثم توظيف ثغرات تطبيقها من قبل البشر وتستخدمه في صياغة 
هذا الواقع والتركيز على وجه الخصوص على جوانب معينة من أدوار 
المرأة المسلمة في المجتمع مما يفسر أنه انتقاص لمكانتها ودورها في الحياة 

را ورمزا إسالميا  يستوجب حظره العامة كارتدائها الحجاب واعتباره مظه



  

57 

ألنه مؤشر تخلف يبقي المرأة عاجزة وممنوعة من المشاركة في الحياة 
بحرية واستقاللية، وكذلك قضايا الميراث وتعدد الزوجات دونما فهم للحكمة 

  .من تشريعاتها

تتم في هذه الصورة النمطية تصوير المرأة المسلمة بأنها  وغالبا ما
اية وتتمتع بحقوق ضئيلة وسلطة دنيا في اتخاذ ذات مركز متدن للغ

القرارات، هذه الصورة يشترك في صياغتها الجماعات واألفراد في 
 المجتمعات الغربية، بحيث تمثل رأيا مبسطا إلى حد اإلفراط المشوه للواقع

ت اإلسالمية بشكل عام وتمثل الصورة اعالذي تعيش فيه المرأة في المجتم
  .5ا الغرب تجاه اإلسالم والمرأة في اإلسالمالرؤية المتميزة لهذ

  :كيف تشكل وسائل اإلعالم الصور النمطية؟

إن الصورة النمطية تتكون من معرفة اإلنسان بالمكان الذي يعيش فيه، 
وموقعه من العالم المحيط به، والزمان والمعلومات التاريخية، والعالقات 

فعال المرتبط بعالم الشخصية وروابط األسرة وجماعات األصدقاء، واأل
. الطبيعة والخبرات المكتسبة حبالها، واألحاسيس والمشاعر واالنفعاالت

ويمكن تصنيف عوامل تكوين الصورة النمطية من قبل الغرب فيما يتعلق 
  :يلي باإلسالم والمسلمين إلى ما

ال شك في أن الصورة النمطية التي يقدمها الفكر : العوامل النفسية: أوال
لمعاصر، تستمد جذورها وأسباب بقائها واستمرارها من ذلك الغربي ا

التراث الغربي الممتد الذي اتسم بالعداء في مجمله لكل ما يتصل 
باإلسالم والعرب، ولذلك فإن الفكر الغربي المعاصر إنما يقوم شعوريا 
أو ال شعوريا بعملية استدعاء مستمر لذلك المخزون النفسي والثقافي 

اث العداء الصليبي لإلسالم والعرب منذ بداية العالقة والتاريخي من تر
  .6بين اإلسالم والغرب

إن العامل النفسي في تحريض الفرد األوروبي تجاه اإلسالم والعرب 
  .يلعب دورا كبيرا في تصعيد مشاعر الخوف والحقد والكراهية

تقوم السياسة الغربية منذ عصر : العوامل السياسية واالقتصادية :ثانيا
مبريالية العسكرية وإلى اليوم على رغبة الهيمنة وبسط النفوذ السياسي اإل

وأن رغبة الغرب في بسط نفوذه وهيمنته على مقدرات  واالقتصادي،
المنطقة اإلسالمية والعربية هي التي تجعله ينتج تلك الصورة المشوهة 
لإلسالم، ويوظفها لخدمة أغراضه لكون العالم العربي واإلسالمي منطقة 
إستراتيجية وحيوية، لذلك فإن إخضاع هذه المنطقة للنفوذ الغربي يعد 

  7.أحد الركائز األساسية في التخطيط االستراتيجي للسياسة الغربية
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كما أسهمت جملة من األحداث السياسية الساخنة التي شهدها العالم العربي 
ثورة واإلسالمي في العقود األخيرة، منها الصراع اإلسرائيلي العربي، ال

اإليرانية، الجهاد األفغاني، وغيرها في اتساع دائرة االهتمام اإلعالمي 
  .8الغربي لإلسالم في المجتمعات الغربية

يستند العمل اإلعالمي في الغرب إلى مجموعة من  :العوامل اإلعالمية:ثالثا
المعايير أو ما يسمى بالقيم اإلخبارية التي تؤثر على العاملين في وسائل 

، سواء في اختيار المواد أو األخبار أو اآلراء التي يتيحون لها  اإلعالم
الفرصة للنشر، أو في صياغتها أو التعبير عنها، ومن هذه المعايير 
االتجاه نحو االستجابة لرغبات الجمهور، ولذلك تركز التغطيات 
اإلعالمية الغربية على كل ماهر سلبي وغريب ومثير في العالم العربي 

ويبحث الصحفيين عن األحداث التي تحمل تلك المواصفات  واإلسالمي،
  .9ألنها جديرة بالنشر

  : وعموما فان وسائل اإلعالم تعتمد ثالثة عمليات في تشكيل الصورة النمطية

حيث تستغل وسائل اإلعالم حاجة الناس إلى التصنيف وعدم :التركيز-1
ماعية المعقدة، قدرتهم على استيعاب األحداث والمشكالت العالمية واالجت

وعدم قدرتهم أيضا على البحث عن المعلومات أو تحليلها أو تفسيرها 
للتركيز على زوايا معينة تدخل في عملية التصنيف، لكن هذه عملية 
التركيز هذه تميل إلى التوافق مع الصور النمطية الموجودة، أو تؤكد 

  .على سمات جديدة لهذه الصور، أو تؤدي إلى صناعة أخرى لها

تقوم وسائل اإلعالم بتقوية الصور النمطية الموجودة في الثقافة :التكرار-2
المروجة وتدعيمها عن طريق تكرار السمات والصفات التي تتضمنها 
هذه الصور من خالل الشخصيات والتركيز على زوايا معينة من 
األحداث، مع تكرار هذه الزوايا حتى تصبح هذه الصور جزءا من 

  .الواقع

تقوم وسائل اإلعالم بحذف حقائق معينة، أو زوايا ألحداث التي : فالحذ-3
تتناقض مع الصور النمطية الموجودة في الثقافة المروجة، والتي تمثل 
تحديا لها، أو تلك التي تفسر األعمال العنيفة التي ترتكبها الجماعات 

  .10)اختفاء األحداث في سياقها التاريخي(االثنية أو الدينية 

لعوامل ساهمت في تكوين الصورة المشوهة والنمطية عن اإلسالم كل هذه ا
  .والمسلمين بمختلف المالمح ولمختلف القضايا
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  "واإلعالم الغربيمين في الثقافة صورة اإلسالم والمسل"اإلعالم الغربي

تبرز وسائل اإلعالم باعتبارها  أهم وأخطر المؤسسات االجتماعية 
ي صياغة الصورة النمطية في العقل في التي تسهم في بدور فاعل ومؤثر ف

عن وجود عالمين مختلفين  سنالمجتمعات الحديثة ،وكما يشرح عبد القادر طا
أحدهما قريب وهو  -خاصة–يعيش فيهما اإلنسان عموما وإنسان العصر 

محيطه المباشر الذي يستقي معلوماته منه بنفسه مباشرة،أما العالم اآلخر فهو 
معلوماته عنه  اءفاستستطيع إدراكه مباشرة فيلجأ إلى عالم بعيد وهو ماال ي

بواسطة وسائل االتصال والتفاعل االجتماعي، وهذا العالم المنقول هو الذي 
قلها وسائل اإلعالم بالدرجة نيتألف من الصور النمطية التي تضعها أو ت

، ومما الشك فيه أن وسائل اإلعالم في الغرب تقوم بصياغة صور 11األولى
لإلسالم والمسلمين وترويج هذه الصور النمطية السيئة وترسيخها في مسيئة 

  .العقل في المجتمعات الغربية

ال على عمليات لقد أصبحت لفظة إسالموفوبيا مصطلحا جامعا ودا
ه والتمييع لصورة اإلسالم انطالقا من مرض الخوف منه، إنه التشوي

تشار اإلسالم ونفوذ المصطلح األكثر تعبيرا عن عقدة الخوف والهلع مع ان
قوته الدينية والثقافية والبشرية داخل المجتماعت والدول الغربية، وترد كلمة 
فوبيا لتدل على خوف ال شعوري من أشياء أو أشخاص أو مواقف ليس له 

يبرره أو يفسره، ولم يكن من الصعب على الغرب في فترة  في الشعور ما
 االقتناعسالم وإحداث نوع من من الفترات العمل على إشاعة الخوف من اإل

لدى اإلنسان الغربي بأن اإلسالم دين مخيف وعدو جديد وخطر محدق 
بالحضارة الغربية، ومنذ قرون تمكن الغربيون من كنسيين ورهبان 
ومستشرقين واستعماريين من إيجاد صورة مشوهة عن اإلسالم والمسلمين 

نسانية وذلك ضمن تجرد اإلسالم من كامل خصائصه ومالمح حضارته اإل
مالمح جديدة محددة وثابتة تعبر عن صور ذهنية عن اإلسالم والمسلمين في 

  . 12ترسيخ العقل الغربي

فمنذ أحكم اليهود قبضتهم على المؤسسات اإلعالمية في العالم وأمريكا 
على وجه الخصوص وصورة العربي والمسلم لم تتغير، تلك الصورة التي 

الم على مدى قرن من الزمن وكانت الدراسة أمعن في تشويهها ذلك اإلع
عن اإلفساد الذي أحدثته هوليود في حق  جاك شاهينالتي أعدها البروفيسور 

العرب والمسلمين إدانة حقيقة لتلك المؤسسات، وقد أحدث كتابة األخير الذي 
دويا هائال في " العربي الشرير أو كيف شوهت هوليود شعبا"يحمل عنوان 
لمثقفة في أمريكا والعالم، حيث أبان اللثام عن ظاهرة خطيرة أوساط النخبة ا

وهي توظيف وسائل اإلعالم في رسم صورة مشوهة ألمم وشعوب من أجل 
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تحقيق مآرب سياسية ودينية، وهذا الكتاب فجيعة حقيقة  كشفت الوجه 
الصحيح للمؤسسات اإلعالمية التي تزعم أنها تنتمي لشعوب العالم، يقول 

أن تكون عربيا فإنك عرضة : - عرب التلفزيون- ين في كتابه الدكتور شاه
لإلزدراء والسخرية في التلفزيون تحت معنى االستماع، وأرى الصورة 
المعادية للعرب تكشف عن نفسها في السياسة األمريكية، وبالرغم من أن 
أكثر العرب يعيشون في مدن بعيدة عن الصحراء كالرباط والجزائر وتونس 

قاهرة ودمشق وبيروت والقدس وبغداد إال أن الصورة التي وطرابلس وال
رسختها مؤسسات اإلعالم المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون، تظهر 
العرب بدوا همجا يعيشون في قلب الصحراء حيث الرمال المترامية 
األطراف وحيث اإلبل والخيام ومن عجيب أثر التشويه على الساسة أن 

ريكيين يظنون أن منظمة أوبك العالمية لتصدير النفط السواد األعظم من األم
منظمة عربية يقودها شيوخ النفط العرب بالرغم من أن ستة فقط من ثالثة 

 . عشر عضوا من أعضاء المنظمة هم من العرب

لقد اكتشف صناع اإلسالموفوبيا في أمريكا والغرب أهمية توظيف 
الدور األكبر في تشكيل ثقافة  المؤسسات اإلعالمية السيما السينما التي تلعب

اإلنسان المعاصر الذي يعزف عن القراءة والبحث بسبب تعقد الحياة، وتفاقم 
مشاكل العيش ولذا عمل اليهود على اختراع هوليود، ويبن كاتب يهودي 

اإلمبراطورية التي "بعنوان  1988دراسة له صدرت سنة " هوليل غابلرفي"
، أن اليهود أسسوا جميع األستوديوهات "كيف ابتدع اليهود هوليود:تخصهم

األمريكية السينمائية الكبرى بما فيها صناعة السينما األمريكية متمثلة في 
كبرى الشركات العالمية، وقد تأسست هوليود عقب الحرب العالمية األولى، 
ففي الستينات وحدها نجد على األقل أكبر عشرة أفالم أنتجت لعب أدوار 

كيرك -توني كورتيز -بول نيومان - ريكيون اليهود مثل البطولة فيها األم
وآخرين كثر أما دور العربي فيلعبه عادة ممثلون كومبارس من  -دوغالس

الدرجة الثالثة والرابعة، ويستحسن أن يكون قبيح المنظر ال يتعاطف معه 
الجمهور وفي أحسن األحوال يؤتى بهم من أمريكا الالتينية وإسبانيا وجنوب 

من تشبه مالمحهم مالمح العرب مع عدد قليل من العرب الذين ال  إيطاليا
يلعبون دورا رئيسيا في الشريط، وإنما يشكلون عادة خلفية للمشاهدة 
السينمائية، كانت تغطي محتويات األفالم المسيئة للعرب والمسلمين على 

مة في دراسته القي - جاك شاهين- وقد تتبعها جميعامدار المائة عام الماضية، 
والتي حذرت هذه األخيرة الخوف "العرب األشرار كيف شوهت هوليود شعبا"

  .13من اإلسالم وذلك يعود لكثرتها حتى بلغت رقما قياسيا معينا
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إلحدى الدراسات التي أجريت لحوالي  جاك شاهينكما أشار الدكتور 
 فيلم سينمائي من إنتاج الصناعة الهوليودية، أنها تبث الصورة النمطية 1000

للعرب والمسلمين بأنهم يثيرون البغض، أشرار، وحوش وفاسقون، ويعشون 
وأضاف  ،"sahara"في الصحراء أو الحديقة المشؤومة، كما جاء ذلك في فيلم 

تعكس صورة العرب النمطية والتي  %25بنسبة " ألف فيلم 300"أن حوالي 
تعزز اختصرت كمصدر للفكاهة الرخيصة، واستعمال الصور الخرافية التي 

" Jack Valenti"السياسة كما تعزز السياسة تلك الصور، ويقول جاك فلونتي
" Motion Picture Assosiation of America"وهو رئيس شركة أمريكية تدعى

إن واشنطن وهوليود تنبعان من المصدر ذاته، وأخذت األفالم السينمائية 
رت صورة العرب أشكاال عدة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حينما تغي

وذلك لثالثة عوامل أساسية، منها الصراع العربي اإلسرائيلي وحصار النفط 
العربي في السبعينيات بموجب ارتفاع أسعار النفط، والثورة اإليرانية، كل 
هذه العوامل ساهمت في قلب الموازين والتأثير على العالقات مع أمريكا، 

ماط أخرى كالسياسة العنصرية، وبدأت السياسة الهوليودية  تتركز على أن
واإلرهاب حتى أصبحت المرأة العربية تمثل على أنها إرهابية وعنيفة، كما 

إضافة إلى سياسة الترفيه  "Black Sunday"جاء ذلك في فيلم األحد األسود 
  .14باستعمالها في القوالب الكوميدية وغيرها

باب التي وقد اختلف الباحثون والدارسون في الغرب في تحديد األس
تجعل الغربيين يواصلون إعادة إنتاج تلك الصورة،كما تختلف تفسيراتهم لهذه 
الظاهرة فبعضهم يرى أن التراث الغربي الحافل بالعداء لإلسالم والذي تراكم 
عبر العصور الزال يدفع  بالغربيين إلى اتخاذ مواقف سلبية من اإلسالم 

التشويه في الصورة للعرب  فيحدد أن مصدر هشام الشرابيوالمسلمين،أما 
والمسلمين في الغرب ليس مجرد جهل ولكنه نمط محدد من لمعرفة تمتد 

هو يرى بأن اإلكثار من  ولهذاجذورها إلى عداء ديني وعرقي تجاه العرب 
المعلومات عن العرب واإلسالم وتحسين نوعيتها غير كافيين لحل هذه 

نمط التفكير السائد لدى  ب فيحقائق في النتيجة النهاية تذوفال المشكالت،
  .مستقبليها وهذا النمط هو الذي يصعب تغييره
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  الصورة النمطية هل هي من صناعة الغرب لوحده؟؟

من شك أن صناعة وترويج الصور المشوهة لإلسالم والمسلمين  ما
وترسيخها في الوعي الجمعي الغربي ليس من فعل الغربي لوحده بل الجهلة 

سالم من أبناء األمة العربية كأغلب وسائل اإلعالم والمتحاقدون على اإل
وقيم الغرب الممجدون لحضارته لبها  إليديولوجيةالعربية المتشبعة والمتبناة 

وقشورها يعملون جاهدين على تصوير المسلمين في أشد درجات التخلف 
والهمجية، إنهم مصدر القالقل والفتن واإلسالم وفق منظورهم هو منبع 

لذا . د وتغذية للتعصب والعنف في الدول العربية والعالم أجمعومصدر إمدا
عوامل التطور والتقدم من الغرب على اعتبار أنهم  استمدادوجب حسبهم 

نماذج وقدوات للتحضر والتقدم وال يمهد ذلك وال يحقق لهم إال بترسيخ صور 
يم مسيئة لإلسالم والمسلمين في عقول وأذهان المسلمين والعالم أجمع وتقد

  .15وإظهار التقدم الغربي على أنه البديل الطبيعي والمنطقي لإلسالم وقيمه

  :صور تسيء للمرأة المسلمة
  "رؤى متعددة:" المرأة المسلمة في اإلعالم الغربي

أضحت المرأة المسلمة والقضايا المثارة حولها مادة خصبة في صحافة 
ا تصب في بوتقة اإلعالم الغربي وأضحت الموضوعات التي تثار حولها كله

واحدة وهي محاولة إثارة قضايا المرأة دوما إلعطاء انطباع بظلم المرأة 
المسلمة ومطالبة دائمة برفع وصاية الدين عنها وتكريس النموذج الغربي 

  .للمرأة وجعله األساس لقياس المرأة المسلمة عليهم

رة تبرز المرأة المسلمة في اإلعالم الغربي كأداة توظف في تشويه صو
اإلسالم والمسلمين، وقد عزز ذلك إجماع مصالح اآللة اإلعالمية الضخمة 
التي يسيرها النفوذ الصهيوني مع أهداف المنتميات للحركة النسوية الغربية 

ولذا كان مهما أن نتعرف على . في تقديم صور نمطية مشوهة للمرأة المسلمة
ها وماهي المعايير التي منطلقات تلك الصورة وداللتها الثقافية ومدى مصداقيت

  .ينطلق منها اإلعالم في تقديم هذه الصورة

في هذا السياق حول مصداقية الصورة والمعايير التي تستند إليها يمكن 
رئيسة هيئة األبحاث لحقوق  "أرزو ميرالي"التمعن في مقال أوردته الباحثة

أة أضحت المر"حيث تقول   Guardineصحیفةالمرأة المسلمة المشهور في 
 االضطهادالمسلمة بالنسبة للصحافيات الغربيات نموذج التخلف ونموذج 

واستشهدت ببعض الكاتبات الغربيات وهجومهن المكثف على المرأة المسلمة، 
وتؤكد أن هذه الهجمة تتسم بالمبالغة والطرح المتشدد الذي يفتقد الموضوعية 

وتستطرد  بتصويره تلك المرأة ضحية لما يسمى باإلرهاب اإلسالمي،
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إن المرأة المسلمة في نظر هؤالء الصحفيين يجب أن تخلص من هذا "بقولها
الدين وعندما تتخلص منه فسوف تتخلص من الحجاب الذي يغطيها من 

،فمن خالل المعطيات السابقة التي أوردتها الباحثة التي 16"رأسها إلى قدميها
تي ينطلق من تجسد بكل وضوح النمطية سوف نستمد بعضا من المعايير ال

 .هذا اإلعالم عند تناوله لقضايا المرأة المسلمة
يصور الغرب الدين :الدعوة إلى رفع وصاية الدين عن المرأة .1

اإلسالمي على أنه حجر عثرة في طريق تقدم المرأة، تزامن هذا مع 
سبتمبر ضد القرآن الكريم والرسول عليه  11الحملة التي تنامت بعد 

ئر اإلسالم والشواهد على ذلك كثيرة منها الصالة والسالم وضد شعا
أحكام الشريعة ووصفها  Guardineصحيفة  إدوارد بكنغتونفيإنتقاد 

بالمتشددة حيث تتيح للرجل الزواج أكثر من أربع في حين ال يتاح ذلك 
للمرأة، وانتقد حد الزنا وأشار إلى أن منع االختالط وارتداء الحجاب 

عقيدة وذلك لين من اإلسالم وتسلط من يعبر عن الممارسات الخاطئة لل
هذه األمثلة تكشف لنا الدعوة الصريحة لهذا اإلعالم في معظم الرجال 

  .17أدبياته إلى إلغاء الدين من حياة المرأة المسلمة

ا من العالقة التاريخية بين اإلسالم والغرب هذه الدعوة تستمد جذوره
منذ القدم والنظر إليه على أنه شكل وكيان ذو صبغة واحدة ونظام صارم ال 

، تبلغ اإلدعاءات ذروتها بإلحاح وسائل اإلعالم على ذكر 18يعرف المرونة
وقمع النساء المخالف " اإلستبداد الشرفي" اإلسالم مصحوبا دائما بصفات مثل 

نسان وأن المسلمين يتمسكون بأخالق بالية مثل العفة قبل الزواج، لحقوق اإل
الخيانة الزوجية، الحجاب وبما أن موقف اإلسالم يخالف موقف الغرب تماما 
وإذا أضفنا إلى هذه اإلدعاءات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

ة والفكرية المرأة من إلزام الدول التي وقعت عليها  كل العقبات الثقافي
   19والقانونية التي تعترض تنفيذها بما في ذلك الدين والثقافة والهوية الخاصة

فما يقدم من :عدم الموضوعية في عرض قضايا المرأة المسلمة .2
تحقيقات ومقاالت حول قضايا المرأة المسلمة ال يتجاوز التركيز فيها 

يعا الحظنا على التبعية الثقافية ومحاربة القيم اإلسالمية ولعلنا جم
عندما سلطت األضواء حول معاملة طالبان CNN,BBC Newقنوات

للمرأة في أفغانستان حيث احتفلت بالمرأة المحررة من الحجاب بعد 
ذهاب طالبان وعلى الرغم من المعاناة المريرة للنساء واألفغانيات 

إال أنها لم تشكل ..والحياة القاسية أثناء الحرب من جوع ومرض 
م لوسائل اإلعالم الغربية ومن ثم تناولته األخبار بصورة محور اهتما
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الواضح بين هذا المعيار  االرتباطسريعة وعابرة وفي هذا الشأن يظهر 
ومن دالالت عدم الموضوعية .عدم الموضوعية والمعيار األول

في تحرير المقاالت والتحقيقات فهؤالء  االنتقائياستخدام المنهج 
 تمدون المنهج اإلنتقائي في اختيار وتوثيق مااإلعالميون في الغالب يع

يتفق وأطروحاتهم الشخصية وفي حالة إثبات اآلراء المخالفة تختم 
  .المقالة أو التحقيق برأي من هو مؤيد للنموذج الغربي

والنظرة  االحتقارتنعكس مظاهر :والنظرة الدونية االحتقارأسلوب  .3
يحرر، وفي هذا السياق  الدونية للقيم اإلسالمية المحافظة في بعض ما

نجد المرأة تنعت بأسماء غير الئقة بها فيطلق عليها لقب األشباح 
المغطاة بالسواد،فيرد عند الغرب أنهم يريدون تحرير  ةبواألثرالسوداء 

النسوة فنجد أن اإلعالم الغربي ال يريد أن يعرف عن المرأة المسلمة 
ء إلى إطالق لقب سوى عباءتها السوداء فمن وصف باألشباح السودا

ر المملوءة باالستخفاف بثقافة النينجا وغيرها من األوصاف والمشاع
  .والتحجر والجمود باالنغالقخر واحتقار قيمه واتهامه اآل

هذا األسلوب في مناقشة وضع المرأة المسلمة المحجبة هو استمرار 
الغرب لحمالت الطعن والتشكيك، والمقاالت المهاجمة لإلسالم التي تنتشر في 

  .20بصورة مستمرة وخاصة في الصحف اليومية والمطبوعات الشعبية

يعتبر :تكريس النموذج الغربي للمرأة وأنه النموذج الذي يحتكم إليه .4
هذا المعيار من أهم المعايير وأبرزها ارتباطا بالمعايير الثالثة فقد ال 
تخلو منه مقالة أو تحقيق أن المرأة في عالمنا اإلسالمي ممتهنة 

مهضومة الحقوق ومسلوبة الحرية لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا و
كان هذا هو حال المرأة المسلمة فهل نموذج المرأة الغربية هو الجدير 

  باإلحتذاء بها؟

رفض المسلمات للتدخل  وال عجب أن نلمس في أدبيات اإلعالم الغربي
كن أنهن يرغبن في التطوير ول نيكولي جاوتيفي شؤونهن حيث تذكر 

بالشروط والمعايير التي تناسب مجتمعاتهن ويطالبن أن يكف الغربيون عن 
التحرش ونسج التخيالت حول من يكن؟ وتستشهد برأي طبيبة مسلمة رفض 
التدخل الغربي المكثف بعد أحداث سبتمبر في شؤون المرأة األفغانية 

لها الحق إذا كانت المرأة في أفغانستان متضايقة من وضعها فهي التي "بقولها
في تغيير هذا الوضع وليس أنتم،نحن كمسلمات نريد أن يكون التغيير بطريقة 

  ".تتماشى وثقافتنا وال يكون التغيير ضدها
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في تحليل وتفسير هذا المعيار وبالقدر الذي ندرك  من خالل هذا المثال
معه فشل نقل النموذج الغربي لعالمنا اإلسالمي ،تقرر أن ذلك الفشل يعود إلى 

نهجيته المرتبطة بمنهج مغاير لمنهجنا ومنطلقات وهمية ومستوردة، ويراد لها م
أن تنقل كما هي دون النظر في صالحيتها ومشروعيتها وبالقدر الذي ندرك معه 
المرأة المسلمة أن التغيير والتطور ال يمكن أن يكون بنقل النموذج الغريب 

  .21ا وعقيدتهاللمرأة كون هذا النموذج غريبا عن ثقافتها وفكره

يؤسف له أن يوظف اإلعالم الغربي أقالم مسلمات توهمن بأن  وإن ما
مهما اختلفت عقيدتها ومرجعيتها  األممثقافة الغرب هي معيار عام لتقدم 

  .ونظامها االجتماعي

نستطيع :المرجعية المستمدة من منهجية وفكر الحركة النسوية الغربية .5
وية سالم المنتميات للحركة النأن نرصد الحضور الفاعل والمنظم ألق

النسوية الغربية للقضاء على الحجاب،وتغيير قوانين  األجندةفي دفع 
سالمية وربط مسألة الحصول على حقوقها اإل الشخصية األحوال

  .بالراع بين المرأة والرجل

وال شك أن النساء المسلمات عامة اتجهن لرفض المسار التغريبي،فلم 
لزي فحجابها أصبح عنوانا لكرامتها وتعليمها أصبح تعد إشكالية المرأة با

  .طريقا لرفض مناهج التغريب

تعدد ازدواجية :إزدواجية المعايير في التعامل مع القضية الواحدة .6
المعايير من األمور المعروفة على نطاق واسع في وسائل اإلعالم 
الغربية في تعامله مع قضايا المسلمين بصفة عامة وفي شأن المرأة 

مسلمة على وجه الخصوص،ولعلنا نتأمل المفارقات العجيبة في ال
ازدواجية المعايير والتي يظهر تحيز اإلعالم الغربي في تعامله مع 

  :القضايا المتمثلة في اآلتي

  تستطيع الراهبة أن تغطي رأسها إلى قدميه وتكون في نظرهم
  .محترمة، ولكن عندما تفعل كذلك المسلمة تعتبر ممتهنة

 جلس المرأة الغربية في بيتها لإلعتناء بأطفالها وبيتها فهي في عندما ت
نظرهم تقدم تضحية ولكن عندما تفعل المرأة المسلمة ذلك فهي 

  .بحاجة غلى أن تحرر
  يستطيع اليهودي أن يطلق لحيته وينظر إلى ذلك ضمن حقه في

  .22ممارسة دينه،وعندما يفعل ذلك المسلم يعد متطرفا
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 لمرأة المسلمة  في اإلعالم الغربي ينطبق وهكذا نجد أن صورة ا
عليها هذا المنهج الغربي اإلنتقائي غير الموضوعي الذي ينتقد قضايا 

وال يهمهم في هذا ...كالحجاب وتعدد الزوجات وعدم االختالط
االنتقاد المرجعية الثقافية واالجتماعية والتي تشكل نموذجهم الغربي 

والثقافية التي تحقق للمرأة في وال يهمهم ماهي اإلنجازات العلمية 
  .هذه المجتمعات وهي التي تحافظ على حجابها

  :عوامل أسهمت في صياغة الرؤية الغربية لواقع المرأة المسلمة

شكلت الصورة غير الصحيحة عن اإلسالم منذ الفتوحات  :البعد التاريخي
يب اإلسالمية ألوروبا قبل الحروب الصليبية وبعدها، استخدمت فيها أسال

اإلبادة والتهجير والتنصير هذه األخيرة أبقت آثارها على عقلية وأفكار 
لإلسالم والمسلمين أو من ناحية  الخاطئمن حيث فهمه  سواءاإلنسان الغربي 

العداء له لدى البعض مما أدى إلى تغلغل الصورة التقليدية المشوهة للمسلمين 
لتي نجد فيها صورة في األفالم أو القصص وفي القواميس ا سواءالعرب 

  .23"عربي"مشوهة للمعاني المترادفة للفظ 

إن المسألة الرئيسية بالنسبة للمستشرقين هي أن "إدوارد سعيديقول 
 ويؤكد أنه يمكن اعتبار األبيضيبقوا الشرق واإلسالم تحت سيطرة الرجل 

المستشرق العميل الخاص للقوة الغربية في محاولتهم لرسم السياسة تجاه 
ويوضح على التالزم الواضح والمتبادل بين الطبقة المفكرة ..الشرق

 واإلمبريالية الجديدة التي كانت نتيجة االنتصارات الخاصة لالستشراق،
  .24فالعالم العربي اليوم كوكب تابع فكريا وسياسيا وثقافيا للواليات المتحدة

ية سببا في الغربي لمعظم الدول العربية واإلسالم االستعماركان  :لبعد السياسي
تحت  لالستعماراإلطاحة بالخالفة العثمانية وتجزئة العالم اإلسالمي وإخضاعه 

عمليات التغريب والتنصير وامتد هذا إلى مناهج التعليم وأساليب التربية 
والتثقيف وإلى الحياة االجتماعية والثقافية، والعالم اإلسالمي في هذه المرحلة لم 

ة فخلت المساجد من أرباب الصلوات وكثر عدد يكن يملك أدنى أدوات المقاوم
وهذه هي مرحلة التخلف التي انعكس أثرها على مرافق .. 25األدعياء الجهالء

  .الحياة اإلسالمية فانتابها الجمود وأغلق باب االجتهاد فانتشرت الخرافات والبدع

العسكري هو أنه  االستعماروالجدير بالذكر في هذه المرحلة من 
تاريخ األمة اإلسالمية تصبح مولعة بتقليد الغالب مما يسمح  وألول مرة في

بظهور تيارات دينية وعلمانية في النسيج الثقافي في المجتمعات اإلسالمية 
في تسويق النموذج الغربي لتحرير المرأة الغربية مما شكل  الذين أسهموا
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هم في وباءا على مكانة المرأة المسلمة ودورها األسري والمجتمعي وايضا أس
  .مزيد من التجهيل بحقوق المرأة في اإلسالم

يظهر هذا البعد من خالل المرجعية الدينية األسرة  :البعد الثقافي واالجتماعي
  .المؤتمرات الدولية كنسق اجتماعي،

من ناحية المرجعية الدينية يظهر جليا العداء لإلسالم فهم يرون فيه 
الفرد وحرية استقالليته في  ليس بالدين الذي يسمح بوجوده من باب حرية

  .المجتمع بل هو دين سماوي

كفرد - أما من ناحية أخرى فينظر للمرأة خارج السياق االجتماعي لها
على ذلك من مسؤوليات  وما يترتب وليس عضوا في أسرة، -مادي وحيد

وتبعات تتعلق بوظائفها البيولوجية وإنكار النظر إلى قضية المرأة وحل 
في  دورها الفعال في المجتمع كزوجة وأم لها دور مشكالتها من خالل

األسرة مقدر ومحترم وفي السياق نفسه يناقشون قضية المرأة بعيدا عن 
المنطلقات الدينية واألخالقية وخاصة في تعارضها مع قيم وضوابط الشريعة 
اإلسالمية واعتبار الكثير من قوانين األحوال الشخصية مناهض للمساواة 

  .المرأةومجحف لحقوق 

وفيما يتعلق بالمؤتمرات الدولية ووثائقها فقد عقد أول مؤتمر عالمي 
خاص بالمرأة في مدينة مكسيكو تحت إشراف األمم المتحدة وموضوعه 

اعتبر العام العالمي للمرأة تحت  1975 المساواة والتنمية والسلم عام
ن ،خرج بمجموعة م"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"شعار

التوصيات التي هي مخالفة في جوهرة الشريعة اإلسالمية بل مخالفة 
جاء في الشريعة  للفطرة،وعلى الرغم من أهمية بعض بنودها واتفاقها مع ما

اإلسالمية إال أن هناك بعض البنود في بعض موادها تتعارض مع التشريعات 
  .26لمرأةيتعلق بالميراث والقوامة والدور األمومي ل اإلسالمية خاصة ما

في صالح قضايا  االتفاقيةومن األهمية توضيح أن هناك بنودا في هذه 
وتوفير الضمانات المالية والقضائية لها وال تتناقض مع  وإنصافهاالمرأة 

  .التشريعات اإلسالمية

هذه األسباب التي أسهمت في صياغة هذه الرؤية الغربية للمرأة 
ة قيم حضارية منطلقاتها وفلسفاتها المسلمة والتي توضح لنا أننا أمام منظوم

بكل أبعادها السياسية  اإلسالممخالفة تماما لمنظومتنا الحضارية في 
  .واألخالقية والثقافية
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يغيب عن الذهن أن نعترف بأن الواقع االجتماعي للمرأة  كما ال
المسلمة خصوصا ما هو متعلق بالجانب التطبيقي العملي لما في التشريع من 

 االتفاقياتلها، هذا الواقع به ثغرات وخلل تسلل منها مهندسوا  عدالة وحقوق
 .الدولية كي يتدخلوا في التشريعات والقوانين الخاصة باألسرة والمرأة

":رؤية اإلعالم الغربي"معنى الحجاب   

تصدى الغرب في اآلونة األخيرة لحجاب المرأة المسلمة المتمثل في 
حدياً إسالمياً يجب حظره، غير عابئين غطاء الرأس عندهم باعتبار مظهراً وت

بمبادئ الدين وأساسياته وأخالقه، ومهمتنا اآلن ليست الدفاع عن حق المرأة 
توضيح صورة  هيالمسلمة في حفاظها على دينها ونفسها، وإنما مهمتنا 

اإلسالم الذى يحافظ على شرف المرأة ومكانتها في المجتمع وهو أمر تقره 
الرغم من ذلك فقد وجه الغرب إدانته للمرأة المسلمة، ديان جميعاً وعلى األ

ونصبوا أنفسهم موقف المدافع عن حقوقها ضد الحجاب، باعتباره مظهراً 
ويمكن القول أنه بعد  ه،محاربته وحظروجب محاربته إسالمياً يمثل التعصب 

م، أصبحت المحجبات هدفاً سريا للمعارضة  2001سبتمبر عام  11 أحداث
الهجوم، حيث توجه لمعارضة ومحاربة حجاب المرأة المسلمة، والمواجهة و

  . 27بل عدوه مظهراً يساعد على تنامى اإلرهاب

من السهولة بمكان إثبات االختالفات بين التعقيدات السوسيولوجية 
لدوافع الحجاب ومعانيه والصورة النمطية التي يقدمها اإلعالم الغربي لدوافع 

غربي يرى الحجاب كله رمزا للقهر وكلمة الحجاب ومعانيه، فاإلعالم ال
تختزل كل فظائع اإلسالم من إرهاب وعنف وتخلف، يستخدم الحجاب اليوم 

القهر يدعي أن النساء يعانينها في ظل اإلسالم  ألوانكرمز لمدى واسع من 
وهكذا يرتبط الحجاب بمقوالت راسخة عن دونية مكانة المرأة في اإلسالم 

يمكن أن يسبب  ارتداءهمريح في الحر، وأن وتعتبر أن الحجاب غير 
  .األمراض بسبب قلة الشمس

وهي باحثة تحمل درجة الماجستير في الدراسات  ميشيل ليمونتناقش 
اإلسالمية من جامعة مكيجل رد فعلها لرؤية امرأة ترتدي النقاب حيث كانت 
ا تنتظر إحدى الحافالت تقول أشعر وكاني تلقيت لكمة في بطني وتبني رايه

  .على الفكرة الشائعة بأن المنقبات مقهورات

رد فعلها عند رؤية نساء منقبات يمثلن اليمن  كاثرين جوفييروتناقش 
هذه األشكال،لصوص بنوك، موميات  في مؤتمر المرأة ببكين إذ تتساءل ما

مصرية بكامل مالبسها، هاربات من غرفة اإلعدام؟ وهي بذلك تجسد الرؤية 
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أن المنقبات مقهورات وهي تكتب أن المرأة المنقبة تتخفى الغربية التقليدية و
  .في شكل ال إنسان

تنتعش الصورة النمطية السلبية عن الحجاب في محاوالت اإلعالم 
يجري في العالم اإلسالمي من أحداث وثمة عالمات تغير  الغربي وصف ما

 بيةاإليجافي السنوات األخيرة مع نشر صحف بارزة عددا أكبر من المقاالت 
 .28من منظور المسلمات المحجبات

تعتبر مسألة نقاب المرأة المسلمة من المشاكل المتجذرة التي  :الحجاب في فرنسا
زادت حدتها في األشهر األخيرة الماضية، بعد قرار السلطات الفرنسية منع 

  . 29ارتداء الحجاب في األماكن العامة تلتها مجموعة بلدان أوروبية أخرى

كلة ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية إلى يعود تاريخ مش 
" غابريال هافاز"حين تم طرد ثالث فتيات مغربيات من معهد  م18/9/1989

ن مدير المدرسة رفض قبولهن بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، أل
وثارت حملة إعالمية غير مسبوقة في اإلعالم الفرنسي وجدل ، متحجبات

في المدارس تحد صريح لعلمانية الدولة، واسع بين من يرون أن الحجاب 
ومن يرون أن طرد المحجبات من المدرسة يعني حرمان جزء من 

إلدماج  -وقتها–وانتصر اليسار الفرنسي . الفرنسيات من حقهن في التعلم
ال " نهأالمحجبات، في حين وقف اليمين يدافع عن علمانية المدرسة معتبرا 

جان "على حد قول الوزير اليميني " رسنامكان لمثل هذا في اإلسالم في مدا
حينذاك، وبعد انه ذات األمور وأخذت المدارس تتعامل مع "  بيير شوفنمان

، م2003قضية الحجاب حالة بحالة، طفا الموضوع من جديد على السطح سنة 
في وقت صدرت عن السلطات الفرنسية مبادرات لتحسين أوضاع المسلمين 

هم من التجاهل الذي عملوا به أمدا طويال، على واالعتراف بهيئاتهم وإخراج
تقادم وجودهم في فرنسا بكثرة عددهم الذي يزيد عن ستة ماليين نسمة، أي 

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، الذي كان . من سكان فرنسا %10نحو 
نه سيعمل على أفي الوقت نفسه مكلفا بملف الباديان، في مجمع إسالمي 

لمنع الحجاب في المدارس ومنع ظهوره على بطاقات الهوية استصدار قانون 
 نعلأوقد أثار هذا الفاعالن زوبعة حتى في األوساط الحكومية، و، الشخصية

رئيس الوزراء أن العلمانية فكرة قوية تمتلك من القوة الذاتية ما يغنيها عن 
ن كما أعرب وزير التربية والتعليم الفرنسي ع ،استصدار قانون لحمايتها

معارضته الستصدار قانون، ألنه على حد قوله يرى من طرف المسلمين 
تهجما عليهم، يضاف إلى ذلك أن السيدة األولى، زوجة رئيس الجمهورية 

، أعلنت عن معارضتها لهذه الفكرة وتدخلت لمنع نزع "جاك شيراك"الفرنسية 
ع والواقع أن دراسة إصدار قانون جديد بخصوص من الحجاب عن الراهبات



  

70 

حدث انقساما لدى الطبقة أارتداء الحجاب اإلسالمي في المدارس الفرنسية 
في العدد الصادر " لونوفال اوبسارفاتور"السياسية الفرنسية، فقد أوردت مجلة 

مملخصا لردود أفعال بعض القيادات السياسية الممثلة  13/10/2003بتاريخ 
قانون يمنع ارتداء فأحزاب اليمين تؤيد إقرار . لألحزاب الكبرى بفرنسا

الحجاب بالمدارس والمؤسسات العمومية، ليس من منطلق ديني معين، ولكن 
أما أحزاب اليسار فقد أعربت عن موقفها من  ،احتراما لمبادئ الجمهورية

الذي " فرانسوا هولند" خالل تصريح للسكرتير األول للحزب االشتراكي
أو ) الحجاب(انت إسالميةيرفض كل الرموز الدينية في المدارس، سواء أن ك

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي  .(الصليب(أو في المسيحية ) الكيبا(اليهودية
نه إلمكان للمظاهر الدينية، مثل ارتداء أعلى " جان بيير رافاران"آنذاك 

 الحجاب اإلسالمي في المؤسسات التعليمية، وصرح لشبكة التلفزيون الخاصة
(M6)  ة ال يمكن أن تكون مكانا للتعبير عن بان المدرس م11/9/2003يوم

ن أاااللتزام الديني، ألنها ليست مكانا للدعاية السياسية أو الدينية، وطالبت ب
يحترم مواطنو فرنسا القوانين العلمانية وذلك بعدم ارتداء الرموز الدينية في 

ثر احتدام الجدل في فرنسا بين الرافضين إلصدار أو .المؤسسات التعليمية
يوم " جاك شيراك"منع الحجاب والمؤيدين له، عين الرئيس الفرنسي قانون 

رئيسا للجنة " برنارد ستاسي"الملحق اإلعالمي لرئاسة الجمهورية  م1/7/2003
كلفت بمراقبة تطبيق مبادئ العلمانية في فرنسا، وإعداد توصيات بشان 

وفي استطالع  .إمكانية سن قانون بحظر الحجاب في المدارس الفرنسية

معهد الدراسات في فرنسا  م2003أفريل  26-25للراية أجراه يومي 
 1006على عينة من المواطنين الفرنسيين مكونة من  institut BVAیسمى

سنة، حيث وضحت النتائج أن الفرنسيين بشان  18أشخاص تفوق أعمارهم 
يؤيدون منع % 49قضية الحجاب اإلسالمي، فقد أوردت نتائج االستطالع أن 

الحجاب في المدارس، سواء بواسطة قانون جديد آو بواسطة قرار  ارتداء
. من أفراد العينة% 45إداري لرؤساء المدارس المعنية، في حين عارض ذلك 

ووضحت نتائج االستطالع كذلك أن تأييد قرار منع الحجاب يتطور حسب 
من لدى الشباب إلى اكسر % 40انتقلت نسبة التأييد من  إذعمر أفراد العينة ، 

سنة واستنادا إلى هذه  50 لدى انفراد العينة البالغة أعمارهم أكثر نمن % 53
المعطيات التي أوردناها أن قضية الحجاب في فرنسا ثارت مخاوف الطبقة 

   ) 30السياسية واألكاديمية ومؤسسات اإلعالم

برز قنوات االتصال التي تنتج ألقد ظلت وسائل اإلعالم الغربية تمثل 
التخويف من اإلسالم في الغرب، فهي بما تمتلكه من إمكانيات  وتفرخ سياسة
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جبارة وقدرة هائلة على االنتشار وقوة الجذب والتأثير استطاعت أن تجعل 
ن تؤدي دورا رئيسيا أالشأن اإلسالمي ضمن اهتمامات الكانسان الغربي، و

في تكوين الرأي العام وصياغة األفكار وإثارة مشاعر الغضب والخوف من 
إلسالم داخل المجتمعات الغربية، ولذلك تمكنت من استغالل هذا اآلمر ا

لترسيخ صورة رهيبة ومخوفة عن اإلسالم والمسلمين في مخيلة المشاهد 
  .31والقارئ الغربي عموما

   :خاتمة

 اإلعالمفي األخير يمكننا القول أن صورة اآلخر بالنسبة لوسائل 
ه األخيرة، ولعّل صورة المرأة الغربية تشكل مادة أساسية في مضامين هذ

المسلمة في المجتمعات الغربية هي إحدى هذه المضامين باعتبار أن مشكل 
الخ، ال زال يطرح عدة اعتبارات ...االختالفات الدينية والثقافية والحضارية

يقدم في اإلعالم الغربي هو محاولة لتوهين القيم  أن مافي هذه المجتمعات و
االنفتاح والحداثة وتحقيق المشترك  باسمقيم الغربية اإلسالمية وتمكين ال

اإلنساني وغيرها من المصطلحات وأن ندرك أن الغرب بكافة مؤسساته لن 
ولن ترضى "أنزله اهللا تعالى في قوله يهدأ إال بتصدير قيمه وثقافته وهو ما

   . 120 البقرة  "عنك اليهود وال لنصارى حتى تتبع ملتهم

هداف الحقيقية الستهداف المرأة سيما أن وينبغي أن نعي أن األ
أصبحت اليوم جزءا رئيسيا ضمن خططهم للتغيير الثقافي واالجتماعي في 

  .المنطقة
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  :الملخص

من المؤكد أن حضارة الصورة أعلت من شأن الوقائع البصرية حين 
األمم، مع التركيز و الصور الذهنية لألفراد ترسيخو منحتها القدرة على بناء
  .معيار المصداقية إغفالو غايات القائم على الوسيلة،و على مقتضيات السياق

بفعالية في مجال الدعاية  اإلعالمياستخدام المتغير  عمد الغرب إلى حيث
التنفير من عقيدتهم باعتماد آلية تغيير و المسلمينو لتشويه صورة العرب

دينه، و خص المسلمفكان من نتائج ذلك ضرر بالغ مس ش. االتجاهاتو القناعات
 ،من خالل الترويج لصور عدة تحمل قيما اإلعالمهيمنة وسائل و غدته قوة

حاملوه، لكونهم و اإلسالمسلبية ذات داللة على أن العدو األول للغرب هو 
  .األصوليةو التطرفو اإلرهابيتبنون و يرفضون قيم الحداثة الغربية

 اإلسالميو العربي ينالعالماتجهت أنظار البشرية إلى  بناء على ذلك
العالمي  اإلعالمبعدما نجح ، لعنف اإلرهابلالمصدرين الرئيسيين  باعتبارهما

في التصدي اإلعالم العربي  فشل، في ترسيخ صور ذهنية سلبية عنهما
الصور الذهنية المروجة نتيجة للقصور  إصالحلحرب التشويه كما أخفق في 

  .الفكري لمعظم كوادرهو الثقافي

تداول الصور و دفعنا للتساؤل حول اآلليات المعتمدة في تشكيلهذا ما ي
 المسلمين، باإلضافة للبحث عن استراتيجيات إلعادة ترميمو الذهنية للعرب

  .الصور الذهنية المشوهة إصالحو
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  مقدمة 

تتحدد ردود الفعل بما يرتسم في الذهن ال بما ، في عالم الصور الذهنية
مفكروه لهندسة و لذلك سعى قادة الغرب، ائعتقره المعطيات أو تؤكده الوق

 االستراتيجيات بتوظيف مجموعة اإلسالميةو الصور الذهنية للشعوب العربية
 اإلعالمالغرض منها بناء صور سلبية، ثم تسويقها بفعالة عبر وسائل 

لتكون ، تمحيصليستهلكها الرأي العام العالمي دون ، االلكترونيةو الجماهيرية
 المسلمو ردود فعل غير مرغوبة تزري بقيمة الفرد العربي غالبالنتيجة في ال

  . المعاملة الالئقةو تبخسه حقه في االحترامو

لذا ينبغي تسليط الضوء على االستراتيجيات المعتمدة في ترسيخ هذه 
باإلضافة ، الناجمة عنها الصور الذهنية السلبية نظرا لالنعكاسات الخطيرة

المسلمين من الدفاع عن و فعالة تمكّن العربإلى ضرورة البحث عن آليات 
هو و .صحيح المفاهيم الزائفة المتداولة عنهم بت، ألنفسهم االعتباررد و دينهم

   .في ثنايا هذه المداخلة ما تسعى الباحثة للتطرق إليه

  إشكالية المداخلة

 عملت الدول الغربية على تلميع صورتها الذهنية، على مر التاريخ
المسلمين، بانتهاج سلسلة من الخطوات و العرب صومها منتشويه صورة خو

الغاية منها التنفير ، وآراء عدائية تفتقر للموضوعية الرامية لتشكيل اتجاهات
قولبة ردود  عبرتوجيه سلوك الرأي العام العالمي و ،معتنقيهو اإلسالممن 

بخس في و للكرامةهدر و امتهانوفعله ليتعامل مع هذه الشريحة بجفاء 
غرسصور ذهنية نمطية الرامي لالسلبي التقديم العقلي تحت تأثير . الحترام ا

  .الموضوع المعالجلحقيقة  تؤسس إلدراك مشوه

الدول الغربية لتتمكن من تحقيق مسعاها دون االستعانة  لم تكنو
التي  اإلعالموسائل و االجتماعيةالتنشئة  بمجموعة من اآلليات تتصدرها

 اإلسالميةالصور الذهنية للشعوب  تنميطو تكوين بالغا في إسهاماأسهمت 
باستثمار األحداث استثمار ذكيا يتم بمقتضاه تبني الهجوم كأفضل ، العربيةو

تعميم و حينا تزيف الصورو اللجوء لفبركة األحداث عبر.وسيلة للدفاع
من هذا . بذريعة أن الغاية تبرر الوسيلة النماذج الفردية الخاطئة حينا آخر

  :نطرح اإلشكال التالي  المنطلق

 ما هي اآلليات المعتمدة في ترسيخ الصور الذهنية الزائفة عن اإلسالم
  المسلمين؟و
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لتصحيح هذه الصور الذهنية  إتباعهاما هي االستراتيجيات التي يمكن و
  المشوهة ؟

  :تحديد المصطلحات

من السهل وضع تعريف للصورة الذهنية عندما نشير إلى :الصورة الذهنية.1
والشخصية، لكن المشكلة تظهر عند وضع تعريف علمي  التجارب اليومية

لتحديد ماهية ) بارومتر( ذلك ألن هذا التعريف يتطلب وسيلة قياس  محدد؛
  .1الصورة الذهنية تحديدا دقيقا

لكن الصورة و يعني طائرا يطير بجناحيه،" عصفور "فمفهوم كلمة 
 .اللونو الشكلو يث الحجمالذهنية للعصفور تعني تصورات مختلفة من ح

ليس بالكلمات لذلك تعد و العقل البشري كما ثبت علميا يفكر بالصورو
دراك إمن خاللها  اإلنسان الصورة الذهنية بمثابة الخريطة التي يستطيع

  . التعامل معهاو تفسيرهاو األشياء وفهمها

عات الناتج النهائي لالنطبا:" لذلك عرفعلي عجوة الصورة الذهنية بأنها
تتكون هذه االنطباعات من خالل و الذاتية لألفراد أو الجماعات إزاء منظمات

 ترتبط هذه التجارب بعواطف األفرادو غير المباشرة،و التجارب المباشرة
  2".عقائدهمو اتجاهاتهمو

، وللصورة الذهنية مصطلح مرادف آخر يتمثل في الصورة النمطية
 الثابتة نسبيا يتم تداولهاو ر الجامدةاألفكا التي تحمل داللة على مجموعة من

سياق محدد كما تستخدم في إلقاء الضوء على عملية التفاعل  إطارفي 
  .الدولو كذا الشعوبو بين الجماعات المختلفة االجتماعي

بأنها مجموعة من المعتقدات : " Huff manیعرفھا:النمطية الصورة. 2
التي تعتمد على و الصارمة الموجودة سلفا عن أعضاء جماعة معينة

ولكنها تطبق على جميع أعضاء هذه  غير صحيحةو معلومات محددة
  .3الجماعة بغض النظر عن االختالفات الفردية لهؤالء األفراد 

يتضح بجالء من هذا التعريف أن الصورة الذهنية النمطية بعيدة عن 
فروق فردية  رغم وجود رغم ذلك تظل قابلة للتعميم الدقة الموضوعية،

كل جماعة أو مجتمع بعينه، مما يؤدي إلى قولبة ردود فعل  ضحة داخلوا
علما أن عملية ترسيخ  .من دون إدراك لحقيقتهالمتلقين حيال نفس الموضوع 

  .الصور الذهنية تمر عبر مراحل متتالية
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  كيفية تكوين الصورة الذهنية : أوال

ى الصورة على األشياء تعتمد عل اإلنسانإن الكيفية التي يتعرف بها 
إن أي تغيير يصيب الصورة يتبع و، الذهنية التي يمتلكها إزاء تلك األشياء

  4"بالضرورة تغييرا في السلوك

 تكوين الصورة الذهنية عملية معقدة عمليةعلى هذا األساس فإن 
 : لمراحل حصرها العلماء في ثالثعادة لمجموعة من ا تخضعو
داخل  األولى لترسيخ صورته الشيء هو الخطوة فالتعرف على: المعرفة.1

زاد رسوخها و كلما كانت المعرفة تفصيلية كلما تأكدت المعلومةو العقل
  .اإلجماليةأكثر من المعرفة 

 ماذا يعرف اآلخر عن الشعوب العربية: والسؤال المطروح هنا
  ؟ استقى تلك المعرفة من أين و ؟اإلسالمعن و المسلمةو

التحليلية لمختلف نشرات العالم، نستشفها من خالل القراءة  اإلجابة
المسلمة بطريقة انتقائية تبرز الكثير من و حيث يتم التعريف بالشعوب العربية

  . المحاسن العديد من تخفيو المساوئ

الثقافة الشخصية السابقة لتتحول إلى و أي ربط المعرفة بالمفاهيم: اإلدراك.2
  .عن القضيةو هةبقناعة كاملة عن الج يترجم عمليا إدراك عقلي كامل

ما هي و المسلمينو كيف يدرك الغرب العرب :والسؤال المطروح هنا
  ؟ اإلسالمالصور الذهنية التي ترتسم في مخيلتهم بمجرد ذكر 

  التخلف والحروب، والغدر؟، واإلرهابالتراحم، أم العنف ، السلم، التقدم، الحب

سلوب التعبير أو المدركالموضوع تمثل في صيغة التفاعل مع ي: السلوك .3
  .عنه ايجابيا أو سلبيا عمليا أو قوليا أو حتى ذهنيا

 ويحق لنا التساؤل هنا حول ردود الفعل الممارسة ضد المسلمين
 مغاربها ؟ هل تترجم سلوكا ينم عن االحترامو العرب في مشارق األرضو
إن التمييز العنصري،  .االنتقاصو االحتقارو لها اإلعجاب أم االزدراءو

في الحقوق، وضع حدود لممارسة الشعائر الدينية، النيل من رموز البخس 
تشويه اإلسالم كرسالة  ،)ص(الصور المسيئة لخاتم األنبياء محمد (  اإلسالم
  .ممارسات التشويه ما هي إال جزء منسماوية 
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  معتنقوهو اإلسالمآليات ترسيخ الصور الذهنية الزائفة عن : ثانيا

كومة بمحتوى الصورة الذهنية ؛ التي هي إن ردود الفعل البشرية مح
عملية معرفية نفسية نسبية ذات أصول ثقافية تقوم على ادراك األفراد 

 دين ما أو سيمات شعب معين، الغير المباشر لخصائصو االنتقائي المباشر
ينتج عنها ، تكوين اتجاهات عاطفية نحوه ؛ قد تكون سلبية أو ايجابيةو

  .مجتمع معين إطاراطنة تتم في توجهات سلوكية ظاهرة أو ب

بأهمية هندسة الصور الذهنية استنادا ألسس الدول الغربية إن وعي 
سعت لتوظيفها لصالحها في إطار عالقتها بالعالم فقد ، ليس وليد اليوم علمية

هي عالقة يشوبها في األغلب األعم و، منذ أمد بعيد اإلسالميو العربي
دخر يلم و التوسع،و الطمعو االستغاللحب و أملته المصلحة صراع ال يهدأ

نالت الصورة  لذلك.معركةالجهدا في استعمال كافة الوسائل لكسب الغرب 
مطلع  التشويه المجحف منذو المسلمة حظها من التجريحو الشخصية العربية

م سبيل كافة الوسائل بغض النظر ااستخدحيث تم  .القرن الثاني عشر للميالد
 :من ضمن اآلليات نجدو محتوياتها، عن شرعيتها أو موضوعية

القرنين  تتشكل خالل بدأت المشاعر المضادة لإلسالم :التنشئة االجتماعية.1
كأحد اآلليات الفعالة لتقديم  االجتماعيةقد تم اعتماد التنشئة و 14و 13

من خالل ، كنموذج غير صالح لالقتداء به، المسلمةو الشعوب العربية
 تصنيفه في أدنى المراتبو، الفرد العربي المسلمإلصاق العديد من التهم ب

 لم يتوقف األمر عند هذا الحد بل تجاوزه بجعل الفرد العربي موضع تندرو
لقصص الموجهة ل باإلضافةفي الحكايات الشعبية  استخفافو طرفةو

محاولة ترسيخه و األحاديث األسرية تكرار المحتوى السلبي في مع.لألطفال
مفبركة، مثال ذلك في األسر اليهودية عندما يلتئم شمل السيناريوهات العبر 

فإذا ما سأل الطفل  ،األسرة على مائدة الغداء أو العشاء يترك كرسي شاغر
إنه كرسي : والديه عن سر هذا الكرسي الشاغر تكون اإلجابة صادمة 

للشعوب  غرس مشاعر العداءلأخاك الذي قتله محمد قبل والدتك، مما يؤدي 
تكوين صورة نمطية على و .في نفوس النشء اليهودي الصاعداإلسالمية 

  .أساءأنهم أول من 

تمتد حملة التشويه المخطط لها، لتطال الكتب المدرسية : الكتب المطبوعة.2
 لتكون النتيجة تقديم، دون أن تستثنى منها أقالم المفكرين، والمناهج المقررة

ية المطاف إلى تكوين تؤدي في نها، والمسلمين اإلسالمصورة قاتمة عن 
لبناء تعميمات عن العرب والمسلمين  تكون منطلقا لدى اآلخر ،صور نمطية

، يقينية ال يتسرب إليها الريبثم ترسخ فتعامل على أنها حقائق ، ومعتقدهم
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  تتحول ،وبفعل عامل الزمن والتكرار إن لم تواجه وتحارب أو تحلل وتصحح
. بمثابة اعتقاد راسخبل تصير ، التعديلو أإلى صور متطرفة ال تقبل التغيير 

  .ومعتنقوه اإلسالمتكوين متخيل سليم أو رؤية منصفة عن  يحول دون

الكتاب الغربيين يستخدمون أقالمهم بتحيز للتحذير من  فكثيرا من
وكو ياما في كتابه  فقولعلى حد  الخطر الذي تشكله العقيدة األصولية

إن الصراع األساسي الذي "" :اآلخراإلنسان و نهاية التاريخ" الموسوم 
أو كونها مسألة  اإلرهابنواجهه اليوم أوسع بكثير من كونه حربا على 

فلسطين إنه صراع ضد العقيدة و السياسة الخارجية في كل من العراق
خاصة فيما يتعلق بالمبدأ األساسي و التي تقف ضد الحداثة الغربية، األصولية

التحدي اإليديولوجي الذي يمثل في بعض  هذا هوو حول الدولة العلمانية
  5" .جوانبه تحديا أساسيا أكثر من الخطر الذي شكلته الشيوعية

 هو العدو األول اإلسالم أن" :S.HINTINGTUN نتنقتون هيقرو
 اإلسالميةالحضارتين و والصراعات المقبلة ستكون بين الغرب

  6.الكونفوشيوسيةو

ضر أوهام حملة صليبية مع توحد قلية المتطرفين المسلمين تستحأإن "
على و، أو حرب مقدسة ضد اليهودية المسيحية ،في جهاد اإلسالميكل العالم 

الجانب اآلخر تطرح الفاشية في أوربا الغربية مسالة أنها آخر المدافعين عن 
  7.القاتل اإلسالمالمسيحية ضد 

 ،دون رقابة أو اعتراض إن ما عرض سابقا هو قليل من كثير يتداول
ما يعرف  إطارتندرج في ومعتنقوه  اإلسالمبهدف ترسيخ صور مخيفة عن 
وحتى  والكاتب، يشترك فيها المفكر .صورةالبالدعاية السوداء، الرامية لتشويه 

  ".دين شيطاني وشرير اإلسالمين الدين إ: " فراكلين جراهام دليل قول  القسب

 رسم التوجهاتو كارنقل األف إن الكتاب من األسلحة الفتاكة لقدرته على
استخدمه الغرب بكثافة في حربه غير المبررة على  لذا، ترسيخ االنطباعاتو

األسلحة تكون ذكية  فإن: " كما هو معروف.شعبا و عقيدة اإلسالميالعالم 
 8".فقط حسب كيفية استخدام الناس لها

بكافة  اإلعالمتحولت وسائل : الصور الذهنيةهندسة و اإلعالموسائل .3
اإلعالء من شأن الحياة و القيمو عها إلى سوق كبيرة لبيع األفكارأنوا

إلى جانب ذلك أثبتت هذه الوسائل قدرتها على التالعب . االستهالكية
تسويقها لصالح القائم على و بالعقول من خالل هندسة الصور الذهنية

 أن المتخيل الغربي المشكل "أركون" في هذا السياق يؤكد  اإلعالميةالوسيلة 
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 اإلعالمهيمنة وسائل و  تجاه اإلسالم يتغذى منذ الخمسينيات من كل قوة
فكل المشاكل ذات الجوهر  .تتحدث عن الموضوع و التي ال يمر يوم إال

 .أو الثقافي ألحقت جميعها باإلسالم االقتصاديأو  االجتماعيالسياسي أو 
السبب هو الصراع والهدف من الصراع هو السيطرة على الرأسمال و

  9.الرمزي المرتبط بما تدعوه الديانات الثالث بالوحي

 للعرب النمطيةو عادة ما يقترن الحديث عن الصورة الذهنيةو
التي  ،اإلعالميالتأثير المسلمين بجهود تندرج ضمن ما يعرف بعمليات و

تبذل من جانب طرف ما لتكريس صورة ذهنية معينة أو تعديل صورة 
 تشكل تصوراتو د تفرز خبرات تراكميةهذه الجهوو .مشوهة أو غير ذلك

في ذهن المتلقين عن موضوع أو أمر ما بحيث يكون هذا  محددة وانطباعات
لتجسيد أحداث كثيرة في مشهد واحد و التصور بالنهاية اختزاال لتفاصيل

"  تتمثل فيال تزال و كانت اإلعالموظيفة وسائل  علما أن. صورة نمطية 
العمل على دعم و جتمع على فرض نفوذهممساعدة أصحاب السلطة في الم

لهذا فهذه الوسائل مسؤولة عن انتشار نوع معين من الثقافة و الوضع القائم
التأثير من خالل .  10الجماهيرية ذات الطابع التجاري بدال من الثقافة الراقية

  .الحية الناطقة  المعزز بالصورة

 النمطية لآلخربلورة الصور و، تشكيل النماذج تتفوق في: السنما. أ
التعصب غير العادل الذي يمتد بجدوره إلى  تحت وطأة ،)المسلمين(

استخدمت فيه كافة حمالت الدعاية المضادة  حيث، الحروب الصليبية
 1962 بينالمسلمين بشكل سلبي سافر خصوصا في الفترة الممتدة و للعرب

أنها تصور محتوياتها  تبين من خالل تحليل .فيلما 30 إنتاجأين تم  1967و
المسلمة على أنها مجتمعات منغلقة ترفض تبني و المجتمعات العربية

أحصى الكاتب األمريكي من  في نفس المضمار، والمفيدة األفكار الجديدة
 إلى 1896: بثت خاللي هوليود فيلم 900يوسف شاهين : أصل لبناني 

ير شر: فهو. لحقيقتهمخالفة المسلم بصورة و ظهر فيها العربي .2001
أما .مسيء للمرأةو بمتآمر، مخر ،، غدار، محتال، لصمتوحش

  . الكبتو االنهزامو الجبنو الجشعو العجزالشخصية العربية فاختزلت في 

كمهرجين يرتبط عملهم  العرب حيث عرضت األفالم السنمائية األولى
، كأشرار يواجهون الجنود االنجليز البارود ثم صورتهمو الشعوذةو بالسحر

 أسندت للعربسيين الشجعان، في حقبة العشرينات أما في الثالثينات الفرنو
في  اإلسالممع التركيز على ، الدينو أدوار مختلفة ارتبط أغلبها بالسياسة

مواجهة مع المسيحية، أما أثناء الحرب العالمية الثانية فقدم العرب كجواسيس 



 

80 

 لى أنهم يشكلونعفي نهاية األربعينيات قدموا و يختطفونو يبتزون، للنازي
  11. اليهودية الوليدة الدولة تهدد

 الوقتذات ينظر للعرب بأنهم شعب غني وفي ف: على الساحة األمريكية  أما
شعب ملبسه غريب ويسيء معاملة المرأة، ويبدو ، غير متحضر، بدائي، متأخر

 12وبربري قاسي ،قوي شديد، ماكر ،غدار، مولعا بالحروب متعطشا للدمار
بحيث تتداعى ، أن هذه الصور صارت تميل إلى الثبات وأصل البالء

  . اإلسالمالمسلمين أو و إلى المخيلة بمجرد ذكر العرب

إنه جهاز قادر ، رسالتهم يوماو المسلمين هو اآلخر لم ينصف:التلفزيون. ب
وسائل و الصور تؤدي دورا رئيسيا"تزييفها ألن و ائعـعلى قلب الوق

وال ريب أن الصورة جعلت . 13"هاتوزعو هي التي تخلقها اإلعالم
 السيما في مرحلة الزعامة الوسائطية، الدانيو القاصيالمعرفة في متناول 

الرديئة التلفزيونية أن الشخصية إال ،للعين في ظل تراجع سلطة اللسان
 لتأكدالسيناريوهات و المسلمين ،رغم اختالف األدوارو الزمت العرب

 ي تقوم عليه صناعة الفيلم الهوليوديالذ االفتراض اإليديولوجي األساسي
  "العربي إرهابي :"هو أن و

عبر تاريخها الطويل موقفا لم تتبنى هوليود الغريب في األمر أن و
. رسالتهمو المسلمين فعلت معبمثل هذه القسوة إزاء أية مجموعة عرقية كما 

تتغير الصورة إلى مسلم إرهابي فحسب، بل أصبحت  لم الوقتمع مرور ف
  .ال يقبل الجدل راسخا في األذهان أيضاو را مقبوال، متداوال،معيا

من ورائها وكاالت األنباء و وهو ما يؤكده محتوى نشرات األخبار
ليصبح المسلم في نظر ، اإلسالميةحيث يقترن العنف دوما بالديانة ، العالمية

فوضى، راغبا في القتل، للالعالم، متطرفا، متعطشا لسفك الدماء مياال 
األخبار  تقديم العربي في ولترسيخ الصورة أكثر يتم.ضا على الشغبمحر

اهللا، ، قنبلة، جهاد، اغتيال، أصولية، مذبحة: مرفقا بكلمات سلبية عديدة أهمها
، حب: ال يتضمن التقديم أي مفردات إيجابية من قبيلو التحريض، التفجير

 .سلم ، تعاون، فرح، سعادة تقدم،، أسرة
على تقديم العرب كأناس  في الغرب اإلعالمئل كما يحرص أرباب وسا

يتسببون في وقوع العنف ال كضحايا له، فال تظهر الصور المعروضة مناظر 
المسلمين أو  تكسر فيها أذرع أو أرجل عربية أو تنسف فيها منازل على رؤوس

أو أب  ،طفلها أو أم عربية تهدهد ،يطلق فيها رصاص على متظاهرين عرب
  .متطورة يقومون بأبحاث في مختبراتعرب أو أساتذة  ،همسلم يالعب ابنت
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، على العكس تماما تحمل الصور المعروضة جرعة كبيرة من العنف
أعلى و تجعل ذهن المتلقي يصنف في صمت العرب في أدنى مراتب التقدم

حين و . االنحيازو من الزيفالكثير صور خائنة فيها ، مراتب العنف الدموي
ة فنحن نلمح إلى أنها قادرة على الفعل مباشرة في ذهن نقول إن الصورة عنيف

في هذا  اإلشارةتجذر  .العقلي إلى سلوكات واضحة ردالتحويل و المتلقي
الذي تخلفه الصورة العربية على صانع القرار السلبي المجال إلى أن األثر 

 األمريكي، فهي من جهة تعرقل الوصول إلى سياسات مؤيدة للعرب
في ظل واقع . العالمي ضدهمجهة أخرى تأليب الرأي العام من و والمسلمين
فإن الجنيراالت  لذا، المعرفة هي البديل المناسب للموارد األخرىيؤكد أن 

األذكياء يفهمون كلهم بصورة جيدة جدا أن الحروب يمكن كسبها على 
 . 14شاشات التلفزيون العالمية تماما كما يتم كسبها على أرض المعركة

تنتشر بسرعة لتغذي البشعة  التلفزيونية ول فإن هذه الصورخالصة القو
فليست . تضليلتنبض بالزيف وتتحدث بال، السلبيةبأفكار الغربي  اإلنسانذهن 

الصورة إال دليال أيقونيا يذكر بضرب من التشابه في بعض الخصائص 
إن .المحاك  العنف فيلذلك تعد شريكا متواطئا . الخارجية بين الدال والمرجع

مفارقات عديدة كما قد تخلق ، صورة واحدة قد تجعل البريء يؤخذ بذنب المتهم
في هذا  .تباعا الصور المضللةالالواعية عبر نسخ من ردود الفعل غير مبررة 

بارت أن الصورة خطيرة وخطرها يستمد من وظائفها روالن  يؤكدالمقام 
  " .15رغيبوالت واإليحاءوالتمثيل والمباغتة  اإلعالم: المتمثلة في

هي مفتاح التحكم في إدارة  اإلعالميةتبقى القدرة على الهيمنة  لذلك
خطورة الدور ) مانكيكان . ر.د:" ( يشيرحيث  العقول وفق األجندة األمريكية

 :"األمريكية في السيطرة الثقافية العالمية قائال  اإلعالمالذي تقوم به وسائل 
ازات المذهلة التي حققتها الثورة االنجو بفضل تحكمها في التقنية الحديثةو

فقد نجحت الواليات المتحدة األمريكية في تطوير ما أصبح ، االلكترونية
 التي نجحت صادراتها الثقافية البالغة القوةو اإلعالمو يعرف باسم المعرفة

  . "16التأثير في تحويل التدفق الحر للمعلومات إلى اتجاه واحدو

ن يفكرون بشدة حول الحرب في الناس الذي من هذا المنطلق على
إنها  .اإلعالمكون وسائل يأن أهم الميادين في قتال الغد س ايعلموأن المستقبل 

 ساحة معركة لحصد العقول بزرع الصور الذهنية السالبة لشل حركة الخصم
  .زعزعة ثقته بنفسهو
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  كيفية التأثير على الصور الذهنية للجماهير:ثالثا

  17:ل توظيف الصورة الذهنية على النحو التاليتتم عملية التأثير من خال

 اإلعالميةللرسالة  يتضمن تزويد المجتمعات الغربية كمستقبلةو : التعريف. 1
هنا نجد أن و، المسلمينو اإلسالمبالمادة المعرفية عن ) بكافة وسائلها ( 

أغدقت عليه لقب و المعاجم الغربية عموما عرفت العربي بأنه مستغل
  .كما أطلقت عليه اسم الخادم يل شايلوك،اليهودي البخ

ويمثل هذا الدور مستوى عاليا من السيطرة على عقل المستقبل من : اإلقناع. 2
الذهني وقد ال يحتاج األمر  اإلقناعللوصول إلى مرحلة  واإلثارةخالل الحث 

واألدلة، بقدر ما يحتاج لجرعة من التخويف  في كثير من األحيان للبراهين
الشاهد على ذلك قصة المواطن . تجعل االقتناع سيد الموقف ،واإلثارة

به التصديق حد الرعب،فقد صدق ما يقوله  جون ديفيس الذي بلغ: األمريكي
عن خطر صدام ؛ لذلك قرر االختباء في أحد الكهوف جنوب  اإلعالم

عشر سنين  حيث لبثوا في كهفهم، كاليفورنيا مصطحبا معه زوجته وأوالده
منقطعين عن العالم ، ن ضرورات الحياة الصحية والمعاشيةع استغناءفي 

ابعد أن ضربوا سياجا من الشجر  الخارجي فال يراهم أحد وال يرون أحد
أما السبب وراء ردة الفعل العجيبة وقبولهم .حولهم إلخفاء فتحات الكهف

تصوره حسين وبنمط الحياة البدائية فيتمثل في خوف الرجل الشديد من صدام 
لقد رضيت العائلة بالبديل الذي اتخذته ، يأتي يوما ليفتك بسكان أمريكاأنه سب

حين كشف البوليس األمر، وتم  ،2001إلى غاية  1991 عن قناعة منذ عام
 . ذلك الوضع المزريالعائلة من  إنقاذ

فيما يخص الخطاب ، وهنا نكون على مشهد من الفعل النسقي الثقافي
طابا هدفه التأثير واإلقناع ثم يسخر من رجل ذاته ؛ إذ أنه يصنع خ اإلعالمي

فهو يدفعك للتصديق ولكنه  هنا يتجه نحو فعل ذاتي ناسخ واإلعالم، تأثر واقتنع
ولكنه وسيلة وفكرة  وإبالغ أخبارمصدر  اإلعالمال يريدك أن تصدق ،لم يعد 

تكتسب معناها عبر كونها صورة وبما أنها صورة فان فعل الصورة ومفعوليتها 
  . 18األثر إحداثتكون عبر تصديقها أو تكذيبها وإنما عبر قدرتها على ال 

ويتمثل بإعادة إرسال الرسالة بوسائل مختلفة عبر الصوت والصورة : التكرار. 3
وبصيغ متعددة وقوالب فنية متباينة ال يشعر المستقبل بها في كثير من 

  .تكن موجودةاألحيان مما يعزز مستوى القناعة إن وجدت أو يغرسها إن لم 

الصور الوافدة إلى صور ذهنية تكتسح حياتنا  وكنتيجة للتكرار تتحول
التسطيح و عدم التحفيزو إلى حدوث نمط من االستسهال يديؤالمعاصرة مما 
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الصورة تمتلك بحكم ألن " فائض العاطفة"يطلق عليه نفسيا مصطلح 
 .معطى تجريديا اللسان الذي يعتبر يتجاوز في تأثيرهملموسيتها بعدا عاطفيا 

الحديثة على األحداث  اإلعالمنتيجة تركيز وسائل  يتضخم هذا البعدو
 غيرها،و جرائم،، حرائق، زالزل، فيضانات حروب منالمأساوية و الدرامية

تعمل الصورة على توحيد التجربة االجتماعية العملية أو الرمزية  بالتاليو
  .طقالمنو على أسس عاطفية أمام انكماش سلطة العقل

  نظرية الغرس الثقافيترسيخ الصور الذهنية وفق ل: رابعا

كان دي سيرتو محقا حين أكد أننا أصبحنا نعيش في زمن ثقافي يسمى 
 الرقم فيه هو العالمة البشرية الفاعلة،، أفراده أشبه بمجتمع النمل، بملحمة العين

عل من لتج، تراجعت العالمات النوعية أمام طغيان األرقام الرياضيةبعدما
في ، المعلومة سلعة ومن الصورة بضاعة خاضعة لقانون العرض والطلب

 أعقاب ذلك تحول االستقبال البشري إلى فعل سالب خضع بموجبه المسلمون
 اإلسالموفق المنعكس الشرطي الذي ربط . لنوع من التنميط الثقافي واالجتماعي

ل العقل في ترجمة ما فع مختزال باإلرهاب ليعمق الهوة بين المسلمين وغيرهم
تراه العين وفعل المنطق في تصديق ما يبث مهما كانت حدة التزوير فيه 

  .ما دام المتلقي ال يملك أي جهاز لكشف كذب الصورة وخداعها، والتلفيق

على هذا األساس صار اإلرهاب صورة غرست في أذهان الماليين عبر 
ر من سبتمبر عالمة مميزة الحادي عشليصبح  العالم، دون اختالف في التوقيت،

لقد تم استغالل عنف الصورة لتكون في تاريخ العالقات بين المسلمين وغيرهم ،
وإذا استعننا بنظرية الغرس الثقافي سنتمكن من فهم ما . قدرة على الرسوخأكثر 

  .يدور داخل الذهن البشري عند تعرضه للتأثير البصري

جربنر  الباحث األمريكي وضعها: نظرية الغرس الثقافي أو االستنبات
 Gerbnerعامة اإلعالمللعالقة بين الحقيقة التي تقدمها وسائل  سياق تحليله في 

يرى أصحاب و .بين ما يتفهمه المشاهدون على أنه حقيقةو التلفزيون خاصةو
التلفزيون خاصة يقدمان حقائق مشوهة عن و اإلعالمهذه النظرية أن 

  . اة في صور غير واقعيةأي أنه يتم اختزال الحي 19.الواقع

على  اإلعالميةوتعد من النظريات التي تقيس تأثيرات الرسالة 
أكد الباحثون من خاللها أن الغرس يحدث عبر النقل المكثف و الجمهور

ما ينتج عنه من تشكيل الثقافة التي هي عبارة عن و لألحداث للصور الرمزية
 .المواقفو قات االجتماعيةالصور الذهنية التي تنظم العالو وعاء من الرموز

 وتهدف نظرية الغرس لقياس نتيجة تعرض المشاهدين للمحتوى المتلفز
التشابه في المضامين و تأثير عمليات التكرار في المشاهدة مدىو السنيمائيو
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الواقع و المشاهدين للواقع االجتماعي الحقيقي إدراكالمعروضة على 
  .بوسائله المختلفة األعالمالصوري الذي يقدمه 

زمالءه بتطوير نظرية الغرس و قام جربنر ؟كيف تتم عملية الغرس
  :من خالل إدخال مصطلحين 

حيث يتم الغرس التلفزيوني من خالل : األول هو عملية االتجاه السائد
المفاهيم الراسخة  عبرالسائد أو الشائع ألن عملية الغرس تتم  االتجاه

ألن التعرض المستمر للمشاهد نفسها ، بين المشاهدين واالتجاهات الغالبة بكثافة
يعمل الغرس على جعل  هكذاو، ينمي عند المتلقين وجهات نظر متشابهة

نفس لبكثافة  ألنه يتقاسم نفس الصور ويتعرضالجمهور التلفزيوني متجانسا، 
وحاملوه دوما  اإلسالم تصورالمناظر واألخبار واألفالم والمسلسالت، التي 

  .وجهة النظر حيالهم تبني نفسسلبية، منفرة ومشوهة، مما ينجر عنها بصورة 

أي الثالث  3BS ما يسمى في إطاروقد فسر جربنر االتجاه السائد 
  :B20كلمات التي تبدأ بحرف 

Blurring :تعني أن التعرض المكثف للتلفزيون يؤدي إلى و التالشي
جعلها و ي وجهات النظرتالشي أو اختفاء االختالفات االجتماعية التقليدية ف

 .غير واضحة
 Blendingيمزج التلفزيون بين آراء المجموعات المختلفة:االندماج 

  . في االتجاه الثقافي السائد والمتباعدة

Bending وهو تشكيل وتحويل االتجاه السائد في اتجاه اهتمامات : التحول
 اإلعالمية أي تحويل المضامين، اإلعالميةوسياسات القائمين على المؤسسات 

 .وما تحمله من معاني مختلفة لكي تعبر عن سياسات القائمين باالتصال 
تخلق وجهة نظر  اإلعالمإذن فمفهوم االتجاه السائد يعني أن وسائل 

فالمشاهدة الكثيفة تؤدي إلى إذابة الفوارق في إدراك ، مشتركة بين المشاهدين
  .االجتماعيةو فيةالواقع االجتماعي التي تسببها العوامل الديموغرا

يؤثر في  حيث أنه من المعلوم أن الغرس التلفزيوني: عملية التضخيم: ثانيا
 هذا يسمى التضخيم من خالل عرض مشاهد العنفو بعض القضايا البارزة

هذا و عدم األمانو مما يدفع المشاهدين لتبني الخوف، التخريبو الدمارو
  .مخيف و ان غير آمنكفيل بأن يدفع المتلقي للشعور بأن العالم مك

في بناء  وإذا تبنينا هذه النظرية كمطلق لتحليل دور الثقافة البصرية
تم العمل على غرس : الصور الذهنية فسيتضح أنه في مرحلة االتجاه السائد 
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ديسمبر وما جاء بعده  11باستثمار أحداث  واإلسالمعن المسلمين  صور نمطية
بعنف العنف والرد على ذلك  اإلرهابمن تداعيات لدعم أمريكا في حربها ضد 

االنتقائي؛فالتعرض المستمر  ، كما تم ترسيخ هذه المشاهد من خالل التكرارأقوى
وهكذا بدا الغرب ، ت النظراللمشاهد نفسها جعل المتلقين يتقاسمون نفس وجه

حكومة وشعبا ملتفا حول القرارات األمريكية وداعما لها في حربها ضد 
نجاح  ردود الفعل صارت متجانسة مما يؤكد أن بدليل أن، قوال وفعال اإلرهاب

السلبية  عملية الغرس كانت ناجحة وسر نجاحها، هو القدرة التعبيرية للصور
التي تعرض  اإلعالملوسائل  الملتقطة للعرب والمسلمين، فالغرب يتعرض بكثافة

 وميا عبري واإلسالمينفس المناظر المنفرة والصور السلبية عن العالم العربي 
واألفالم والمسلسالت، مما ينجر عنها تقاسم نفس وجهة النظر من  األخبار

  . طرف الجمهور المتلقي

 :ويتم تنميط الصور الذهنية عن المسلمين عبر ثالث عمليات أساسية
التعرض المكثف للبث التلفزيوني السلبي  فأثناء عملية التالشي يؤدي

ختفاء كافة االختالفات التقليدية في معتنقوه إلى تالشي أو او اإلسالمعن 
مما يؤدي إلى نمو اتجاهات عدائية موحدة نحو الفئة ، وجهات النظر

 ) المسلمين(.المستهدفة كموضوع
الناجم أساسا عن : االندماج العملية السالفة تقود إلى عملية أخرى هي

سائد حيث المزج بين آراء المجموعات المختلفة والمتباعدة في االتجاه الثقافي ال
نالحظ هنا زيادة التحالف من طرف الغرب مع أمريكا لضرب المسلمين 

 . واألصولية والدفاع عن األمن العالمي واإلسالم تحت غطاء محاربة اإلرهاب
في  اإلعالميةالتحول، ينجح القائمون على المؤسسات  في خضم عمليةو

لمؤسسات، بمعنى أن هذه ا اهتمامات أرباب تشكيل وتحويل االتجاه السائد ليخدم
 اإلسالميتم تحويلها بما تحمله من معاني مختلفة تمس  اإلعالميةالمضامين 

عن سياسات القائمين باالتصال وتكون الصورة أكثر  والمسلمين حتى تعبر
  .هم من اليهود اإلعالموضوحا إذا عرفنا أن أغلب المسيطرين على وسائل 

الغربية تعمل على خلق  اإلعالمإذن وفق مفهوم االتجاه السائد فوسائل  
ثم تعمد إلى تعزيزها وترسيخها عبر ، وجهة نظر مشتركة بين المشاهدين

إلى إذابة الفوارق الناجمة عن تباين العوامل  المشاهدة الكثيفة التي تؤدي بدورها
لتكون النتيجة هي ترسيخ االنطباع السلبي والتأكيد  الديموغرافية واالجتماعية،

 .والتخلف  العنف واإلرهاب إشاعةلمين وحاملوه في على دور المس
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العنصر المهم الثاني في نظرية غرس الصورة السلبية هو االتكاء على 
التضخيم حيث يتم التركيز على النقاط السوداء في مسيرة و اإلثارةعنصر 

فكل ما يداع في ، ال يلتفت مطلقا لإليجابياتو اإلسالميو العالم العربي
 حاملوه يتمحور حول عرض مشاهد العنفو اإلسالملغربية عن التلفزيونات ا

 إسالميةنسبتها للتنظيمات و التفجيرو اإلرهابو القتلو التخريبو الدمارو
مما يدفع بالمشاهدين لتبني ، حركة داعش، حركة النصرة: على غرار

عدم اإلحساس باألمن من المسلمين المقيمين و التوجس من المسلمينو الخوف
بأن يدفع المتلقي للشعور بأن العالم اإلسالمي  كل هذا كفيلو ،أوربافي ربوع 

األمن و كما يشكل المسلمون في الوقت ذاته تهديدا للسلم، غير آمنو متخلف
 هذا الغرس السلبي سيؤدي بال شك إلى صور ذهنية منفرة تنميو .العالمي

ية المسلمة بدليل زيادة حدة التشويه للشخص.الكراهية تجاههمو مشاعر العداء
ديسمبر، في غياب  11عقب أحداث  اإلعالميةمن خالل مختلف الوسائل 

سواء للرد على افتراءات الغير أو التعامل ، واضحة إعالميةخطة عربية 
  .معها بموضوعية لتفنيدها

  المسلمين و إستراتيجيات إصالح الصور الذهنية لإلسالم: خامسا

 االتصالط بقدرتها على إن نجاح المؤسسات في العصر الحاضر مرتب
بالجماهير وتشكيل صورة ذهنية إيجابية لنفسها وتحسين سمعتها والتأثير على 

 21.الرأي العام
غير أن هذا القول ال يصدق فقط على المؤسسات بل يتعداها ليشمل 

ألن الصور الذهنية كثيرا ما تتضرر . الدول في عالقتها باآلخرو الشعوب
مما يستلزم وضع ، نتيجة ألزمة من األزماتالتزييف أو و بفعل الدعاية

  .فعالة إلصالحهاو استراتيجيات عملية

، وتوظيفها في هذا السياق يمكن االستعانة بنظرية إصالح الصورة الذهنية
من . عمليا من أجل كسب المعركة باسترجاع المكانة الالئقة لإلسالم ومعتنقيه

ز بمائة انتصار في مائة إن الفو:" الشهير دون قتال فعلى حد قول صن تسو
  22"معركة ليس ذروة المهارة، إن هزيمة العدو بدون قتال هو قمة المهارة

اقترح  1995في عام : Image repair Theory: نظرية إصالح الصورة -1
 Image( الصورة الذهنية إصالحنظرية  (William Benoit)ويليام بينويت 

restoration, Image Repair( العالقات العامة  مجال فيالتي توظف
تطورا  و هي في الحقيقة.على حد السواءباألفراد والمؤسسات  المتعلقة

 . )Reputation Management(لمصطلح إدارة السمعة 
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ووفقا لواضعها فإن إصالح الصورة يكون ضرورة عندما يكون هناك 
مثال ذلك ما حدث من ، حدث يراه الجمهور مستحق للتوبيخ أو اللوم

تتهم فيه مؤسسة أو شخص ما بالمسؤولية و ضحيتها أبرياء تفجيرات ذهب
ألنها تعطي ، المتهمضرر بسمعة  إلحاقعن هذا الحدث، مما ينجر عنه 

 اإلسالم(المبرر إلعادة التفكير في الموضوع و للجمهور المتلقي الفرصة
  .بشكل سيء) المسلمين و

 أي متوهمة غير حقيقية المسلمينو اإلسالمالتي تواجه  التهم وقد تكون
 لكنها تصور للجمهور على أنها حقيقية، مما يعرض سمعة العربو
  .للخطر  اإلسالمحتى و المسلمينو

فرضيتين  منالصورة الذهنية  إصالحنظرية  تنطلق:فرضيات النظرية-2
  :أساسيتين هما

  .هادفا اتصالياأن الحفاظ على الصورة الذهنية االيجابية يتطلب دائما مضمونا  - 

د األهداف الرئيسية لالتصال هو الحفاظ على الصورة الذهنية االيجابية أن أح - 
 .المدركة

وضع بينويت نموذجا  :الصورة الذهنية إصالحتكتيكات و إستراتيجيات -3
ن يعتمد أيتضمن سلسلة من االستراتيجيات الخطابية التي يمكن للفرد 

ي قد الذو موضوع ما نعليها إلصالح أو تحقيق أفضل صورة ذهنية ع
ى هذه االستراتيجيات أطلق علو، يتضمن المساس بسمعة شعب أو عقيدة

  :تتمثل فيو "طرق إصالح الصورة الذهنية "

  :هما تكتيكين أساسيين تتم وفق اإلنكار إستراتيجية /أ

 البسيط اإلنكار :Semple Denial : ن الشخص المتهم أ ىالتأكيد علبيتم
التسليم بأن األمر أو  طالقاإر لم يحدث ألمن اأاألمر، أو بلم يقم 

 .ضارة اآثار لكن دون أن يخلّف حدث فعال،
 تحويل اللوم إلى الطرف المهاجم  :Shifting Blame  هو التكنيك

بتصدير األزمة ، يقوم فيه الشخص المتهم حيث، اإلنكارالثاني في 
و هذا التكتيك إذا ما استخدم بشكل خاطئ قد تترتب .إلى طرف آخر

السيما في مجال العمل  جتمعو المأ ية على صورة الفردعليه آثار سلب
فإن ذلك ، ذا ما ثبت دليل دقيق يكذب تحويل اللومإألنه ، السياسي
المؤسسة تشويه الصورة بل القضاء على مصداقية لفقط ليس  سيؤدي

  23.وكذلك مستقبلها السياسي، ..)الشخص أو المجتمع: الموضوع ( 
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 :(Evasion of Responsibility) ليةالتهرب من المسئو إستراتيجية/ب
  :هي تكتيكات تشمل على أربع اإلستراتيجيةهذه و

 فيها يكون المتهم في حالة رد على فعل قد ارتكب من و :التبرير
في بعض الحاالت يبدو هذا التكتيك كمبرر ألفعال تبدو و، طرف آخر

  .عدائية تجاهه
 الضعف  :Defeasibility: المعلومات  هذ التكتيك يشير إلى نقصو

تعبر عن مضمون هذا  عبارةأدق مصطلح أو و زمةألعن موقف ا
يمكن أن يستخدم و Ignorance is Bliss: التكتيك عبارة الجهل نعمة

  .كنوع من التبرير لألزمة  هذا التكتيك
 الحادثة :Accidents ،الدفاع عن الموقف بأنه مجرد حادث تتمب

  .خارج عن السيطرةو مؤسف،
 النوايا الحسنة :Good Intention يعتمد هذا التكتيك على أن و

هي حسنة و الشخص المتهم أو المنظمة كانت في سياق هذا التصرف
  .أن النتيجة التي حدثت جاءت عكس المتوقعو النية

للتقليل من حجم الحدث  اإلستراتيجيةتسعى هذه : التقليل من شأن الحدث -4
يز المشاعر االيجابية تعز بهدفو األزمة التي أدت إلى وقوع الحدث أ

الحد من إدراك الرأي العام للخسائر التي و تجاه المسئولين عن الحدث
هو ما يسهم في خلق سياق إيجابي يساعد على تحسين و سببها الحدث

  24.صورة المتسبب في الحدث

  :تكتيكات هي ست اإلستراتيجيةوتوظف في هذه 

 التدعيم :Bolstering: يجابية للمسئول فيها يتم اظهار الصفات االو
قامت بها المؤسسة أو ، أو عن طريق سرد وقائع إيجابية، عن األزمة

  .ثناء األزمةأالفرد في الماضي أو 
 التهوين:Minimization : وفيها تسعى المنظمة أو الشخص إلى التقليل

  .قل مما تبدو للعامةأالتي سببها الحدث وأنها  األضرارمن شأن 
 المقارنةComparison  :محل األزمة الحدث مقارنة  ن خاللتتم م

قل ضررا األإظهاره على أنه و جسامةو بأحداث مشابهة أشد خطورة
  .من األحداث األخرى

 التسامي Transcendence : وضعه في بيعتمد على تبرير الحدث
الجماهير، عن طريق اإلشارة إلى طرف مرغوب من و سياق مقبول

  .الحالية من النظر لألزمة وأهم أن هناك ما هو أسمى
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 الهجوم AttackAccuser: التكتيك تسعى المنظمة أو المتهم  في هذاو
التي ستنقضي و تدمير مصداقيتهو بالحدث إلى مهاجمة موجه االتهام
  .معها التبعية المسئولية عن الحدث

 التعويض :Compensation:يقوم الشخص أو المتهم بتعويض  حيث
  .خطؤهللجميع أن الخطأ هو  ضحايا الحدث أو األزمة وذلك عندما يتأكد

تعتمد على االعتذار عن العمل : Mortification: االعتذار إستراتيجية -4
قد تجدي نفعا مع المنظمات  اإلستراتيجيةيرى بينويت أن تلك و المسيء،

كذلك الشخصيات المشهورة أو السياسيين إال أن و العامة أو الشركات
سياسيين قد يأتي بردود فعل سلبية مع ال اإلستراتيجيةتكرار استخدام تلك 

من ثم يجب على السياسيين عدم اللجوء لتلك و على صورتهم
ارتباطه بالحياة و اإلستراتيجية قدر اإلمكان، نظرا لطبيعة العمل السياسي

  .التي قد ال يجدي معها االعتذار في حينهو اليومية لألفراد

 لإلسالم صورة الذهنيةصالح الإلإستراتيجيات وتكتيكات  كيفية وضع :خامسا
 ومعتنقيه

هناك حقيقة تقول من السهل تشويه الصور ومن الصعب إصالحها، لذلك 
توزيع معلومات مثبطة وبالغات الذكية اليوم لغزو العقول عبر الجيوش تعمد 

كاذبة ودعاية وحقائق، وتخيل إعالمي قوي ومعلومات مع معلومات مضادة في 
  .للقرن الواحد والعشرين المعرفةلكسب رهان حرب ،آن واحد

من هذا المنطلق تشكّل المعرفة بخطط اآلخر نقطة االرتكاز في 
  .الصورة الذهنية أو تلميعها إصالح

ويؤكد البعض أن الدول لن تستطيع النجاح في العالم الجديد من دون 
 تحسين صورتها االيجابية، فصورة الدولة تؤثر في جذب االستثمارات

 جلة االقتصاد لذلك بذلت الدول المتقدمة اقتصادياتحريك عو السياحة ؛و
وسائل و األفكار بأساليبو عسكريا جهودا مميزة في إنتاج المعلوماتو

متقدمة، في كل تفصيالت العمل االتصالي؛ من حيث التطور التقني لتلك 
ما أدى ، اإلقناعكخبرات بشرية لها تأثيرها الفعال في و الوسائلو األساليب

 اتجاهات الرأي العام عموماو احات واضحة في تغيير سلوكياتإلى تحقيق نج
  .25رأي الجمهور المستهدف بالعمل االتصالي على وجه الخصوصو

ففي البداية ينبغي معرفة كافة الصور الذهنية التي تروج عن الشعوب 
  مصادرها ليتم بعدها تبنيو، العربية
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: البسيط اإلنكار ففي :اإلنكار كإستراتيجية إستراتيجيات تحسين الصورة - 1
بريء من تهمة  اإلسالمأن  واإلسالميةيؤكد فيه ساسة األمة العربية 

دين سماحة يتعايش  اإلسالموأن ، وقتل األبرياء بغير وجه حق اإلرهاب
  .فيه الناس على اختالف مشاربهم وأجناسهم ومعتقداتهم 

لطرف حويل اللوم إلى االذي يمكن اعتماده ت اإلنكارالتكنيك الثاني في 
إلبعاد التهمة عن األمة  طرف آخر من خالل تصدير األزمة إلى، المهاجم

 .العربيةو اإلسالمية
: (Evasion of Responsibility) التهرب من المسئولية إستراتيجية أو

الشعبية مع تحديد  الدبلوماسيةيمكن استعمالها بفعالية من خالل االرتكاز على 
خدم مصالح الدولة حيث قد تلجأ الحكومات الشعوب المستهدفة بدقة وفق ما ي

  : اإلسالميةو العربية

ربما لديهم دوافع  اإلرهابيةمن خالل الجزم بأن مرتكبي األفعال : تبريرلل
هي كلها و، نفسية أو يعيشون واقعا اجتماعيا صعبا أو يعانون من التهميش

 أو. تحد من تداعياتهو مبررات قد تؤدي لتخفيف وطأة الفعل المرتكب
يمكن االعتراف بالجهل بالقضية من أجل رفع التكتيك  اهذفي و :الضعف
  . التنصل من تبعياتهاو الحرج

 تجنيد متطوعين عرب: من خالل الشعبية بالدبلوماسيةاالستعانة  -2
مسلمين حول العالم يجيدون اللغات األجنبية ليكونوا سفراء عن و

للظهور في  عالماإلتنظيم اتصاالت لهم مع أجهزة و المسلمة البلدان
  .األمور الطارئةو المناسباتو األحداث

 تاريخهاو اإلسالميةالحضارة و رموزهو التعريف باإلسالم 
مناقبها من خالل توظيف أصحاب الكفاءات و الشخصية العربيةو

 اإلعالمالبالغية إلى جانب خبراء في التعامل مع و الخطابية
 المياإلسصحيحة عن الدين و الرقمي لوضع صور جديدة

  .الترويج لها عبر مواقع إلكترونية عديدة و معتنقوهو
  القيام باستطالعات الرأي على شبكة األنترنت للتعرف على

األسباب التي و المسلمينو وجهات نظر العالم الغربي إلى العرب
أسهمت في بنائها، ثم استخدامها كمنطلقات لبناء رسائل تغيير 

  .عاديةمؤثرة، لمجابهة األنشطة المو مقنعة
  الضغط لتغيير المناهج التعليمية في المدارس إذا كانت معادية

العلماء المسلمين و المسلمين، أو استدعاء الباحثينو لإلسالم
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المنتشرين عبر مراكز البحث في العالم من أجل التعاون معهم 
  .لتوضيح الصورة الحقيقية لإلسالم من دون مغاالة أو تطرف

من خالل التخلص من اللغة السلبية  : لمينوالمس اإلسالمتلميع صورة  - 3
واستبدالها بلغة الشفافية الرامية لغرس ) لغة التبرير أو لغة الصمت (

مع تخصيص ميزانية معتبرة لتسويق صور مقبولة . الصور االيجابية
  .باالعتماد على نماذج وطرق جديدة وناجعة اإلسالميعن العالم 

الهوية العربية من خالل و سالميةاإلحث العالم على التعرف على القيم 
على معالجة كافة المشاكل  اإلسالمحول قدرة  اإلعالميالنشاط  تكثيف

باإلضافة للتركيز على أنه ال ، مكانو المطروحة ألنه صالح لكل زمان
من االحترام المتبادل، مصداقا لقوله  إطاريحارب اآلخر بل يتعايش معه في 

ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من  ) (لي دينيو لكم دينكم: ( تعالى
  صدق اهللا العظيم ). الغي

 اإلعالميةيجب على القيادات :  األسلحة المعلوماتية بكفاءة استخدام -4
العربية أن تنهض بعبء المواجهة المعلوماتية،فمن سوء حظ العرب 

 .أنهم وجدوا أنفسهم في بؤرة الهدف، بعد الحادي عشر من سبتمبر
م العربي حينها أن ينهض بعبء المواجهات في كان على اإلعالو

 فالعالم العربي، حرب الصور، التي باتت ساحة صراع ساخنة
بخوض معركة فكرية على عدة جبهات أهمها الجبهة  مطالب اليوم

 المضاد لتدمير المنظومة الفكرية اإلعالمالداخلية التي يتوجه إليها 
في و ي الوطن العربيهي فو  المسلمةو الثقافية للشعوب العربيةو

الدينية رغم ما بينهما من و لب المنظومتين القومية اإلسالميالعالم 
  .ألنهما تشكالن الوجدان الجمعي لألمة، اختالفاتو فوارق

مرشحا للعب العدو األكبر في مسرحية صراع  اإلسالمولئن بدا 
بدأت و انياللغة العربية باتت العدو الثو إال أن العروبة، الثقافاتو الحضارات

تتعرض الستهداف مركز كونها الحامل التاريخي لإلسالم مثلما يشكل لها 
  .26الحضاريو اإلسالم وعاءها الثقافي

صريح يتبنى اللغة التي و لذلك فالحاجة ماسة إلى حوار عالمي حر
يكون قادرا على التصدي لحمالت التشويه التي و الغربو يفهمها الشرق

  . ال تزال متواصلةو ميةاإلسالو طالت األمة العربية

 من خالل آليات التنسيق: تطوير إستراتيجيات االتصال المتعدد األبعاد - 5
 االتصال اليومي باإلضافة إلى االستخدام األمثل لإلعالم الحديثو
تحسين و زيادة كثافة التواجد على الشبكات االجتماعية بغرض تلميعو
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واجهة حمالت في الوقت ذاته مو المسلمين من جهةو صورة العرب
عبر استثمار مزايا ، حامليه من جهة أخرىو التشويه المناهضة لإلسالم

يعطي و الكلمةو الصوتو الرقمي الذي يجمع بين الصورة اإلعالم
التفاعل على الشبكة و التعليقو فرص متساوية للجميع من أجل الرد

 اإلسالمالتصدي ألي محاولة تهدف لتشويه صورة و العنكبوتية
 ثقافة المنطق إلى ثقافة الصورة خصوصا عقب التحول من. معتنقيهو
األذن و من ثقافة العقلو، من ثقافة القياس الذهني إلى الثقافة البصريةو

  .  هذه األخيرة قد تفتقر للمصداقيةو ،الصورةو إلى ثقافة العين

  

  :الخاتمة

المسلمين حديث و الصور الذهنية لإلسالم إصالحإن الحديث عن 
البد من معرفة أن القيام بعملية التغيير أو اإلصالح ليس و بمتشعو طويل

بمجرد تغيير شعار أو عالمة بل يستلزم األمر  يمكن تحقيقه، سهال ميسورا
 للحملة الشرسة المعادية للفكر وضع مجموعة من الخطوات العملية للتصدي

تسليط الضوء على التشويه الحاصل و ،اإلسالميةو المعتقدات العربيةو
حول  اإلسالميو تنوير الرأي العام العربيو، القوميو طاب الدينيللخ

 نستشفها في تغدية الصراعات الطائفيةو اإلسالمالمؤامرات التي تحاك ضد 
لتشتيت ، إشعال الفتن الداخلية بين أبناء األمة الواحدة في أكثر من بلد عربيو

ول دون استعادة األمة العراقيل الحقيقية التي تحو االنتباه عن القضايا الرئيسية
  .لموقعها الريادي اإلسالميةو العربية

بالعالم  اإلرهابالدولي ساهم في ربط  اإلعالمفال أحد ينكر أن انحياز  
التحليل،لفك االرتباط بين و الدراسة مما يتطلب مزيدا من ثم عولمته اإلسالمي

  .البريء منها اإلسالميالدين و المنظمات اإلرهابية

صعبة لكنها ليست مستحيلة متى كان هناك وعي و قةإن المهمة شا
تسليط الضوء و بغية إظهار الحق، إرادة قوية لقلب الموازين الدعائيةو كاف

كشف السيناريوهات المفبركة على و، المغاالةو على الباطل بعيدا عن التحيز
الهادف للتشكيك و العالمية اإلعالمالسيناريو الذي تروج له وسائل : غرار 

المسلمة بل أيضا في قدرتها و س فقط في الصورة الذهنية لألمة العربيةلي
هذا القول على خطورته في تثبيط و مواكبة التطور الحضاريو على التقدم

مفهوم تماما ك .الروح المعنوية رغم أنه يفتقر ألي دليل علمي يسنده 
تحول إلى  ومع ذلك، اإلسالميةالذي ال يوجد دليل يؤكد نسبته لألمة اإلرهاب 

زمن ل تؤسس ،التياللعبة الثقافية الجديدة في سياق مفهوم صوري غير منطقي
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تستحيل مقاومته و األخالقيةو المعاجم الفلسفيةوفق تفسره يتعذر ثقافي مختلف 
، بل يستلزم التصدي له إشهار نفس السالح. من خالل التبرير أو الصمت

ال الصحف و تمنع الكتبأمريكا لم ،فالصورة ال تحارب إال بالصورةألن 
أن الصورة هي  العلمه، لكنها منعت المحطات التلفزيونيةو ،المناوئة لسياستها

ردود توسل لخلق بإنشاء صور ذهنية تالتي تتحكم في الذهن البشري اليوم، 
لذا فإن حرب اإلرهاب هي حرب صور ، األفعال يتم التحكم فيها عن بعد

. المونتاج و حسب شروط اإلخراجيغرس في الذهن معنى سينمائيا  تحمل
وسائل الدفاع لضمان النجاح و لذلك ال بد من التكافؤ بين وسائل الهجوم

 اإلسالمتبرئة و اإلسالميةو المتمثل في تلميع الصورة الذهنية لألمة العربية
  . من التهم المنسوبة إليه
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  : مقدمة

الغربية التي لطالما عكست قيم المجتمع الغربي  اإلعالمساهمت وسائل 
وسفاكي دماء، في تكريس صور نمطية عن المسلمين، باعتبارهم همجيين 

شهدت أوربا  ماوقد ترسخ هذا االعتقاد بعد. وشهوانيين، وغير حضاريين
والواليات المتحدة األمريكية هجمات إرهابية متعددة بدءا بالهجوم على سفارة 

 ونيروبي "تانزانيا"بـ  السالم دار كل منفي  الواليات المتحدة األمريكية

 11منهجمات الحادي عشر  إلى ، وصوال1998في وقت واحد سنة " كينيا" بـ
تنبي خطاب الكراهية الذي  إلىالغربية  اإلعالمالتي دفعت بوسائل .2001سبتمبر 

وهي نفسها " الذي ليس معي فهو ضدي"و" ة يالحرب الصليب"كرس شعار 
  .المضامين التي نادى بها ساسة الواليات المتحدة األمريكية وأروبا

لعمومية في تلك الفترة تعيش حالة العربية ا اإلعالموقد كانت وسائل 
من التردي والضعف خاصة في ظل األنظمة ذات االتصال الشمولي، حيث 

والسياسية  اإلعالملم تستطع أن تواجه التدفق اإلخباري الهائل لمؤسسات 
إعالمية حقيقية مبنية على قرار سياسي  إستراتيجيةالغربية، وذلك لغياب 

  .ألمةحقيقي يهدف للدفاع عن مقومات ا

  :كاألتيوعلى هذا األساس سيحاول الباحثان بناء إشكالية هي 

ية الفعالة اإلعالم اإلستراتيجيةواالتصال  اإلعالمكيف يتصور أساتذة 
  لتحسين الصورة الذهنية للمسلمين؟

  :أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في كون أن المسلمين في العالم اإلسالمي يشهدون 
حت مبررات مختلفة كدعم التفكير المتطرف، وتبنيه هجمة حضارية شرسة ت

لحلول العنف لفرض قيمه على المجتمعات الغربية، خاصة بعد هجمات الحادي 
والتي عادة ما يقدم ساسة الغرب وحتى . عشر من سبتمبر، وهجمات باريس



 /  

96 

وعملت على تسويقهم . الغربية والعربية منفذوها أنهم من العرب اإلعالموسائل 
  .الذي يسوق لمفهوم فكر الحركات المتطرفة" شيطنة العدو" نظوروفقا لم

الغربية نفسها أن تغذي  اإلعالموقد حاول الفكر الغربي الذي عكسته وسائل 
كأسلمة "المخاوف لدى الرأي العام الغربي  إثارةظاهرة اإلسالم فوبيا عن طريق 

  ".لحرية الغربيةبروح العلمانية وا اإلخالل"و" تهديد الديمقراطية"و " أوربا

  :منهج الدراسة

وصف واقع  باعتباره يسعى اقتضت الدراسة استخدام المنهج الوصفي
ها وسائل أبرز التحديات التي تواجه الصورة النمطية للمسلمين، ويحدد

ويعتبر هذا المنهج نموذجا . العربية لتحسين الصورة الذهنية للمسلمين اإلعالم
واحد أشكال التحليل  1 "المفردات البشرية معياريا لخطوات جمع البيانات من

والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن 
   2"طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة وإخضاعها للدراسة 

وتعد أهم أهداف البحث الوصفي هو فهم الحاضر من أجل توجيه المستقبل، 
ناته وحقائقه واستنتاجاته الواقعية باعتبارها خطوات فالبحث الوصفي يوفر بيا

ومن خصائص البحوث الوصفية . تمهيدية لتحوالت تعتبر ضرورية نحو األفضل 
والبحوث .  3توضيح العالقة بين الظواهر المختلفة والعالقة في الظاهرة نفسها 

محددا  الوصفية بمفهوم الدكتور السيد علي شتا تتناول الوقائع وتقدم لها وصفا
ويفيد البحث الوصفي  والالئمة،ألبعادها وبنائها ومكوناتها بجمع البيانات الكافية 

  . 4في انه يوفر المعلومات التي تتيح الفرصة لصياغة الموضوع 

وهناك من يقول أن األسلوب الوصفي يقوم على دراسة الظاهرة كما 
 كيفيا،كميا أو  توجد في الواقع ويتم وصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا

  .5فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا 

  :مصطلحات الدراسة

ية هي الخطة التي ترشد منظمتك اإلعالم اإلستراتيجية" :يةاإلعالم اإلستراتيجية

كما أنها تساعدك على ضمان أن رسائلك متماسكة ومنظمة . اإلعالمللتفاعل مع 
 وهو- الفعليعني أن منظمتك لن تتعامل بآلية رد  إستراتيجيةإعداد . ةومستهدف

عندما يحتم الحدث أو الظروف ضرورة التعليق من  اإلعالمالملحوظ في 
إعالمية يمكنك بدال من ذلك بناء رسالتك  إستراتيجيةوباستخدام . جانبها

إطالق  وفقا لرغباتك، لذا عندما تريد اإلعالموصورتك العامة وعالقاتك مع 

   6."حملة أو االستجابة لموقف، سيكون لديك قاعدة اجتماعية تبني عليها
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 اإلعالمالتي تعدها وسائل  اإلستراتيجيةفيقصد بها الباحث  إجرائياأما 
العربية وكذا الموجودة في العالم اإلسالمي لمواجهة تشويه صورة المسلمين 

  .لدى الطرف اآلخر تقديم نموذج محترم ومقبول إلىفي الغرب، باإلضافة 

 أذهان في تتكون التي الفعلية الصورة«تعرف على أنها  :الصورة الذهنية
 من الصورة هذه تتكون وقد المختلفة، والمؤسسات المنشآت عن الناس

 وقد رشيدة، غير أو عقالنية تكون وقد المباشرة، غير أو المباشرة التجربة
 في ولكنها الموثقة، غير قوالواأل اإلشاعات أو والوثائق األدلة على تعتمد
 لتتبعي نتيجة. »رؤوسهم في يحملونها لمن بالنسبة صادقًا واقعا تمثل النهاية

 اجتماعي أثر من تحدثه وما وتطبيقاتها، الذهنية الصورة لموضوع
 صورة منجز أو مشروع لكل أن: وهو عام انطباع إلى توصلت واقتصادي،

 لتكون تتشكل سوف الذهنية الصورة هذه وأن معه، وتنشأ به ترتبط ذهنية
 ثالث لها السمعة وأن المنجز، أو المشروع نفذت التي المؤسسة سمعة
 وإما إدارتها، وتتولى بنفسها الذهنية صورتها المؤسسة ترسم أن إما: حاالت
  7.منظمة غير عشوائية بطريقة تبنى سوف وإما الخصم، يبنيها سوف

 اإلعالممشوهة التي يسوقها ويقصد بها الباحث إجرائيا الصورة ال
. الغربي عن المسلمين كوصفهم بالمتطرفين واإلرهابيين والقتلة والدمويين

تهم التفجيرات التي حدثت في الغرب بهم على غرار الهجمات التي  وإلصاق
    .وفرنسا األمريكيةتعرضت لها الواليات المتحدة 

المعاني :"تلك يعرفها سليمان صالح على أنها  :مفهوم الصورة الذهنية -1
واالتجاهات والمعرفة واآلراء المشتركة بين الجمهور عن المنظمة أو 

االتصالية التي قامت بها  االستراتجياتالشركة التي نتجت عن العمليات أو 
ذي يمكن ،ويعتقد سليمان صالح بأن هذا التعريف يتجاهل الدور ال."المنظمة

لذي يشكل إدراكه لصورة ، فهذا الجمهور هو اأن يقوم به الجمهور نفسه
المنظمة والمحافظة عليها، لكن كل جهودها يمكن أن تفشل إذا لم يتعرض 
الجمهور للعمليات االتصالية التي تقوم بها المنظمة ويتفاعل معها ويدرك 

كما يعرفها .السمات التي يريد الخطاب أن يبنى على أساسها صورة المنظمة
المنظمة والجمهور حيث يوفر هذا  بأنها نتيجة اتصال حواري بين:"أيضا 

النوع من االتصال عالقة تبادلية بين المنظمات وجمهورها وهو سلوك 
اتصالي أخالقي، ومع أن هذا االتصال يجب أن يعكس الواقع إال أنه يمكن 
التركيز على السمات المرغوب فيها والتي تحتاج المنظمة أن تقنع الجمهور 

جموعة السمات والمالمح التي يدركها الجمهور م:" كما يعرفها كذلك بأنها.بها
،ويبني على أساسها مواقفه واتجاهاته نحو المنظمة أو الشركة أو الدولة أو 
الجماعة وتتكون تلك الصورة عن طريق الخبرة الشخصية للجمهور القائمة 
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على االتصال المباشر أو عن طريق العمليات االتصالية الجماهيرية وتتشكل 
الجمهور لشخصية المنظمة  إدراكالصورة الذهنية من خالل  سمات ومالمح

  .8"ووظائفها وأهدافها وشرعية وجودها وأعمالها والقيم األساسية التي تتبناها

أن المفهوم البسيط لمصطلح صورة المنشأة "روبينسون وباولو"ويعرفها 
يعني ببساطة الصور العقلية التي تتكون في أذهان الناس عن المنشآت 

ؤسسات المختلفة وقد تتكون هذه الصور من التجربة المباشرة أو غير والم
وقد تعتمد على األدلة والوثائق أو  رشيدة،المباشرة وقد تكون عقالنية أو غير 

على االشاعات واألقوال غير الموثقة ولكنها في نهاية األمر تمثل واقعا 
  .9"صادقا بالنسبة لمن يحملونه في رؤوسهم

" :الذهنيةالصورة "Stereotype"ية اإلعالمطلحات ويعرف معجم المص
الحكم واألمثلة واألساطير واألغنيات  للجماهير، مثلبأنها الرموز المشتركة 

كما أنها تعني .الشعبية ، أي أنها التصورات التي عند الناس ألشياء معينة
   10أيضا القوالب الجاهزة

نية والصورة وتستخدم األدبيات العربية مصطلحات مثل الصورة الذه
، وقد نتج عدم وجود مصطلح "Image"المنطبعة كمقابل للمصطلح االنجليزي 

عن تعدد االجتهادات في الترجمة العربية " Image"عربي واحد كمقابل لـ
الصورة "لذا يفضل الكثير من المختصين استخدام مصطلح .للمصطلح المذكور

ي هذا الموضوع من لورودها بهذا الشكل عند أوائل من كتب ف" الذهنية 
ويخلط البعض بين مصطلح الصور الذهنية والصور النمطية وينطلق  .11العرب

من عالم الطباعة ليعني الصورة " الرأي العام "في كتابه الشهير "  والتر ليبمان"
ال يستطيع أن يدركه عبر التجربة  اإلنسانأن  إلى إشارتهالنمطية في معرض 

  .12هذه الصورة مقبولة لديه المباشرة من خالل حواسه وتكون

حقل دراسات السلوك الدولي خاصة  إلىوقد دخل مفهوم الصورة الذهنية 
يسمى بالشخصية الوطنية أو  بعد الحرب العالمية الثانية وذلك ضمن االهتمام بما

السمات الشائعة :"القومية،فظهر مفهوم الصورة النمطية القومية التي توصف بأنها
والتي تأخذ شكل العقيدة  لى شعب ما من جانب شعب آخر،الثابتة التي تسري ع

العامة الجماعية والتي تصاغ على أساس غير علمي أو موضوعي،تأثرا بأفكار 
  .13"متعصبة تتسم بالتبسيط في تصورها لآلخر

ويشير قسم من المصادر األجنبية إلى أن مصطلح الصورة الذهنية لم 
والذي " غراهام داالس"د العالم على ي 1908يظهر إلى الوجود إال في عام 
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إلى أن الناخبين في حاجة إلى "الطبيعة البشرية والسياسة"أشار في كتابه 
  .14تكوين شئ مبسط ودائم ومنظم عند الثقة في مرشح ما

 التصور:" "S'EBSTERWوبستر "في معجم " Image"وتعني كلمة 

 شخص نحو الجماعة هذه اتجاه إلى ويشير معينة جماعة أفراد بين الشائع العقلي

  .15"بعينه شئ بعينه،أو جنس أو بعينها، طبقة أو ، ما نظام أو معين

تركيب أو :"بأنها " W.Wegner  واجنر"وقد عرف عالم النفس االجتماعي 
وهذا التركيب  بناء مكثف تبدو فيه األفكار والتفسيرات الممكنة مؤلفة كال واحدا،

 لمعقدة داخل ذلك الكل في وحدة واحدة،أو البناء يسمح بإدراك وفهم العالقات ا
وإال فقدت خاصيتها  دون فصل أو عزل أي عنصر من العناصر المؤلفة له،

وقد أنشئت في العصر الحديث مؤسسات إعالمية ومتخصصة من أجل .16"الكلية
  .17تكوين االتجاهات وصناعة الرأي العام مثل مكاتب العالقات العامة

سيطرة الرواية الغربية التي تصور  :لميني الغربي للمساإلعالمالتشويه  - 2
المسلمين وبخاصة العرب منهم على أنهم سفاكي دماء وشهوانيين على 

الغربية والتي لها ارتباط  اإلعالمية التي تبثها وسائل اإلعالمالمنتجات 
المنطقة  إلىوثيق بسياسة الدول الغربية الخارجية التي لطالما نظرت 

كد معظم المختصين بأن الخطوط العريضة ويؤ. العربية كمنطقة نفوذ
وذوي  18لسياسة الخارجية الغربية نابعة من تأثير اللوبيات الصهيونية

النفوذ المالي من المؤسسات االقتصادية وكذا هيمنة طروحات فكرية 
  . كمفهوم الحرية الشخصية والديمقراطية وغيرها

م أمريكي، توصل فيل 900ويعتقد الدكتور اليامين بودهان أنه بعد تحليل 
استنتاج أن العرب يصورون تبعا ألكثر التصنيفات النمطية  إلىالباحثون 

خشونة وسلبية، فهم شيوخ مترفون ذوي كوفيات وقمصان تظهر جليا 
عالمات الترف والبذخ وانتفاخ البطن والسمنة المفرطة، وهم إرهابيو عديمو 

. عون عن قتل األبرياءالضمير ذوي لحى طويلة، قاذفو قنابل، قتلة وال يتور
أو زوجات . أما النساء العربيات فهن إما حريم مغويات أو شبه عاريات

  .19لذوي اللحى مغلوب على أمرهن

ويؤكد بعض المختصين بأن قضية تكيف المسلمين في الغرب هي جزء من 
الغربية للمسلم كفرد يبحث عن فرض هيمنته بالقوة، وإيجاد  اإلعالمتسويق وسائل 

  .المنعزلة داخل مجتمعات متحررة ولها خصوصيتها" بالغيتوهات" ما يعرف

وبنظرة سريعة إلى أي حادثة من الحوادث المتعلقة بهوية أوربا، "
يكشف عن وجهه  اإلعالمودور المسلمين في تشكيل تلك الهوية ، نجد أن 
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الغربي الذي غالبا ما تسيطر عليه  اإلعالمالحقيقي اتجاه قضية االندماج ، ف
الى تصوير اإلسالم على أنه خطر  –كما هو معروف  –قوى صهيوينة يعمد 

مخيف يهدد الهوية األوربية وبالتالي فانه يتحدث عن رغبة في اندماج يحمل 
ية اإلعالمفي طياته صهر القيم اإلسالمية في بوتقة القيم الغربية، وهذه اآللة 

ع رؤية للوضع الذي يجب أن يكون عليه المسلمون في الفتاكة تحاول وض
وحادثة إعادة نشر الصورة المسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم من .أوربا

والتي عبرت بصراحة / http://www.francesoir.frطرف الجريدة الفرنسية 
بأن سبب نشر هذه الرسومات هو ارسال صورة واضحة للمسلمين :"قائلة  

  . "20لعقائد الدينية في أوربا النصرانيةبأنه ال مكان ل

يدور نقاش حاد : نحو آليات إعالمية لتحسين صورة المسلمين في الغرب - 3
هل الغرب هو سبب : في العالم العربي واإلسالمي منذ سنوات فحواه

تخلف العرب والمسلمين بشكل تام أم أن العرب والمسلمين يتحملون نسبة 
لماذا "حه شكيب أرسالن في كتابه كبيرة جدا من تخلفهم ولعل ما طر

قد مهد الطريق لفهم أزمة تخلف المسلمين " تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟
  .وأسبابه والحلول التي يجب أن تنفذ لتغيير الصورة النمطية عنهم

العربية دور بالغ جدا في تغيير الصور النمطية  اإلعالمإن لوسائل 
اطق رسمي في كثير من األحيان باسم الغربية كن اإلعالمالتي تسوقها وسائل 

السياسة الخارجية لدولها أو كلسان حال لجماعات الضغط والتأثير وخاصة 
  .اليمنية المتطرفة واللوبيات الصهيونية

العربي غير قادر على أداء وظائفه بشكل فعال بسبب  اإلعالمغير أن 
  :الضعف الذي يعتريه وذلك لألسباب التالية

سية لدى الحكومات واألنظمة في تفعيل األنساق عدم وجود رغبة سيا - 
ية حتى تعبر حقيقة عن صوت شعوبها بسبب فقدان غالبيتها لقرارها اإلعالم
 .السياسي

ية العربية على أساس استهالك اإلنتاج الغربي اإلعالممحاولة بناء المنظومة  - 
ية اإلعالمالمدبلج أو بشكل مباشر وذلك نتيجة ارتباط أرباب المؤسسات 

واء الحكومية أو الخاصة بلوبيات المال والسياسة الغربية وتحولها ألدوات س
 . تكريس الهيمنة الثقافية الغربية لدى الشعوب العربية

ارتباط معظم النخب العربية الرسمية بشكل مباشر بالنظم الثقافية الغربية،  - 
لعكس كمنظومة ثقافية راقية وا وإبرازهاوبالتالي تكريس مفهوم هذه الثقافة 

 .تماما ابتذال الثقافات المحلية
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تصاعد أنظمة االتصال الشمولي لدى المجتمعات العربية واإلسالمية، التي  - 
أدت إلى فرض سيطرتها على الخطوط العريضة لمخرجات وسائل 

  . ية سواء الرسمية أو الخاصةاإلعالم
من  الغربية البد اإلعالمولتصحيح هذه الصورة النمطية التي تسوقها وسائل 

  :اتخاذ مجموعة من اإلجراءات يمكننا أن نقترحها كالتالي

ية وفقا لقيم اإلعالمبناء استراتيجيات إعالمية فعالة تقوم على بناء الرسالة  - 
ولعل ما قدمه الدكتور عزي . يةاإلعالمالمجتمع الذي تتواجد فيه المؤسسة 

مي له عبد الرحمن حول نظريته الحتمية القيمة كفيل بتقديم منتج إعال
 .خصوصيته

التكفل الرسمي بمفهوم اإلسالم من خالل تخصيص برامج جادة في وسائل  - 
، وتخليصه من مختطفيه المتمثلين في المتطرفين والجماعات اإلعالم

اإلرهابية الذي حولته الى شماعة تعلق عليها أعمالها االجرامية في الغرب 
 .والعالم اإلسالمي

ية بما اإلعالمن واألكاديميين في انتاج الرسائل االستفادة من الكفاءات والمهنيي - 
يجعلها قادرة على التأثير في حشود الجماهير التي تتالقها، واالبتعاد كليا عن 

 .فكرة تسطيح األفكار
االنفتاح على الطرف اآلخر وتقديمه لجمهور الدول اإلسالمية والعكس أيضا  - 

ي واإلسالمي على حد بما يكفل حصول عملية اتصال دائري بين العالم الغرب
العربية تكتفي غالبا بتكريس مفهوم  اإلعالمسواء، خاصة اذا علمنا أن وسائل 

 .الدبلوماسية الرسمية التي تحاول االعتماد على الطرح الرسمي
محاولة تأسيس منصات تواصل اجتماعية أو االستفادة من الموجودة كالفيس  - 

واتصال جديدة تستطيع أن  بوك واليوتيوب وغيرها باعتبارها وسائل اعالم
 .تحقق وصول سريع الى المتلقين وتقلص المسافات والتكلفة

التخفيف من حدة نظرية المؤامرة، وحث المسلمين على العمل العطاء لبناء  - 
تصورات حضارية لمفهوم اإلسالم بمنظور جديد يتماشى وواقع العصر 

 .الجديد
ائهم المسلمين بما يتيح تقريب وجهات النظر بين المفكرين الغربيين ونظر - 

فرصة لبناء جسور أو مناهج جديدة تمكن من التخفيف من حدة الكراهية التي 
كرسها الطرفين نتيجة شجع الغرب الذي دمر الكثير من الدول اإلسالمية أو 

 .لوجود جهل وتطرف لدى الطرف اآلخر كنتيجة لما فعله به الغرب
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 ملیونًا، 58نسخة، وھذا العدد یزید قلیالً عن نصف عدد سكان بریطانیا الذین یبلغ عددھم حوالي ) 32867000(بریطانیا وخارجھا قد بلغ 
نسخة في  1950000في مقدمة الصحف الیومیة؛ فقد بلغ حجم توزیعھا الیومي " وول ستریت جورنال"وفي أمریكا تقف صحیفة 

یفة الدیلي نیوز في المرتبة الثانیة، ویحاول الیھود السیطرة على الصحیفة سیطرة كاملة على الرغم مما تبدیھ م، وتأتي صح1981عام 
وتعتبر صحیفة نیویورك تایمز واحدة من أشھر الصحف األمریكیة الیومیة، وترجع سیطرة الیھود . الصحیفتان من تعاطف مع الصِّھَْیونیة

تمرة حتى الیوم، وتأتي صحیفة الواشنطن بوست في المرتبة الثانیة بعد النیویورك تایمز من حیث م، وما زالت مس1896علیھا إلى عام 
ات خضوعھا للسیطرة الصِّھَْیونیة، وتتمیز ھذه الصحیفة بانتشارھا في أوساط األجھزة الحكومیة األمریكیة التي تتحكم في رسم سیاسة الوالی

أما المجالت . الدیلي نیوز والنیویورك بوست وستار لیدجر وصن تایم، وغیرھا من الصحفالمتحدة، ویسیطر الیھود سیطرة محَكمة على 
یة العاَلمیة أن مجلة تایم ونیوزویك تعتبران أشھر مطبوعتین في العالم أجمع، وكانت مجلة نیوزویك التي بلغ عالمفترى بعض المصادر اإل

م 1937م، إال أن السیطرة الیھودیة المباشرة علیھا تمت في 1933صدرت في عام م قد 1981مالیین نسخة أسبوعیا في عام  3حجم توزیعھا 
یرھا، عندما واجھ صاحُبھا اإلنجلیزيُّ األصلِ توماس مارتین أزمة مالیة خانقة، فسارع الیھودي مالكولم مایر إلى شرائھا، وأصبح رئیسًا لتحر

س مجلَس إدارتھا حالیا الیھودیة كاترین جراھام، وھي التي تشغل منصب مدیر عام وانتقلت ملكیتھا فیما بعد إلى الیھودي یوجین مایر، وتترأ
الواشنطن بوست، ویترأس تحریر النیوزویك الیھودي لیستربیرنشتاین، ویشغل منصب الرئیس التنفیذي للمجلة الیھودي مارك مایر، وتسیطر 

م سیطرة كاملة من خالل مالكھا جون مئیر، 1981ون نسخة أسبوعیا في عام ملی 4،5التي بلغ حجم توزیعھا " تایم"الصِّھَْیونیة على مجلة 
وفي شیكاغو یسیطر الیھود على أكبر صحیفة یومیة تصدر منھا، وھي صحیفة .  وعشرات الیھود الذین یتوزعون في جمیع أقسامھا

الصحیفة بشكل خاص على التحریض المستمر  م، وتركز ھذه1981ألف نسخة في عام  670، التي بلغ حجم توزیعھا "شیكاغو صن تایمز"
" ال تفاھم مع اإلسالم إال بلغة الحدید والنار: "م تحت عنوان22/2/1979ضد اإلسالم، وكمثال على ذلك ما جاء في المقال االفتتاحي في 

ھم معھا، أما اإلسالم فال التقاء وال تفاھم إن الشیوعیة أفضل من اإلسالم؛ ألنھا في األصل فكرة غربیة یمكن االلتقاء والتفا: "العبارات التالیة
للسیطرة الصِّْھَیونیة بشكل سافر، وفي أحد أعدادھا الصادرة في " أریزونا نیوز"، وفي أریزونا تخضع صحیفة "معھ إال بلغة الحدید والنار

سالم ھو دین الشر، وإن المسلمین في إن اإل: قال فیھا" الیون یوریس"م نشرت الصحیفة مقابلة مع الكاتب الیھودي 1982نیسان من عام 
األمریكیة " ریدرز دایجست"حرب دائمة ضد العالم كلھ؛ ألنھم یریدون إخضاعھ واستعماره، وامتدت أذرع األخطبوط الصِّھَْیوني إلى مجلة 

عربیة، ویبلغ حجم توزیعھا لغة، من بینھا ال 16م، التي تطبع بعدة لغات بلغت 1920ذات الشھرة العالمیة، التي أسسھا وایت واالس عام 
السیطرة .... م، وكان آخر 1981ملیون نسخة عام  18حوالي مائة ملیون نسخة من جمیع الطبعات، وبلغ حجم توزیعھا في أمریكا وحدھا 

من الغالف إلى ، وذكرت في مقدمتھا أنھا تقدم ھذه الطبعة من التوراة لیقرأھا الشعب األمریكي "ریدرز دایجست بایبل"الصِّھَْیونیة على 
م، واختیر بروس میتزغر مستشارًا دینیا لإلشراف على 1975وكان العمل إلصدار ھذه الطبعة الشعبیة من التوراة قد بدأ في عام ! الغالف
  / http://www.alukah.net/culture/0/75892 محمد خیر رمضان یوسف،. أ: لالستزادة أنظر موقع األلوكة .الطبعة

، دار 12یة العدد عالم، مجلة الوسیط للدراسات اإلالغربي عالمتشكیل الصورة النمطیة عن اإلسالم والمسلمین في اإلان، الیامین بودھ -  19
  06:ص.2006ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

نوي یصدر عن مجلة ، الواقع الدولي ومستقل األمة، تقریر استراتیجي ساالندماج وإشكالیةالوجود اإلسالمي في أوربا ھیثم الحداد،  -  20
  400.401: ص 2008البیان، اإلصدار الخامس، القاھرة،
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  :ملخص

تواجه الجهود التي تبذل لتحسين صورة العرب والمسلمين، وبصفة 
ت المتحدة في الواليا م2001خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

األمريكية، وما أعقبها من اتهامات مباشرة للمسلمين والعرب ليس فقط 
بمساندة اإلرهاب الدولي، ولكن باعتبارهم يوفرون تربة مناسبة تنمو من 
خاللها جذور اإلرهاب الذي يهدد المصالح الغربية، فإلى جانب العوامل 

لف المجتمعات التاريخية وخلفيات الحروب الصليبية التي أرست فكرة تخ
آنذاك على أنه دين يدعو إلى عبادة الشهوة وإلى  اإلسالمالعربية، وصورت 

القوة الوحشية، جاءت الحقبة االستعمارية بكل سلبياتها وأعقبتها كتابات 
سلبيات جديدة للصورة المشوهة، المستشرقين التي مثلت عامال آخر يضيف 

والمسلمين، أما أكثر العوامل تأثيرا فهي  اإلسالموذلك بالتقليل من شأن 
وسائل اإلعالم، وبصفة خاصة في إطار تكنولوجيا االتصال الحديثة كالقنوات 

الخ وتأثيرها خاصة على الشباب المسلمين في إطار ما ...الفضائية واالنترنت
  .يعرف بالقوة الناعمة

من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لمعرفة دور اإلعالم الجزائري 
في تصحيح صورة اإلسالم من خالل االعتماد على قناة القرآن الكريم 
 كنموذج للدراسة، والتي من خاللها سيتم كشف مدى مساهمتها في تزويد

الشباب الجزائري بالمعلومات وتصحيح الرؤى نحو القضايا التي اختلفت 
اآلراء حولها، وهذا ما سيتطلب منا إتباع المنهج الوصفي في تشخيص 
الظاهرة ووصفها وتفسيرها بغية الوصول إلى األهداف المسطرة واستخدام 
 أداة استمارة االستبيان في الحصول على المعلومات موزعة على عينة من

 . ي المتتبع لقناة القرآن الكريمالشباب الجزائر
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  :إشكالية الدراسة

، لم يعرف الحديث عن م2001منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
واقع صورة اإلسالم والمسلمين في الغرب من االهتمام والبحث والمدارسة ما 

غرب يعرفه اآلن، حيث إن المتتبع لتداعيات تلك األحداث ال يملك إال أن يست
لفظاعة الصورة التي تكونت في اإلعالم الغربي عن اإلسالم والمسلمين، 
حيث وجد في الصورة المصطنعة عن اإلسالم مادة خصبة لنسج صور 
نمطية موغلة في االزدراء واالستخفاف بتعاليم اإلسالم ومبادئه من جهة، 

 .وعادات وتقاليد المسلمين من جهة أخرى
سيئة لإلسالم والمسلمين في الغرب وإذا كانت ظاهرة صنع صورة م

ذات جذور تاريخية وفكرية امتدت إلى قرون عديدة، ابتداء من المرحلة 
الصليبية خالل القرون الوسطى ومرورا بالمرحلة االستشراقية، فإنه يمكن 
القول إن هذه الظاهرة السلبية قد استأثرت بها في السنوات األخيرة وسائل 

ت ظاهرة تشويه صورة اإلسالم والحضارة اإلعالم الغربية، حيث أمس
اإلسالمية في وسائل اإلعالم ظاهرة حقيقية، وليست متوهمة أو مبالغا فيها، 
فقد استطاعت األجهزة اإلعالمية الغربية أن تنقل صور التشويه والتمييع من 
بطون الكتب والدراسات االستشراقية إلى أن تكون زادا مثيرا تقتات منه 

بعد أن كانت  في كل مكان، وغدت تلك الصور جماهيريةوسائل اإلعالم 
الخطر على اإلسالم وأهله ال يأتي فقط من غير  كما أصبح، نخبوية

المسلمين، بل ربما كان أشده خطرا ما يصدر من المنتسبين إلى اإلسالم، وأن 
هذا الخطر ال تتوقف مظاهره، بحسبانه يحقق غاية لدى ضعاف النفوس 

ض، وأن يكون للقائمين بتصحيح صورة اإلسالم تالحم والمفسدين في األر
واختالط بغير المسلمين، ليمكنهم انتزاع الصورة المغلوطة، التي استكنت في 

  .نفوس المسلمين وغيرهم من اإلعالم المغرض في الدول اإلسالمية وغيرها

انطالقا مما سبق حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على دور قناة 
باعتبارها أحد أنواع اإلعالم المتخصص في الجزائر والتي  ريمالقرآن الك

والتنمية،  لإلصالحتجديد الخطاب الديني ونبذ األفكار المتطرفة تحاول 
وتوضيح قيم ومبادئ  للتسامح وعودة المنظومة األخالقية باعتبارها تدعو

 التياإلسالم الحنيف ودحض األفكار المتطرفة وتحرير المفاهيم المغلوطة 
تحليل دورها الوظيفي في و، حيث جاءت هذه الدراسة لمعرفة تشوه صورته

، وعليه جاءت صياغة اإلعالميةتصحيح هذه الصورة في ظل العولمة 
  : في التساؤل الرئيسي التاليإشكاليتنا البحثية 
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ما مدى مساهمة قناة القرآن الكريم في تصحيح صورة اإلسالم لدى الشباب 
  الجامعي الجزائري؟

  :ساؤالت الفرعيةالت

  ما مدى متابعة الشباب الجامعي الجزائري لبرامج قناة القرآن الكريم؟ -1
ماهي اتجاهات الشباب الجامعي الجزائري نحو دور قناة القرآن الكريم  -2

 في تصحيح صورة اإلسالم؟
 ما مدى تأثر الشباب الجامعي الجزائري ببرامج قناة القرآن الكريم؟ -3

  :أهداف الدراسة

الشباب الجامعي الجزائري لبرامج قناة القرآن عن مدى متابعة التعرف  - 1
  .الكريم

اتجاهات الشباب الجامعي الجزائري نحو دور قناة القرآن الكشف عن  - 2
  .الكريم في تصحيح صورة اإلسالم

  .إبراز مدى تأثر الشباب الجامعي الجزائري ببرامج قناة القرآن الكريم - 3

  :مفاهيم الدراسة

توصل عدد  ، حيثتناولت مفهوم الدور التي لعديد من األبحاثهناك ا:الدور
على حسب تخصصه واتجاهاته كل من العلماء إلى إعطاء تعاريف متباينة 

وظيفة الفرد في الجماعة أو الدور الذي يلعبه " الدور هو نأ :منها العلمية
يفهم من هذا التعريف أن ، حيث 1"الفرد في جماعته أو موقف اجتماعي 

  .هو الوظيفة التي يؤديها الفرد في موقف اجتماعي معين  الدور

نقصد بالدور في هذه الدراسة الوظيفة التي تقوم بها قناة القرآن و
  .الكريم من خالل ما تقدمه من برامج في إطار تصحيح صورة اإلسالم

 ظاهرة عن التعبير :"هو اإلعالم إمام أن مصطلح يرى إبراهيم :اإلعالم
 والمشاركة، التفاعل عن يعبر ال واحد جانب من إدالء ألنها الواسع، االتصال

 ، وبمعنى أدق فإن لفظ2"والمشاركة التفاعل تعني اتصال كلمة أن حين في
 وإعطاء جهة من عليها والحصول المعلومات استقاء عملية: "إلى اإلعالم يشير

 كرةف على اإلعالم ينطوي بمعنى أخرى، جهة من اآلخرين إلى المعلومات وبث
 .3" اإلطالع سبيل في اإلخراج

 التي االتصالية النشاطات أوجه كافة :"بأنه اإلعالم حسين سمير كما يعرف-
 والمعلومات الصحيحة، واألخبار الحقائق بكافة الجمهور تزويد تستهدف
 بطريقة األمور ومجريات والمشكالت والموضوعات القضايا عن السليمة
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 المعرفة من ممكنة درجة أكبر خلق إلى يؤدي بما تحريف، بدون موضوعية
 للمادة المتلقين فئات جمهور لدى الشاملة واإلحاطة واإلدراك والوعي

 القضايا عن الصحيحة الموضوعية والمعلومات الحقائق وبكافة اإلعالمية،
  .4"والمطروحة  المشارة والمشكالت والموضوعات والوقائع

ميع القنوات التابعة للمؤسسة ج أما بالنسبة لإلعالم الجزائري فنقصد به
والتي نجد ضمنها قناة القرآن الكريم وهي  ،العمومية للتلفزيون الجزائري

يوم تم إطالق بثها التجريبي  ، والتيالقناة الخامسة لمؤسسة التلفزيون
  .، مخصصة للقرآن الكريم وعلومه 2009مارس 81 األربعاء

مجموعة معارف الفرد، ومعتقداته : " يعرف هولستي الصورة بأنها :الصورة
في الماضي والحاضر والمستقبل، والتي يحتفظ بها وفقا لنظام معين عن ذاته 

  .5"فيه  وعن العالم الذي يعيش

صورة رمزية تتجمع : "هذا ويرى حسين محمد أن الصورة الذهنية هي
فيها احتياجات الجماهير ومطالبها، واهتماماتها وتطلعاتها والرغبة القادرة 
على الوفاء للجماهير بكل هذا وأكثر منه، وهذه الصورة ال يمكن أن تتشكل 

قطرة، كما أنها ليست بين يوم وليلة، إذ أن مادتها تترسب في العقول قطرة 
ترجمة ألفعال وسلوك أي منظمة، أو مؤسسة، وأقوال المسؤولين عنها بقدر 

  . 6"ماهي ترجمة لردود الفعل التي تحدثها األفعال وتلك األقوال 

  :منهج الدراسة

 لدراسة معينة وخطة أسلوب تتبع منظمة طريقة العلمي المنهج يعتبر
 واإلعالم واختبارها المعارف رسيخوت حقائق إلى الوصول بهدف ،ما ظاهرة

 اإلجراءات مجموعة: موريس أنجرس حسب وهو صحتها، من التأكد بعد عنها
، وبناءا على ما سبق 7نتيجة إلى الوصول أجل من المتبناة الدقيقة والخطوات

 البيانات بتوفير تندرج هذه الدراسة ضمن المنهج الوصفي الذي يسمح
 داللتها، على والوقوف تفسيرها وكذا دراسةال موضوع المشكلة عن والحقائق

  .الدراسة موضوع أو للظاهرة الفعلي الواقع عن مفصلة بيانات كما أنه يوفر

  :عينة الدراسة وطريقة اختيارها

 ميدانية سوسيولوجية دراسة أي في جد مهم إجراء العينة اختيار إن طريقة
 المسح بأسلوب القيام لصعوبةجمعها، ونظرا  المطلوب البيانات بتحديد مرتبطة ألنها

بدقة وارتباط هذا  عددهم معرفة وتعذر لكثرتهم األفراد بجميع واإلحاطة االجتماعي
 ومواصفات معين نوع من عينة اختيار يستلزم ذلك فإن البحث بآجال محددة،

 120مست عرضية  قصديةعينة  اختيار تم الوضع هذا وخصائص معينة، أمام
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م اإلسالمية بجامعة تلمسان، حيث شملت العينة فقط الذين من طلبة العلو 8*مفردة 
  .يتابعون برامج التلفزيون الجزائري تحديدا قناة القرآن الكريم

  :أدوات جمع بيانات الدراسة

 جمع في استخدمت التي األدوات فعالية بمدى يرتبط علمي بحث أي نجاح إن
 البيانات جمع في الباحث هاب يستعين التي الوسيلة أنها على تعرف والتي البيانات،
اعتمدنا في هذه الدراسة  ، انطالقا مما سبق9البحث  بموضوع والمتعلقة الالزمة

 األخرى، األدوات عن به تتميز لما نظرا لجمع البيانات أساسية كأداة االستبيان على
 جمع سهولة توفره من لما االجتماعية، العلوم في استخداما األدوات أكثر من تعتبر إذ

 أكثر بكفاءة  وتستخدم الدراسة، موضوع الظاهرة على الميدانية والبيانات المعلومات
 قدر حاولنا  ، هذا وقد10الواقع في الظاهرة عليه توجد ما لتقرير الوصفية البحوث في

 الدراسة إشكالية عن ومعبرة واضحة االستبيان أسئلة تكون أن المستطاع
 صياغة تم حيث التساؤالت، كل تغطية في زنالتوا من قدرا تحقق بحيث وتساؤالتها،

محاور باإلضافة إلى عنصر السمات الخاصة تضمنت في  في ثالثة األسئلة
  :سؤاال، حيث يهدف كل محور إلى 13مجملها 

  الشباب الجزائري لبرامج قناة محور يهدف إلى التعرف عن مدى متابعة
 .القرآن الكريم

  ب الجزائري نحو دور قناة اتجاهات الشبامحور يهدف إلى الكشف عن
 .صورة اإلسالم القرآن الكريم في تصحيح 

   محور يهدف إلى إبراز مدى تأثر الشباب الجزائري ببرامج قناة القرآن
 .الكريم

  :مناقشة نتائج ومعطيات الدراسة 

 .يوضح مدى متابعة المبحوثين لبرامج قناة القرآن الكريم: 01الجدول رقم
  الفئة التكرار النسبة المئوية

  دائما 08 08.70%

 أحيانا 40 43.37%
 نادرا 44 47.83%
 المجموع 92 100%

يشاهدون قناة ما نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أغلبية الطلبة نادرا 
ثم تلتها من ، %47.83بنسبة  ا أيمبحوث 44إذ بلغ عددهم  ،القرآن الكريم

أي ما يعادل  اطالب 40 بلغ عددهمحيث يشاهدون قناة القرآن الكريم أحيانا 
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وأخيرا من يشاهدون برامج قناة القرآن الكريم بصفة دائمة إذ . %43.47نسبة 
  .جدا وهي نسبة ضعيفة، %08.70بنسبة طلبة أي  08 بلغ عدد المبحوثين

انخفاض نسبة الطلبة الذين يشاهدون قناة  هذا ويمكن تفسير سبب
لفضائية المتخصصة  في الدين القرآن الكريم بصفة دائمة إلى كثرة القنوات ا

كذا و الخ،...أقناة القرآن الكريم السادسة، قناة المجد، قناة اقر :اإلسالمي مثل
ارتباط الطلبة بالدراسة والبحث العلمي باإلضافة إلى تعدد وسائل اإلعالم 
كاإلنترنيت وشبكات التواصل االجتماعي التي أصبحت تعرف إقباال كبيرا 

  .من طرف الطلبة

يبين عدد الساعات التي يقضيها المبحوثين في متابعة قناة : 02ول رقم الجد
  .القرآن الكريم

 الفئة التكرار النسبة المئوية
  أقل من ساعة 64 69.57%

  من ساعة إلى ساعتين 24 26.08%

  ساعات03من ساعتين إلى  04 04.35%

 ساعات03أكثر من  00 00%
 المجموع 92 100%

لجدول أعاله أن أغلبية المبحوثين يشاهدون برامج قناة يتبين لنا من خالل ا
ثم تلتها نسبة من يشاهدون  %69.57القرآن الكريم أقل من ساعة وذلك بنسبة 

 03ثم من ساعتين إلى  %26.08برامج قناة القرآن الكريم من إلى ساعتين بنسبة 
  . ساعات 03 وأخيرا انعدمت النسبة أكثر من، %04.35ساعات بـ 

نخفاض الحجم الساعي الذي يخصصه الطلبة لمشاهدة برامج قناة ويرجع ا
القرآن الكريم بسب ارتباطهم بالدراسة بالدرجة األولى وكما أن األنترنيت أصبحت 
وسيلة تساعدهم في الحصول على المعلومات في أي وقت ومكان، كما أن أغلب 

ات في الهواتف القنوات الفضائية أصبحت لها مواقع إلكترونية خاصة بها وتطبيق
  .الذكية مما يتيح للطلبة االطالع على آخر المستجدات

يالحظ من هذه النتائج انخفاض معدل الحجم الساعي الذي يخصصه الطلبة 
الجامعيون لمشاهدة برامج قناة القرآن الكريم، هذا ما يتفق مع نتائج دراسة منال 

لمشاهدة برامج الفضائيات  "ساعة"أغلب أفراد العينة عادة ما يخصصون  11كبور

، 26.54%بنسبة  "ساعتين"، يليها في المرتبة الثانية مدة 35.10%اإلخبارية، بنسبة 

في حين جاءت مدة  .أقل من ساعة فقط في مشاهدة هذه البرامج 20.64%وبنسبة 
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وتوصل الدكتور هويدا مصطفى . 12.09% في المرتبة الرابعة بنسبة "ثالث ساعات"

دور الفضائيات العربية في تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته "ان في دراسة بعنو

، حيث أظهرت نتائج دراسته انخفاض في معدل كثافة مشاهدة 12"نحو اإلرهاب
، %43.50الفضائيات العربية بشكل عام من ساعة إلى أقل من ثالث ساعات بنسبة

توصل نصير كما . لمعدل المشاهدة المرتفع ثالث ساعات فأكثر %24.20في مقابل 
، خالفا 13 التلفزيون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر"بوعلي في دراسة 

لنتائج هذه الدراسة إلى أن أغلب الشباب يقضون عددا من الساعات اليومية في 
مشاهدة الفضائيات بمتوسط ثالث ساعات يوميا، يليها معدل الساعتين، ثم الساعة، 

ساعات، في حين احتلت مدة أقل من ساعة  أربع ساعات، وأخيرا مدة ست وخمس
  .آخر المراتب على اإلطالق، خالفا لنتائج هذه الدراسة

  .يبين األوقات التي يفضل فيها المبحوثين متابعة قناة القرآن الكريم: 03الجدول رقم 

 الفئة التكرار النسبة المئوية
  الصباح 18 19.56%

  الظهيرة 16 17.40%

  المساء 32 34.78%

 الليل 26 28.26%
 المجموع 92 100%

يتضح لنا من خالل بيانات الجدول أعاله أن الفترة المفضل لدى 
الطلبة لمشاهدة برامج قناة القرآن الكريم هي فترة المساء وذلك بنسبة 

، فحين تقاربت النسبة بين فترة %28.26ثم تلتها فترة الليل بنسبة ، 34.78%
  .%17.40و %19.56النسب على توالي بـ  الصباحية و فترة الظهيرة إذ بلغت

وما يمكن قوله من خالل هذه النتائج أن كثافة المشاهدة تقل في الفترة 
الصباحية وفترة الظهيرة لكن سرعان ما تبدأ في االرتفاع بداية من الفترة 

ويرجع هذا كون أن طلبة يكونوا في الفترة الصباحية والظهيرة . المسائية
  .متواجدين بالجامعة

ويكمن تفسير ارتفاع نسبة المشاهدة حسب الظروف والفترة المسائية 
والليل بأن الطلبة خالل هذه األوقات يكونوا متواجدون بالبيت على عكس 
فترة الصباح والظهيرة يكونوا متواجدون في الجامعة ومشغولين بالدراسة، 

مشاهدتها  كما أن جل برامج قناة القرآن الكريم التي يقبل أفراد العينة على
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تكون في الفترة المسائية والليل أما الفترة الصباحية تكون عادة إلعادة 
  .البرامج التي تبث في السهرة

  .يوضح معية مشاهدة المبحوثين لقناة القرآن الكريم: 04الجدول رقم 

 الفئة التكرار النسبة المئوية
  بمفردك 48 52.17%

 األصدقاء 40 43.48%
 العائلة 04 04.35%
 المجموع 92 100%

نالحظ من الجدول أعاله أن أكثر من نصف المبحوثين يفضلون 
ثم ، %52.17مشاهدة برامج قناة القرآن الكريم بمفردهم وذلك بنسبة بلغت 

وأخيرا من ، %43.48تلتها نسبة من يشاهدون مع أفراد عائلتهم بنسبة 
   %04.35بتهم يشاهدون برامج قناة القرآن الكريم مع أصدقائهم إذ بلغت نس

ويرجع ارتفاع نسبة مشاهدة الطلبة الجامعيين لبرامج قناة القرآن الكريم 
بمفردهم إلى أن اليوم أصبح لكل فرد في العائلة غرفة خاصة به وجهاز 

  .استقبال وتلفزيون خاص به

وهذه النتائج المتوصل إليها في دراستنا هي عكس  النتائج التي توصل 
دور قناة الجزيرة اإلخبارية في نشر الوعي " ة إليها الباحث الياس طلح

إلى أن الشباب الجامعي يشاهدون قناة  14"السياسي لدى الشباب الجامعي
ثم جاء في المرتبة الثانية  ℅39.28الجزيرة مع العائلة حيث بلغت نسبتهم بـ 

وأخيرا  ℅19.04 ثم فالمرتبة الثالثة بمفردهم ℅ 38.09حسب الظروف بنسبة 
  .℅03.57ءمع األصدقا

في  يوضح رأي المبحوثين عن مدى كفاية برامج قناة القرآن الكريم: 05الجدول رقم 
  .تصحيح صورة اإلسالم

 الفئة التكرار النسبة المئوية
  كافية 22 23.91%
 غير كافية 70 76.09%
 المجموع 92 100%

ن خالل الجدول أن أغلبية الطلبة يعتقدون أن برامج قناة يتبين لنا م
رآن الكريم غير كافية في عالقتها بتصحيح صورة اإلسالم، إذ بلغ عددهم الق
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ثم من يرون عكس ذلك أي كافية في ، %76.09مبحوث ما يعادل نسبة  70بـ
  .%23.91طالب بنسبة  22عالقتها بتصحيح صورة اإلسالم إذ بلغ عددهم بـ 

اسب في بث يبين مدى مراعاة قناة القرآن الكريم للوقت المن: 06الجدول رقم 
  .برامجها

 الفئة  التكرار النسبة المئوية
  نعم 62 67.40%

 ال 30 32.60%
 المجموع 92 100%

يتضح لنا من خالل الجدول أن أكثر من نصف المبحوثين يرون أن 
قناة القرآن الكريم تراعي الوقت المناسب في تقديم برامجها وذلك بنسبة 

راعي قناة القرآن الكريم الوقت أما من كانت نظرتهم بأنها ال ت، 67.40%
  .%32.60المناسب في بث برامجها وبلغت نسبتهم بـ 

المبحوثين عن البرامج المقدمة في قناة  رضييبين مدى : 07الجدول رقم 
  .القرآن الكريم

 الفئة التكرار النسبة المئوية
  راضي 64 69.57%
 غير راضي 28 30.43%

 المجموع 92 100%

الطلبة راضين عن البرامج المقدمة في  الجدول أن أغلبيةيتضح لنا من خالل 
أما الذين كانت إجاباتهم عكس ذلك ، %62.57قناة القرآن الكريم و ذلك بنسبة بلغت 

  .%30.43أي غير راضين عن ما يقدم في قناة القرآن الكريم فبلغت نسبتهم بـ 
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  .لكريميبرز مدى تأثر المبحوثين ببرامج قناة القرآن ا: 08الجدول رقم

  العبارات
  

  المجموع  غير موافق  محايد  موافق 

تساهم قناة القرآن الكريم في تعزيز قيم 
  .الدين اإلسالمي

71.73%  

66 
26.09%  

24 
02.18%  

02 
100%  

92  

تساهم قناة القرآن الكريم في اإلقبال على 
  النشاطات الدينية والخيرية

60.87%  

56 
39.13%  

36 
00  

00 
100%  

92 
رآن الكريم بسيرة النبي تعرف قناة الق

  )ص(محمد 
58.70%  

54 
28.26%  

26 
13.04%  

12 
100%  

92  

تعرف قناة القرآن الكريم بسيرة الصحابة 
  رضي اهللا عنهم

54.35%  

50 
41.30%  

38 
04.35%  

04 
100%  

92  

تساهم قناة القرآن الكريم في تصحيح 
  بعض الفتاوى الدينية

50%  

46 
34.79%  

32 
15.21%  

14 
100%  

92  

م قناة القرآن الكريم في تصحيح تساه
  بعض الممارسات والشعائر الدينية

47.82%  

44 
30.44%  

28 
21.74%  

20 
100%  

92 

يتضح لنا من خالل الجدول أن أغلبية  الطلبة يوافقون أن برامج قناة 
ثم ، %71.73القرآن الكريم تساهم في تعزيز قيم الدين اإلسالمي وذلك بنسبة 

وأخيرا من أجابوا بأنهم غير  %26.09حايد بنسبة تلتها من كانت توجههم م
موافقين على ذلك أي تساهم في تعزيز قيم الدين اإلسالمي بنسبة ضعيفة 

أما بالنسبة للعبارة الثانية كذلك وافق أكثر من نصف أفراد  .%02.18بلغت 
عينة الدراسة على أن قناة القرآن الكريم تساهم في اإلقبال على النشاطات 

 %39.13ثم تلتها اختيار محايد بنسبة   ،%60.87والخيرية وذلك بنسبة الدينية 
  .فحين انعدمت لنسبة غير موافق

أما بالنسبة للعبارة الثالثة ذلك وافقت عينة الدراسة أن قناة القرآن 
ثم  %58.70الكريم تعرف بسيرة النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم بنسبة بلغت 

و أخيرا من يرون عكس ذلك أي غير  %28.26تلتها نسبة محايد بنسبة 
بنسبة بلغت ) ص(موافقين على أن قناة القرآن الكريم ال تعرف بسيرة النبي 

  .مقارنة بالنسبة سابقة. وهي نسبة ضعيفة 13.04%

أما فيما يخص العبارة الرابعة كذلك وافقت نصف من أفراد عينة الدراسة 
الصحابة رضي اهللا عنهم وذلك على أن برامج قناة القرآن الكريم تعرف بسيرة 
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أما غير موافق فبلغت نسبة بـ  %41.30وبلغت نسبة محايد بـ  %54.34بنسبة 
أما بالنسبة للعبارة الخامسة وافقت نصف أفراد  .وهي كذلك نسبة ضعيفة 04.35%

 عينة الدراسة على أن قناة القرآن الكريم تساهم في تصحيح بعض فتاوى بنسبة
أما إجابة غير موافق  %34.79م محايد فبلغت نسبتهم بـ ومن كانت إجابته 50%

  .%15.21فبلغت نسبة الطلبة 

تساهم  مأما العبارة األخيرة كذلك وافق المبحوثين على أن قناة القرآن الكري
أما الذين كانت   %47.82في تصحيح بعض الممارسات والشعائر الدينية وذلك بنسبة 

أما من يرون عكس ذلك أي غير موافقين  %30.44إجابتهم محايد فبلغت نسبتهم 
على أن برامج قناة القرآن الكريم ال تساهم في تصحيح بعض الممارسات والشعائر 

  . %21.74 الدينية بلغت نسبتهم بـ

  : نتائج الدراسة

  :نتائج التاليةالتوصلنا إلى ، بعد تفسير وتحليل بيانات الجداول

يشاهدون قناة القرآن الكريم أحيانا  أن طلبة العلوم اإلسالمية بجامعة تلمسان )1
ويقضون وقت أقل من ساعة في مشاهدة برامجها  %43.47وذلك بنسبة بلغت 

كما يفضلون المشاهدة في فترة المساء و الليل، وكذلك   %69.57بنسبة 
 .%52.17يفضلون مشاهدة برامج قناة القرآن الكريم بمفردهم بنسبة بلغت 

غلبية الطلبة يعتقدون أن برامج قناة القرآن كما توصلت الدراسة إلى أن أ  )2
الكريم غير كافية في عالقتها بتصحيح صورة اإلسالم وذلك بنسبة بلغت 

76.09%. 
كذلك أسفرت الدراسة أن قناة القرآن الكريم تراعي الوقت المناسب في  )3

عرض وتقديم برامجها، حيث إلى تبين أن أغلبية المبحوثين راضين عن ما 
 .%6.57قناة القرآن الكريم بنسبة بلغت  يقدم في برامج

كذلك توصلت الدراسة إلى أن أغلبية الطلبة وافقوا على أن قناة القرآن   )4
، كما وافقوا  %71.73الكريم تساهم في تعزيز قيم الدين اإلسالمي بنسبة بلغت 

على أن القناة تساهم كذلك في تحفيز ودفع الشباب إلى النشاطات الدينية 
 .% 60.87 بةوالخيرية بنس

كما وافق أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة على أن قناة القرآن الكريم  )5
تساهم في التعريف بسيرة النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم وكذلك بسيرة 

 .الصحابة رضي اهللا عنهم
كذلك أبدى الطلبة موافقتهم على أن قناة القرآن الكريم تساهم في تصحيح  )6

  .ممارسات والشعائر الدينيةبعض الفتاوى الدينية وال
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  :خاتمة

ما يمكننا قوله في نهاية هذه الدراسة، هو أن أحسن طريقة لمواجهة 
التضليل والتشويه واإلساءات لإلسالم والمسلمين وكل أشكال االنحرافات الدينية 
هي التعريف بقيم اإلسالم، ومحاربة التلوث اإلعالمي والثقافي والفكري وسموم 

، من خالل تسخير قنوات إعالمية هادفة على غرار قناة القرآن الدعاية المغرضة
وهو ما توصلت  الكريم التي تحاول تجسيد كل هذه األفكار على أرض الواقع

صحيح كافة الصور السلبية حيث تحاول هذه األخيرة ت  إليه نتائج هذه الدراسة
وعة والتي عن اإلسالم في كل مكان وزمان اعتمادا على باقتها البرامجية المن

  .تستهدف كافة شرائح المجتمع

  :الهوامش
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  لمقدمةا

الغربي التي  اإلعالممعالم الصورة الذهنية لإلسالم والمسلمين في  إن
صنعها  هي إلى امتداد لتلك الصورة التي الغربي اليوم ما اإلعالميروج لها 

ورسخها في ، الالهوتيون المسيحيون المتعصبون في العصور الوسطى
بيين الطامعيين في أرض العرب والمسلمين يالوجدان الغربي غالة الصل

وهي ذات الصورة التي سخر المستشرقون والمنصرون أبحاثهم ، عامة
، بودراساتهم وجهودهم العلمية والعملية لتثبيتها في العقل االستعماري للغر

والجامعات في  يةاإلسالموواليوم تواصل مراكز البحوث والدراسات الشرقية 
الجماهيرية مهمة السابقين للدوام على الصورة كما  اإلعالمالغرب ووسائل 

استمالة  وأساليببتقنياتها  اآلنالجماهيرية تعمل  اإلعالمبل إن وسائل ، كانت
م والمسلمين على المستوى على الترويج لهذه الصورة المسيئة لإلسال، مبهرة

عرف الحدود ت هذه الصورة مادة إعالمية جماهيرية ال أصبحتحتى ، العالمي
في  وتبقى دوافع المتبنين لهذه الصناعة الخبيثة، ستأذانوتلج إلى البيوت بال ا

تتغير مالمحها الخاصة وفقا الختالف ، والمسلمين اإلسالمتشويه صورة 
فقد كان الالهوتيون يهدفون إلى ، احل المتعددةوالمتطلبات عبر المر الظروف

بتحريض  اإلسالمواتخذ الصلبيون تشويه ، اإلسالمحماية المسيحية من زحف 
وسخر المستشرقون دراسة ، أتباعهم في أوربا على غزو بالد المسلمين

واستفاد السياسيون االمبرياليون ، االستعمار الغربي أغراضتحت  اإلسالم
إلحكام سيطرتهم الفكرية والسياسية ، ز المتخصصةمن دراسات المراك

المعاصرون لترويج  يوناإلعالموانساق ، ياإلسالمواالقتصادية على العالم 
الصورة المسيئة لإلسالم والمسلمين رغبة منهم في تسويق بضاعتهم 

في صناعة هذه  وال يمكن إغفال الدور الفاعل لليهود والصهاينة، يةاإلعالم
هم المتحكمين في زمام كبريات  بأنهمعلما ، ج لها في الغربالصورة والتروي

وهم أكثر المستفدين الحاليين من استمرار تلك ، الغربية يةاإلعالمالشركات 
وذلك بمكرهم ودهائهم في تغذية موجة العداء الغربي لإلسالم ، الصورة

خاصة على  والتأثيروذلك بممارسة ضغوطهم على منابر التوجيه ، والمسلمين
في المجتمعات الغربية لتواصل نشاطها الدءوب ، الجماهيرية اإلعالموسائل 

لترسيخ الصورة المسيئة لإلسالم والمسلمين في العقل الجماهيري 
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هي معالم الصورة  ما :هذا فيبقى السؤال المطروح وعلى غرار.الغربي
  الغربي؟ اإلعالمالذهنية لإلسالم والمسلمين في 

 أصبحلقد : الغربي اإلعالمإلسالم والمسلمين في معالم الصورة الذهنية ل - 1
الغربي اليوم متكتل في مواجهة الخطر الذي يداهمهم وهو خطر  اإلعالم
، "الشيوعية"بعد مواجهة الكتلة الشرقية، على حسب تعبيرهم اإلسالميةالكتلة 

الغربي  اإلعالمفي ، واتضحت معالم الصور الذهنية لإلسالم والمسلمين
والمسلمين  اإلسالمف"والمسلمين كقوة مهددة للغرب  الماإلسويصورون 

وحتى ، كارهون للحضارة الغربية حاقدون عليها وال يمل صانعو القرار
الكتاب المستنيرون في الغرب من ترديد ماكونوه من صور نمطية غير 

 اإلعالمليضفي في  اإلسالمفي قولبة حقيقة ، والمسلمين اإلسالمصحيحة عن 
متخوفا ، رعب لدى المواطن الغربي إلىمهددا للغرب ويتحول الغربي عامال 

 األخيروخاصة بعد النزوح ، ي على مجتمعاتهماإلسالممن إجتياح الزحف 
والحوادث التي وقعت في الدول الغربية ، للمسلمين على الدول الغربية

هذه الصورة السيئة كمادة  وأصبحت، كفرنسا وبلجيكا إلى غير ذلك من الدول
  .ية الغربية العمالقة راسخة في عقول الغربييناإلعالمللشركات يومية 

مع بداية ، وقد بدأت هذه الصورة الذهنية في تاريخ التفكير الغربي
، ي منذ قرون ازليةاإلسالمالصراعات الصليبية بين العالم الغربي والعالم 

اخذت منعطفا ، في كل من نييورك وواشنطن 2001 سبتمبر 11 لكن أحداث
ي والعربي في اإلسالما في مجال التغطية االخبارية لشؤون العالم حاسم

واستغلت كبريات الشركات ، بصفة خاصة واألمريكيالغربي  اإلعالم
واخذت ، واألصولية اإلرهابوالعرب ب اإلسالمية هذه الحادثة لطبع اإلعالم

 على حد اإلرهابنحو استأصال بؤر ، األمريكيةهذه الحادثة لتغيير السياسة 
والعراق على التوالي كذريعة  أفغانستاننفذته في حربها على  قولها وهو ما

حافضة للسلم ، منها لتحسين صورتها الذهنية في العالم كدولة ديمقراطية
ية مثل اإلعالموقد قامت كبريات المحطات ، ن العالميينألموا
والواشنطن -وصحف كبرى مثل نيويورك تايمز"سي.بي.واإلي""إن.إن.السي"
وتحذر في ، ببث عدد ضخم من الصور والمقاالت تشيد بهذا التدخل"وستب

ويمكن القول ان ، ي على الحضارة الغربيةاإلسالمان واحد من الخطر 
المرجعية المعرفية والفكرية هي اساس بناء هذه الصورة الذهنية والنمطية 

 .الغربي اإلعالملالسالم والمسلمين في 
كانت : بعد أحداث نيويوركسلمين والمسالم الذهنية لإلصورة ال -2

مناسبة جديدة ألن تعبر العديد من ، 2001) سبتمبر(أيلول  11تفجيرات 
الذهنية سمعية بصرية أو مقروءة عن صورتها ، الغربية اإلعالموسائل 
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وذلك من خالل الصفحات األولى من ، والمسلمين اإلسالماتجاه  المبطنة
قراءة محتوى االفتتاحيات  المجالت والجرائد الغربية أو من خالل

حيث كانت ، سواء أكانت صحافية أو أكاديمية، والمقاالت والمتابعات
والمسلمين في العديد من هذه المتابعات تخضع للتشويه  اإلسالمصورة 

قليلة ، وكان األمر الشاذ فيها هو أن نجد متابعات منصفة، والتحريف
ونذكر من هذه ، متابعاتجدا ونادرة مقارنة مع ما كان سائدا في هذه ال

المتابعات المنصفة ما كان وال يزال ينشره الصحفي البريطاني روبرت 
أو ، فيسك في جريدة األندبندت أو الباحث الفرنسي فرانسو بورغا

معروف عنهم إصدار ، المفكر اإليطالي إمبرتو إيكو على سبيل المثال
ي تهم العالم في القضايا والملفات الت، تصريحات وتحاليل غير منصفة

 اإلسالمتفرعت أصناف تشويه صورة .ي أو الوطن العربياإلسالم
وإذا ، يةاإلعالمبين التصريحات األكاديمية والسياسية و، والمسلمين

مشوهة بسبب سيطرة  اإلعالمكانت الصور التي ترسخها وسائل 
أو بسبب تواجد عقليات عنصرية ، ية اليهودية عليهااإلعالماللوبيات 
أحداث نيويورك وواشنطن لكي تفرغ ذلك المكبوت  استغلتمتطرفة 

فقد كانت هذه األحداث فرصة ، اإلسالممن أجل تفعيل تشويه صورة 
خطاب العنصرية  ومرريوالدينين لكي ، لبعض السياسيين الغربيين

وهذا ما جاء في تصريحات الرئيس األمريكي جورج بوش ، واالستعالء
الحروب "عندما استخدم عبارات مثل  والتي أثارت جدال شديدا، اإلبن

 اإلسالمذكريات المواجهة بين صور ، التي أعادت للذاكرة" الصليبية
وقد أحسن صنعا الرئيس األمريكي عندما تراجع عن ، والمسيحية
وكذلك حينما قام بزيارة مسجد واشنطن واالجتماع مع ، تصريحاته

متحدة تغيير إسم كما قررت الواليات ال، ممثلي المسلمين األمريكيين
حتى " العدل الالنهائي"حملتها للقضاء إلى بن الدن والتي أطلقت عليها 

  .ال تحرج مشاعر المسلمين

تشير إلى  الغربيةصحيح أنه صدرت بعض المبررات في الصحف 
ال يعفينا من التنبيه إلى خطورة صدور هذا التصريحات ، أنه في الغرب

أي أن هذه ، أمثال الرئيس األمريكيعلى لسان مسؤولين سياسيين كبار من 
التصريحات قد تستغل في حال عدم التراجع عنها من أجل تمرير خطابات 

  .الفكري اإلرهابو، إعالمية وأكاديمية مليئة بالحقد والعنصرية

وقد وصلت أصوات الحقد إلى حد دعوة كاتب يهودي إلى قصف "
في : "لحاقدين قولهحيث جاء على لسان أحد ا، في السعودية اإلسالمرموز 

في شكل منارتين شامختين تحيطان بعلبة سوداء ، مكة يوجد برجان طويالن
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وإلى هذا . ويتجهون إليها في حجهم المقدس، يعبدها المؤمنون، عريضة
ال بد أن يعلم الجهاديون : الشيء الرمزي يتجه كل المسلمين في صلواتهم

، "خالل القنوات الخاصةسواء باإلعالن الصريح أو من ، بشكل ال لبس فيه
  قادم على هدف غربي سيكون أن أي اعتداء

الرد عليه ضربة عسكرية مباشرة ومدمرة ضد واحد من رموز 
ال بد من إقناع المسلمين بشكل ال لبس فيه أن المسلمين ، األساسية اإلسالم

لن يجدوا أي قبلة يتجهون إليها حينما يحنون ظهورهم لعبادة إله الخراب 
  ".دونهالذي يعب

 بلقاسم .د كتب: الغربي المجتمع على وتأثيرها يةاإلعالم الصورة حموالت -3
 علماء يجمع "في قوله المجتمع و اإلعالم وسائل كتابه مقدمة في روان بن

 السياسي النظام وليدة هي يةاإلعالمالمنظومة  أن على االتصال و اإلعالم
 للمجتمعات التي لسياسيةا للبنيات انعكاس هي، اإلعالم وسائل وبأن، القائم
 في تنشأ ال يةاإلعالم المنظومة بأن اإلعالم سوسيولوجيا وتعلمنا، فيها توجد
 هذا ومن، والثقافية بالشروط السياسية محكومة بدورها هي وإنما، فراغ

وبالتالي فان ماتبثه ، المستقلة أو المحايدة المؤسسة وهم المنطلق ينتفي
يكون محمال برسائل ، ذهنية للعالم الغربية من صور اإلعالموسائل 

او ، وحموالت ثقافية وفكرية إيديولوجية تعبر غالبا عن الطبقة السائدة
التي تكن العداء الشديد ، العالمي اإلعالملطائفة معينة تتحكم في زمام 

لإلسالم والمسلمين وتسعى منها لتطميس الرأي العام العالمي باحقية هذه 
وهذا ماتلجأ اليه الحكومات ، ور التي يتم تداولهااالفكار التي تحملها الص

كمساحة ، الغربية اإلعالمالستخدام وسائل ، الغربية والقوى السياسية
تطرح فيها تصوراتها وتسوق صورها المسيءة لالسالم والمسلمين عبر 

  ، يةاإلعالمالعالم وتتدخل في توجيه السياسة 

 الصور بأن تام وعي ي علىفه، المسموح لها بالعمل داخله اإلطاروتحدد 
 في الذهنية الصور تكوين في كبير دور لها اإلعالم وسائل تبتها التي يةاإلعالم
 خالل من مواتجاهات األمور من المجتمعات الغربية مواقف تحددو ، الناس أذهان

 قد الغربية اإلعالم وسائل أن فبما، تتجاهله وما وتبرزه، عليه الضوء تسلط ما
 و بمواقف محملة تأتي التي الصورة سالح وهو سالح قوىأ كتمتل أصبحت
 تأثيرات فإن موقناعاتهم أفكار تكوين في كبير بشكل تسهم و إيديولوجيات معارف
 وبشكل لتتدخل االستنكار أو اإلعجاب إثارة حدود تجاوزت يةاإلعالم الصورة

بي في الغر اإلعالمونجح ، الغربي المجتمع داخل العام الرأي توجيه في كبير
الذهنية وذلك بخلق صور جديدة لم تكن موجودة على المسلمين  تكوين الصور

 .وتعمل على تقوية التصورات الموجودة وترسيخها  اإلسالمو
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غم انفالت ر: والمسلمين في األنترنت لإلسالم الذهنية الصورة -4
ية والتي تتدخل فيها اإلعالماالنترنت نوعا ما من هذه المنظومة 

الغربية بشكل كبير حيث أصبحت هذه الوسيلة  سيةالسلطة السيا
ية بيد عموم المجتمعات الغربية  يتناقلون ويتبادلون فيها اإلعالم

االخبار والصور الذهنية دون وسيط أي دون الحاجة الى وساطة 
المنشود هو  اإلعالم أنورغم ، مؤسسات اعالمية يين اواإلعالم
 أصبحتوتزييف حيث الذي يقدم الحقائق دون تالعب ا اإلعالم

وخاصة عبر مواقع  لإلسالماالنترنت تبث الصور المسيئة 
  التواصل االجتماعي مثل الفايسبوك

ية كبديل لترويج كم كبير من اإلعالموالذي فرض نفسه في الساحة 
  وحضارتهم  اإلسالمالصور والفيديوهات المتناقضة مع 

 ال، والمسلمين اإلسالموالمتتبع لتدعيات هذه المنشورات التي تخص 
يملك اال ان يستغرب من فضاعة الصورة التي تكونت في هذا المجال 

 لنسج خصبة مادة اإلسالم عن المصطنعة الصورة في وجد حيث، االفتراضي
  واالستخفاف االزدراء في موغلة نمطية صور

في المواقع  شاهدة وتقاليد وعادات، جهة من ومبادئه اإلسالم بتعاليم
 وسائل في اإلسالم صورة تشويه ظاهرة أمست حيث، ئيتهمالغربية على عدا

مواقع  استطاعت فقد، فيها مبالغا أو متوهمة وليست، حقيقية ظاهرة اإلعالم
 الكتب بطون من والتمييع التشويه صور تنقل أن التواصل االجتماعي الغربية

 اإلعالم وسائل منه تقتات مثيرا زادا تكون أن إلى االستشراقية والدراسات
 .«»»نخبوية« كانت أن بعد »جماهيرية« الصور تلك وغدت، مكان كل في

مواقع  مختلف في دسمة وجبة يشكل اإلسالم عن الحديث أضحى لقد
 به اإلرهابو العنف تهمة إلصاق في برعت والتي، الغربي التواصل االجتماعي

، يإلسالما بالعالم يرتبط ما لكل والمتابعة االهتمام حدة من فاقم مما، وبأتباعه
 أن في والشك. الغربيين إلى بالنسبة والريبة الخوف منبع أمسى الذي

 قد، والتأثير الجذب وقوة جبارة إمكانات من تمتلكه بما، التكنولوجية الرقمية
 أصبح الذي، الغربي اإلنسان اهتمامات ضمن ياإلسالم الشأن يجعل أن استطاع

 وارتياب حذر نظرة الغربية رالديا في المسلم إلى ينظر األخيرة اآلونة في
 يةاإلعالم واللقطات، العنصرية الكاريكاتيرية الصور باتت، ولذلك. وخوف
  . الغربية يةاإلعالم اآللة وأمست، وذيوعا انتشارا الصور أكثر السلبية
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الغربية وتاثيرها على صورة  اإلعالمالنفوذ الصهيوني في وسائل  -5
 اإلعالمني الكبير في وسائل الصهيو ان النفوذ: والمسلمين اإلسالم

الغربية احد اهم واخطر العوامل التي اسهمت وماتزال في صياغة 
والمسلمين وترسيخها في العقل  اإلسالمالصورة الذهنية السيئة عن 

ويعدالنفوذ الصهيوني المتنامي حقيقة اليمكن ، الغربي المعاصر
لنفوذ وهذا ا، في الواليات المتحدة االمريكيةانكارها وخصوصا 

الصهاينة لم يكن نتيجة الصدفة بل نتيجة عمل "الذي وصل اليه 
في بسط نفوذهم على ، وركزت على رسم سياسة دقيقة دؤوب

وتحقيق غايتهم في نشر الصور المسيئة ، في الغرب اإلعالموسائل 
وارساء قناعة بان الخطر الوحيد ، 1"*لالسالم في االوساط الغربية

رب بصفة عامة هم المسلمين والعرب على الذي يداهم البشرية والغ
وقد نجحو في ترسيخ هذه الصورة الذهنية لدى ، حد تعبيرهم

ية التي يمتلكونها اإلعالموذلك من خالل الترسانة ، المواطن الغربي
وضغطهم على الصحفيين الذين يكتبون عن .في مختلف بقاع العالم

ساندة العرب ان ابدوا أي ميل لم، والشرق االوسط اإلسالماحداث 
واغراق "، او االعتراض على الممارسات الصهيونية اإلسالمو

بالصور المسيئة لالسالم والتي تخدم مصالح  اإلعالموسائل 
اسرائيل بالدرجة االولى وكيف لن يتحقق طموح اسرائيل وهي 

وخير دليل مايملكه ، ية في العالماإلعالمتمتلك اكبر الشركات 
ية اإلعالمذج صارخ على الهيمنة اليهودي روبرت مردوخ كنمو

فهويمتلك امبراطورية اعالمية ، وتسييرها لما يخدم مصالح اليهود
  ".اعالمية على مستوى العالم وسيلة150تضم 

: والمسلمين اإلسالم لصورة الغربي ياإلعالم التشويه أسباب أبرز - 6
 من فترة في الغربي اإلعالم مكونات مختلف على صعبا يكن لم

 من نوع وإحداث، اإلسالم من الخوف إشاعة على ملالع الفترات
 العمل تم، ولذلك. مخيف دين اإلسالم بأن الغربي اإلنسان لدى اإلقناع

 من اإلسالم تجرد والمسلمين اإلسالم عن مشوهة صورة إيجاد على
 أسبابا هناك أن اإلنسانية والواقع حضارته ومالمح خصائصه كامل

تشويه  إلى، مكوناته بمختلف، غربيال اإلعالمتدفع ، كثيرة وبواعث
 اإلسالم صورة تشويه إلى، مكوناته بمختلف، الغربي اإلعالم

  .:يلي ما أبرزها لعل، والمسلمين
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 الفهم وسوء الجهل - أوال
، والمكتوبة والمسموعة المرئية، الغربي اإلعالم مكونات مختلف تقوم

 عن السلبية الذهنية والصور المغلوطة باألفكار والمشاهدين القراء بإمداد
 بحقائق مطلق جهل عن، األحيان بعض في، ناتج هو مما، والمسلمين اإلسالم
 فهم سوء إن. المتميزة وثقافته لقيمه كبير فهم وسوء، وتعاليمه اإلسالم
 بمبادئ تمسكهم على المسلمين حرص إلى، أحيانا يرجع لإلسالم الغربيين
 يجعل ما وهذا، الحياة حيمنا جميع في لهم حاكمة تكون وأن اإلسالم
 التي الدينية والمشاعر المظاهر هذه خالل من إال اإلسالم يفهمون ال الغربيين
 أساسا يرجع الفهم فسوء، لذلك. الحداثية الغرب قيم مع منسجمة غير يرونها

 المرجع هي الغربية والقيم المعايير أن الفتراض متواصل ميل وجود إلى
 تركز المقاربة هذه مثل وأن، األشياء على حكم أو تحليل أي في الوحيد
. الغربية والثقافة اإلسالم بين االختالف نقط تحليل على رئيسي بشكل

 وإنما، المسلمين سلوك فهم إلى يهدف ال الخالف نقاط عن البحث أن ويالحظ
 الثقافة تفوق على - ضمنا- والتشديد، والتمايز االختالف على التأكيد أجل من

 سوء إزالة أجل من أنه المنصفين الغربيين الباحثين بعض ويرى. الغربية
 بين االختالف بمساحات والمتسامح البصير االعتراف من البد المتبادل الفهم

 سوية عالقات بناء في راغبا وال أمينا فليس، والغربية يةاإلسالم" الثقافتين
 1"* ينكره أو الحضارتين بين االختالف يتجاهل من وواقعية

 أن اإلسالمب الغربيين لدى الفهم وسوء الجهل أسباب أكبر من أن كما
 تلك خصوصا، معروفة غير بقيت يةاإلسالم والقيم والتعاليم الحقائق من كثيرا
 الحوار إلى الخالدة ودعوته، وسماحته اإلسالم بوسطية المرتبطة والمثل القيم

 أكبر لها لكان نالغربيي عموم عرفها لو وربما، والتطرف العنف ونبذ، والتعايش
 .اليوم الموجود الفهم سوء وإزالة اإلسالم صورة تحسين في الدور
 االستعماري اإلرث :ثانيا

 كان يةاإلسالم للدول الغربي االستعمار واقع أن على التأكيد يمكن
 الصور وهي، الغرب صنعها التي الزائفة الصور من لكثير أصيال منبعا

 االستعمار نزعة الغربية المخيلة وتبرر لتزكي عادت التي النمطية
 عن اآلخر صورة بصناعة وذلك، االحتواء في المستمرة والرغبة واالستعالء

 اآلخر نفي للغرب لتبرر مكوناتها نمت التي الصورة تلك، وحضارته اإلسالم
 يقول. لإلسالم بالعداء يةاإلسالم غير الشعوب ولتشحن، جهة من ياإلسالم
 كتابات بوازار مارسيل اإلسالم عن المنصفة باتالكتا ذو الفرنسي المؤرخ

 فهم تصحيح في تسهم لم - النادرة االستثناءات بعض عدا- المستشرقين
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 إلى الغربي العام الرأي لدى كانت التي الصورة تدقيق إعادة أو اإلسالم
 العلمية الفروع أحد األصل في كان االستشراق ألن، الصحيح نصابها

 .بالمستعمر المرتبطة
  :المتطرفة المسلمين بعض وتصرفات أفعال: لثاثا

- تغني المسلمين فئات بعض وسلوكيات أفعال أن ننكر أال ينبغي
 تلك فتكون، اإلسالم صورة تشويه في الغربي اإلعالم مساهمة عن -أحيانا

 وتعاليمه اإلسالم مبادئ بين اآلخرين لدى الخلط يحصل لكي كافية التصرفات
 ترسيخ في تسهم والتي اإلسالم منها يتبرأ لتيا المسلمين بعض وتصرفات

 فإن، الغربيين وهكذا أذهان في والمسلمين اإلسالم عن سلبية نمطية صور
 وحركة، يةاإلسالم األصولية ظاهرة بين الربط على الغربي يصر اإلعالم
 بعض على التركيز على اإلصرار مع، عامة بصفة التدين

 هذه جانب من، العنف وأحداث طرفوالت والتشدد الغلو: مثل، السلبيات
 .والمسلمين اإلسالم وبين بينها الربط عند الجماعات

 "وفوبيااإلسالم" اإلسالم من الخوف : رابعا
 تعبيرا األكثر المصطلح Islamophobie وفوبيااإلسالم لفظة تعتبر"

 والثقافية الدينية قوته ونفوذ اإلسالم انتشار من والهلع الخوف عقدة عن
 النفسية القواميس في اللفظة وتدل. الغربية والدول المجتمعات داخل ةوالبشري

 االصطالح وفي. 1* الالشعوري والخوف والرهبة المرضي الخوف على
 نفسي وخوف مرضي قلق من وإشاعته ترسيبه تم ما على: اللفظة تدل العام

 المصطلح هذا وينتعش. به يتصل ما وكل اإلسالم من الغرب لدى شعوري ال
 بحمالت القيام خالل من ويظهر، لإلسالم الغربي العداء يحتد عندما ثرأك

 لكل الغربي اإلعالم عبر خصوصا، والمسلمين اإلسالم لصورة تشويهية
 واألكاذيب بالدسائس المشحونة التشويه لعمليات جامع مصطلح إنه. مكوناته

 .وحضارته اإلسالم ضد
 :يلي ما في اإلسالم من الخوف واستمرار تفاقم أسباب إجمال ويمكن
 شيء مع، يعترفون فالغربيون. واالمتداد االنتشار على اإلسالم قدرة

 له كاسح كدين اإلسالم في يخيف ما هناك فعال بأنه، والدهشة الحيرة من
 مذهلة بسرعة واالنتشار التنامي قابلية

، واقتناع وطواعية تلقائية وبكل، بكثافة اإلسالم اعتناق على الغربيين إقبال
 ..اإلسالم لمصلحة المسيحية أتباع تناقص احتمال من التخوف إلى يدفع مما
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، الغربية البلدان في وأحفادهم وأبنائهم والمسلمين العرب أعداد تزايد
 التوجس إلى الغربيين يدعو مما، الغربية البرلمانات قبة تحت منهم نخبة ودخول

 السياسية القرارات في يةماإلسالو العربية للجاليات قوي دور بروز احتمال من
 العالم في األديان بقية أن لالستغراب والداعي للنظر الالفت إن. المضيفة للدول

 البوذية فأتباع، وعدواني مخيف كدين اإلسالم إلى ينظر ما مثل إليها ينظر ال
 تلقى ال لكنها، واألمريكية األوروبية المجتمعات في كثر والهندوسية والكونفوشية

 .وتشويه وتخويف إقصاء من اإلسالم يلقاه ما
 ياإلعالم التحامل وراء تكمن أسبابا ثمة أن بوضوح يتبين إذن هكذا

 أن على التأكيد يمكن التي األسباب وهي، والمسلمين اإلسالم ضد الغربي
 المخيلة في متجذرة تبدو أنها خصوصا، الهين باألمر ليس ومواجهتها تبديدها
. عليها الوافد الدين تجاه سلبي هو ما إال تصدق ال أضحت التي الغربية
 كل به تقوم أن البد قائما الصورة تصحيح على العمل واجب ذلك مع ويبقى
  .والمسلمين اإلسالم صورة تحسين على القدرة نفسها من تستأنس جهة

انتشار ظاهرة  ان: الغربية اإلعالموفوبيا في وسائل اإلسالمبزوغ  -7
والمسلمين في العديد من وسائل  الماإلسي لصورة اإلعالمالتشويه 
مما أدى إلى تحريف الحقائق وتضليل الرأي العام ، الغربية اإلعالم
بمن فيهم المسلمون ، وتأليبه ضد المسلمين في كل مكان، الغربي

والمسلمون الذين هم من ، الذين يعيشون في المجتمعات الغربية
اليوم مايسمى  وهذا، األبناء األصليين لهذه المجتمعات

 أهم بعض إلى المشوهة الصورة هذه انتقلت وقد" وفوبيااإلسالمب
 زعيم رأسهم وعلى، أوروبا في والديني الفكري اإلصالح قادة

 اإلسالم إلى نظر الذي، لوثر مارتن البروتستانتي اإلصالح حركة
 للمسيحية؛ جلبها يمكن ال المسيح أعداء تخدم عنيفة حركة أنه على
  ..1"*بالسيف مقاومتها فقط يمكن ولكن، المنطق أمام مغلقة ألنها

 يصور كيف يرى أن اإلنترنت على البريطانية الصحف يطالع ومن
 متخلفاً نموذجاً اإلسالم في يرى فهو، المسلمة المرأة المقروء اإلعالم
 للمجتمعات طبقاً المرأة وأن، األنثوية حساب على للذكورية متعصباً
 التهميش تعاني، منعزلة محتجبة، للرجال سلعة تصبح الشرقية يةاإلسالم
 ينشرها التي الشبهات تلك من الكثير االجتماعي وهناك واالستبعاد والتمييز

  .اإلسالم أعداء

   .اإلسالم عن الصحيحة غير الذهنية الصورة تلك تشكّل األخير في والتي
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 الصحافة الفرنسية نموذجا
الغربية في معالجتها  الصحافة الفرنسية ليست بمنئ عن الصحف إن

وقد ، والمسلمين لإلسالموذلك للكراهية التي يكنونها ، لهذه الظاهرة المتطرفة
 ودرس "، كعينة لدراسته الصحافة الفرنسية المحجوب بن سعيداختار الباحث 

المسلمة من خالل تحليل   الفرنسي للشخصية اإلعالمخصائص رؤية 
فرنسيتين نوفيل أوبسرفاتور مضمون األعداد الصادرة عن المجلتين ال

ألن فرنسا برأيه من أبرز ، 2004إلى  2001خالل الفترة من ، وليكبريس
، اإلسالمالدول األوروبية الّتي تتجسد فيها تناقضات العقل الغربي إزاء 

التفاعالت واالرتباطات القوية والمستمرة لصيرورة   بجالء ـ وتتبلور فيها ـ
فقد وصل األمر بالصحافة . والمسلمين ماإلسالبناء الصور النمطية عن 

الفرنسية مؤخرا إلى حد أنّها ألقت على عاتق المسلمين بأسباب األزمة 
وأصبح الناخبون ، يةاإلرهابواختالل األمن والعمليات ، االقتصادية والبطالة

 اإلسالميصوتون ألكثر المرشحين عدوانية ضد ، في مواقع عدة، الفرنسيون
تدور محاورها حول  إعداداالمجالت التي تخصص ن كما أ، والمسلمين

 15%" ترتفع معدالت مبيعاتها، اإلسالم
ن الرؤية الفرنسية لإلسالم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإشكالية الحوار إ"
التي تتصل بإشكالية كبرى؛ هي إشكالية المغايرة أو ، ي في الغرباإلسالم

وقائم ، حاضر في كل الثقافات فالمغايرة مفهوم). نسبة إلى اآلخر(اآلخرية 
وعلى هذا األساس فإن الرؤية . على أساس ثنائية االختالف بين األنا واآلخر

ـ وال زالت ـ  الفرنسية لإلسالم هي محصلة تراكمات تاريخية غذتها
مما جعل مقاربة ، 1"*مجموعة من المواقف القَبلية الجاهزة والقوالب المشوهة

بل إنها تتنافس مع المقاربة الالهوتية في ، كانهافي فرنسة تراوح م اإلسالم
  .لغتها ومحتوياتها

الى مكونات اساسية ساهمت   اإلسالموتعود هذه الرؤية الفرنسية الى 
  :في تغذية هذه النظرة المجحف في حق دييننا الحنيف

 اإلسالموهو من إنتاج المؤسسة الدينية التي ظلت تعتبر ، الخطاب القروسطي
 .ة مدمرةكارثة طبيعي

التي تمثل أحد أهم األركان ، والذي تجسده فلسفة األنوار، الخطاب التنويري
، وذمه اإلسالموهي تجمع بين مدح ، المؤسسة للفكر الغربي المعاصر

 .واالنبهار به والسخرية منه، واإلعجاب به واستهجانه
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الذي يصور العرب والمسلمين على أنهم متخلفون ، الخطاب االستشراقي
تمنعهم من التطلع، ا وغير متحضرين وخاملين تتحكم عيوب فطريةذهني ،

 .وتجعل حركيتهم مراوحة في المكان نفسه
وهو امتداد للصورة التاريخية التراكمية السلبية لهذا ، خطاب الكتاب المدرسي
  .الدين وحضارته وأتباعه

  : أساسية مراحل بعدة، الفرنسي اإلعالمفي  اإلسالممرت صورة و

وتتحدد هذه المرحلة زمنيا خالل السنوات ، األحداث المهمة حلة األولىالمر 
حتى بداية عقد السبعينيات من القرن  اإلسالمفقد كان ، )م1989ـ  1978(

لكن منذ الثورة ، العشرين بالنسبة إلى الرأي العام الفرنسي دينًا غريبا
تغطية إعالمية أصبح موضوعا للنقاشات العائلية بفعل  1979اإليرانية عام 

الّتي كان قائدها اإلمام الخميني منفيا في الديار ، مكثفة لحدث الثورة اإليرانية
تزامنت مع بروز ، اإلسالموبدأت تتبلور مالمح صورة أخرى عن . الفرنسية

الفرنسي اهتماما  اإلعالمإذ أولى ، ظاهرة الهجرة من بلدان المغرب العربي
جعل الفرنسيين ينظرون إليهم على أنهم تهديد و، بالغًا للمهاجرين المغاربة

  .للمجتمع الفرنسي

، فهي مرحلة ضبط األقليات والجاليات المسلمة في فرنسا :الثانية المرحلة
وخالل هذه المرحلة تراجعت صورة ، م2000إلى  1990والتي تمتد من سنة 

حل لتحل محلها صورة العراق والرئيس الرا، بوصفها ممثالً لإلسالم، إيران
  ـ  ية لإلنقاذاإلسالموالجزائر إبان ظهور الجبهة ، صدام حسين

وفي بداية التسعينيات من القرن العشرين عادت قضية الهجرة لتحتل 
ية الفرنسية مصطلح انتفاضة اإلعالموتداولت المنابر ، يةاإلعالمالواجهة 

الضواحي لتوصيف حالة المهاجرين المسلمين القادمين من دول المغرب 
، الذين قاموا بمظاهرات عنيفة واشتباكات دموية مع رجال الشرطة، بيالعر

فوصف ، احتجاجا على انعدام شروط الحياة الكريمة في أحيائهم الهامشية
  .الفرنسي هذه األحياء بالمناطق الخارجة عن القانون اإلعالم

والتي أفرزت ، بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر :الثالثة المرحلة
، حيث استفحلت ظاهرة الحقد والكراهية، خطيرة على المسلمين تداعيات

فمنذ ، وسيطرت العقلية األمنية داخل الدولة الفرنسية في تعاملها مع المسلمين
تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر دخل الفرنسيون مرحلة جديدة في التعاطي 

هو  ماإلعالفقد أصبح الحديث الرائج عبر وسائل ، والمسلمين اإلسالممع 
من طرف تنظيم ، المؤامرة الّتي تستهدف أبناء الجاليات المسلمة في فرنسا
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في تعاملها ، مما أدى إلى سيطرة العقلية األمنية داخل الدولة الفرنسية، القاعدة
فأصبحت المساجد والخطب ولقاءات المسلمين وجمعياتهم ، مع المسلمين

وفي هذا . ورجال المخابراتخاضعة لرقابة شديدة من طرف وزارة الداخلية 
على إنشاء المجلس  م2002السياق أقدمت الحكومة الفرنسية في ديسمبر 

وبذلك انطلقت مرحلة جديدة في تاريخ الجاليات ، يةاإلسالمالفرنسي للديانة 
، واألقليات المسلمة في فرنسا؛ إذ أصبح ينظر إليهم على أنهم مسلمو فرنسا

ال شك فيه أن الغاية من وراء ذلك كانت  ومما. وليس المسلمون في فرنسا
  .ي في فرنسا من منظور أمني صرفاإلسالمهي احتواء العمل 

االنتشار الواسع لثقافة ، 2001ن ما يميز مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر إ
مما زاد في تعميق ، وفوبيااإلسالمأو ما اصطلح عليه ب، اإلسالمالخوف من 

وترويجها بواسطة أحدث تقنيات ، مسلمينوال اإلسالمالصورة المشوهة عن 
  ..من فضائيات وصحف ومجالت وإنترنت ووسائط متعددة، واالتصال اإلعالم

المجالت (ساهمت الصحافة الفرنسية ، المكتوب اإلعالموفي مجال 
الفرنسي؛ حيث  اإلعالمفي  اإلسالمبدور فاعل في صناعة صورة ) والجرائد

 اإلسالمعلى تناول مواضيع ذات صلة ب ركزت الصحافة اليومية واألسبوعية
، بنوع من اإلثارة والجاذبية والتشويه والتحريف واالفتراء"، والمسلمين

ال ، الغربية؛ دوافع دفينة في الرغبات اإلعالمفي وسائل  اإلسالمالخوف من و
وتنبع من حاجات أشبه ، 1"*الغربي التعبير عنها صراحة يريد الخطاب

 الحاجة إلى البترول مثل، النسبة إلى الال شعور الفرديبالحاجات البيولوجية ب
المتناقضة   والحاجة إلى المهاجرين ـ، والرغبة في استمرار السيطرة عليه

، اقتصادية أو عنصرية تحت ضغط هواجس مع الرغبة في التخلص منهم ـ
والرغبة في أن يظل ، ي قائما كآخر ال بد منهاإلسالموالحاجة إلى بقاء العالم 

 ..مشتتًا ومتخلفًا وتابعا
وعلى غرار الصحافة الغربية التي تناولت صورة : ةاالمريكيالصحافة  -1

نجد الصحافة االمريكية التي ليست بمنئ عن ، والمسلمين اإلسالم
التي تكن الكراهية والحقد لالسالم ، مثيالتها من الصحف الغربية

رع هذه الكراهية والمسلمين عامة اال ان هذه االخيرة ساهمت بقوة في ز
وهذ يعود الى السياسة ، لدى مجتمعاتهاواحيت االحقاد الدفينة في جوفها

والضغوط التي تفرض عليها من قبل ممولي ، التي تتبعها هذه الصحافة
ماليكها ، وال ننكر ان اغلب الصحافة االمريكية، هذه الحمالت الشرسة

 اإلعالمسائل المستحوذة على كبريات الصحف وو، من الفئة اليهودية
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االمريكية والعالمية ساهمت بشكل كبير في توجيه سياسة هذه الوسائل 
  .ونشر افكارها، ية بما يخدم سياستهااإلعالم

وفي دراسة حديثة اجريت على : نموذجـا صحيفة نيويورك تايمز 
البس ”أعدتها شركة استشارية  2015نشرت في نوفمبر عام ، هذه الصحيفة

التي غذت هذا الفكر  “نيويورك تايمز”أن صحيفة ، مقرها تورونتو“ 416
، المسلمين أكثر سلبية من الكحول” اإلسالمتصور و، اإلسالمالمتطرف تجاه 

 2.6فقد حلل الباحثون أكثر من ، وبحسب التقرير والكوكايين، السرطان

المطبوعة واإللكترونية “ نيويورك تايمز”عنوان من عناوين صحيفة  مليون
األمريكية الحديثة  وأظهرت الدراسة 2014- 1990ما بين عامي خالل الفترة 

والمسلمين في المواد المنشورة في صحيفة  اإلسالمأن هناك تحيزا كبيرا ضد 
 أبرز الصحف، نيويورك تايمز
والمسلمين  اإلسالمما يدفع القارئ العادي إلى تحميل ، األمريكية

 من أكثر اإلسالمأن و مسئولية أعمال عنف يرتكبها البعض
وقد صور ، الموضوعات التي تصور بشكل سلبي في نيويورك تايمز

في ، من العناوين خالل فترة التحليل للدراسة% 57بشكل سلبي في  اإلسالم
، فقط، المسلمين/  اإلسالممن العناوين التي تحتوي على الكلمات ٪ 8حين أن 

  كانت إيجابية

ناوين الصحيفة يوميا خالل من ع 5.4ذكر في  اإلسالموقال التقرير إن 
ومن المرجح أن تكون ، 2013أي ما يزيد بنحو ألف بالمائة عن ، 2014العام 

  .الزيادة مرتبطة بظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق

وأفادت الدراسة أنه مقارنة بجميع التعبيرات والقيم األخرى 
إن كلمة ف، )والمسيحية والكحول، السرطان ويانكيز، ديمقراطي، جمهوري(

 عاما 25المسلمين كانت أكثرت تداوال بشكل سلبي طيلة فترة ، اإلسالم
والمسلمين  اإلسالموأفاد التقرير أن نسبة العناوين السلبية المتعلقة ب

من العناوين التي تناولتهما مقابل % 68إلى  2014ارتفعت بشكل كبير في 
سلبية هو أمر بصورة  اإلسالموذكرت الدراسة أن إظهار ، 2009في % 35

وهو المسئول عن التحقيقات والمشاركة ، ستيفن تشوواكد  ليس بالجديد
أوضح األسباب وراء دراستهم ، المدنية في شركة استشارية أنشئت مؤخرا

التربح من  اإلعالمبدأت العديد من وسائل ، 9/11منذ هجمات ”: االفتتاحية
  وبالنظر إلى أن  المناخ المعادي لإلسالم
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، ية لها دور قوي في التأثير في المفاهيم العامةاإلعالم المؤسسات
نيويورك ”  الشعور الساحق المرتبط بعناوين صحيفة”تخلص الدراسة إلى أن 

بدرجة ال  و المسلمين من المرجح أن يشوه التصورات اإلسالمحول “ تايمز
 .يمكن تجاهلها

برهان وأشارت المؤسسة البحثية في تقريرها إلى أن نتائج الدراسة 
مع األخذ ، وفقط، على أن التحيز ضد المسلمين ليس قاصرا على المحافظين

الليبرالية أكثر دقة في  اإلعالمفي االعتبار أنه على الرغم من أن وسائل 
إال أنها في آخر المطاف انتهت إلى ما توصل إليه ، )اإلسالم(تصويره 

 .المحافظ بتصوير المسلمين باعتبارهم اآلخر اإلعالم
مليون عنوان من  2.6فقد حلل الباحثون أكثر من ، حسب التقريروب

المطبوعة واإللكترونية خالل الفترة ما بين “ نيويورك تايمز”عناوين صحيفة 
 .2014و 1990عامي 

وقال إن ، اإلسالمضد  اإلعالموحذر التقرير من عواقب تحيز وسائل 
ول الغربية خالل الصراعات الحالية والسياسات األمنية التي تتبناها الد

غالبا ما تبرر باإلشارة إلى تهديدات يمثلها المتشددون  اإلرهابالحرب على 
 .يوناإلسالم
من خالل تحليل نتائج : الغربي اإلعالمفي  اإلسالمصورة  ةخالص -8

أهم الدراسات التي أجريت حول تحليل المضمون لموقف وسائل 
والمسلمين  سالماإلقضايا صور  من  وامريكا في أوروبا اإلعالم

ال بد من أن ، وكيفية تناول ومعالجة هذه القضايا الهامة والحساسة
نأخذها بعين االعتبار عندما نعالج سبل مواجهة هذا الواقع 

ي اإلسالمالتضليلي البعيد عن الصورة الحقيقية التي يمثلها الدين 
وهذا على الرغم من ثقل ذلك العائق الذاتي الذي تجسده ، السمح

رسات بعض المسلمين قديما وحديثا والتي تمثل ذريعة عند مما
من ، ية اليهوديةاإلعالموفي مقدمتها اللوبيات ، اللوبيات الغربية

ويكفي صدور بعض ، أجل ترسيخ هذه الصور المغلوطة
ية عن هذا المسلم في الدول اإلسالمالممارسات المخلة بالتعاليم 

ية اإلعالمتستغل اآللة حتى ، ياإلسالماألوروبية أو في العالم 
  .الغربية وتنخرط في مسلسل تكرار عرض هذه الصور

األوربية  اإلعالمبصفة عامة في وسائل  اإلسالمجاءت صورة 
سواء الصحف أو المجالت واإلذاعات والتلفزيون صورة سلبية ، المختلفة
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ولقد وصف المسلمون ، فالصورة كانت منفرة، وسيئة ومشوهة في الغالب
  .ائية وهمجيةبأوصاف بد

  كدين وبين ممارسات  اإلسالماألوروبي بشكل كبير بين  اإلعالمربط
وفي كثير من األحيان لم يفرق ، ية المتشددةاإلسالمبعض الحركات 

وبين المسلمين ، بين المسلم المعتدل في ممارسته الدينية اإلعالمهذا 
  .المنتمين لجماعات إسالمية تختلف في أطروحاتها وفي حركيتها

  األوروبية عدة وسائل إلبراز الصورة  اإلعالماستخدمت وسائل
من قبيل العناوين المثيرة والتي تبعث ، السيئة لإلسالم والمسلمين

والتكرار واالجترار ، الخوف والقلق لدى الرأي العام األوروبي
، اإلرهابو اإلسالمالمستمر خاصة في أحداث العنف والربط بين 

واألحاسيس اإلنسانية باستخدام صور والضرب على وتر المشاعر 
وعبارات مؤثرة نفسيا وموحية بالمعنى الذي تسعى هذه الوسائل 

 .إيصاله وباتخاذ الموقف الذي تطمح إليه
األوروبية على بعض األفكار الحديثة في  اإلعالمركزت وسائل 

التي " صدام الحضارات"مثل فكرة ، والمسلمين اإلسالمالجوانب الخاصة ب
ي على أن اإلعالموالترويج ، لمفكر األمريكي صامويل هنتنغتونقدمها ا
إلى جانب قضية األصولية والجماعات ، هو العدو البديل للشيوعية اإلسالم
  .والمسلمين اإلسالمية وإيديولوجياتها باعتبارها موضوعات مرتبطة باإلسالم

  :يما يليالصحف الغربية نبرزها ففي  اإلسالمأهم عناوين الصور المغلوطة عن 

 اإلرهابدين العنف و اإلسالم.  
 التركيز كثيرا على قضية الوالية  يتموهنا (يضطهد المرأة  اإلسالم

  ...).والزواج والعصمة والقوامة
 المسلمين يعبدون إلها مختلفا.  
 انتشر بالسيف اإلسالم.  
 المسلمين هم العرب.  
  ية هي جماعة المسلميناإلسالماألمة.  
 نساء المسلمين يتزوجون بأربع.  
 المسلمين أناس مختلفون بربريون.  
  وأن المسلمين  اإلسالمهو مخترع } والعياذ باهللا { ) ص ( محمدا

  .يعبدونه
 من خالل تحريف اآليات القرآنية التي (دين ضد السامية  اإلسالم

  .تتحدث عن قضية اليهود
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 المسلمين ال يؤمنون بعيسى عليه السالم.  
 ضد حرية االعتقاد اإلسالم.  
 ية سوى توسعات استعمارية ذات طابع اإلسالمكن الفتوحات لم ت

  .اقتصادي للحصول على الغنائم وفرض الجزية
 يظلم المرأة في الميراث اإلسالم.  
 دين وحشي في تطبيقه للحدود والعقوبات اإلسالم.  
 ضد الديمقراطية وحقوق اإلنسان اإلسالم.  
 الموسيقى ـ الرسم ـ النحت(يحرم الفنون  اإلسالم(..  
 ليس القرآن سوى تأليف بشري وليس وحيا ربانيا.  
 يعادي الحضارات األخرى اإلسالم.  
 دين رجعي اإلسالم.  
  رجال شهوانيا} والعياذ باهللا { ) ص ( كان محمدا.  
 فهو بالتالي دين تواكلي، ضد العمل اإلسالم.  
 الصيام يقلل حركة اإلنتاج.  
 الزكاة تقلل من األموال 
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  : مقدمة

في اآلونة األخيرة حيزا واسعا وأهمية " أمننة اإلسالم"حتل مفهوم ا
متزايدة في النقاشات السياسية والعلمية، غير أن هذه األهمية قد جلبت معها 

تواجد اإلسالم والمسلمين في الدول آثارا غير محسوبة انعكست سلبا على 
الغربية، خاصة مع اتساع حدة الترويج لكون اإلسالم عدو جديدا حل محل 
األعداء التقليدين للغرب من قبل النخب وصناع القرار في هذا األخير، وعلى 
هذا األساس تهدف هذه الورقة البحثية إلى سد الفجوة المتعلقة بهذا النهج 

مدرسة كوبنهاجن  –ن طرف الساسة أو األكاديميين الجديد الذي اعتمد م
في تصوير قضية ما على أنها مسألة ومشكلة أمنية وكيف  - ومسالة األمننة

تم تصوير اإلسالم موضوع الدارسة على أنه مشكلة أمنية، كما تسعى هذه 
الورقة إلى اختبار االفتراضات القائمة على أمننة اإلسالم هل هي مجر فعل 

ها أبعد من ذلك وتصل حد الممارسة العملياتية تمس جوانب صنع كالمي أم أن
القرارات وسن القوانين، وإعمال التدابير التمييزية وإعادة تكييف السياسات 

  .األمنية للدولة القومية الغربية

كما تحاول هذه الورقة بحث وتقصي اآلثار المترتبة عن عملية أمننة 
أو حتى على معتمدي هذه السياسة،  اإلسالم سواء على اإلسالم والمسلمين

غير أن بحث كل هذا يفرض علينا تتبع منهج وخطة ترتكز أساسا إلى 
  :اإلشكالية التالية

كيف تم الترويج لإلسالم على أنه قضية أمنية، وعبر أي الوسائط 
  واألدوات أصبح اإلسالم خطرا وهاجسا أمنيا لدى الغرب؟

  :قسيم الورقة إلى المحاور التاليةلبحث هذه اإلشكالية كان من الضروري ت

 .أمننة اآلخر وفلسفة تصور العدو عند الغرب - 1
 ".األمننة واألخطرة"اإلسالم بين : أمننة اإلسالم وعملية بناء العدو - 2
 .خالصة واستنتاجات - 3
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في عصر يتميز بالتعددية : خر وفلسفة تصور العدو عند الغربأمننة اآل - 1
تداخل الهويات بالتأكيد سيدفع هذا األمر الثقافية وتزايد معدالت الهجرة و

بالمجتمعات المضيفة إلى الشعور بالغزو الثقافي والهوياتي مما يفرض عليه 
اتخاذ تدابير استثنائية تحد من الشعور باآلخر كتهديد، من هذا المنطلق تهدف 
هذه الورقة من خالل هذه النقطة للبحث في حقيقة أمننة اآلخر على اعتبار أن 

التي سيتم الحديث عنها الحقا أثناء الحديث  - مدرسة كوبهاجن  –نة العاديةاألمن
عن أمننة اإلسالم وعملية بناء العدو عند الغرب تختلف عن هذا الطرح الجديد 
لبناء العدو على الرغم من كونها امتداد لها، وعليه فإن تتبع هذا الطرح يجعلنا 

هو : عتبار اآلخر تهديدا والثانيمرتبط بكيفية بناء وا: ننهج اتجاهين، األول
تحصيل لألول ومرتبط بالتدابير االستعجالية واالستثنائية الواجب اتخاذها 

  .للتعامل مع اآلخر التهديد

وعليه فمسألة أمننة اآلخر من المفترض ألن تكون ناجحة ومقنعة ينبغي 
يجب  وبمعنى أخر" من " بدال من التركيز على " ماذا " أن تركز باألساس على 

من منطلق أنه تهديدا موضوعيا بدال من التعامل معه على " األخر " التعامل مع 
على المسلمين عبر " أمننة اآلخر"أنه تهديدا ذاتيا، وبصورة أوضح ركزت 

اإلرهاب كما ركزت على المكسيكيين عبر الهجرة غير الشرعية، وهنا يمكن أن 
دا موضوعيا إلى كونه ذاتيا بيد أنه نرى بوضوح كيفية انتقال التهديد من كونه تهدي

كان من المفروض التعامل مع اإلرهاب مثال بصورة مستقلة عن المسلمين وعن 
الهجرة غير الشرعية بمعزل عن المكسيكيين، وهو ما يعني فشل فكرة أمننة 
األخر في توصيف التهديد الحقيقي؛ فالمسلمين ليسوا هم الخطر بل اإلرهاب 

  1.الخطر بل الهجرة غير الشرعية والمكسيكيين ليسو هم

غير أنه من الضروري في البداية أن نتعرف عن مفهوم األمننة قبل 
العديد من دارسي الدراسات الحديث عن أمننة هذا اآلخر، فاألمننة كما وضحها 

خاصة مدرسة كوبنهاجن لبحوث السالم واألمن التي كانت أول من  - األمنية 
صطلح جديد في الدراسات األمنية مع كتابات كمفهوم وم" األمننة"تحدث عن 

 Securitazion andحول األمننة والالأمننة " Ole Waever" "أوول وايفر"األستاذ 
desecuritization "هي تناول  - التي حث فيها على توسيع مجال الدراسات األمنية

ع مفهوم األمن بناء على المخاطر التي تتحول إلى مشكالت أمنية في أذهان صنا
 " securitization" "األمننة" "وايفر"السياسات، وهي العملية التي أطلق عليها األستاذ 

لتكون بذلك األرضية المفاهيمية لدورة جديدة المنظور في الدراسات األمنية تقوم 
على فهم دقيق لطبيعة التهديدات والوحدات المرجعية واألسباب الكامنة وراء 

  2.عملية األمننة وظروفها
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تحول قضية ما إلى "يكمن في " وايفر"مفهوم األمننة كما أتى بها  إن
حيث تلقى هذه المشكلة قبوال " مشكلة أمنية عندما تعلن النخب أن تكون كذلك

واسعا من قبل الشعوب، وذلك عبر عملية خطابية باألساس تكون الوحدة 
التي  self-seferential" المرجعية الذاتية"أو " الذاتية"المرجعية فيها نابعة من 

  .تستند إلى المؤسسات العالمية في تحديد التهديدات والوحدات المرجعية

في هذه النقطة من الورقة يمكننا أن نطرح تساؤل : "أمننة اآلخر"تعريف  - 1
جوهري يؤسس ألن يكون القاعدة المفهمية إلعطاء تعريف واضحة لفعل 

  نة اآلخر في هذا التوقيت؟ وهو لماذا يتم الحديث عن أمن"أمننة اآلخر "الكالم 

إن اإلجابة عن هذا التساؤل تقودنا إلى البحث في المكنونات الدافعة لظهور 
هذا المفهوم وهو ما توفره السياقات الدولية المرتبطة بالتعددية الثقافية والهجرة 
الواسعة  والتداخل الهوياتي الناجم عن تفرع األقليات، كل هذا يجعل من النسيج 

ي يهتز ويتصدع سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، وهو األمر ذاته الذي االجتماع
تلقفته وروجت له النخب السياسية في الكثير من الدول الغربية على أنه تهديد للنسيج 
االجتماعي والهوياتي للدولة األمة الذي تلقفته أيضا المجتمعات المضيفة على أنه 

بأنه بالفعل " اآلخر " أو " الغريب " بار كذلك مما أدي في نهاية المطاف إلى اعت
   3.سواء كان ذلك بطريقة صامتة أو علنية  تهديدا

أو " ما يمكن قوله في هذا الصدد أن أغلب الذين يمارسون فعل الكالم 
هم باألساس الساسة وصناع القرار في الدولة؛ حيث يتبنون هذه " أمننة اآلخر"

شعوبهم أو بهدف تعزيز الحاضنة العملية بهدف إما زيادة شعبيتهم لدى 
القومية للهوية أو بهدف صرف الشعوب عن المشاكل الداخلية التي تعيشها 

، وبالتالي )مثل ارتفاع معدالت التضخم أو ضعف األداء االقتصادي ( الدولة 
هو المعادلة الرابحة التي ال يجب أن تغيب عن الخطاب " اآلخر " فـ 

  4.ر العدوالسياسي والبناء السياسي لتصو

قد " أمننة اآلخر " وعلى الرغم من أن عملية األمننة تبدو عامة إال أن 
ومن تم ربطه باإلرهاب، حتى وإن سلمنا بأن " دين اآلخر"ركزت أكثر على أمننة 

اإلرهاب هو الخطر وفق سياق األمننة إال أن المنطق السليم يفترض أن يحدد بدقة 
ي حد ذاته أم التكتيكات التي يلجأ إليها اإلرهاب، الخطر والتهديد، هل هو اإلرهاب ف

ومن تم فالتعامل الناجع مع هذا التهديد ال يركز بمطلقية عن اإلرهاب بقدر ما يجب 
أن يركز على األساليب والتكتيكات المستعملة من قبل اإلرهاب، وبالتالي فمن 

هذه التكتيكات الناحية النظرية يتجلى الخطر والتهديد في الشخص الذي يلجأ إلى 
وليس في اإلرهاب ذاته على اعتبار أنه حدثت العديد من أعمال العنف ولم يكن 

  5.متورط فيها اإلرهاب بل أشخاص لم يكونوا محسوبين على اإلرهاب
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تكمن في ضرورة أن "أمننة اآلخر " إذا فالقاعدة األساسية المقومة لـ 
يتأتي من خالل البحث  وهو ما" كيف نعرف من نعرف "و " كيف نعرف "نعي  

والبحث في السياقات التاريخية لهما، كما يتأتى " من " و " ماذا" في العالقة بين 
من خالل تحديد وتقييم نطاق ومجال األمننة وانعكاساتها الجانبية حول ما إذا كانت 

  6.هذه العملية ستلحق أضرار بأقليات معينة أم ال

في ذلك التغير الذي لحق " خر أمننة اآل" زيادة على ذلك تكمن فلسفة 
بالوحدة المرجعية محل التهديد، إذ أن الوحدة المرجعية سابقا كانت الدولة ال غير، 

تتمركز في الهوية التي تعتبر أهم " أمننة اآلخر" بينما في هذا التوجه الجديد في 
ي يهدد هو التهديد الذ" اآلخر " عامل لبقاء الدولة األمة واستمرارها، وبالتالي فـ 

  7.الهوية ومن تم يهدد بقاء الدولة األمة

بناءا على هذه األرضية المفهمية التي تؤسس لهذه النقطة من الورقة، فإن 
في الفكر الممارساتي أو النظري الغربي تتجلي في اعتبار " أمننة اآلخر "مسألة 

ر أن كل من يختلف ويتعارض مع التوجهات الفكرية والممارساتية الغربية يعتب
تهديدا ويروج له على هذا األساس، وأن مسألة العدو أمر مفروغ منه؛ فهو 
موجود إما موضوعيا أو ذاتيا، وإنما الذي يتغير هو فقط الشكل والنموذج، فالتهديد 
بالنسبة للغرب لم يتراجع ولم يتآكل غير أنه قد اتخذ أشكاال مختلفة تتغير من وقت 

 8.إلى آخر ومن مكان آلخر

  ".أمننة اآلخر" ظرية لعملية األسس الن - 2

ثم فهم عملية أمننة اإلسالم نجد من " األمننة لآلخر"لنتمكن من فهم عملية 
الضروري أن نذكر ولو اختصارا المسوغات النظرية التي تقوم عليها عملية 
األمننة لآلخر، ذلك أن فهمها يجعلنا نستخلص االتجاه الذي سلكته األمننة في 

أمنية التي سيتم الحديث عنها وتفصيلها من خالل النقطة  اعتبار اإلسالم قضية
  .الالحقة من الورقة

إن الفعل الخطابي المرتبط بعملية األمننة يتخذ عدة أشكال الحقة لبعضها 
البعض وفي ذات الوقت مكملة لها، حيث يمكننا أن نذكر هنا مجموعة األشكال 

  :واألنواع التالية

 .ى نحو األسفلأمننة غير مباشرة تتم من األعل - أ

 . أمننة غير مباشرة تتم من األسفل نحو األعلى  - ب

 .أمننة مباشرة تتم من األعلى نحو األسفل  - ت

  9.أمننة مباشرة تتم من األسفل نحو األعلى  - ث
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إن المتتبع للمسار الذي تسلكه األمننة في اعتبار قضية ما أنها مشكلة 
المباشرة التي تتم من أمنية يجد أن النوع المهيمن في األمننة هو األمننة 

األعلى نحو األسفل الذي تتبناه النخب السياسية والجهات الفاعلة، إال أن ما 
يتحكم فعليا في إنتاج أي نوع من األنواع المشار لها هو وجود مجموعة 

  .شروط وظروف تؤثر بصورة مباشرة على إنتاج نوع محدد بذاته

نتاج الخطابات حيث يجد النوع المهيمن مبرراته في استمرار إ  
السياسية المروجة النعدام األمن الذي يعد جزءا ال يتجزأ من مهام الدولة التي 
أخذت على عاتقها مهمة تحقيق األمن لألفراد ومن تم أحقيتها في اعتبار أي 
قضية مشكلة أمنية،غير أن المالحظ هو أن الدولة بدال من توفير األمن 

  . تهديدات عبر األمننةنجدها قد فشلت فيه من خالل إنتاج ال

من ناحية أخرى أن األمننة وفق الشكل من األسفل نحو األعلى تكون   
من خالل افتراض أن انعدام األمن يقرره المجتمع وليس الدولة ألن األمن 
الجديد يستند إلى الوحدة المرجعية المجتمعية وليس الدوالتية وعلى هذا 

هو من يقرر بنفسه ما يمثل  األساس يكون من المفترض أن يكون المجتمع
تهديدا محتمال لوجوده وليس الدولة، ذلك أن أجندات األمن بالنسبة للمجتمع 
والدولة قد تذهب في اتجاهات مختلفة األمر الذي يعرقل الوصول إلى اتفاق 

  .واضح في تحديد التهديدات المحتملة أو المتوقعة

مننة غير المباشرة من إن النموذج المشار له سابقا والذي يقوم على األ  
األعلى نحو األسفل وعلى الرغم من اتساع نطاقه بين صناع السياسات 
ومؤسسات المجتمع المدني إال أنه في ذات الوقت يحمل خطورة بالغة خاصة إذا 
كان يستهدف بشكل غير مباشر أقلية أو دين معينين وقد يتحول إلى عملية مباشرة 

  .طرفا ومصاحبة للعنف واالضطراباتمع مرور الوقت والذي يعد أكثر ت

 ".األمننة واألخطرة"اإلسالم بين : أمننة اإلسالم وعملية بناء العدو - 3

 2001تمثل حقبة ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 
منعطفا حاسما في نظرة الغرب بصفة عامة اتجاه اإلسالم والمسلمين هذه 

واء، وقد كرست أكثر هذه النظرة امتزجت بالكراهية والخوف على حد س
النظرة مجموعة أحداث تلت هذه األحداث شهدتها بعض الدول الغربية مثل  

، هذه 2005وتفجيرات المترو في بريطانيا عام  2004تفجيرات مدريد 
األحداث وغيرها أعادت إلى الواجهة قضية المسلمين واإلسالم في الدول 

ين في المجتمعات المضيفة الغربية وزادت في تعميق فجوة اندماج المسلم
خاصة في القضايا االجتماعية واالقتصادية والقضايا المدنية والثقافية 
والقضايا الدينية، بل وما زاد األمر تعقيدا تلك الحملة المناهضة لتواجد 
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اإلسالم والمسلمين في النسيج المجتمعي للدول الغربية التي يقودها صناع 
  .ي ووسائل اإلعالم عبر خطاب األمننةالسياسات وهيئات المجتمع المدن

ولكن قبل الحديث عن موجة األمننة الموجهة ضد اإلسالم والمسلمين في 
الدول الغربية واآلليات المتبعة في اعتبار اإلسالم خطرا وتهديدا أمنيا، نرى من 
الضروري أوال بحث إشكالية وقوع اإلسالم بين عارضتي األمننة 

الفصل في كنه كلمة األخطرة بعدما فصلنا في كنه و ))Riskizationواألخطرة
  .كلمة األمننة

إذا كان فعل خطاب األمننة : - Riskization - في معنى مفهوم األخطرة  - أ
يقوم على اعتبار قضية ما مشكلة أمنية وتوصيفها باألساس أنها تهديدا 

يختلف عنها تمام ذلك أن خطاب األخطرة يقوم " األخطرة " أمنيا فإن فعل 
ى تفعيل وتنشيط شكل محدد من السياسات األمنية الموجهة لخطر ما أو عل

التي تقوم على توقع العواقب " سياسات الخطر األمني  " ما يعرف بـ 
   10.السياسية لوجود الخطر

ينبغي أن " األخطرة"أو خطاب " األخطرة "وللتعرف أكثر على كنه 
  :ندرك ما يلي

ر ما وجودا فعليا يقوم على وجود خط" األخطرة"أن خطاب  - 1
ال يقبل " األخطرة"وليس توقعا، وأن الخطر في نظر خطاب 

التأويل وال يحتاج إلى الترويج والدعاية على عكس خطاب 
األمننة الذي يحتمل ومن تم يروج ألن تكون قضية ما مشكلة 

 .أمنية عبر خطاب سياسي باألساس
يتم  عبر سيناريوهات" التهديد " في خطاب األمننة يتم بناء  - 2

" األخطرة " الترويج لها لتالقي قبوال من العامة، بينما في خطاب 
فالمخاطر موجودة وال تحتاج للبناء وتحتاج فقط لتوسيع دائرة 

 .القبول على أن قضية ما هي خطر
يقوم على ابتكار إجراءات استثنائية " األمننة " وإذا كان خطاب  - 3

د المحتمل أو غير اعتيادية  وغير عادية للتعامل مع التهدي
يعتمد على إجراءات اعتيادية " األخطرة " الوشيك، فإن خطاب 

وعادية في التعامل مع الخطر الموجود، بمعني كل اإلجراءات 
 11.المعتمدة من قبله هي إجراءات طبيعية

على أنها حالة الخطاب الذي " األخطرة " من هنا يمكننا تعريف 
يا ال توقعا، وأنه الخطاب يوصف خطرا ما على أنه موجودا وجودا فعل

الذي يزيد من قدرات الدولة والمجتمع على التكيف مع الخطر وفق 
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معالجة اعتيادية تتسم بالمرونة واالحترازية وقائم على خطط مسبقة 
  .طويلة المدى تراعي فرص تحقيق السالمة واألمن للجميع

ما يمكن استخالصه مما سبق أن هناك خط رفيع جدا بين خطاب 
يتضح فقط من خالل التعرف على كنه " األخطرة " نة وخطاب األمن

  .الخطر وكنه التهديد اللذان تم توضحيهما سابقا

شهدت العقود الثالث  لقد: بين خطاب األمننة وخطاب األخطرة اإلسالم -  ب
الماضية زيادة غير مسبوقة في المنشورات العلمية والصحافية حول 

الغربية، حيث كانت هذه الزيادة  اإلسالم والمسلمين وتواجدهم في الدول
في اإلسهامات بدافع التطورات الداخلية والدولية التي شهدها العالم 

وتزايد عدد  2001خاصة عقب أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 
المهاجرين والالجئين المسلمين في الدول الغربية التي تختلف جذريا من 

  .الجديد حيث المكون الثقافي والحضاري عن الوافد

كما تشير ذات المنشورات الصحافية واألكاديمية إلى أن العالقات بين 
هؤالء الوافدين والمجتمعات المضيفة هي عالقات جد متوترة نابعة من 
األحكام المسبقة والصور النمطية التي طبعت في أدهان مجتمعات الدول 

عادة ما تصف المضيفة التي يمكن مالحظتها في تقارير وسائل اإلعالم التي 
المسلمين بالمتعصبين والهمجيين والبدائيين، وكل هذا في نظرة تعميمية تنم 

  . عن الجهل وقصور الخبرة في التعرف على اإلسالم

تقليديا كان تعريف األمن مرتبط بالجوانب العسكرية والسياسية 
وحماية الدولة وحدودها وسالمتها من التهديدات ذات الطبيعة العسكرية، غير 
أن التعريف المعاصر يتجاوز هذا التعريف الضيق وأصبح يعبر أكثر عن 
المخاوف والتهديدات ذات الطبيعة اإليديولوجية  الناتجة عن الهجرة 
واالختالف اإلثني والعرقي والديني والهوياتي، وقد صور اإلسالم على أنه 

وأنه التهديد الذي يجمع كل االختالفات اإليديولوجية عن الدول الغربية 
الذي ال يقل خطرا عن باقي التهديدات األخرى التي يجب أن تتصدى " اآلخر"

لها الدولة القومية الغربية مثله مثل العنف والجريمة  واالتجار بالبشر 
والمخدرات، التي لها قوانين يتم التعامل معها وفقا لها، وقد تعزز هذا من 

ة اتجاه اإلسالم خالل استخدام مصطلحات تنم عن العنصرية والكراهي
" " تدفق " والمسلمين، حيث يمكننا أن نلمس هذه النغمة من خالل عبارات 

التي أصبحت تستعمل بكثرة من طرف الساسة " التسلل " " الطوفان " " الغزو 
وصناع القرار ووسائل اإلعالم في الدول الغربية، وهذا يدل على أن خطاب 

الشرور " ماية المجتمع من كل أنواع األمننة قد تحول من حماية الدولة إلى ح



 

138 

التي يجلبها اإلسالم في نظرهم، وهذا في الحقيقة اتجاه يدل على العمل الجاد "
   12.في جعل اإلسالم تهديدا وجوديا يالقي مصداقية داخلية

ما يجب اإلشارة إليه أن الصورة المغلوطة عن اإلسالم والمسلمين لم 
ينات القرن الماضي مع اعتبار العديد من تكن جديدة وإنما ترجع أصولها لثمان

الساسة األوروبيين ووسائل اإلعالم أن الخطر والتهديد الحقيقي يكمن في 
   13.اإلسالم دون تقديم أي دليل ملموس على ذلك

زيادة على ذلك نجد أن سيرورة عملية أمننة وأخطرة اإلسالم قد 
شرة، والتي يمكن اتخذت عدة صور وأشكال منها المباشرة ومنها غير المبا

الحديث عنها من خالل أوال الصور المباشرة التي تتجلى في التسليم بكون 
اإلسالم تهديدا إرهابيا مما حتم على الدول الغربية عامة إعادة هيكلة أجهزتها 

حة اإلرهاب األمنية مع مثل هذا التهديد وتعزيز القوانين األمنية المتعلقة بمكاف
  14.ووضع مزيدا من القيود على المهاجرين من أصول إسالمية

كما وسعت الدول الغربية قوانينها للتعامل بأكثر قسوة مع التهديدات 
المحتملة المرتبطة بالمهاجرين والالجئين المسلمين، على سبيل المثال القانون 

بالتنصت  الذي يقضي ويخول ألجهزة األمن الفرنسية 2001الفرنسي لسنة 
على المكالمات ومراقبة البريد االلكتروني لألشخاص ومداهمة المنازل 
وأماكن العمل ورصد وتسجيل المعامالت االلكترونية دون إشعار، وكل هذا 

  15.كجزء من التدابير المتخذة لمكافحة اإلرهاب

من ترحيل اآلالف من  2003كما سمح قانون الهجرة الفرنسي لعام 
اتهموا بأعمال جنائية على التراب الفرنسي أو أن سلوكهم قد المهاجرين الذين 

يشكل تهديدا وخطرا على النظام العام، إضافة إلى تشديد القيود على الهجرة 
غير الشرعية خاصة تلك اآلتية من دول جنوب المتوسط المسلمة، زيادة على 
 ذلك عملت الدول الغربية عبر قوانينها على حظر الجمعيات ذات الطابع

الديني وتشديد القيود على تلك الموجودة والتضييق على نشاطاتها الجمعوية، 
وهو ما فعلته إيطاليا في سياق أمننة اإلسالم التي أصدرت هي األخرى قانون 

الذي شدد العقوبات على الهجرة غير الشرعية وإقامة  2002الهجرة عام 
وتقارب كبير  محتشدات جديدة ومناطق الحجز على اعتبار أنها على تماس

 16. مع الدول العربية واإلسالمية

هذا باإلضافة إلى العديد من القوانين المرتبطة بالتضييق على اإلسالم 
والمسلمين، كمصادرة األموال التي تورط أصحابها في أعمال توصف بكونها 
إرهابية، وقوانين االعتقال التعسفية كما حدث في بريطانيا والحبس 

على المساجد إلى غيرها من القوانين التي لجأت لها  االحتياطي والتشديد
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العديد من الدول الغربية خاصة منها األوروبية كهولندا مثال التي أقرت قانون 
األجانب وقانون التعددية الثقافية والتأكيد على استيعاب فقط المهاجرين الذين 

  .يحملون القيم المشتركة مع المجتمع الهولندي

ث يرى بصورة جلية أن أحداث الحادي عشر من إن المتتبع لألحدا
أيلول سبتمبر كانت األكثر تأثير على واقع اإلسالم والمسلمين في الدول 
الغربية، خاصة مع تزايد أصوات اليمين المتطرف في شتى الدول الغربية 
في وصم اإلسالم والمسلمين بعبارات الكره والخوف التي تحمل الكثير من 

سبب المعتقد والدين وهو ما جسد أكثر في الشعارات التحامل والتمييز ب
واألصوات المنادية بكون اإلسالم تهديدا وخطرا أمنيا ترجم إلى أفعال 

"  2005هلسنكي " انتقامية جسدية ولفظية ضد المسلمين وهو ما كشفه تقرير 
الذي عدد مجموعة من األطراف كان لها دورا في تأجيج تصور اإلسالم 

من األلمان ال يفرقون  %80كما كشف هذا التقرير أن حوالي تهديدا أمنيا، 
  17".اإلرهاب "و" اإلسالم " بين 

ما يكشف أيضا عملية أمننة اإلسالم واعتباره تهديدا أمنيا تبني العديد 
من الساسة الغربيين لما سمي بصدام الحضارات الذي يتبنى خطابات 

دا لمعتقده، وهنا يمكننا أن استنا" اآلخر " عنصرية معادية لإلسالم وكراهية 
نعدد بعضا من أوجه أمننة اإلسالم خاصة تلك التي أعتمدها اليمين المتطرف 

  .في الدول الغربية

واحدا من بين أهم صور أمننة اإلسالم هو اعتبار اإلسالم أكبر خطر 
في إطار الهجرة و " غزو المسلمين " وتهديد لثقافات الشعوب الغربية نتيجة 

ه الدول، وأنه الدين الذي يهدد المسيحية، ضف إلى ذلك القيام اللجوء لهذ
 Jeanالفرنسية " جان ماري لوبان"بالحمالت المعادية للمسلمين كخطابات 

Marie Le-Pen "ويورغ حيدر" Jörg Haider   وبيم فروتين"في النمسا" Pim 

Fortuyn  ن في هولندا الداعية لتفضيل المهاجرين المسيحيين على المسلمي
خطابات معادية لإلسالم " جورج بوش االبن " كما استعمل  18واستبعادهم،

  "الحرب على اإلرهاب " خاصة في خطاباته حول 

 Geert Wilders"" غيرت ويلدرز " وهو األمر نفسه الذي فعله 
وتأسيس " أسلمة هولندا " الهولندي الذي دعا بشدة لضرورة القتال ضد 

جل تأمين الدول األوروبية والغربية وحماية التحالف الدولي للحرية من أ
المصالح المشتركة ضد تهديد القيم والتعاليم اإلسالمية، وفي ذات الوقت 
يستعمل خطاب يوصف اإلسالم بعبارات متطرفة تجعل من اإلسالم تهديدا 

..." قوى الكراهية، آفة الجهل  قوى الظالم،" في نظره على سبيل استخدامه 
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 09/11/2010ة اإلسالم، وهو ما عبر عنه في خطاب له يوم للداللة على همجي
في نيويورك الذي عارض فيه صراحة بناء المساجد متحججا بأن الدول 
اإلسالمية ال تسمح ببناء الكنائس المسيحية والكنيس اليهودية، وأنه في مكة 
المكرمة ال يوجد دين آخر سوى اإلسالم وهو ما يتعارض مع الحرية التي ال 

  19.أن يتمتع بها المسلمون في البالد الغربيةيجب 

أن اإلسالم يعد تهديدا وجوديا للغرب " ويلدرز " وبناء عليه يشير 
وبالتالي يجب أمننته نظرا لتعارضه مع القيم الغربية مثل الحرية 
والديمقراطية والبقاء التي يحاربها المسجد، كما تشير تصريحاته المناهضة 

  20.الكراهية للمسلمين فقط بسبب معتقداتهم ودينهملإلسالم عن مدى الحقد و

الصورة األخرى لواقع أمننة اإلسالم ما مثلته فكرة صدام الحضارات 
وكرسها الساسة "  Huntingtonصاموئيل هنتنغتون " التي تحدث عنها 

الصحافيين والخبراء االستراتجيين لشرح الصورة السلبية عن اإلسالم 
ة العدو البديل الذي ال غنى عنه الستمرار والمسلمين في الغرب، وفكر

الحضارة الغربية، حيث تتلخص فكرة صدام الحضارات كما أشار لها 
هنتنغتون في تنافس وصراع الهويات الحضارية الموجودة أساسا بين الغرب 

وأنه سيكون مصدرا رئيسيا للصراع في النظام الدولي  والعالم اإلسالمي
الثقافات األخرى العتبارات سياسية واقتصادية الجديد خاصة مع تحالف باقي 

   21.وعسكرية واجتماعية مع الغرب ضد اإلسالم والمسلمين

فإن حدة التهديد اإلسالمي ضاعفها  buzzn" باري بوزان"أما وفقا لـ 
أكثر العداء التاريخي والجوار الجغرافي، والدور الذي يلعبه اإلسالم في حياة 

دين الوحيد الذي له هوية جماعية قادرة على التوسع معتنقيه، وأن اإلسالم هو ال
والتأثير دون أن تتأثر خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين والالجئين نحو الغرب ما 
ينبئ بحرب اجتماعية باردة بين هؤالء الالجئين والمهاجرين المسلمين مع 

معه  الذي يعتبر هؤالء المهاجرين خطرا بيئيا يجب التعامل 22المجتمع المضيف،
  23.بحزم حفاظا على البيئة وهو ما كرسته القوانين البريطانية

كما لم تقتصر تجليات أمننة اإلسالم في تلك الصورة التي يروجها 
الساسة ووسائل اإلعالم بل تعدت ذلك لتشمل المعتقدات المجتمعية التي 
أصبحت تربط مباشرة اإلسالم باإلرهاب واألكثر من ذلك تحول هذه 

إلى قناعات راسخة يصعب دحضها مع تواصل الترويج والتهويل المعتقدات 
العتبار اإلسالم تهديدا أمنيا؛ إذ يعكس هذا األمر ما يروج له الحزب الوطني 

   24.البريطاني أن العدو الجديد لبريطانيا هو المسلمين



  

141 

ما يمكن اإلشارة إليه أيضا أن أمننة اإلسالم قد تجلت في الصورة 
من خالل الصلة بالوحدات المرجعية المتعارف عليها في  المباشرة التي تظهر

التي عادة ما تقوم بها الحكومة بطريقة رسمية، كما    تحديد المفهمة األمنية
لها  عبر وسائل غير رسمية من تجلت في أمننة غير مباشرة تم الترويج 

محاربة التطرف الذي دائما يلحق باإلسالم، على الرغم من أن  خالل
 يقتصر على اإلسالم دون غيره، وسن القوانين التي يتم من التطرف ال

خاللها الحفاظ على العلمانية وحرية التعبير في الدول الغربية وتقويتها ضد 
الوافد الجديد واعتبار المساس بتعالم الدين اإلسالمي ورموزه ومقوماته من 

غربية ضد قبيل حرية التعبير المكفولة قانونا، إضافة لذلك فإن الحمالت ال
الدول العربية واإلسالمية ما هي إال لكسر شوكة اإلسالم الذي إذا قوي في 
هذه الدول فإنه حتما سيتجه نحو الخارج وأن الدول المرشحة للغزو هي 
الدول الغربية، وبالتالي وجب العمل والحيلولة دون أن يتقوى داخليا حتى 

دول اإلسالمية نفسها وصل األمر إلى حد الترويج لإلسالموفوبيا داخل ال
  25.وذلك لتخويف المسلمين من إسالمهم والترويج له على أنه دين التطرف

ما يالحظ عن عملية أمننة اإلسالم أنها كانت أكثر حدة ومبالغ فيها 
الذي يوصف به من قبل الغرب ال يكاد يذكر " اإلسالمي " ذلك أن التطرف 

اليسار الذي يعد مختلفا من إذا ما قورن بذلك الناجم عن تطرف اليمين أو 
حيث النوع والكم، غير أن الفرق يكمن في كون اإلسالم يحمل اختالفا 

   26.عقائديا وثقافيا يجعل منه أكثر تهديدا للدول الغربية في نظرهم

أن األمننة المنتهجة من قبل الساسة وصناع القرار في الدول الغربية 
ية والكراهية و الخوف من قد كان لها تفاعال واضحا مع مفردات العنصر

اإلسالم، وأن التفرقة والتحيز اتجاه اإلسالم كانت مبنية على أساس االختالف 
  .العقائدي والثقافي ولم تكن العتبارات الخطر والتهديد الذي يتهم به اإلسالم

أن استمرار أمننة اإلسالم والمسلمين سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج 
يقة التهديد الفعلي للدول الغربية، ذلك أن وردات فعل عكسية والشك في حق

المتلقي لفعل األمننة يالحظ ذلك التهويل لتهديد ال يعتبر كذلك ما لم 
  . موضوعيا ومبتعدا عن الذاتية

ما يمكن استنتاجه أيضا من خالل ما سبق أن الدولة الحديثة عادة ما 
جعل المجتمع تلجأ إلى خطاب األمننة كأسلوب في العملية السياسية من خالل 

يندمج فيما تريده الدولة عن طريق تصنّع تهديدا وجوديا يتمتع بالمصداقية 
الذي تم الترويج  –اإلرهاب اإلسالمي في نظرهم  –الداخلية وحتى الخارجية 
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له على أنه عدو كباقي التهديدات األخرى التي تتعامل معها أجهزة األمن، 
  . أيضا وبأكثر حدةوأنه ال يهدد الدولة لوحدها بل المجتمع 

المالحظ أيضا حول أمننة اإلسالم أنها بدأت بالخوف مع كتابات 
هنتيغتون وتطورت للعداء والكراهية مع أحداث الحادي عشر من أيلول 

، وما األحداث التي حدثت في بعض الدول العربية واإلسالمية 2001سبتمبر 
سالم، كما أن هذا خير دليل على وجه العداء ضد اإل –العراق، أفغانستان  –

العداء لم يتوقف عند الساسة ووسائل اإلعالم بل تعداه إلى المجتمع الذي 
  .يمارس عداءه للمسلمين واإلسالم بشكل يومي

ما تجدر اإلشارة إليه أن أمننة اإلسالم قد ركزت فقط على وصم 
د الدين اإلسالمي بكونه تهديدا للهوية والثقافة الغربية دون أن تركز على ردو

األفعال المضادة من قبل العالم اإلسالمي الذي يحتاج بدال من ذلك للتعرف 
أكثر عليه وعلى دينه، وأن عالقة الغرب بصفة عامة مع اإلسالم والمسلمين 
قد خضعت أكثر لعملية تسييس كان ضحيتها المجتمع الغربي كما المجتمع 

لثقافي والهوياتي لعب اإلسالمي اللذان أنبنت بينهما حواجز وعراقيل االنفتاح ا
  .الدور البارز فيها الساسة ووسائل اإلعالم

وعلى الرغم من النجاح النسبي لعملية أمننة اإلسالم، إال أن المجتمع 
الغربي المضيف لم يوافق بصفة مطلقة على العملية وربما كان في نظره 

على القيام بإجراءات أخرى لحماية القيم والهوية الغربية بدال من الهجوم 
أطراف أخرى وضرورة أن يتم توسيع النقاش حول األديان إضافة إلى أن 
يتم الفصل الحاد بين ما يمثله اإلسالم كدين وعقيدة وفلسفة حياة وقيم وبين 
من ما يمثله منتسبيه وما يعبرون به على اإلسالم، كما يجب تصحيح 

من  الصورة المغلوطة المروجة عن اإلسالم وأن يتم كل ذلك في إطار
الشفافية بداية من استبعاد كل المتورطين في تأجيج صور أمننة اإلسالم من 
الساسة واإلعالميين ومؤسسات المجتمع المدني وانتهاء بالممارسات 

 .  العنصرية وصور الكراهية اتجاه اإلسالم

واقعيا هناك خط رفيع جدا بين أمننة اآلخر والعنصرية، وتتفاقم أكثر 
ية والتمييز، غير أن االختالف بينهما  يكمن في وجود مع وجود هذه العنصر

لدى الجماهير من عدمه، وهو ما يستند إلى وجود  األمنيقبول لفعل الكالم 
التهديد وجودا موضوعيا أكثر من وجوده وجودا ذاتيا أو ضمنيا، وهو في 

  .ذات الوقت مبني على الفهم واالشتراك الجماعي في تصور التهديد

إن الصورة المشوهة عن اإلسالم في وسائل اإلعالم وعلى العموم ف
وعند صناع السياسات والمجتمع المدني الغربي لم تكن وليد العشرية األخيرة 
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بل لها امتداداتها في سنوات السبعينيات من القرن الماضي وصوال إلى تلك 
الصور التي ال تزال في الذاكرة الجماعية الغربية التي تستحضر اإلرهاب 

  .في كل مرة عند الحديث عن اإلسالم وة والعنف والدموية والتهديدوالقس

وعلى هذا األساس فقد ظهرت في اآلونة األخيرة أصوات غربية 
تدعو إلى ضرورة التوصل إلى تفاهم مع اإلسالم دون الخوف منه، وهو ما 
ترجم بالعديد من القوانين التي تدعو إلى المحافظة على حقوق المسلمين في 

المجاالت، على سبيل المثال ما حدث في فرنسا من خالل إنشاء مختلف 
وزارة تكافؤ الفرص والتشريعات التي تجرم خطابات الكراهية في الواليات 
المتحدة األمريكية وإنشاء مراصد ترصد االنتهاكات الناتجة عن الكراهية 

ة باسم المنظم 2005والتمييز ضد المسلمين، ما تم إنشائه في إيطاليا عام 
اإلسالمية لرابطة مكافحة التشهير ضد المسلمين، ما حدث في ألمانيا عند 
إنشاء الفوروم اإلسالمي األلماني الذي يعنى بمحاربة كل األشكال المعادية 
المسلمين، هذا باإلضافة لما قامت به إسبانيا بإنشائها المجلس االستشاري 

ه الذي قامت به وهو األمر نفس 2006للعمل على إدماج المهاجرين عام 
هولندا عند إنشائها لجنة المساواة لتنفيذ قانون المساواة في المعاملة الذي كان 

، إضافة إلى للحوارات التي تقام من حين إلى آخر بين األديان 1994عام 
خاصة المسيحي واإلسالمي بهدف تقريب وجهات النظر بينها على األقل في 

  .القضايا األكثر جدال
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  : صخـمل

ة البحثية إلى تسليط الضوء على صورة اإلسالم رقتهدف هذه الو
يعرض في هذه الوسائل،  ماحسب  والمسلمين في مختلف وسائل اإلعالم الغربية

  .كشفه الدراسات واألبحاث العلمية سواء العربية أو األجنبيةوحسب ما ت

ة في مختلف روقد اهتمت هذه الدراسة بالبحث عن حقيقة هذه الصو
من خالل معرفة المواضيع ) صحف، إذاعة، تلفزيون(الوسائل اإلعالمية 

ساليب اإلقناعية المستخدمة في التي تعالجها حول اإلسالم والمسلمين، واأل
خاصة مع تزايد  ،ترسيخ هذه الصورة وكذا القيم التي تحاول الترويج لها

ظاهرة اإلسالموفوبيا، والتي جعلت صورة العالم اإلسالمي عامة تتعرض 
يث تعمل حلكثير من التشويه والتحريف في معظم وسائل اإلعالم الغربية، 

والمسلمين تثير الشك والريبة والخوف عن اإلسالم  نمطيةعلى تسويق صور 
  .وتخلق أسباب النفور من كل ما له صلة بالدين اإلسالمي



/  

146 

  :مقدمـة

تحظى وسائل اإلعالم في هذا العصر بمكانة مهمة وخطيرة في نفس 
الوقت،  مما جعل منها توظف في شتى المجاالت، والتي من بينها صناعة 

هذا األخير . يجابي أو بالشكل السلبيالصورة الذهنية لألفراد سواء بالشكل اإل
الذي كان نقطة التفاف مختلف وسائل اإلعالم الغربية على اختالف تصنيفاتها 
وملكياتها من أجل تشويه وتحريف صورة اإلسالم والمسلمين لدى المتلقي 
الغربي، وهذا في إطار الحمالت الغربية الشرسة والمتنوعة على العالم 

فيها جميع الوسائل المتاحة، وذلك بصناعة صورة اإلسالمي، والتي وظفت 
سلبية لإلسالم والمسلمين في الذهن الجمعي الغربي، ولتكون هذه الصورة 

  .إطارا لتعامل الغرب، وموجها لسلوكيات أفراده تجاه اإلسالم والمسلمين

وقصد تسليط الضوء على دور وسائل اإلعالم الغربي في هذا الجانب  
يقة اإلسالم والمسلمين تأتي هذه الورقة البحثية لإلجابة ودورها في تشويه حق
  :على التساؤالت اآلتية

  ما هو دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية؟ -

ما هي أبرز مصادر الفرد الغربي في تشكيل صورة عن اإلسالم  -
  والمسلمين؟ وما هو الدور الذي تؤديه الوسائل اإلعالمية في ذلك؟ 

  صائص صورة اإلسالم والمسلمين في اإلعالم الغربي؟ما هي خ -  

  ما هي آليات اإلعالم الغربي في تشويه صورة اإلسالم والمسلمين؟ -

ما هي نتائج الدراسات العلمية التي عالجت موضوع صورة اإلسالم  -
  والمسلمين في اإلعالم الغربي؟

م ما هي االقتراحات التي يمكن تقديمها قصد تحسين صورة اإلسال-
  والمسلمين في اإلعالم الغربي؟

عتبر خطوة تحديد المفاهيم شرطا أساسيا في مراحل ت: اإلطار المفاهيمي/ 1
البحث ألنها تسمح بتحديد الدقيق للمقصود من المفاهيم خاصة في بعدها 

من التصورات النظرية إلى التصورات  االنتقالاإلجرائي، أين يتم 
أهم المصطلحات الواجب تحديدها في  الميدانية القابلة للقياس، وتتمثل

  :هذه الورقة البحثية في

عرف هذا المفهوم اهتماما متزايدا خالل  :الصورة الذهنية مفهوم/ أ
السنوات األخيرة، حتى أن هناك من الباحثين من تنبأ بأن هذا 
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المفهوم يمكن أن يتطور في المستقبل القريب ليصبح علما جديدا له 
  .تهأصوله وقواعده ونظريا

فمن الظواهر الالفتة للنظر في مجال دراسات الصورة أن : لغة* 
هناك اختالف كبير ، ظاهرا أحيانا وباطنا أحيانا أخرى حول كل 
من المصطلح والمفهوم، فالمصطلح رغم شيوعه يحمل بداخله 
كثيرا من المشكالت المنهجية واإلشكاالت النظرية، والمفهوم رغم 

ه أو بسببها يبدو غامضا وفضفاضا وال كثرة التعريفات المقدمة ل
  .يدل على شيء

وتتعدد المصطلحات المستخدمة للتعبير عن الصورة سواء في اللغة 
العربية أو اللغة اإلنجليزية، ففي اللغة العربية نجد مصطلحات الصورة، 
الصورة الذهنية، الصورة النمطية، التعميمات النمطية، القوالب النمطية، 

  .الجامدة وغيرها

، The Imageوفي اللغة اإلنجليزية توجد مصطلحات عديدة أبرزها 

Seterotype ،Tabloid Thinking 01( وغيرها ( .  

للصورة  اصطالحيةتعريفات عدة قدم العديد من الباحثين : اصطالحا* 
  :الذهنية من بينهم

بأنها تشير إلى التقويم العقلي ألي شيء  Websterويبستر عرفها قاموس  -
كن تقديمه للحواس بشكل مباشر أو هي إحياء محاكاة لتجربة حسية، ال يم

كما أنها قد تكون تجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة، وهي أيضا 
الرؤية، السمع، (الذاكرة أو تخيل لما أدركته الحواس  تهاسترجاعا اختزن

   .) 02( )اللمس، الشم أو التذوق
أنها تعني الصورة العقلية  Robinson et Parloروبنسون وبارلو يعرفها  -

التي تتكون في أذهان الناس عن المؤسسة والمنشآت، وقد تتكون هذه 
الصور من التجربة المباشرة، أو غير المباشرة، كما قد تكون عقالنيـة 
أو غير رشيدة، وقد تعتمد على األدلة والوثائق، أو على اإلشاعات 

  .)03(واألقوال غير الموثقة 

أنها الناتج النهائي  علي عجوة الدكتورقدمه  وهناك تعريف آخر
لالنطباعات الذاتية التي تتكون عند األفراد والجماعات إزاء شخص معين، أو 
نظام ما، أو شعب أو جنس بعينه، أو منشأة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية 

وتتكون هذه . أو مهنية معينة، يمكن أن يكون له تأثير على حياة اإلنسان
طباعات في ضوء التجارب المباشرة وغير المباشرة، وترتبط هذه التجارب االن
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بعواطف األفراد واتجاهاتهم وعقائدهم، وبغض النظر عن صحة، أو عدم صحة 
المعلومات التي تتضمنها خالصة هذه التجارب، فهي تمثل ألصحابها واقعا 

     .)04( هاصادقا ينظرون في ضوئه إلى ما حولهم، ويفهمون ويقدرون على أساس

عن اآلخرين ال ينبني على  واالنطباعات االتجاهاتفبناء وتكوين 
بل يضاف إلى ذلك أسس موضوعية أو إدراكات  ،العواطف والمشاعر فقط

التي تعمل  ،عقلية تتكون من مصادر مختلفة ومتنوعة من بينها وسائل اإلعالم
حيث من شأن على تشكيل اتجاهات معينة عن اآلخرين وترسيخ لصور محددة، 

  .هذه األخيرة أن تكون مصدرا لتحديد طبيعة تعامالت المتلقين مع الغير

هذه الصورة الذهنية تتحول إلى صورة نمطية عندما تتكرر على نحو " 
 ثابت وجامد تتسم بالتبسيط المفرط والحكم التعميمي، فسمة الصورة النمطية أو

ها على إدراك المشاهد أو ة أنها توظف أساليب عدة لتترك أثرها ووقعطالمنم
المتابع لمحتوى الوسيلة اإلعالمية، كتبسيط المعلومات وديمومتها، وتقديمها في 
جرعات سهلة الهضم لعدم قدرة أي فرد على مالحقة السير الجارف من 
المعلومات التي تقدم له، كما تعمل الوسائل اإلعالمية على طرح وعرض 

حتى تنطبع وتترسخ في األذهان، ويظهر المحتويات اإلعالمية بصورة متكررة 
الشخص أو مجموعة األشخاص الذين بنينا عنهم صورا نمطية مستقاة من 

أشخاص معروفون لدينا، كأننا نعرفهم حق المعرفة،  أنهموسائل اإلعالم على 
بالرغم من أننا لم نقابلهم قط، فقد كونا صورا معنوية إدراكية عنهم، وحكمنا 

  .  )05( "نات معينةخاا لتصنيفهم أو إدراجهم في وعواطفن انفعاالتنا

عملية معرفية نفسية نسبية ذات " كما عرفت الصورة الذهنية على أنها  -
وغير المباشر لخصائص  االنتقائيأصول ثقافية، تقوم على إدراك األفراد 

وتكوين  …وسمات موضوع ما لشركة أو مؤسسة، فرد، جماعة، مجتمع
وما ينتج عن ذلك من توجيهات ) ايجابية أو سلبية(عاطفية نحوه  اتجاهات

سلوكية لظاهرة باطنة في إطار مجتمع معين، وقد تأخذ هذه المدركات 
  .) 06( " شكال ثابتا أو غير ثابت، دقيق أو غير دقيق واالتجاهات

نقصد بمصطلح الصورة الذهنية في هذه الدراسة مجموعة : إجرائيا* 
مختلف وسائل اإلعالم الغربية عن السمات والمالمح التي تقدمها 

على أساسها الجمهور  يبنيعبر منظومة إعالمية  ،اإلسالم والمسلمين
  .المتلقي مواقفه واتجاهاته نحو الدين اإلسالمي والمسلمين

نقصد باإلعالم الغربي مختلف الوسائل :مفهوم اإلعالم الغربي/ ب
خدمة أهداف اإلعالمية الغربية التي تشتغل وفق منظومة متكاملة ل

مجتمعاتها بالدرجة األولى، وخدمة سياساتها، هذا على الرغم من 
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اختالف سياساتها اإلعالمية ،واختالف تصنيفاتها، واختالف اللغات 
  ...).تلفزيون، إذاعة، صحف، مجالت، سينما(الناطقة بها 

للصورة الذهنية جملة من السمات : خصائص الصورة الذهنية -2

  : )07(  بينها والخصائص تميزها من
الصورة الذهنية لها إطار زمني سابق؛ بمعنى أن الصورة الذهنية قديمة  -

  .التكوين؛ أي أننا ال نطلق على معرفة حالية صورة ذهنية
أن لها إطارا ذاتيا حسيا؛ بمعنى أن الصورة الذهنية تنبع من مقدرة اإلنسان  - 

  .لتعرض لهالحسية؛ أي قدرة اإلنسان على استيعاب المثير أو ا
تباين الصورة الذهنية؛ بمعنى أن الصورة الذهنية تختلف من فرد إلى آخر،  - 

ومن جماعة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، إال أنها قد تتقارب في أذهان 
األفراد مكونة صورة ذهنية متماثلة لجماعة أو مجتمع ما، وهذا التباين يرجع 

  . إلى القدرات الحسية المتباينة لألفراد
تتسم الصورة الذهنية بالعاطفة، على الرغم من أن ذلك ال يعد شرطا أساسيا  - 

  .في الصورة الذهنية
  .الصورة الذهنية مكونة لالتجاه؛ بمعنى أنها أحد مصادر بناء وتكوين االتجاه - 
الصورة الذهنية ديناميكية؛ بمعنى أنها متغيرة غير ثابتة سواء أكان التغيير  - 

  .بطيئا أم سريعا
الصورة الذهنية أداة تحكم؛ بمعنى أنها بمثابة مقياس يحدد ويضبط السلوك  - 

  .واألحكام، أو ردود األفعال إزاء المثير
الصورة الذهنية مكونة للصور؛ بمعنى أنها تكون وتنشئ صورا ذهنية جديدة  - 

دون الحاجة إلى اللجوء إلى القدرات الحسية، بناء على ما تملكه من صور 
  .تكونت بفعل مثير حسيذهنية سابقة 

بمعنى االنتقال من الخاص إلى العام  ؛الصورة الذهنية تفكير استداللي - 
  . ، ويعد التفكير االستداللي أكثر أنواع التفكير شيوعا)مثيرصورة ذهنية حكم(

مرورها بالمراحل التي تمر بها العمليات  أن الصورة عملية معرفية، نتيجة - 
  .وتخضع لذات المتغيرات والعوامل المؤثرة) ذكرإدراك، فهم، ت( المعرفية

أن الصورة تتكون وتتطور في إطار ثقافي معين، والثقافة هنا بمفهومها  - 
ذلك الكل المركب الذي "  Taylorتايلور عني حسب المفكر تالشامل، والتي 

  ".يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والقانون
لمكون اإلدراكي، والذي يعني الجانب ا: أن للصورة ثالثة مكونات هي - 

المعلوماتي في الصورة، المكون العاطفي الذي يتضمن تكوين اتجاهات 
عاطفية سلبية أو ايجابية نحو الظاهرة موضوع الصورة، أما المكون األخير 
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 ؛فهو المكون السلوكي والذي يظهر في بعض السلوكيات المباشرة الظاهرة
قيام بأعمال عدوانية اتجاه الجماعة موضوع التحيز ضد جماعة ما، ال: مثل

الصورة، كما يظهر في بعض السلوكيات الباطنة مثل التقييم السلبي، 
  .واالزدراء االستعالء

أن مكونات الصورة الثالثة تعمل في إطار مجتمعي معين، فموضوع  - 
الصورة قد يختلف من بيئة مجتمعية ألخرى، وقد تتباين الصورة بين األطر 

عية الفرعية المكونة لإلطار المجتمعي العام، فإذا كان اإلطار المجتم
المجتمعي هو منبع الصورة وأحد محددات تكوينها فهو أيضا المجال الذي 

  .تعمل فيه الصورة وتعيش، فالصورة تنبع من المجتمع وتوجد فيه
الصورة الذهنية ليست محددة الموضوع، فأي شيء قابل أن يكون موضوعا  - 

  .إلخ....لفرد، الجماعة، المنظمة، المنتوج، المجتمعللصورة كا
سمات وخصائص الشيء موضوع الصورة غير محددة، إذ يمكن أن  -

تكون هذه الخصائص شكلية أو موضوعية، ظاهرة أو باطنة، نسبية أو 
  .إلخ... مطلقة

الصورة الذهنية تجسيد لواقع فكري معين، وللصورة مقدرة كبيرة على تقنين  - 
وهي القالب الذي تصب ضمنه، ويحفظها من الضياع، ويسهل الفكرة، 
اتها منطلقا لعمليات فكرية ذوعندما تتشكل الصورة تصبح بحد  انتشارها،

  .جديدة تضاف إلى الصورة فتبلورها
وتعبر عن إدراك، لذا فدراسة  تعمل الصورة حكما قيميا وتعكس خيارا - 

عة اإلرث الثقافي مضمونها وعناصرها وخصائصها وحركاتها تظهر طبي
  . )08(  والبعد اإليديولوجي والزاد المعرفي

منها والتعرف األفضل على  االقترابإكتشاف الصورة يمكن أن يساعد على  - 
  .جوانبها وتحديد مسارات التعامل معها سواء باتجاه الترسيخ أو التغيير

  .هتيمكن أن تكون الصورة الذهنية بديال عن الواقع أو مفتاحا لمقارب -

يوجد اتفاق كبير بين  :دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية -3
 االتصالنتائج بحوث الصورة الذهنية حول أهمية دور وسائل 

الجماهيري في عملية تشكيل التصور الذهني أي موضوع، لدرجة أن 
هناك الكثير من من الباحثين من أكد على ضرورة وجود الوسيلة 

سي من أركان الصورة الذهنية، وفي ضوء ذلك اإلعالمية كركن أسا
انصب اهتمام جل الدراسات على وصف صفات ومالمح الصورة 

التلفزيون ( الذهنية من خالل تحليل مضمون مختلف الوسائل اإلعالمية 
  ). الخ...، سينما، اإلذاعة، الصحف
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والحديث عن تأثيرات وسائل اإلعالم ليس حديث بدعا  أو مستجدا، " 
ت أبحاث ودراسات مع مطلع القرن الماضي للنظر والبحث في بل أجري

فتوصل : اآلثار التي تنتج عن التعرض لمحتويات اإلذاعة والسينما مثال
للتأكيد على التأثير القوي  السويل وكارل هوفلندبعض الباحثين أمثال 

والمباشر للوسائل اإلذاعية والسينمائية على األفراد والجماعات على 
تجاهاتي والمستوى السلوكي، عدة المستوى المعرفي، المستوى اال المستويات

وتم صياغة نظريات عدة كانت بمثابة البناء النظري لتأسيس علم جديد هو 
علم االتصال، بعد أن كان مجرد اتجاهات نظرية أو إرهاصات فكرية 

 .مؤطرة في مجاالت علمية أخرى كعلم االجتماع وعلم النفس
شغلت حيزا نظريا ممتدا زمانا واتساعا نظرية  هم النظريات التيأو

  .)09( إلخ...القذيفة السحرية أو نظرية اإلبرة تحت الجلد، نظرية األجندة

هذا التأثير للوسائل اإلعالمية تزايد بصفة جد كبيرة بعد ظهور 
الواسع خاصة مع ارتباطه باألقمار  االنتشارأخذ في  ، الذيالتلفزيون

تقطب أكبر نسبة من المتلقين، إذ تشير نتائج الصناعية، حيث أصبح يس
 06الدراسات إلى أن معدل مشاهدة الفرد يوميا لبرامج التلفزيون تتجاوز 

ساعات كونه أصبح وسيلة لتحقيق اإلعالم والتثقيف، إضافة إلى كونه أداة 
  .ن الشعور بالوحدةملتحقيق المتعة االجتماعية والتخفيف 

قع التواصل االجتماعي والوسائط المتعددة وهو األمر ذاته بالنسبة لموا
نتيجة ما تحمله من مزايا تكنولوجية فائقة التطور كالرقمنة، التفاعلية 

  .والتزامنية والدمج بين الصورة والنص

هذه الوسائل تزايدت أهميتها كمصدر للمعرفة، حتى أصبحت في 
على العصر الحديث هي المصدر الرئيسي الذي يتلقى من خالله الجمهور 

من الصور التي يبنيها اإلنسان  %70أن حوالي  ويلبر شرامالمعلومات ويرى 
وبالتالي فقد ضاق المجال أمام نتائج  ،مستمدة من وسائل اإلعالم الجماهيرية

تزايدت إمكانيات ثبات  كما الخبرة الشخصية لتصبح سمات الصورة الذهنية، 
يه هذه الصور في تشكيل أهمية الدور الذي تؤد مع تزايدالصورة الذهنية، 
  .اتجاهات المتلقين

على هذا األساس يوجه اهتمام كبير لهذه الوسائل ، وتنفق ماليين من " 
الدوالرات المتالكها بهدف بناء وتشكيل الصورة العقلية والذهنية لألفراد 

من يتحكم في  إلفين توفلروالتحكم في مواقفهم ومعتقداتهم، وكما يقول 
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ي العالم، فهي بذلك مصدر وحكم وتوجيه ومن يملك المعلومات يتحكم ف
  . )10("السلطة على المتخيل حسب أفالطون يتحكم في المجتمع والسياسة

  : )11( وتوجد كثير من العوامل التي تهيئ لوسائل اإلعالم هذا الدور منها

وقدرتها البالغة  والرئيسيوامتدادها األفقي  اإلعالمالواسع لوسائل  االنتشار -
الحديثة في  االتصالحيث أسهمت تكنولوجيا  :واإلبهار االستقطاب على

كما أسهمت في  ،مد واتساع نطاق تغطية وسائل اإلعالم بمختلف أشكالها
تغيير شكل وأسلوب عمل وسائل اإلعالم عموما والتلفزيون خصوصا، 

تها على نقل األحداث بسرعة مصحوبة بالصوت والصورة، رمن خالل قد
رية ألماكن األحداث أيا كانت، وتقديم الخلفية التفسيرية والتغطية الفو

  .المعاصرة االتصالعلى تكنولوجيا  باالعتمادلألحداث 
 االجتماعيةعلى أوقات األفراد ومنافستها الشديدة للمؤسسات  استيالؤها -

  .األخرى في مجال التأثير الجماهيري
عزلة األفراد عن العصر الحالي الذي يتسم بالسرعة من ناحية وب إيقاع -

مما يجعل من " حيث الزحام الذي فيه كل فرد وحيد" بعضهم البعض، 
  .وسائل اإلعالم مصدرا للشعور بالمشاركة وعدم العزلة

وتعتبر وسائل اإلعالم مصدرا من مصادر تشكيل الصورة الذهنية من 
خالل المواد اإلخبارية المقدمة، التي تعد إحدى أهم المضامين اإلعالمية 

تزايد  مشكلة للصورة والناقلة لها، إضافة إلى التركيز على التسلية نتيجةال
إذ أن صناعة التسلية تقوم على التبسيط . االتصالالطابع التجاري لوسائل 

والتسطيح والتقليل من قدرة األفراد على التفكير، ولقد أغرقت وسائل 
لك إلى أن وأدى ذ ،الغربية وحتى العربية الجمهور في التسلية االتصال

يقل عن سذاجة اإلنسان في العصور الوسطى ال يصبح اإلنسان ساذجا بشكل 
  . ، فقد أصبح يصدق كل ما يتلقاه دون تفكيرنيل بوستمانكما يقول 

تقوم بتدعيمها من خالل  وأ/وتشكل وسائل اإلعالم الصورة الذهنية و
  : )12(ثالث عمليات هي

األفراد إلى التصنيف، وعدم تستغل وسائل اإلعالم حاجة : التركيـز -
المعقدة،  واالجتماعيةاألحداث والمشكالت العالمية  استيعابقدرتهم على 

وعدم قدرتهم على البحث عن المعلومات أو تحليلها أو تفسيرها للتركيز 
تدخل في عملية من األحداث أو شخصيات معينة  على زوايا معينة 

لكن عملية التركيز هذه  ...التصنيف، والذي يؤدي إلى تبسيط األحداث
تميل إلى التوافق مع الصور النمطية الموجودة، أو تؤكد على سمات 

  .ع صور جديدةيجديدة لهذه الصور أو تؤدي إلى تصن
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كما تقوم ، تقوم وسائل اإلعالم بتقوية الصور النمطية الموجودة :التكرار -
لصور بتدعيمها عن طريق تكرار السمات والصفات التي تتضمنها هذه ا

من خالل الشخصيات والتركيز على زوايا معينة من األحداث مع تكرار 
  .هذه الزوايا حتى تصبح هذه الصور جزءا من الواقع

أو زوايا األحداث التي  معينة،تقوم وسائل اإلعالم بحذف حقائق  :الحذف -
والحذف من أهم العوامل التي  ،تتناقض مع الصور المراد الترويج لها

حيث أن وسائل اإلعالم ال تقدم خلفية  ؛كريس الصورة النمطيةتؤدي إلى ت
األحداث، وعندما تختفي خلفية األحداث من السياق ال يكون أمام المتلقي 

ل لا يقمم، بالتفسير الذي يقدمه المسيطرون على المجتمع االقتناعسوى 
  .من قدرته على فهم األحداث أو تفسيرها

لصورة اإلسالم : لدى الفرد الغربي مصادر صورة اإلسالم والمسلمين/ 4
والمسلمين في الغرب جذور عميقة ضاربة في األعماق ونابعة من عقيدة 

  .للشرق العربي واإلسالمي هالغرب وثقافته التي شكلت منظور

وقد قدمت عقيدة الغرب تجاه العرب والمسلمين روافد أخرى عمقت 
  :ل فيورسخت تصوره عن الشرق والشرقيين هذه المصادر تتمث

قام الكثير من الغربيين بالكثير من الرحالت للعالم اإلسالمي،  :الرحالة /أ
تنقلوا خاللها في كافة أرجاء هذا العالم وعاشوا بين مواطنيه واختلطوا 
بهم في كافة مجاالت الحياة وعرفوا عاداتهم وتقاليدهم ووجهات 

  .نظرهم في الكثير من جوانب الحياة

سمعوه أثناء رحالتهم، إضافة إلى ما اختلقوه  ما شاهده الرحالة وماو
وهي  ،من أكاذيب كانت أساسا ألحكام الرحالة التي أطلقوها على المسلمين

بدورها كانت مصدرا من مصادر الصورة النمطية السلبية للمسلمين في 
كبيرا من صورة المسلمين في اإلعالم الغربي  ا حيث أن جزء ،الغرب

لمناهج الدراسية، مأخوذة مما ورد في كتابات هؤالء وسائله المختلفة وفي اب
الرحالة وما شاهدوه أو افتروه قبل مئات السنين ومن خالل دراسة كتب 
بعض هؤالء الرحالة ولما دونوه في مذكراتهم يمكن استخالص الصورة التي 

   :على أنهم )13( رسمها هؤالء للمسلمين والتي تظهرهم

لى واتكاليين بسبب عقيدة القضاء والقدر التي منافقين متزلفين مرتشين كسا - 
ال إرادة له وال يقوم بأي محاولة للتغيير بل  - عوندكما ي –تجعل المسلم 
كما أن اعتقاد المسلمين . لما يحدث له من مصائب وأمراض يستسلم بسلبية

بأن القرآن الكريم يحتوي على الحقائق كلها جاهزة وكاملة يجعلهم يعطلون 
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كثر تلذلك  ،إلشغال الذهن بكل الظواهر الكونية والحقائق العلميةالتفكير وا
  .إلخ".... كل شيء بمكتوب" ، "اهللا أعلم" على ألسنة المسلمين 

ويستخدمون  ،أثناء التسول السؤالالمسلمون متسولون قذرون ويلحون في  - 
  .القرآن وسيلة لذلك، خاصة في المناسبات الدينية

همتهم األساسية هي السلب والنهب ووسيلتهم لها أمة من البدو واللصوص م - 
  .هي الغزو الذي هو أسمى الغايات عندهم

غادرون ومتقلبون ال أمانة لهم ويؤمنون بالخرافات مخادعون بدائيون  - 
واألشباح، وبتأثير الحجب في معالجة بعض األمراض كالعقم وفي الوقاية 

  .من الشرور
غيرهم بل ويصفونهم بالكذب  المسلمون متعصبون متوحشون ويكرهون - 

  .كما يدعون دين السيف والقتل فاإلسالمون رد السالم ويحللون قتلهم مويحر
الحط من قيمة المرأة ووصفها بأنها جارية تباع وتشترى وتستبدل بغيرها  - 

حسب رغبات الرجال، حيث أن الزواج والطالق سهل جدا، كما صور 
  . سقات وبائعات هوىبعض الرحالة النساء العربيات بأنهن فا

هو الدراسات األكاديمية التي يقوم بها علماء  قستشرااال: ستشراقاال/ ب
غربيون تخصصوا في دراسة عقائد وتاريخ وتراث الشرق العربي 

 الدوافع السياسيةاالستعمارية،الدوافع  :واإلسالمي لدوافع متعددة منها
  .الدوافع التبشيريةو

من المستبشرين إلى تشويه العقيدة  ومن هذه المنطلقات سعى الكثير
اإلسالمية، وتشويه صورة المسلمين، ومثال ذلك نجده في مقولة المفكر 

هو التعصب، واإلسالم هو احتقار  مإن اإلسال"  1892عام  رينانالفرنسي 
واإلسالم هو البساطة المفزعة .... العلم، واإلسالم يمحو المجتمع المتمدن

ن الفكر اإلسالمي كل فكرة طيبة وكل مشاعر للفكر السامي الذي يحجب ع
  .")14( رقيقة وكل بحث عقالني

مرجريت سيميث، وفيليبي، صمويل زويمر، : ومن أبرز المستشرقين
  .إلخ...وبالير درودج، آرثر جفري، جورج رنس

شعر، نثر، (كان لألدب الغربي بكل مكوناته  :الموروث واألدب الغربي/ج
 كبيرا في تشكيل عقل اإلنسان الغربيدورا ) قصة، مسرحية، رواية

إلى الشرق العربي والمسلم، حيث يوظف هذا الموروث في  ونظرته
خدمة صناعة الصورة النمطية السلبية لإلسالم والمسلمين قصد 

  .في أدهان الغربيين تجسيدها
لوسائل اإلعالم قاطبة التأثير الكبير في السيطرة على : وسائل اإلعالم/د

ة الهائلة على التوجيه، وقد وظفها الغرب في صناعة العقول، والقدر
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الصورة النمطية السلبية لإلسالم والمسلمين خدمة ألغراض وتوجهات 
  .مصلحيهسياسية ودينية وحتى 

  :ومن أهم الوسائل المستعملة لهذا الغرض نجد

أدت الصحف و المجالت دورا كبيرا في تشويه  :الصحف والمجالت* 
ين لدى الفرد الغربي، من خالل اعتمادها في صياغة صورة اإلسالم والمسلم

األخبار وطريقة عرضها على مفاهيم وتصورات سلبية منظمة، وغالبيتها 
نيويورك تايمز، اليف، دوالستريت : يحمل حقدا على اإلسالم والمسلمين مثل

  .جورنال، دايلي نيوز، دي كريستيانهيرالد، ذي ناشيونال ريجستر

فقد وضعت على عاتق المسلمين األزمة  ة الفرنسي أما الصحافة
االقتصادية برمتها والبطالة واختالل األمن والعمليات اإلرهابية، وأصبح 
الناخبون الفرنسيون في مواقع عدة يصوتون ألكثر المرشحين عدوانية ضد 
اإلسالم ، كما أن المجالت التي تخصص أعدادا تدور محاورها حول اإلسالم 

 Le Nouvelومن بين هذه المجالت  ،%15ها إلى ترتفع معدالت مبيعات
Observateur, L’Express ولفرنسا كذلك مجالت خاصة باإلستشراق من ،

بينها صحيفة العلماء، المجلة األسبوعية، المجلة التاريخية، مجلة العلوم 
  .إلخ...الدينية

لكن يبقى العداء للعرب والمسلمين سمة بارزة لتلك الجرائد والمجالت، 
الفرنسية، بصورة تحليل  Le Mondeذلك ما جاء في صحيفة لوموند  ومن

سياسي كتبه مراسلها جان هوجو وفي هذا المقال يؤكد الكاتب أن الذين 
، )15(يشكلون الخطر الحقيقي على النظام في مصر هم المتشددون المسلمون 

ن، كما تظهر الكثير من الصحف البريطانية المسلمين على أنهم أثرياء مبذري
  : ويكفي أن تظهر بعض الصحف البريطانية بهذه العناوين

  العثور على سيارة من نوع بذلي تعود إلى ثري عربي في كراج في
 . لندن كان قد اشتراها قبل عام ونسيها

 سيارة ثري خليجي من الذهب األبيض. 
 إلخ...الحجز على سيارة المبورجيني مملوكة لشيخ قطري في لندن. 

مالك نادي تشلسي البريطاني باإلعالن  ومان ايراموفيتشروقد أثار قيام 
باللغة العربية عن بيع سيارة الالمبورجيني في لندن استفزازات البعض هناك، 

هل يعتقد مالك نادي تشيلسي (حيث جاء في صحيفة الدايلي ميل تعليقا عن ذلك 
  . )16(أن من يقرؤون العربية هم فقط الذين يستطيعون دفع ثمن السيارة
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تم استغالل التلفزيون ببرامجه المختلفة في الغرب في تشويه  :التلفزيون* 
صورة اإلسالم والمسلمين وتنميطها، وفي ترسيخ هذه الصورة في 

  .األذهان هناك

وعموما فإن هذه الصورة تركز على تصوير المسلمين على أنهم 
ارتفاع مضاربون يسخرون ثرواتهم لشراء العقارات في أمريكا ويتسببون في 

األسعار وهم غير متحضرون وبرابرة، وتجار للرقيق األبيض، وهم أثرياء 
  .جمعوا ثروتهم من بيع النفط

وإمعانا في اإلساءة لإلسالم والمسلمين فإنه ال يتم إظهار صورتهم إال 
بلباسهم التقليدي وملتحين ويحملون في معظم األحيان الخناجر، كما ال يتم 

ال وهي بالنقاب، وال تؤدي إال دور راقصة مأجورة إظهار المرأة المسلمة إ
  .للترفيه عن الرجال

وقد ساهمت الدعاية التجارية التي تصمم للترويج للمنتجات والسلع في 
كوكا " تشويه صورة المسلمين وزيادتها سوداوية وقباحة، ففي إشهار لشركة 

ضافة تظهر صورة عربي بدوي وسط الصحراء يلمح من بعيد زجاجة، إ" كوال
إلى مجموعة من الراقصات يقدن باصا ومجموعة من راكبي الدراجات يتجهون 
نحو الزجاجة، وبالطبع تصل جميع المجموعات إلى الزجاجة قبل العربي الذي 

كما عرضت شركة كنسليديتد إديسون إعالنا تلفزيونيا . )17(يجر جماله خلفه
ي ، عرفات، وحافظ لشتى شخصيات منظمة األوبك كاليمني، القذافي، الخمين

األسد، حيث لم تذكرهم باالسم غير أنها تصورهم على نحو ينذر بالتشاؤم بأن 
  . )18(هؤالء الرجال يتحكمون بمصادر النفط األمريكية 

واألمر لم يتوقف على البرامج الموجهة للكبار فقط بل حتى برامج 
العرب الرسوم الكرتونية الموجهة للصغار، حيث يتم التنميط في شيطنة 

واالنتقاص من كرامتهم والسخرية منهم وحصرهم في إطار صورة سلبية 
مهينة، فقد وجد منتجو أفالم الكارتون كتاب ألف ليلة وليلة مادة دسمة غنية 
إلنتاج وتوظيف أفالم لألطفال التي تؤكد على الصورة الشنيعة للمسلمين 

دين والمصباح وترسيخها في ذهن الفرد الغربي، ومثال ذاك فيلم عالء ال
ومن مكان .. أنا قادم من أرض .. آه" الذي تقول مقدمته الغنائية (السحري 

حيث تكثر قوافل الجمال، وحيث يقطعون أذنيك إذا لم يعجبهم ... بعيد
 ، مسلسل طرزان، مسلسل السريع)وجهك، إنه عمل بربري، ولكن إنه وطني

The Speedومسلسل سوبرمان ،. 
تشكيل إدراكات الطفل بما ترسخه في ذهنه من ولأللعاب دور كبير في 

رزديت لعبة فيديو باسم  دغاركيونقيم ومفاهيم إيجابية أو سلبية ، وقد صمم 
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، وتقوم اللعبة على االستهزاء برموز الدين الشيطان المقيمومعناها  يفلإ
كما  ،إلخ... اإلسالمي وتشويهها كالقرآن الكريم، السنة المطهرة، الكعبة

المسلم كمتطرف وإرهابي ال يجيد إال القتال والغزو وبث  تكرس صورة
  .الرعب في نفوس اآلخرين

هناك محطات إذاعية كثيرة مهينة لإلسالم والمسلمين في العالم  :اإلذاعة*
الغربي، وهناك محطات دولية دينية مسيحية تذيع برامجها بعدد من اللغات 

  ".كيجل" مثال ذلك محطة اإلذاعة الدولية  ،الحية

في مجال األفالم السينمائية نجد أن السينما الغربية وخاصة في  :السينما* 
الواليات المتحدة األمريكية وعلى رأسها هوليوود، التي أسهمت عبر أكثر 
من قرن من الزمان في تجسيد األحقاد والكراهية الغربية لإلسالم والمسلمين 

يف، وهذا ما أشار إليه بما تبثه من أفالم تحوي الكثير من األكاذيب والتزي
: العرب األشرار في السينما األمريكية: في كتبه جاك شاهينالبروفيسور 

كيف شوهت هوليوود صورة الناس؟، الصورة الغربية للعرب والمسلمين 
. في الثقافة الشعبية األمريكية، أفالم الحروب النووية وعرب التلفزيون

اشنطن وهوليوود خلقتا من حيث أكد البروفيسور في هذه الكتب على أن و
نفس الجينات الوراثية وأن سياسة واشنطن تؤثر على الصورة األسطورية 
الخرافية للعرب في األفالم، بينما تقوم هوليوود بتأكيد سياسة واشنطن 
بتجسيد هذه الصورة، فالسياسة إذن أدت دورا كبيرا في مراحل صياغة 

ويحدد المفكر أهم ثالث  صورة العربي الشرير على الشاشة األمريكية،
الصراع العربي اإلسرائيلي الذي اندلع أعقاب الحرب : مراحل وهي

، ونجاح 1973العالمية، ارتفاع أسعار البترول في أعقاب حرب أكتوبر 

، لتصبح هذه الصورة الشريرة أزلية 1979الثورة اإلسالمية في إيران عام 
عشر من سبتمبر عام أبدية على شاشة هوليود في أعقاب أحداث الحادي 

وكعينة من هذه األفالم المسيئة لإلسالم والمسلمين نذكر فيلم . )19( 2001

، جوهرة النيل، الشبكة، قواعد االشتباك، 1984بروتكول الذي عرض عام 
  .إلخ... أكاذيب حقيقية، المنقذ

يعتبر المسرح صدى للحالة التي يعيشها الغربيون، وبالتالي فهناك  :المسرح*
اب المسرح كسارتر مثال من يقف من القدر والدين موقف الرفض من كت

كما أنه ،التام، ويؤكد على حرية اإلنسان في تشكيل مصيره ، وصنع قدره
من المالحظ أن كثيرا من المسرحيات الغربية من تجعل من المسلمين 

  . )20( واإلسالم أداة للسخرية والنقد الالذع
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غربي هناك اختزال كبير وظالم لصورة في العالم ال:ن العربوالمهاجر/ ه
وما يقومون به من  ،العرب والمسلمين في عدد من المغتربين العرب

تبذير المال، إزعاج ( مة العربية واإلسالمية تصرفات تسيء إلى األ
يتم التركيز ...) اآلخرين، قلة المباالة، اإلعتداء على حريات اآلخرين

الف من طلبة العلم والعلماء على هذه الفئة ، في مقابل تجاهل اآل
واألدمغة الذين يساهمون من خالل أبحاثهم ودراساتهم في اكتشافات 

  .علمية أفادت الغرب أوال وأخيرا
كشفت الدراسات التي اهتمت بتحليل مضمون  :المناهج الدراسية /و

نه دين أالمناهج الدراسية في العالم الغربي أنها تعرض اإلسالم على 
التطرف، وهذا من خالل أسلوب منفر وغير علمي، العنف والقتل و

ومن  ،يرسخ في أذهان الغربيين الصورة المظلمة والسوداوية للمسلمين
  : )21(بين هذه اإلفتراءات التي تزخر بها الكتب الدراسية 

دين تشدد وهذا أحد خصائصه ويظهر هذا اإلدعاء من خالل  اإلسالم* 
عن الجهاد، التركيز على الروح  الحديث ةكره المسلمين للغربيين، كثر

القتالية في اإلسالم، وصف المسلمين بالغزاة والقسوة واإلستبداد، 
قسوة في بعض الحدود مثل حد السرقة، الزنا، وجود عن الحديث 

  .الحديث عن انتشار اإلسالم بحد السيف إلخ،....الخمر
  اإلدعاء بأن تمسك المسلمين الحرفي بنصوص القرآن الكريم هو سبب

  .تعطيل العقل المسلم، وتجميده عن التفكير واإلبداع والتجديد
 التقليل من الحضارة اإلسالمية ودورها في النهضة األوروبية.  
 اإلدعاء بدونية المرأة في المجتمع اإلسالمي.  
 ص(آن الكريم إلى الرسول إنكار سماوية الدين اإلسالمي، ونسب القر.(  
  اإلدعاء بدور إسرائيل في تطوير ونهضة البالد العربية مع الحديث

  .عن عداء العرب لها
  الحط من قيمة العرب وإلصاق صفات وتهم مكذوبة وغير صحيحة أو

  .مبالغ فيها بهم
والتشويه لصورة اإلسالم والمسلمين لتشمل  واالفتراء سهذا وقد امتد الد

المعاجم، ففي معجم ويبستر للمترادفات ورد في تعريف كلمة القواميس و
منحرف ) Clochard(المتسول ) Vagabond(المتشرد : عربي المعاني اآلتية

  ).Vendor(بائع مضارب ) floater(متسكع ) Drifter( طائش
أدت أحداث تدمير طائرتين ببرجي مركز  :2001سبتمبر  11أحداث  /ز

ك واصطدام طائرة ثالثة بمبنى وزارة التجارة العالمي في نيويور
في واشنطن إلى زيادة تشويه صورة ) البنتاغون( الدفاع األمريكية 
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اإلسالم والمسلمين، خاصة بعد توجيه التهمة لتنظيم القاعدة بقيادة 
أسامة بن الدن بتدبير وتنفيذ هذه األحداث وما تبعها من نشر المزيد 

امة وفي الواليات المتحدة من الكراهية ضد المسلمين في الغرب ع
األمريكية خاصة، مما ظهر أثره جليا في الكثير من المضايقات 

التي طالت المسلمين في دور العبادة وفي أماكن العمل  واالعتقاالت
  .وحتى في الشوارع

إلى ظهور ما  -المشكوك فيها –وتجسد األثر األكبر لهذه األحداث 
ن اإلسالم، وكأنه مرضا معديا أصبح يعرف باإلسالموفوبيا أي الخوف م

وهذا ما تجسد في العديد من التصريحات لشخصيات  ،يجب تجنب اإلصابة به
  : )22( دينية وسياسية من بينها

  ".أن المسلمين أسوأ من النازيين" روبرت باتسونصرح  - 
أن ازدياد أهمية المسلمين األمريكيين وتكاثرهم  دانيال باييسصرح  - 

 .المدنية سيشكل خطرا على اليهود األمريكيين وحصولهم على حقوقهم
بأن اإلسالم كرس نفسه خالل تاريخه  دون فيدرصرح المعلق الصحفي  - 

عاما للتعصب واإلرهاب والقتل الجماعي والظلم  1400الممتد أكثر من 
  .وإرغام الناس على اتباعه بحد السيف

"  24ناة فرانس مؤسس رابطة الشمال وإيطاليا لق غيانكارلو جتيليتيصرح  - 
نريد تحرير شوارعنا من المهاجرين غير الشرعيين ال أريد مساجد في 

ات الحاملة لعبارات مسيئة لإلسالم قصلكما ظهرت الكثير من الم" البالد
  ".ال للمسلمين ال لإلرهاب" مثل

باتريك مقاال للكاتب الفرنسي  12/08/2004نشرت جريدة لومند في  - 
دين يجلب  اإلسالمإن : يقول فيه" ي أكره اإلسالم إن" يحمل عنوان ويكليرك

الجنون ألنه يقيم فصال بين الجنسين، ويمارس القمع واإلرهاب على 
المرأة، وهو نسق فكري يقوم على الحرب المقدسة، ومن ثم الترويع وقطع 

  .الرؤوس ظاهرتان تندرجان في قلب اإلسالم ذاته
أن اإلسالم ال " مبيرأكلود كتبها نشرت أسبوعية لوبان الفرنسية افتتاحية  - 

يفصل بين الديني والدنيوي كما نفعل نحن، إنه يدفع األفراد والشعوب إلى 
الصالة واإللتزام بقانون قرآني يخنق العلمانية، فتعليمه الديني يجمع بين 
المدني والقانوني، ولنالحظ غياب الديمقراطية عن المناطق التي يوجد فيها 

فلنفكر في غرابة هؤالء ... ة بالكلمة أو السيفومن يميل إلى الدع
حاسوب إلى الالعنصريين الذين يجوبون أحياءنا الجامعية ويتنقلون من 

  .   لالنتحار كطيارينالصالة ويحضرون أنفسهم 
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ليس المسلمون جميعهم " آن كولترصرحت الصحفية األمريكية الشهيرة  - 
بنا اجتياح دولهم وقتل  إرهابيون، لكن كل اإلرهابيين مسلمون، ويفترض

  ".قادتهم وهدايتهم إلى المسيحية
سبتمبر إلى صورة اإلسالم والمسلمين هو ازديادها  11إن ما أضافته أحداث 

المسلمين كافة باإلرهاب والعنف، فكثر وقتامة وسلبية عبر اتهام اإلسالم 
الشبكات " اإلرهاب اإلسالمي" "التطرف اإلسالمي"استعمال مصطلحات 

  .ابية واإلسالم المحارب، واألصولية اإلسالمية، الفاشية اإلسالميةاإلره

  :خصائص صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي /5

إن صورة اإلسالم والمسلمين تعرضت وال زالت تتعرض لحد كبير من 
التزييف والتحريف، وهذا من خالل تساند وظيفي جد كبير بين المصادر المشار 

الوسائل اإلعالمية في هذا العصر بالدور األكبر، حيث  إليها سابقا، مع استئثار
تحولت إلى آلية لتوجيه وعي الغربيين في إطار منظومة إعالمية متكاملة ال تترك 

، وإنما تركز بأساليبها العلمية والفنية والتقنية في نشر والتدبرمساحة لحرية الفكر 
حول  االتجاهات قوالب إدراكية تحوي على فيض من المعلومات والبيانات و

اإلسالم والمسلمين في ذهن المتلقي الغربي وهذا خدمة لمخططات سياسية وفكرية 
  .وثقافية وحتى عقائدية واجتماعية

أن يكون  20لقد استطاع اإلعالم الغربي في العقد األخير من القرن "
العامل الرئيسي في تكوين الصورة الذهنية في المتخيل الجماعي عن اإلسالم 

فنجح هذا اإلعالم في تضليل المواطن الغربي . لمين في أميركا وأوروباوالمس
العادي، ألنه ال يعرف عن اإلسالم إال ما تنقله وسائل اإلعالم إليه من صور 
وأخبار وتحليالت وتعليقات موجهة توجيها يهدف إلى أن تكون في ذهنية هذا 

بح الرأي العام المواطن العادي صورة مشوهة عن اإلسالم، ونتيجة لذلك أص
التي  االتجاهاتالغربي يخلط في تصوراته بين اإلسالم الصحيح، وبين بعض 

أصبح ينعت اإلسالم باإلرهاب والتخلف  اتلجأ إلى العنف واستخدام القوة، كم
انطالقا من تصريحات مشينة لبعض أتباعه في العالم اإلسالمي وداخل 

  . )23( المجتمعات الغربية نفسها

لتي تقدمها الترسانة اإلعالمية الغربية بمختلف وسائلها إن الصورة ا
  :)24(الدين الذي يتسم بالخصائص اآلتيةهو حول اإلسالم 

  .جلمودا متحجرا مقاوما للتغيير ينظر إلى اإلسالم في الغرب باعتباره -
اإلسالم تكتل ال عالقة له باآلخرين حيث له قيمة خاصة به التي يرفض  -

  .مشاركة اآلخرين بها
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اإلسالم متخلف عن الركب وبربريا ال يحكم العقل وبدائي وجنسي  -
  .الميول

اإلسالم دين عنف وعدواني ومصدر تهديد وراع لإلرهاب، وشغوف  -  
    .بالصراع مع الحضارات

اإلسالم أيديولوجية في المقام األول، ويكرس موارده لتحقيق مكاسب  -
  .سياسية وعسكرية بحثة

  .الم ممارسة عادية وطبيعيةتعتبر معاداة اإلس -

ومن مجاالت اهتمام اإلعالم الغربي كذلك نجد موضوع المرأة 
مطية للطعن في أحكام الدين اإلسالمي من خالل  هحيث اتخذ من ،المسلمة

 من ، حيث انطلق من مجموعةتصويره للمرأة على أنها مضطهدة ومظلومة
  : )25(ن عدوان إلى ما يأتيالمعايير مستندة حسب الدكتورة نورة بنت عبد اهللا ب

الدعوة لرفع الوصاية الدين عن المرأة في العالم اإلسالمي، ألنه يمثل  -
حجر عثرة في طريق تقدمها، ويفرض عليها قيودا تحد من حريتها 

  . كالحجاب والسفر بدون إذن زوجها
عدم الموضوعية في عرض قضايا المرأة المسلمة، ومن األمثلة على  -

اول اإلعالم األمريكي لقضية المرأة في أفغانستان ، إذ ذلك كيفية تن
كان محور اهتمامه إعتاق المرأة من حكم طالبان، دون اإلشارة إلى 

  .ما أفرزته معاناة ماليين النساء في السكن والمأكل والعالج الطبي
والنظرة الدونية للمرأة المسلمة في شكل  االحتقارأسلوب  استعمال -

آلة اإلنجاب، والشبح األسود ومهضومة صورة ساخرة نصفها 
بثقافة اآلخر  باالستخفافالحقوق، وغيرها من األوصاف المشحونة 

  .والجمود باالنغالقواحتقار قيمه واتهامه 
السعي إلى ترسيخ النموذج الغربي للمرأة من خالل إبراز محاسنه  -

حقوق اإلنسان  والمساواة واحترامومميزاته، وتجسيده للحرية 
  .رته لتطور العصرومساي

اعتماد أفكار الحركة النسوية الغربية ومبادئها الداعية إلى تغيير  -
قوانين األحوال الشخصية لألسرة المسلمة، والدعوة إلى الصراع بين 

  .الرجل والمرأة والنضال من أجل تحقيق المساواة
المعايير في التعامل مع قضايا المرأة المسلمة، ومن أمثلة  ازدواجية -

لك اعتبار المرأة المسلمة متخلفة عندما تضع الحجاب وتلتزم به، ذ
  .في حين تعد المرأة الغربية الراهبة محترمة مطيعة ألمر ربها
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في خالصته حول صورة اإلسالم  محمد بشاريهذا وقد أورد الدكتور 
في الغرب عددا من الصور المغلوطة عن اإلسالم التي دأب اإلعالم الغربي 

  : )26(في رسائله وهيعلى تضمينها 

  .اإلسالم دين عنف وإرهاب انتشر بالسيف -
اإلسالم يضطهد المرأة ويظلمها في الميراث، والمسلمون يتزوجون  -

  .بأربع نساء
  .المسلمون يعبدون إلها مختلفا، وال يؤمنون بعيسى عليه السالم -
  .ذات طابع اقتصادي استعماريةالفتوحات اإلسالمية مجرد حمالت  -
  .وضد الديمقراطية وحقوق اإلنسان االعتقادإلسالم ضد حرية ا -
  .اإلسالم دين وحشي في تطبيقه للحدود والعقوبات -
  .اإلسالم يعادي الحضارات األخرى وضد السامية -
  .اإلسالم يحرم الفنون من الموسيقى ورسم ونحت، وهو دين رجعي -
  .محمد رجل شهواني ومقاتل ومؤلف للقرآن -

نة من جوانب تركيز اإلعالم الغربي في معظم وسائله كانت هذه عي
قصد ترسيخ الصورة النمطية المشوهة لإلسالم لدى الفرد الغربي من خالل 

بكل مجندة  وذلك في إطار حملة دعائية ،تلك الجوانب في عناوين مثيرة
  .التقنيات الحديثة وبتمويل مالي ضخم

تشويه  انتقلل إن هذه الصورة لم تخص الدين اإلسالمي وحده، ب
خالل تسويقهم  منلى المسلمين إ حتىوتحريف وسائل اإلعالم الغربي 

مخالفة إلى حد كبير الواقع فمن بين خصائص  منمطةتصويرهم في قوالب و
  :)27( مها وسائل اإلعالم الغربية عن المسلمين نذكردالصور التي تق

كيف يعرف  وال هائالً، الغني السفيه الذي يملك ماال صورة  -
  .به يتصرف

 بزيادة الغرب حضارة يهدد النفط برميل وراء الجالس الهمجي صورة -
 .األسعار

 .الصورة هذه في يسهمِ العربي واإلعالم والجمل، العقال صورة -
 أو النساء، من طابوراً وراءه يجر مسلم الشهواني، المزواج صورة  -

 باإلماء، بيته يمأل مسلم
 .المتشدد المتعصب صورة  -
 .والقتل المتحمس للدم الظالم القاتل صورة  -
   .المنهجي عن التفكير العاجز صورة  -
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لقد تبين لنا :آليات اإلعالم الغربي في تشويه صورة اإلسالم و المسلمين/ 6
في العناصر السابقة إن اإلعالم الغربي يعمل على تكوين صور مسيئة 

نميطهم في صورة سلوكيات ذلك من خالل ت، ولإلسالم والمسلمين
وقد عمد لتحقيق هذا  ،إرهابية و متطرفة و سلبية من الناحية اإلنسانية

  :)28( الهدف على تقنيات واليات عدة أبرزها

تتمثل بتقديم معلومات كثيفة ومنتقاة بعناية ، تقدم من جهات : آلية اإلغراق -
الشر  متعددة ومصادر متنوعة، تظهر المسلم على أنه إرهابي يمثل

فتكرار بث المعلومة دون كلل على . المحض أو مصدر التهديم القادم
مدار الساعة في الفضائيات المتخصصة باألخبار، يؤدي إلى حالة التشبع 

وكمثال  ،يشبه الواقع المفروغ منه العصبي بها ويحولها مع الوقت إلى ما
ت ذلك المبالغة في تكرار اإلعالم الغربي بث صور أطفال المخيما

دون أي  2001سبتمبر  11الفلسطينية وهم يعبرون عن فرحتهم بأحداث 
فيما تبين فيما بعد أنها مأخوذة من شريط قديم يصور ردود الفعل  ،تدقيق

  .الفلسطينية بعد سقوط الصواريخ العراقية على تل أبيب في حرب الخليج

تطويق اإلدراك من خالل فرض وجبة ى لععتمد توهي  :آلية الحصار - 
تروى ) القنوات، الصحف، الوكاالت(عالمية واحدة في كل مصادر األخبار إ

وجهة النظر المستهدفة مع تنويعات شكلية، فحيثما توجهت تجد الرواية 
اإلرهابية تصيب الفلسطينيين من خالل فيض من التحليالت والمقارنات، 

نها ظهر أنها حيادية وموضوعية ظاهريا إال أن التمحيص فيها يكشف أتحيث 
ف لحنا واحدا يحاصر الوعي زنفسه وأنها قطعة موسيقية تع ءمن الشي

ففي " واإلدراك، كما يخلق هذا الحصار تأييدا جماهيريا للقضايا المدعو لها
الفرنسية استفتاء  Le Figaroأجرت صحيفة  1973أعقاب حرب أكتوبر 

ون يؤيد%17ومؤيدون إلسرائيل،  %45للرأي العام الفرنسي فأسفر عن أن 
وأجرى المعهد الوطني . ال رأي لهم %30ومع الطرفين،  %8والعرب، 

من البريطانيين الذي  %47.5للرأي العام في لندن فأسفر عن أن  استفتاء
يؤيدون الدول العربية،  %5يؤيدون إسرائيل في مقابل  االستفتاءشملهم 

وسط للرأي عن النزاع في الشرق األ استفتاءوأجرى معهد جالوب األمريكي 
من األمريكيين يؤيدون إسرائيل، في مقابل  %47أكتوبر فأسفر عن أن  6 يوم

  . )29(فقط يؤيدون الدول العربية 6%
األمور المعقدة في كلمات سهلت  اختزالوذلك من خالل  :االختزالآلية  -

مثل كلمة اإلرهاب أصبحت أكثر ارتباطا باإلسالم  ؛اإلدراك البشري
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تزل الشر المطلق، وهي أكثر مقبولية للذهن والمسلمين التي أصبحت تخ
  .البشري الذي ينحو عفويا إلى التبسيط

تفجر مشاعر الخوف، وتحرك بالتالي  وهي التي :آلية الشحن اإلنفعالي -
الناتجة عن الشعور بالتهديد، وهو مايؤدي عمليا إلى تعطيل  االنفعاالت

  .صورة الواقعيةعمليات النقد والمقارنة والتحليل، ويشوه بالتالي ال
هي التي تكمل حصار اإلدراك والمواقف من خالل بالغة  :آلية اإلبهار-

الصورة ومؤثرات الصوت، وتقنيات التكبير والتركيز والترميز والمزج 
والتسلسل والسرعة في نقل الخبر، وطريقة تقديمه، ومدى الثقة 

  .والمصداقية التي يسوغونها على موضوعاتهم

بدقة أسلوب اإلعالم الغربي الذي ال تهمه عدالة وهذه اآللية تتسم 
القضية وأحقيتها أو موضوعيتها، بقدر ما يهمه االستجابة إلى مطلق السوق 

التي ترى أن الجمهور  ،بحيث أصبح من الصعب رفض الغولية الرأسمالية
ينبغي استثماره وقولبته وتوجيهه، وإعادة تشكيل  قوهو بالدرجة األولى سو

  .يالتهخياراته وتفض

إضافة إلى هذه اآلليات تمت صناعة الصورة المشوهة لإلسالم    
والمسلمين عبر عدة خطوات ساهمت كلها في إخراج هذه الصورة وجعلها 

  :من بينها راسخة في األذهان

صورة اإلسالم والمسلمين في الموروث العقدي والتراثي في  استدعاء -
لحروب الصليبية الغرب، وهي صورة مشوهة تكونت من موروثات ا

  .وأبحاث ودراسات المستشرقين
تضخيم هذه الصفات السلبية المشوهة وتعميمها، وتكرار ذكرها بصورة  -

  .وبأساليب مختلفة
البحث عن مواقف وأحداث واستغاللها بعرضها بطريقة مخالفة للواقع  -

  .2001سبتمبر  11والحقيقة، مثل أحداث 
مع المسلمين الذين ألصقت بهم  ازدواجية المعايير في تعامل الغرب -

القنبلة النووية اإلسالمية، اإلرهاب : المصطلحات اآلتية
في حين أننا لم نسمع بمصطلح القنبلة النووية  الخ،....اإلسالمي

اليهودية، بل األكثر من ذلك أن إسرائيل قامت في قلب الوطن العربي 
ا الواسع في ، وقد لعبت إسرائيل والصهيونية بنفوذهيمر غربآبدعم وت

  .في تشويه صورة اإلسالم والمسلمين الغرب دورا خطيرا

العلمية تكشف حقائق التشويه لصورة اإلسالم دراسات ال /7
  :والمسلمين في اإلعالم الغربي
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نحاول في هذا العنصر استعراض عينة من الدراسات التي تناولت 
  :بينها صورة اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم الغربية ، إذ من

  :دراسة ميخائيل سليمان

خلص الباحث من تتبعه نتائج دراسات سابقة أجراها حول الصورة  
األمريكية من خالل تحليل بعض المجالت  اإلعالمالعربية في وسائل 

 اليف، تايم، نيوزويك، يو آس نيوز آندوورلد ريبوت، ذا نيوز(األسبوعية 
  :)30(اآلتية تاجاتاالستنإلى ) بيبلك ذا نيشن، نيويورك تايمز

أو في  االتجاهاتالتحيز األمريكي لصالح إسرائيل سواء في -
  .السياسات، وهذا ضد العرب ومجتمعاتهم ومؤسساتهم

  .التجاهل المطلق إلسهامات العرب والمسلمين وتاريخهم -
مستوى  انخفاضتقديم صورة مشوهة للمسلمين أهم معالمها البداوة،  -

لتعليم، المكانة الوضيعة للمرأة، الطباع مستوى ا انخفاضالمعيشة، 
، القذارة، في حين قدم اإلسرائيليون على أنهم االستبدادية

  .ديمقراطيون ولهم صفات الغربيين وخصالهم
  .النظر إلى العرب والمسلمين على أنهم شيء واحد -

  :وب هاشمبدراسة مح

لفترة عن العرب والمسلمين في ا تقوم على تحليل المقاالت اإلخبارية 
تي نيوزويك لوذلك في مج 1993ونهاية ديسمبر  1990الواقعة بين يناير 

  :وقد خلص الباحث إلى النتائج اآلتية ، )31(والتايم

  .أن التغطية اإلخبارية في المجلتين كانت معظمها سلبية - 
تم وصف المسلمين باعتبارهم متخلفين وإرهابيين راكبي الجمال، فاحشو  - 

ر مثقفين، قاطنو الصحراء، شهوانيون، لديهم ولع الثروة، برابرة غي
  .باغتصاب الفتيات الغربيات

منطقة الشرق : فيها جزء من الصحة منها التيتوجد بعض السمات  - 
األوسط في انحطاط، الوطن العربي مليء بالحركات األصولية، الوحدة 

  .الديمقراطيةالعربية مجرد أسطورة،الوطن العربي يعاني نقص 

  :مسلم ميدراسة سا

، وذلك من خالل تحليل االتحاديةصورة العرب في ألمانيا بعنوان 
فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ، زود دويتشه : مضمون ثالث جرائد يومية هي

 ،دي تسايت، دير شبيغل: تسايتونغ، ودي فلت، ومجلتين أسبوعيتين هما
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ومن .)32(1973حتى ديسمبر 1973أكتوبر  06وذلك خالل فترة امتدت من 
  :نتائج هذه الدراسةأهم 

لقد تطورت الصورة العربية في أجهزة اإلعالم األلمانية الغربية قيد  -
، بشكل يتوازي ويتطور 1973البحث حتى نشوب حرب أكتوبر 

العالقات بين ألمانيا وإسرائيل من جهة، والعالقات األلمانية مع 
  . األقطار العربية من جهة ثانية

نية موقف ألمانيا، وقد نعتت إسرائيل على أنها تبنت الصحف األلما -
البلد الصغير المدافع عن وجوده في مقال وصف المسلمون بأنهم 

  .المتأخرين والجبناء
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  :دراسة كارين جوين ويلكنز

تقوم الدراسة على تحليل الصورة الصحفية التي نشرت عن الشرق 
الواقعة من يوليو الوسط في جريدة نيويورك تايمز إنديكس، وذلك في الفترة 

  :)33(وقد خلصت الباحثة إلى النتائج اآلتية 1993 حتى 1991

تم تقديم المرأة العربية على أنها ضحية، بحيث يتم تسطيح دورها أو  -
  .حصرها في نطاق الضحية

تم تقديم المرأة بوصفها عنصرا سليبا فهي مالحظة وليست مشاركة  -
  .ار اإليجابيةفي مجتمعها، بينما يحتكر الرجال األدو

تم تعريف الرجال في الصور من خالل وظائفهم، أما النساء فتم  -
  .تعريفهم من خالل حالتهن أو توجهاتهن الدينية

  :دراسة حلمي ساري

بعنوان صورة العرب في الصحافة البريطانية، حيث قام الباحث 
ترة بتحليل التغطية اإلعالمية للوطن العربي في الصحف البريطانية خالل الف

، مع تحليل مكثف ألهم األحداث التي وقعت خالل 1980حتى عام  1967من 
، 1977، مبادرة السالم 19، اجتماع أوبك 1973، حرب 1967حرب (الفترة 

: وذلك في أربع جرائد هي) 1980، تصريح البندقية 1978إتفاقية كامب ديفيد 
توصل الباحث  . )34(الدايلي أكسبرس، الجارديان، ولتايمز والمورنينغ ستار 

   :)35(في هذه الدراسة إلى النتائج اآلتية 

الصحف البريطانية تعكس استمرارية الروح اإلستشراقية، وتنقل  -
الصورة التي وضعها المستشرقون، مع تغطية تلك األحداث بميزان 

  .المصالح البريطانية
عكست الصحف تحيزا ثقافيا واستعالء عرقيا في نشر أحداث الوطن  - 

  .عربيال
لم تقتصر إساءة الصحف البريطانية على إساءة عرض وتقديم الوطن  - 

العربي، بل إنها وبشكل أكثر تأكيد، وربما أكثر خطوة أبقت شرائح 
كبيرة من قرائها على جهلهم فيما يتعلق بالتطور السياسي واالجتماعي 

  .واالقتصادي والتعليمي الذي يجري في العديد من األقطار العربية
مع أن صحيفة التايمز قد طرحت وبشكل استثنائي بعض المشاريع و - 

والتطورات الجارية، إال أن الشرق المعاصر بالنسبة إلى الصحف 
البريطانية ال يزال إلى حد ما هو شرق المستشرقين الخامد والهامد 

  .والمثقل بالتقاليد
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م إضافة إلى تحليل محتوى الصحف توجد عدة دراسات قامت بتحليل الرسو
 روالند ستوكتونالكاريكاتير المتعلقة بذات الموضوع من بينها دراسة 

حيث حلل فيها الباحث مئات الرسوم في الجرائد والمجالت والكتب 
الفكاهية في الواليات المتحدة وقد خلص إلى وجود عدة أبعاد لصورة 

  :)36(العرب في العقل األمريكي وهي
العربي المسلم على أنه لديه  الحرمان الجنسي حيث تصور هذه الرسوم - 

  .شهوانية مرضية
) الفلسطينيين( مخلوقات شبيهة بالحيوانات، حيث يتم تصوير العرب  - 

  . على أنهم فئران مذعورة وبراغيث وجمال
  .القادة الهمج - 
المسلمون لديهم رغبة مرضية في تحطيم الحضارة الغربية وإلحاق  - 

  .األذى باإلنسانية
  .بون اللواط، وهم يقتلون ويتقاتلون ألنهم يستمتعون بذلكالمسلمون أناس يح - 
الخداع أحد السمات الرئيسية للعرب، وهم يتظاهرون بحبهم للسالم  - 

  .ولكنهم يعملون من أجل الحرب
قوة العرب مبنية على بترولهم، وهم يشترون دعم وصداقة الغرب عن  - 

  .طريق ثرواتهم
  .جراء مذبحة جماعية لليهودالمسلمون إرهابيون، لديهم رغبة في إ - 

يعيد جذور الصورة  جاك شاهينأما في مجال السينما الغربية فإن الباحث 
النمطية إلى بدايات السينما في أمريكا وذلك من خالل دراسته التي شملت 

فيلم أمريكي تمتد عبر تاريخ السينما، حيث لم يجد ضمنها  900ألكثر من 
للعربي والمسلم، بينما قدمت البقية فيلما يقدم صورة إيجابية  12سوى 

الكاسحة صورة له شديدة السلبية والوحشية والعدوانية، باعتباره مصدرا 
  . للتهديد، مكشرا عن أنيابه على الدوام، ويستحق القتل بال شفقة أو رحمة

إن هؤالء العرب يسكنون على الشاشة األمريكية في مكان أقرب إلى "
ان خرافي يدعى بالد العرب، حيث الصحراء أحد مالهي ديزني الند في مك

والواحة وأشجار النخيل، وقصر يقبع تحته زرداب يعج باألسرى والمساجين، 
بينما يجلس الشيخ على عرشه محاطا بالجواري شبه عاريات في الوقت الذي 
ترى فيه في الخلفية كتلة سوداء من النسوة المتشحات بأردية ال تكشف إال عن 

شيخ ال يهتم بهؤالء النسوة أو أولئك، فهو يجري لعابه ويسيل أعينهن، لكن ال
وراء امرأة غربية شقراء تتعالى عليه وترفض الخضوع له، مما يجعله يوجه 

  . )37(" بكل ما يملك من وسائل التدمير" الحضارة الغربية" انتقامه ضد 
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وقد خلص الدكتور محمد بشاري والدكتور صادق رابح إلى أن 
م التي موضوع اإلسالم والمسلمين، تظهر المسلمين بشكل ثابت محتوى األفال

ونمطي في صورة الجبناء والكسالى والسذج، كما توصال الباحثان إلى أن 
أغلب األفالم األوربية في السينما أو التلفاز تروج صورا نمطية عن 

  :)38(الشخصية المسلمة على النحو 

  .حكيمة للدول الغربيةشخصية داعرة تعمل على إفساد السياسات ال -
  .شخصية شهوانية تعشق الشبق الجنسي وتعدد الزوجات وكثرة األطفال-
  .شخصية سطحية تؤمن بالخرافات، وال تقوى على التفكير العقالني العلمي - 
  .شخصية عنيفة تقتل بال رحمة، وتحمل دائما معها الخنجر أو المسدس -

  :في اإلعالم الغربيإمكانيات تغيير صورة اإلسالم والمسلمين / 8

في نهاية هذه الورقة البحثية نقدم جملة من المقترحات واآلفاق عّل تطبيقها 
يوما يساعد عل تحسين صورة اإلسالم والمسلمين لدى الغرب، ويساعد على 

   :)39(تسويق الصورة الحقيقية لإلسالم ومن جملة هذه المقترحات نقدم 

غرب ما لم يتحسن الواقع الذي ال يمكن تحسين صورة المسلمين لدى ال - 
يعكس هذه الصورة، إذ من الصعب تكوين أو رسم صورة جميلة لواقع 

  .غير جميل
الصورة متعددة األبعاد والمجاالت، لذا البد من محاولة التوازي  - 

  .والتزامن في تصحيح كل األبعاد والمجاالت
لمتعاقب تغيير الصورة يحتاج إلى سياسة النفس الطويل، وإلى العمل ا - 

  .المتصل ال العمل المنقطع المنفصل
  .الحاجة إلى التخطيط وإلى أسلوب التقديم المقنع للصورة المرغوب نقلها - 
االعتماد على أنشطة غير مباشرة، فإدراك اآلخرين أنك تفعل هذا النشاط  - 

  .بغرض تحسين  صورتك قد يكون مردوده سلبيا
ة، البعيدة عن السياسات القطرية االعتماد على الجهود المنسقة والمنسجم - 

  .المجزأة
هذا وقد قدمت عدة مشاريع للجامعة العربية من بينها إنشاء مؤسسة  - 

عربية للعالقات الدولية تعمل كوكالة اجتماعية وثقافية وإعالمية مستقلة، 
يكون هدفها الرئيسي تنمية صداقة وتفاهم أفضل بين العرب وبقية 

يكون مركزها الواليات المتحدة األمريكية أو العالم، هذه المؤسسة التي 
فروعها في أوروبا تعمل على مصرفا للبيانات األولية ولخزن 

  .)40(المعلومات عن الوطن العربي وإنتاجها ونشرها على نطاق واسع  
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تغيير صورة المسلمين يحتاج إلى تكاثف جهود جميع المؤسسات خاصة  - 
المغتربين لصور مشرفة الموجودة في الغرب، مع ضرورة تسويق 

  .وإيجابية بحسن سلوكياتهم
ال بد أن نحسن صورتنا عن أنفسنا أوال قبل أن نحاول تغيير صورتنا  - 

  . لدى اآلخرين، فسيطرة الشعور بالدونية والعجز قد تكون أقوى العوائق
إن إزالة الصورة المشوهة عن اإلسالم والمسلمين التي استقرت في  - 

العالمي يحتاج إلى توظيف كافة الوسائل اإلعالمية أذهان الرأي العام 
وإظهار اإلسالم بصورته الحقيقية المشرفة، مع األخذ بالحسبان 
المنطلقات الدعائية  المعادية لإلسالم ، وذلك من خالل الرد عليها 

  . )41(بالحجج واآلليات المناسبة 
فال  إن الصورة الجيدة هي مخرج من مخرجات القوة الذاتية لألمة - 

صورة جيدة ألمة متمزقة وضعيفة، ومن ثم فال بد أن يكون ميزان القوة 
  .في صالحنا حتى تكون صورتنا جيدة أو على األقل ليست سلبية

كما يرى الكثير من الباحثين المهتمين بالموضوع أن الرد على حمالت  - 
  :)42(التشويه اإلعالمي، يجب أن يرتكز على بعدين متكاملين 

شبهات واإلفتراءات واآلراء الكاذبة عن اإلسالم والمسلمين من تفنيد ال - 
  .خالل رصد ما يقال عن اإلسالم في وسائل اإلعالم الغربية

بناء صورة بديلة من خالل تقديم اإلسالم وحضارته لآلخر وفق أنها  - 
صورة التشويق واإلقناع والتأثير التي يؤمل أن تحل محل صور التشويه 

  .والتضليل اإلعالمي

، أنه يجب محمد الخوليوالدكتور  مي العبد اهللاهذا وقد رأت الدكتورة 
التفكير بدور اإلعالم العربي وبنية هذا الخطاب الوجه للمتلقي الغربي، 
وتغييره جذريا مع ضرورة عصرنته وتحريره من دائرة المكان الذي تمت 

  . )43(فيه كتابته، وهذا من خالل تقديم االقتراحات اآلتية 

 .فكير بخلق خطاب إعالمي جديدالت -
 .إنشاء مرصد عربي مركزي لوسائل اإلعالم الغربية  -
 .إنشاء مركز عربي لألبحاث حول أساليب اإلقناع -
 .استعمال وسائل اإلعالم الجديدة -
 .إنشاء  بنك معلومات إلكتروني خاص بالقضايا المسلمين واإلسالم -
 .إنشاء مركز استشراف إعالمي عربي -
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  :مقدمة

عرفت الصورة الذهنية والنمطية للمسلمين جنوحا قويا نحو مزيد من 
السلبية في مختلف وسائل اإلعالم الغربية لعدة عوامل تاريخية ودينية وثقافية 

المجتمعات التي ضلت تعتبر اإلسالم  واجتماعية وسياسية، خاصة بتلك
وفضال عن كونه غير قابل للذوبان . والمسلمين جسما غريبا في كيانها

خطرا  –من خالل قابليته للتمدد واالنتشار السريع –واالندماج ،فإنه أصبح
داهما على هوية هذه المجتمعات، وهو ما يدفع إلى محاربته بمختلف الوسائل 

 واإلرهابعالم، من خالل ربطة هذا الدين بالعنف المؤثرة وعلى رأسها اإل
وقمع الحريات ومختلف األوصاف السلبية، التي تتناولها المضامين اإلعالمية 

 أفكاربشكل متواصل، وزادت حدتها خالل السنوات األخيرة، مع توظيف 
  .  2001سبتمبر  11التطرف الديني، واإلرهاب الدولي خصوصا بعد أحداث 

مسلمين تبقى قائمة في بناء هذه الصور السلبية عنهم ، لكن مسؤولية ال
بسبب االستقطاب الطائفي والمذهبي وتشتت األهداف وتصادم المصالح 
وصراع النخب والتخلف المعرفي واالقتصادي، فضال عن األنماط السلوكية 
والفكرية التي لم تستطع مواكبة التطور والتحضر الغربي، إضافة إلى عدم 

ارد المالية والبشرية في صياغة منظومة مقاومة لحركية اإلعالم استغالل المو
ما جعل الجاليات المسلمة، والدول اإلسالمية تعيش وضعية بائسة . المعادي

  .في عالقتها مع الغرب

ومن هذا المنطلق جاءت مداخلتي لتسلط الضوء على هذا الواقع، الذي 
  .ساهم فيه المسلمون أنفسهم

المداخلة تسليط الضوء علـى مختلـف هـذه    وسنحاول من خالل هذه 
  :النقاط من خالل المحاور التي اشتملت على ما يأتي



 

174 

  خلفيات تشكل صورة اإلسالم والمسلمين في الغرب  :المحور األول

تشكلت صورة اإلسالم والمسلمين في الغرب، تبعا لعدة خلفيات يمكن 
  :إيجازها فيما يأتي

رب بالعالم اإلسالمي إلى قرون غابرة، تمد عالقة الغ: الخلفيات التاريخية
وترجع إلى ظهور اإلسالم ذاته في شبه الجزيرة العربية، وتأثيره على 
الوجود المسيحي واليهودي في المنطقة، والذي كانت تشرف عليها 

وقد زادت الفتوحات . اإلمبراطورية الرومانية من خالل حامياتها في الشرق
ب لإلسالم والمسلمين، خاصة بعد أن اإلسالمية من تنامي كراهية الغر

أصبحت تطرق أبواب كبريات الدول األوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا ، 
وبعد أن صار واضحا أن الزحف اإلسالمي سيغزو كامل العالم المسيحي 

  . القديم، إثر سقوط أحد أكبر قالعه وممالكه  الواحدة تلوى األخرى  

من القرن األول الهجري  األخيرأن تم في العقد وترسخ كل هذا االعتقاد بعد 
، واجتازوا )فرنسا(فتح شبه جزيرة األندلس، واتجه الفاتحون نحو بالد الغال 

سنة " بواتييه "، وتقدموا شماال إلى أن وصلوا إلى مدينة "البيرينيه" بجيوشهم جبال
و " صقلية"و  " سردينيا" ثم " كورسيكا"م وقام األغالبة في تونس بفتح جزيرة  732

م، موازاة مع استيالء جماعة منفية من األندلس على  831و 809مابين ". باليرمو"
، وهي كلها مناطق شهدت صداما مباشرا مع الجيوش العربية 1"كريت"جزيرة 

  . اإلسالمية، وخلفت أثرا بالغا في عالقات الطرفين

هدت كما أن صورة المسلمين بدت أكثر قتامة في ظل القرون التي ش
الحروب الصلبية، والحمالت التي قادها األوروبيون الستعادة  ما يعتبرونه 
فضاء نفوذهم السابق، خاصة في منطقتي الشام ومصر التي تحتوى أهم 

وقد سيطرت على الغرب األوروبي خالل هذه الفترة . مقدساتهم المسيحية
نية مشاعر سلبية تجاه العرب والمسلمين، حرضت عليها المؤسسات الدي

الذي يجب أن " الحقد المقدس"الكنسية، وأعطتها بعدا عقائديا فيما وصف بـ
يحمله كل مسيحي في قلبه تجاه هذا العدو الذي أصبح يهدد وجوده، وساد 

  . 2"قتلك العربي المسلم هو طريقك إلى حب الرب:"الشعار القائل

العثمانية وأخذت توسع حدودها نحو  اإلمبراطوريةوعندما تكونت 
روبا في القرن الرابع عشر، وقاد األتراك الجيوش اإلسالمية لغزو بلغاريا أو

وصربيا وباقي ممالك البلقان، وبعدما سيطروا على أكبر قالع المسيحية في 
م، التي تحول إسمها إلى  1453الشرق إثر سقوط القسطنطينية سنة 

مع حصار غرب خاصة ، مثل ذلك قمة التهديد اإلسالمي بالنسبة لل"إسالمبول"
عاصمة النمسا، حيث أصبح الخوف من الخطر اإلسالمي " فيينا"العثمانيين لـ
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، وتناقلتها اء صور نمطية سجلتها كتب التاريخ، مؤثرا قويا في بنالعثماني
 رزية والبربرية في ارتكاب أبشع مجااألجيال في الغرب، ترتبط بالهمج

  .3اإلبادة والعنف 

اإلسالمية وخضوع أغلب دولها   اإلمبراطوريةوحتى بعد انهيار 
لالحتالل، فقد تحولت الهجرة نحو الغرب بفعل الحاجة إلى اليد العاملة خالل 

الصناعية، إلى مشكلة تفاقمت بزيادة أعداد الجاليات المسلمة التي  النهضة
استفادت من قوانين اإلقامة والتجنيس وحماية األقليات وحرية المعتقد وحقوق 

 –ت الدول الغربية الحديثة انتشارا واسعا للدين اإلسالمي كما شهد. اإلنسان 
مما جعلها أغلبها تعترف بها كديانة لها مكانتها  –حتى بين مواطنيها األصليين 

  . وأهميتها لدى هذه المجتمعات، المنتهجة لسبيل العلمانية والالئكية 

، لكن المناهج الدراسية، واألبحاث التاريخية، والمضامين اإلعالمية
ترسخ صور التخلف والهمجية والعنف والتطرف  - في مجملها–ضلت 

  . وتجعلها مالزمة لإلسالم والمسلمين

  : الخلفيات االجتماعية

مجتمعات متحضرة،  أنهاتصنف المجتمعات الغربية نفسها على أساس 
وصلت إلى أسمى درجات التطور والرفاهية بفضل قيم الحرية والديمقراطية 

، وفق اإليديولوجية الليبرالية واإلبداعسيادة القانون، واحترام العلم ، واإلنسانوحقوق 
لكن العوامل التاريخية السابقة الذكر، جعلت من . التي كانت سببا في كل هذا التطور

تلك المجتمعات تظم بين ثناياها فئات متطرفة ومائلة إلى التعصب والعنصرية تجاه 
اإلسالمية أصبحت تنافسهم في الوطن  اإلسالم والمسلمين، خاصة وأن الجاليات

  . والعمل، وتجاورهم في السكن، وتهدد ثقافتهم ومعتقداتهم

  :الخلفيات الثقافية

يعتبر العامل الثقافي مؤثرا قويا على صورة اإلسالم والمسلمين لدى 
الغرب، حيث تحتوى البينية الثقافية الغربية على مزيج من الصور الذهنية 

التي شكلتها أدوات الثقافة ووسائل اإلعالم على مدار والنمطية السلبية، 
النظرة للدين، المرأة، االقتصاد،  :حيث شكل االختالف الثقافي في. عقود

، صراعا ثقافيا حقيقيا بين اإلسالم والغرب عبر مختلف أدوات الديمقراطية
  .التثقيف والصناعة الثقافية في العالم
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  سلمين والعرب في اإلعالم الغربيالصورة السلبية للم: المحور الثاني
 : تشكيل الصور النمطية عبر وسائل اإلعالم 

تعتبر وسائل اإلعالم بمختلف أشكالها مؤثرات قوية في بناء صور نمطية 
وما نشره يوميا من مضامين تترسخ في أذهان  هعن اآلخر، من خالل ما تبث

  .ب تغييرها المتلقين، وتتحول بسرعة إلى قناعات واتجاهات سائدة  يصع

فالناس طوال العصور كانت تقوم بتشكيل صور نمطية للشعوب 
والجماعات األخرى، وكانت هذه الصور تستخدم إلثارة الكراهية، ولتعبئة 
الشعوب للحرب، لكن في عصور سابقة، وقبل ظهور وسائل اإلعالم الحديثة 

في  كانت الخبرة الشخصية واالتصال المباشر، يمكن أن يقوما بدور مهم
ولذلك كانت الصور النمطية يمكن . عملية ثبات الصور النمطية أو تغييرها 

أن تكون أكثر مرونة حيث أن الخبرات الشخصية لإلنسان ، يمكن أن تثبت 
بيين عندما يعدم صحة الصور النمطية فتنهار هذه الصور، كما حدث للصل

  4.ثبت لهم عدم صحة الصور النمطية التي حملوها للمسلمين

هي المصدر الرئيس " د أصبحت وسائل اإلعالم في العصر الحديث وق
الذي يحصل من خاللها الناس على المعلومات وبالتالي فقد ضاق المجال أمام 
نتائج الخبرة الشخصية لتصحيح سمات الصور النمطية، وبالتالي تزايدت 

ور في إمكانيات ثبات الصور النمطية وتزايدت أهمية الدور الذي تلعبه هذه الص
  .في كل ذلك  ولم يعد من الممكن إهمال دور اإلعالم  5.تشكيل اتجاهات الناس

  :قضايا العرب والمسلمين في اإلعالم الغربي

منذ بداية القرن الماضي في  والمسلمين تركزت معظم قضايا العرب
التنمية  الخالفات البينية، الهيمنة األجنبية، الهوية، مشكالت الحدود فلسطين،

اق بركب الحضارات المتقدمة،التعامل مع مختلف التكتالت الدولية واللح
وغير ذلك من القضايا،غير أن اإلشكالية .والنظام االقتصادي العالمي الجديد 

التاريخية التي تبرز أكثر من غيرها هي أن القضايا العربية كانت قضايا 
كان  صراع مع الغرب إجماال األمر الذي يفسر كيف أن اإلعالم الغربي

 فهذه القضايا هي إما مهمشة أو محرفة أو مرفوضة معاديا للعرب وقضاياهم،
وأصبحت كلمة العرب مرادفة  وغايته تبسيطها وتسطيحها ومحاربتها،

كما أصبحت وسائل اإلعالم على تنوعها تنسج صورا نمطية  لإلرهاب،
ق وأنظمة فكرية ومعتقدات تجعل من العربي عدوا لجميع المبادئ واألخال

  .والقيم اإلنسانية
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منهم بعض العرب الأو والمسلمين ويقول ميخائيل عوض أن العرب 
وجدت تلك المهام  افتعلوا ألنفسهم مهاما وقضايا في صالح الغرب، عندما

والقضايا مساحات واسعة واهتمامات عالية في وسائل اإلعالم الغربية، 
مقاتلون من أجل فالمجاهدون العرب األفغان ضد السوفيات وفي كوسوفو 

ثم يصبحون قتلة إرهابيين، متعصبين،  ، الحرية، أبطال وأعالم ومشاهير
تزود العالم بالنفط  والنظم والحكومات الخليجية ،حكومات حليفة،.مجانين

وتقيم توازنا بين  متدينة تحارب الشيوعية تناصب عبد الناصر العداء، واألموال،
مصنعة  شرعية لها، لية متسلطة الثم تتحول إلى أنظمة عائ الخير والشر،

 والمدارس الدينية، والتخلف، واالضطهادلإلرهاب ويغدو اإلسالم دين القتل 
 الغربية والمؤسسات االجتماعية التي تكفلت بتجنيد المقاتلين وتمويل الحروب

والحكم في العراق أثناء الحرب  ،اإلرهابورعايتها تغدو اليوم مراكز لتفريـخ 
يقود العرب إلى التقنية والتكنولوجيا،ثم  فع عن الحريات متحضر،مع العراق مدا
   .ورأس الدول المارقة ومحور الشر إرهابي ومغتصب سلطة، قاتل دكتاتور،

يرى إدوارد سعيد أن مراعاة رغبات الجمهور التي يستند عليها اإلعالم 
تكتب فعندما  وقضاياهم،والمسلمين الغربي تجعله منحازا بشكل عام ضد العرب 

فإن أخبارها غالبا ما تكون عن  واإلسالمي العربي ينالصحف الغربية عن العالم
خاصة في  –األمريكية - أو عن تحسن العالقات العربية القالقل واألزمات،

 - المجال العسكري عندما يعرب العرب عن رغبتهم في شراء أسلحة أمريكية
ونادرا ما  لثقافية،لكن لم يحدث أن كتبت هذه الصحف شيئا عن النشاطات ا

أما عن  تكتب شيئا عن تطور الصناعة أو التعليم أو ما شابهها من المجاالت،
تلك القوى اإليجابية التي تحرك المجتمعات العربية فهي ال ترد بتاتا في تقارير 

وفي المقابل نجد اهتماما شديدا عند رجال الصحافة  الصحافيين والمراسلين،
ياسي في غياب الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق بحوادث العنف والقهر الس

  .6واإلسالمي  العربي يناإلنسان في بعض أنحاء العالم

ويرى عبد القادر طاش أن أهم ما يؤثر في تغطية القضايا المتعلقة 
  :من خالل وسائل اإلعالم الغربية ما يأتي العرب والمسلمينبشؤون 

  . المراسلين والمخبرين  اعتماد هذه الوسائل على عدد محدود من - 
ويفتقرون إلى المعرفة المحلية، كون كثير من المراسلين ال يجيدون اللغة  - 

 .هذه المنطقة والوعي بالخلفيات الفكرية والسياسية الكافية لما يجري في 
بعض - عنصر السرعة والوقت في نشر األخبار والمعلومات مما يؤدي في - 

فالصحفيون يتأثرون بضغط الوقت  ية،إلى عدم الدقة والموضوع- األحيان
ألن عليهم تقديم تعليقات سريعة على نصوص لم يقرؤوها أو أحداث لم 

 .بشكل كاف يستوعبوا أبعادها كما أن عليهم أن يعلقوا على أحداث لم يحللوها
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المساحة المحدودة المتاحة لألحداث الدولية في وسائل اإلعالم مما يضطر  -
اء والتلخيص الشديد الذي قد يخل ببعض شروط اإلعالميين إلى االنتق

الموضوعية والعمق في التناول وخصوصا إذا كانت األحدث أو القضايا 
 .ذات أبعاد مختلفة وتحتمل وجهات نظر متعددة

التكلفة المادية الباهظة للتغطيات اإلعالمية الدولية مما قد ال يشجع كثيرا من  - 
بجهودها  المنطقة السعي لمعرفة أخبار  وسائل اإلعالم الغربية والدولية على

  .هاالذاتية واالعتماد على مصادر قد تكون متحيزة إلى حد بعيد ضد قضايا

وكل ذلك يجعلنا نقول بأن التغطية اإلعالمية لمختلف القضايا والشؤون 
لم تكن في مجملها عادلة ومتوازنة بل  .واإلسالمي العربي ينالمتعلقة بالعالم

األحيان صورا قاتمة ومشوهة عن هذه المنطقة بما يتناسب  نقلت في كثير من
وأهداف القائمين على وسائل اإلعالم المشاركة في تلك التغطية مما زاد في 

  .إضعاف موقعها في عالقاتها مع باقي مناطق وأقاليم العالم األخرى 

كمحدد لصورة   2001سبتمبر  11بعد  العربية األمريكية العالقات  -
  .الغرباإلسالم في 

 هناك عدة محاور جديدة ظهرت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر،
األمريكية ،وعلى - وكان لها تأثيرها الواضح على طبيعة العالقات العربية

قبل ذلك مجرد هذه المحاور كانت  حيث. صورة اإلسالم في الغرب تبعا لذلك 
بشكل أو بآخر  وهي متعلقة نقاط اختالف، كان يتم تجاوزها في اغلب األحيان،

  :بالسياسة الجديدة التي انتهجتها اإلدارة األمريكية ومن أهم تلك المحاور

  اإلرهاب - أ

إن وجود اإلرهاب قديم قدم استخدام اإلنسان لوسائل العنف كطريقة 
كان ذلك للدفاع عن النفس أو حبا في التملك والهيمنة  للتعامل مع غيره سواء

في "إرهاب"وقد أصبحت كلمة. اب والمبرراتغير ذلك من األسب نتقام أوواال
لكن لم يقع  األبرياء هذا العصر تشير بشكل عام إلى أعمال إجرامية تقع بحق

تحديد تعريف معين،أو إشارة إلى توصيف  حتى اآلن توافق كامل على
واضح لهذه الكلمة رغم أن العالم كله يتفق على رفض اإلرهاب بمعنى 

  .7االعتداء على األبرياء

د كان ثوريو مطلع  القرن العشرين يعتبرون أن اإلرهاب إيجابي وق
كارل الذي قال عنه  العنف الثوريويرون فيه مرادفا لمعنى  المضامين،

ذات أنه قاطرة التاريخ العتقاد أن الطبقات المالكة والحاكمة ال  ماركس
ة إال تتخلى عن مواقعها وامتيازاتها، وال تسمح بقيام نظام العدالة االجتماعي
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أما األوساط . درجة اإلرهاب- حسبه–من خالل العنف الذي يجب أن يبلغ 
 الغربية فترى أن اإلرهاب هو وسيلة الضعفاء والجبناء الهمجيين المتخلفين،

وهو موجه ضد القيم النبيلة والراقية التي وصلت إليها الحضارة اإلنسانية 
محاربة اإلرهاب نضاال  أخيرا،وهي امتداد للنظرة القديمة التي كانت ترى في

  .- على حد تعبيرها-البرابرةضد سرطان ينشره 

عرفه فريق المهمات الخاصة التابع للبيت :تعريف اإلدارة األمريكية لإلرهاب
في سعيهم للقضاء على الحرية والديمقراطية :"كما يأتي 1988األبيض عام 

راضهم يتخذ اإلرهابيون أهدافهم من غير المحاربين عن عمد لتحقيق أغ
الذاتية الخاصة فهم يقتلون ويشوهون الرجال والنساء واألطفال العزل،كما 
 يقدمون عن عمد على قتل القضاة،ومراسلي الصحف،والرسميين المنتخبين،

واإلداريين الحكوميين،والقادة النقابيين،ورجال الشرطة وغيرهم ممن يدافع 
  .8"عن قيم المجتمع

ترى أن اإلرهاب هو كل عمل معاد  ويالحظ هنا أن اإلدارة األمريكية
وهو ما يمكنها بكل -الغربية طبعا- للحرية والديمقراطية وقيم المجتمعات

هاب بكل دولة أو مجتمع ال يتماشى مع تلك القيم رسهولة من إلصاق صفة اإل
التي تداري وراءها دائما مصالحها الخاصة،وهو ما لوحظ في قائمة اإلرهاب 

فرغم أن العالم كان منقسما حول موضوع  بر،سبتم 11التي وضعتها بعد 
الكفاح الوطني المسلح الذي من أمثلته العمليات الفدائية التي تقوم بها 
المنظمات الفلسطينية ضد إسرائيل،وهل تدخل في قائمة اإلرهاب أم في خانة 

فقد حسمت الواليات المتحدة هذا األمر بتصنيف  الدفاع الشرعي عن النفس،
في تلك القائمة خدمة لمصالح إسرائيل وحفاظا على أمنها هذه المنظمات 

ومصالحها الحيوية في المنطقة العربية مما سبق وأن ذكرنا ذلك، وهذا كله 
في غياب تعريف دولي وأممي واضح لإلرهاب يرفع اللبس عن مفهومه 

  .ويمنع استعمال هذه التعاريف األمريكية المتشكلة حسب المصالح واألهداف

  السياسي اإلسالم-ب

ويقصد به ذلك التيار الذي يدعو إلى المشاركة في العملية السياسية 
للوصول إلى السلطة بالطرق السلمية بغرض إقامة نظام يقوم على 

أو قد يتخذ النهج الجهادي المبني على القوة إلسقاط  المبادئ اإلسالمية،
  .كافرة،وذلك لتحقيق نفس الغرض- حسبه-النظم الحاكمة والتي تعتبر

ولهذا فإننا إذا نظرنا إلى حركات اإلسالم السياسي في العالم العربي 
نظرة إجمالية فسنجد أن هناك ضرورة للتمييز من البداية بين فصيلين 

هو التيار السلمي الغالب المتمثل في حركة اإلخوان المسلمين  األول:كبيرين
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 في مصر والحركات القريبة من فكرها عربيا كحركة النهضة في تونس،
 وحركة مجتمع السلم في الجزائر،وحزب العدالة والتنمية في المغرب،

والجبهة اإلسالمية في السودان،وبعض التيارات في الكويت والبحرين 
فهو التيار الجهادي األقل عددا واألكثر إحكاما في بنيته : انيالثأما .وغيرها

التنظيمية،وهو يتمثل أساسا في تنظيم الجهاد في مصر والجماعة اإلسالمية 
المسلحة في الجزائر وبعض الجماعات المتواجدة في عدة مناطق من العالم 

هادي أو والتي تنسب نفسها إلى ما تسميه المذهب الوهابي السلفي الج العربي،
غير ذلك من المذاهب التي توصف لدى الكثيرين بالمتطرفة أو المتعصبة أو 

وقد تضافرت أسباب عديدة جعلت هذا التيار ينتقل من . المنغلقة على نفسها
يرجع معظمها إلى الظروف " المتعولم"الجهاد المحلي إلى الجهاد العالمي أو

سي المتردي والمؤدي إلى اليأس الداخلية المتمثلة في الواقع االجتماعي والسيا
واالحتقان وسط الشارع والشباب العربيين،والخارجية التي بدأ يفرضها النظام 
العالمي الجديد بقيادة الواليات المتحدة على الكتل والكيانات الوطنية 
والحضارية المختلفة،وبالتالي فإن هذا التيار قد انتقل من محاربة العدو 

إلى العدو البعيد وهو الواليات المتحدة وحلفائها -اكمةأي األنظمة الح- القريب
كما أن الواليات ،9الغربيين الذين تخضع لهم األنظمة العربية خضوعا كامال

سؤول األول عن إبقاء هذا الوضع العربي مهي ال-حسب هذا التيار-المتحدة 
 وهذا لصالح إسرائيل، المزري وحالة الضعف والتفكك واإلحباط التي ترافقه،

  .وإلبقاء هيمنتها على ثروات وطاقات المنطقة

سبتمبر محورا مهما في  11ولكن اإلسالم السياسي لم يكن قبل أحداث 
األمريكية على الرغم من كل الدراسات التي أجريت حول - العالقات العربية

ال " عالم ثالثية"الظاهرة اإلسالمية والتي اعتبرتها في النهاية مجرد ظاهرة 
كثير من الجهد لفك رموزها،إال أن الغالبية الساحقة من تلك ينبغي بذل ال

الدراسات قرأت الواقع ولم تحلل الظاهرة،ألنها ركزت على رصد 
لمسار حركات اإلسالم السياسي في العالم  -وأحيانا استخباراتي-معلوماتي

بل وقدمت نصحا بالتحالف معها في أماكن أخرى من العالم  العربي خاصة،
  .والمصلحة األمريكية المباشرة تبعا للحاجة

 وقد دعت الحاجة فعال بالواليات المتحـدة قبل األحداث بوقت طويل إلى التحالـف مع
بعض فصائل اإلسالم السياسي في أفغانستان ضد السوفيات حين كانت 

على حد تعبير -المصلحة األمريكية تقتضي دعم المجاهدين العرب
شكلوا فيما بعد النواة الصلبة لما سمي والذين  -األمريكيين أنفسهم آنذاك

والذي تحول في الفكر الشعبي  بزعامة أسامة بن الدن،" تنظيم القاعدة"بـ
  .العربي إلى بطل ورمز لمقاومة الغطرسة األمريكية
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كما دعت المصلحة األمريكية في الخمسينات والستينات بدعم التيارات 
والذي كان -الناصري خاصة-ياإلسالمية في العالم العربي ضد التيار القوم

يشكل خطرا كبيرا على المصالح األمريكية والغربية في المنطقة إضافة إلى 
  .تحالفه مع االتحاد السوفياتي

سبتمبر فقد عادت الواليات المتحدة ونظرت إلى  11أما بعد أحداث 
حركات اإلسالم السياسي نظرة أكثر جدية بعد أن شعرت بالخطر الشديد 

ن تشكله خاصة إذا توحدت في إطار شبكة إرهابية عالمية يمثل الذي يمكن أ
،ولهذا فيجب القضاء عليها منذ البداية 10تنظيم القاعدة صورة مبدئية لها

واقتالع جذورها والتي تتركز أهمها حسب اعتقادها في العالم العربي ،ولذلك 
فقد حاول الطرف العربي بكل الطرق إبعاد هذه الشبهة عنه معبرا عن 

فضه للعنف والتطرف مهما كانت أشكالهما،وداعيا للحوار بدل الصراع،في ر
من الطرفين ،وللتمايزات  غياب قراءة موضوعية دقيقة للظاهرة اإلسالمية

الموجودة داخلها،واألسباب التي أدت إلى وجودها وتلك التي دفعت إلى 
  .انتشارها وتبني بعضها لوسيلة العنف واإلرهاب

المنطقة العربية طوال العقد األخير من القرن  ولهذا كله فقد بدت
الماضي أمام نمطين من األزمات التي كان لها تأثيرها الواضح في العالقات 

  :األمريكية عموما-العربية

عبر عنها الموقف األمريكي القامع والمستخف بكل سياسات : األولى
 المشروعة،بدءا من تجربة حزب اهللا في جنوب لبنان، االحتجاج

ورا بالكفاح المشروع للشعب الفلسطيني السترجاع أراضيه مر
بطرق االحتجاج السياسي الرسمي التي تحاول أن  وانتهاءومقدساته، 

ال تخرج عن إطار السالم العادل والشامل لجميع األطراف بما يتبع 
وفق الشرعية الدولية  -من الجانب العربي طبعا-ذلك من تنازالت

  .قانون الدوليومبادئ األمم المتحدة وال

على األقل في نظر -عبرت عنها سياسات االحتجاج غير المشروع:الثانية
والتي تبنتها بعض جماعات العنف الديني في  - الواليات المتحدة

وحتى - طبعا-الوطن العربي،والتي لها امتداداتها في العالم اإلسالمي
  في الغرب والواليات المتحدة نفسها،حيث كانت عمليات نيويورك 

  .وواشنطن خير معبر عنها

تعود أصول وجذور الديمقراطية كفكرة وكممارسة إلى : الديمقراطية - ج
التي عرفها اإلغريق خالل القرن الخامس قبل  الدولة المدينة
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حكم "الميالد،ففي ذلك الوقت كانت الديمقراطية تعني ببساطة 
ين ،وكانت منظمة بحيث تتيح الفرصة لكل المواطن)الشعب"(المواطنين

المشاركة في القرارات السياسية التي سوف يكون لها تأثيرها على 
الجميع ،ولكن من المتفق عليه بين المختصين الذين يستندون إلى 
الدراسات اإلمبريقية الطويلة التي أجريت في هذا المجال أن هذا النوع 
المثالي من طريقة صنع القرار بهذا الشكل الجمعي لم يكن لينجح إال إذا 

ان مجموع المواطنين صغير الحجم نسبيا ومتجانسا،بل وذهب بعضهم ك
إلى القول بأنه من المستحيل بمكان تطبيق الديمقراطية الحقيقية في 

الف ساكن ،ونجد أن الديمقراطيات المعاصرة 50جماعة يزيد عددها عن 
تختلف كلها أشد  والتي يزيد عدد سكانها بكثير عن األرقام السالفة الذكر

تالف عن ذلك النموذج المثالي اإلغريقي القديم،الذي يعتمد على االخ
التمثيل المباشر للمواطنين فعلى عكس النمط الحديث للديمقراطية الذي 
يعتمد على التمثيل النيابي غير المباشر ففي هذا النمط ينتخب المواطنون 
من ينوب عنهم في البرلمان أو الكونغرس،والذي يصبح نظريا على 

الصورة المصغرة للشعب وهو النظام الذي تبنته حديثا  بمثابةاألقل 
  .11معظم الدول الغربية

وعلى الرغم من جميع االنتقادات الموجهة لهذا النمط من الحكم نتيجة 
لمعظم انشغاالت والطموحات الحقيقية للمواطنين، ألنه  -في الواقع- تجاهله

ط المختلفة،وكذا أصبح يخضع أساسا لقوة أصحاب المصالح وجماعات الضغ
المؤسسات اإلعالمية الضخمة التي صار بإمكانها أن تتحكم إلى حد كبير في 
توجيه الرأي العام والناخبين على وجه الخصوص،فإنه أصبح في إطار 

النموذج األمريكي - العولمة والهيمنة األمريكية الشاملة النموذج الناجح
دول العالم ان تتبعه مع كل  الذي وجب على بقية- للديمقراطية األمريكية طبعا

ما يرتبط بذلك من احترام كامل للحريات العامة وحقوق اإلنسان وغيرها من 
  األهداف المعلنة والتي تتوارى 

  .خلفها عادة مجموعة من األهداف والمصالح الخفية

 2001سبتمبر  11وفي هذا الصدد فقد تعاملت الواليات المتحدة قبل أحداث 
األكثر ديكتاتورية واألقل احتراما للحريات العامة وحقوق  مع األنظمة العربية

لكن  وعلى حساب المبادئ التي أعلنتهـا، اإلنسان وفق ما تقتضيه مصالحهـا،
الواليات المتحدة،أصبحت الديمقراطية  بعد تلك األحداث وآثارها المدمرة علـى

  .محورا جديدا وأساسيا في العالقات العربية اإلسالمية



  

183 

دمقرطة :"ـاإلدارة األمريكية بهذا الصدد مشروعا سمي ب وقد أطلقت
إلى نشر -حسب أهدافه المعلنة-وهو مشروع يرمي ،"العالم العربي

الديمقراطية والقيام بعملية تحديث واسعة في هذه المنطقة،ألنها رأت بأن 
اإلرهاب الذي ضرب الواليات المتحدة في تلك األحداث هو نتاج صراع 

المستبدين الفاسدين وبين شعوبهم، وأن هذا الصراع أصبح  محتدم بين الحكام
تحول اإلحباط لدى الشباب العربي الذي فشلت أنظمته  أنقضية أمريكية بعد 

وبشكل عنيف،في  في تعليمه وتوظيفه إلى غضب مكبوت ما لبث أن انفجر،
كما راجت تحليالت داخل هذه اإلدارة تؤكد  وجه الواليات المتحدة والعالم،

الشباب العربي المحبط والذي أصبح عاجزا  عن تغيير الوضع،قرر  بأن
وقد تمكن من  االنتقام من الواليات المتحدة باعتبارها سببا في هذا الوضع،

النيل منها ألن نظامها الديمقراطي الشفاف جعلها أكثر قابلية لالختراق من 
ياسية السلبية غيرها ولهذا فال سبيل  إلى إزالة هذه الكراهية والثقافة الس

وتحديث كبرى لن  دمقرطةالرائجة في الوطن العربي إلى من خالل عملية 
  .تتم إال بضغط هائل ومستمر من طرفها

لكن بعض المحللين العرب ال يتفقون مع ذلك،ويرون بأن هذه 
أن اإلدارة األمريكية نفسها أولهما : هي مستبعدة لسببين رئيسيين االدعاءات،

ا متطرفا ال يعبأ كثيرا لقيم الديمقراطية الليبرالية،ويسيطر تمثل اتجاها يميني
عليه الخوف من اإلسالم السياسي وهاجس األمن أكثر مما سيطر هاجس 

أن هذه اإلدارة تبدو الثاني الخوف من الشيوعية على اإلدارات السابقة،و
معنية باستكمال مقومات فرض هيمنتها على العالم وتصفية حساباتها مع 

الخارجة عن بيت الطاعة األمريكي،أكثر من اهتمامها بقضايا الدول 
  .12الديمقراطية والتحديث في العالم

ورغم ذلك فإنه من الواضح واقعيا بأن اإلدارة األمريكية أضحت 
تضغط على بعض األنظمة العربية التي تعارض سياستها الجديدة في المنطقة 

وال تحترم الحريات العامة  والعالم،من خالل اتهامها بأنها غير ديمقراطية
وهو ما يؤكد بأن الديمقراطية أصبحت ورقة أكثر فاعلية  وحقوق اإلنسان،

  .لصالح الواليات المتحدة في عالقتها بالدول العربية

  مسؤولية المسلمين عن صورتهم لدى المجتمعات الغربية : المحور الثالث

لبية عنهم لعدة أسباب تبقى مسؤولية المسلمين قائمة في بناء هذه الصور الس
  :يمكن إجمالها فيما يأتي 

ويعد هذا اإلشكال سببا محوريا في تشويه : االستقطاب الطائفي والمذهبي
حيث يؤثر يشهد العالم اإلسالمي . صورة اإلسالم لدى غير المسلمين
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وجالياته المقيمة في الغرب صراعات طائفية ومذهبية، تبتعد تماما عن جوهر 
عالمه األساسية التي تدعوا إلى وحدة الصف، واالعتصام الدين وقيمه وم

ويأخذ هذا االستقطاب أشكاال من الصدام والتناحر وصوال إلى . بحبل اهللا
االقتتال المسلح، مثلما يحدث في عدد من البلدان العربية واإلسالمية بين 

ألي - فرفض اآلخر المسلم . السنة والشيعة أو السلفية والصوفية واإلخوان
  .يعد مقدمة لرفض غير المسلم -ب كانسب

، عن النهج ر من الطوائف التي تنتسب لإلسالمتنشق الكثي: التطرف الديني
الصحيح وتتبنى خطابات متطرفة تدعو إلى العنف والقتل والتدمير، وممارسة 
صور شنيعة من اإلرهاب، تحت ذريعة الجهاد ونشر الدين أو إصالح 

حيحة سواء داخل المجتمعات المسلمة أو في أو تطبيق الشريعة الص المجتمع
وهو انحراف يحطم صورة هذا الدين ومنتسبيه وقد يشكل ذلك . غيرها 

مدخال لمن يعادونه، الستغالل تلك األفكار الهدامة أو خلق عقائد مشوهة ، 
" "  داعش" تظهر على شاكلة تنظيمات إرهابية دولية أو محلية على شاكلة 

. رائم في حق أبرياء باسم اإلسالم ونصرة المسلمين، لترتكب ج" والقاعدة
والنشر، بغرض دسمة تلقى طريقها سريعا للترويج وتقدم مادة إعالمية 

  .اإلساءة وترسيخ الصورة النمطية السائدة 

بينما يتجه العالم كله نحو مزيد من التكتل، : تشتت األهداف وتصادم المصالح
ح، تتشتت أهداف المسلمين وبحث كافة فرص التكامل وتحقيق المصال

وتتصادم مصالحهم، وتبرز خالفاتهم واضحة أمام غيرهم من األمم، كأبرز 
عالمات الضعف التي تضعهم دائما في وضع سلبي، وواقع مزري يستنزف 

  .طاقاتهم وثرواتهم ومقدراتهم لصالح غيرهم

تعرف النخب في العالم وضعية صراع مقيتة تبعدها عن : صراع النخب 
القيادي الذي يناط بها للخروج بمجتمعاتها من دائرة التخلف والتقهقر  الدور

رف أيضا إلى صراعات حول كما أن صراع النخب قد ينح. الحضاري 
أو تحقيق مكاسب ضيقة على حساب القضايا األساسية لألمة ومكانتها السلطة 

  .  في محيطها

 موم الدول العربية يعتبر األداء االقتصادي لع: التخلف المعرفي واالقتصادي
وقد انعكس هذا األداء على الجوانب األخرى  ضعيفا وسلبيا،واإلسالمية 

المرتبطة بالتنمية مثل المعدل السنوي للنمو االقتصادي الذي ال يتناسب تماما 
يضاف إلى ذلك التراجع في معدالت االستثمار وزيادة  مع الزيادة السكانية،

هذا وبلغ الناتج . ت التضخم ونسب البطالةوارتفاع معدال الديون الخارجية،
مليار  531حوالي 2000 عام مثال، المحلي اإلجمالي لجميع الدول العربية
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 مليار 595أي أقل من الناتج المحلي إلسبانيا وحدها البالغ  دوالر أمريكي،
دوالر،كما أن حجم اقتصاد الدول العربية مجتمعة ال يعادل نصف حجم 

أما الدخل الفرد العربي فقد  كإيطاليا في السنة ذاتها، اقتصاد دولة أوروبية
سنة إلى أكثر بقليل من الدخل الفردي لكثير من دول  20تراجع في آخر

وهو من أدنى المستويات في العالم،كما ال تتجاوز نسبة  الصحراء اإلفريقية،
وال يختلف ذلك كثيرا في بقية  .13%8.6التجارة البينية بين الدول العربية 

رجاء العالم اإلسالمي الذي توضع بلدانه على الدوام في مؤخرة التصنيفات أ
   .العالمية على جميع المستويات

فضال عن األنماط السلوكية والفكرية التي لم تستطع مواكبة التطور 
والتحضر الغربي، إضافة إلى عدم استغالل الموارد المالية والبشرية في 

ما جعل الجاليات المسلمة، . عالم المعاديصياغة منظومة مقاومة لحركية اإل
  .والدول اإلسالمية تعيش وضعية بائسة في عالقتها مع الغرب

  :خالصة

على الرغم من كل مظاهر عدم التوازن في عالقات الغرب باإلسالم 
والمسلمين، والدور البارز الذي يؤديه اإلعالم بمختلف أشكاله وصوره في 

سلمين، الذين تبقى مسؤوليتهم قائمة عن تشكيل صور سلبية عن العرب والم
النمطية تجاههم للعوامل السابقة الذكر، إال أن من  رواج تلك األفكار

خصوصيات الصور الذهنية والنمطية هي عدم االستقرار والقابلية للتغير، 
ومن هنا يمكن الخروج بالتوصيات اآلتية . بتوفر شروط وظروف موضوعية

  :إلسالم والمسلمين لدى الغربإلعادة بناء صورة العرب وا

 النهضةاالستغالل األمثل لإلمكانيات المادية والبشرية وكافة مقومات  -
 .لاللتحاق بركب التطور الدولي

تفعيل دور المنظمات اإلسالمية والعربية، وتوحيد الجهود للتأثير في  -
 .القرارات والسياسات العالمية تجاه العالم اإلسالمي

ات واألحزاب وكافة هيئات المجتمع المدني المدافعة دعم الجمعيات والجالي -
 . عن صورة اإلسالم والمسلمين في الغرب

إيالء االهتمام الكافي لبناء منظومة إعالمية قوية تكرس الصورة الحقيقية  -
 .واإليجابية  لإلسالم والمسلمين لدى المجتمعات األخرى 
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 .مقدمة
ال شكك أن عدد المنصفين من أبناء الغرب الذين لديهم صورة 

بل وعدد الذين وموقف إيجابي منه ، المسلميناإلسالم وموضوعية عن 
أضحى  اإلسالمورغم أن  منهم يتنامى يوماً بعد يوم ؛ لكن اإلسالمقون نيعت

فإن الصورة التي يحملها ، يمثل الديانة الثانية في كثير من الدول الغربية
ال زالت سلبية ومشوهة ، والمسلمين اإلسالمالسواد األعظم من الغربيين عن 

ويزيدها تكريساً ، لبداية مناهج التعليمحد كبير؛ وهي صورة غرستها في ا إلى
ويؤكدها سلوك بعض المسلمين في الشرق ، واستفحاالً اإلعالم بمختلف أدواته

  . أو الغرب على حد سواء 

ي اإلسالمويعلل إدوارد سعيد الحملة الغربية التشويهية على العالم 
الصدام إن الغرب االستعماري المسيحي كان هو الطرف البادئ ب« : كالتالي 

والحريص دائماً على تشويه صورة العرب والمسلمين والتشكيك ، واالستعمار
ولقد اتسمت . ومنع وحدتها ونهضتها، يةاإلسالمفي الشعوب العربية و

ي ألنه كان االستثناء اإلسالمالهجمات الغربية بالعنف والتركيز على العالم 
وتعتبر السينما من ، 1»الذي واجه السيطرة الغربية االستعمارية على الشرق 
كل ترسانتها  _بنجاح_ أبرز واخطر وسائل اإلعالم الغربية التي وظفت 

في تكوين هذه الصورة القاتمة والمشوهة  األيديولوجيةالتكنولوجية وخلفيتها 
صبغ العرب التي عملت على  األخيرةهذه ، يكيةاألمروخاصة منها السينما 

فكان بذلك العربي ضمن سلة تضم  والمسلمين باإلرهاب والجهل والتخلف،
التقدم والحضارة  أعداءوالروس والشيوعيين باعتبارهم جميعاَ  ،الهنود الحمر

يكية من دماء الهندى األحمر باعتباره بربرياَ األمروعقب غسل هوليود لليد 
مروراَ بالروسي الشيوعي الذي ال يؤمن بالتقدم ، تسبب جهله وحقده في موته

والملكية الخاصة بما يفرض مجابهته سينمائيا بإعالء قيم  اإلنساني والحرية
اإلرهابي خصوصا  المسلم ورفاهية الغرب، تفرغت هوليود للعربي الحرية

يكية األمربعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتبارك بذلك اآللة العسكرية 
 .وهى في طريقها لتحرير شعوب منطقة الشرق األوسط على حساب جثثهم 
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الناقد السينمائي أحمد رأفت بهجت بوضوح شديد هذه العالقة وقد كتب 
: فقال " الشخصية العربية في السينما العالمية " بين الغرب والعرب فى كتابه 

إن العرب فى نظر الغرب ما هم إال شعوب متخلفة ليس لديها القدرة على " 
ديهم القدرة وليس لهم عالقة بالتطور والتكنولوجيا وليس ل، التفكير واالبتكار

وهم دائما في حاجه دائمة للحماية ، على حماية أنفسهم واالستفادة من ثرواتهم
وغزو العراق ، الغربية مثل ما حدث مع الكويت فى حرب الخليج األولى

سبتمبر فقد تحولت النظرة وأخذت اتجاها آخر  11أما بعد ، وأفغانستان
وأصبح العالم  .والحدث نفسه أصبح له صدى لإلرهاب  أخرىومالمح 

الغربي يتعامل مع العربي المسلم على أنه عقل مدبر ومخطط مبتكر وذو 
تفكير متقن في عمليات اإلرهاب وبدأ االتجاه أيضاَ للتأكيد على أن اإلرهاب 
يكمن في الجماعات وأن كل من له لحية داخل الحرم الجامعي فهو قنبلة 

اي "وفوبيا اإلسالم" رةيحدث كل هذا في ظل انتشار وتوسع ظاه .موقوتة 
. هذا المصطلح الذي ظهر منذ ثمانينيات القرن الماضي، اإلسالمالخوف من 

كتعبير عن التحيز . م2001ايلول  11وازداد استخدامه كثيراً إثر هجمات 
  . والمسلمين اإلسالموالتمييز ضد 

ومبررا إذ  عاديا قد يبدو كل هذا العداء والتجنيد اإلعالمي الغربي
تهديدا عسكريا مباشرا ألوروبا وأمريكا على مدى مئات  اإلسالمشكل  لطالما
السينما العربية معقل  إلىإال أن الغير عادي هو انتقال هذه الظاهرة ، السنين
خصوصا منها السينما المصرية التي ما فتأت منذ تسعينات ، ياإلسالمالدين 

 الالإنسانيوالمتدين في خانة  ياإلسالمحصر صورة  إلىالقرن الماضي 
أو ، رشدها إلىاالبن الضال أو الضحية الناقمة التي ال تعود و يطانيوالش

صاحبة الثياب القاتمة والعباءات السوداء ، المرأة المتجهمة والغير عصرية 
، المطلقة يةاللحصاحب و، الزي السلفيفي حين يمثل كل من يرتدي . الباهتة

ة الفصحى، كجزء من قناع يلبسه والتحدث بالعربي، وتعابير الوجه المتجهمة
 بالعاميةه ليتحدث سرعان ما يخل، )اخواني بالضرورة(كل إسالمي متشدد 
  .بعد قضاء مصالحه

من هذا الطرح تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على مالمح  انطالقا
يكية األمروالمسلمين في السينما العالمية المتمثلة في السينما  اإلسالمصورة 

معرجين على حضور المرأة المسلمة في ، ) المصرية(ربية والسينما الع
من خالل عينة من األعمال   هوليود أفالماإلعالم الغربي وتموقعها في 

  . السينمائية التي القت رواجا وانتشارا
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  : أهداف الدراسة

إن الهدف الرئيسي الذي تطمح هذه الدراسة الوصول إليه يتمثل أساسا 
عبر الفيلم السينمائي الغربي ) ة(الصورة للمسلم في استخالص وكشف معالم 

  :والعربي وهذا من خالل

  يكيةاألمروالمسلمين في السينما  اإلسالمالتطرق لصورة.  
 تبيان مالمح صورة المرأة المسلمة في اإلعالم الغربي.  
  يكيةاألمرتسليط الضوء على صورة المرأة المسلمة في السينما. 
  لسينما العربيةفي ا) ة(واقع تناول المسلم. 

  :يكيةاألمرالمسلمين في السينما  اإلسالم: المبحث األول

يذكر الجميع الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم التي 
في تلك الفترة شهدت ، بنشرها " يوالندز بوستن "قامت الصحيفة الدينماركية 

التظاهرات  بينوسجلت ردود أفعال ، ية انتفاضة عارمةاإلسالمالشعوب 
إشعال الحرائق فى القنصلية أو ك وأعمال عنفالمقاطعة دعوات السلمية و

أن  الجدير بالذكرالسفارة الدنمركية والنرويجية كما حدث فى لبنان وسوريا، 
فى الغرب ليس بجديد، فقد سعت أجهزة  اإلسالمتشويه صورة العرب و

يم العديد والعديد من تقد إلىيكية منذ أمد طويل األمرو األوروبيةاإلعالم 
السينمائية والتلفزيونية التى تسيء للعرب والمسلمين الذين لم يحركوا  فالماأل

ساكنا لتصحيح هذه المواقف وتغيير الصورة السلبية التى ترسخت فى أذهان 
أن عددا ال يتجاوز  أيضا والجدير بالذكر .يكييناألمرالمواطنين األوروبيين و

ومنهم أحمد  فالمالكتاب العرب قد تصدوا لهذه األأصابع اليد الواحدة من 
والغريب أن معظم ، رأفت بهجت وجاك شاهين وادوارد سعيد وعابدين جبرا

يكية األمرالكتاب الذين هبوا للدفاع عن صورة العرب والمسلمين فى السينما 
ومنهم على سبيل المثال ال الحصر أكبر ، ال ينتمون للدول العربية األوروبيةو

  .وفيليب دود ولورى جودشتين وارثر جونز ودانيال ماندل أحمد

صورة العرب والمسلمين في السينما العالمية يقودنا إن الحديث عن 
الدراسة التي قام بها المؤلف األميركي ذي األصول اللبنانية  إلىبالضرورة 
العرب "والمتخصص في مادة اإلعالم الجماهيري في كتابه  2جاك شاهين
إذ يتناول الكاتب الطريقة  "كيف تشوه هوليوود أمة.. السينمااألشرار في 

التي تستخدمها صناعة السينما األميركية في تشويه صورة العرب والمسلمين 
أن تكون عربياً يعني أن تكون مسلماً "ويقول في كتابه . طوال القرن الماضي

  . اإلسالمويعني أن تكون إرهابي تلك هي الصورة السائدة عن 
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الدراسة التي أجراها وضمنها في كتابه حول صورة العرب وحسب 
بين عامي  فالمفي السينما العالمية التي أنتجت خالل مئة عام، وشملت األ

تقدم صورة سلبية ضد  فالمبالمئة من هذه األ 95، تبين له أن )2004 1896(
بالمئة فقط من هذه  5العرب والمسلمين وتهاجمهم هجوماً عنيفاً، في حين 

كما وضع قائمة من اثني عشر فيلماً ، تقدم صورة محايدة عنهم فالماأل
روبن "التي تتضمن صوراً إيجابية للعرب، ومن بينها فيلم  فالمألفضل األ

، ويصور الفيلم شخصية عربية 1990الذي أنتج عام " أمير اللصوص.. هود
صاحب ، وهو رجل عربي مسلم ال ينقصه البأس أو الشجاعة» عظيم«باسم 

  .ويرافق روبن هود في مغامراته لنصرة الحق، خالق حميدةأ

  :أساطير أرض العرب

  

  

  

  

  

  

كانت  فقد، لم تخلق هوليوود تلك الصور النمطية السلبية عن العرب
االوروبي الذي درسه وحلله ادوارد سعيد في كتابه  قمن صنع االستشرا اوال

بالد  وروبيوناألحين صور الكتاب والرسامون )... االستشراق(الشهير 
، والقصور الفاسدة المنحطة، العرب في صورة الصحاري القاحلة المميتة

 اآلخراما الوجوه فكانت وجوه ذلك ... المكتظة الوسخة والفوضوية األسواقو
وفي كتب المستشرقين صورة العربي ... الكسول الملتحي الوسخ والجهنمي

وصار ... النخاسة أسواقالتاجر المحتال والعاشقات الشبقات والجواري في 
التي لم تعد ترى العربي إال  األوروبيةكل ذلك جزءا من الثقافة الشعبية 

لغات العالم بعد  إلىالكتب ترجمة  أكثر(ليلة وليلة  ألفبواسطة نظارات 
وفي مطلع القرن العشرين نقل المصورون االوروبيون )...الكتاب المقدس
فيلم (صا الفرنسي جورج ميلياس السينما الصامتة وخصو إلىهذه الصورة 

في تصويره للصحراء والحسناوات الراقصات   (1905قصر الليالي العربية 
في حريم الرجل العربي البشع راكب الجمل وحامل الخنجر يقتل به ليسطو 

!!! على قافلة ويغتصب امرأة غيره غير مكتف بالحريم والجواري التي عنده
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الحديثة  األسلحة إليها أضيفصورة وإنما ومنذ ذلك اليوم لم تتغير تلك ال
ومخططات القتل الجهنمية واإلرهاب وخطف واحتجاز الرهائن في طائرات 

ابتدعه مخرجو  أسطوريرض العرب هي خيال أ..او صواريخ لقارات
أما الصحراء ،الصحراء والموسيقى المشئومة: هوليود يحتوي متغيرين هما 

وقصرا يحتوى على ، ة وارض نخيل فهي المكان الخطر الذي توجد به واح
، قبو للتعذيب حيث يجلس الباشا على كرسيه المترف تحيط به نساء الحريم 

لخطف شقراء من الغرب  األخيرلذا يعمد هذا ، وال تعجبه أي امرأة منهن 
في عيون (عندما تزور أرض العرب.وهي ال ترغب في التقرب منه 

حيث األسياد الذين يتأملون " باباعلي "مجموعة  إلىيجب ان تتنبه  )هوليود
وحاملي السيوف ، والراقصات الشرقيات، النساء المرتديات للمالبس الفاضحة

ويشير أمين  .والطائرين على بساط الريح، الطويلة والسحرة والثعابين 

 اإلسالمصوصي علوي في دراسته عن خصائص الصورة النمطية عن 
عالء "فيلم الرسوم المتحركة  إلى 3وباوالمسلمين في الصناعة السينمائية باور

أي بعد بداية حرب  1992شركة والت ديزني في سنة  أنتجتهالذي "4الدين
تجعل من بالد العرب بالدا  الخليج األولى بسنة وضمنته كل المبررات التي

 هذا الفيلم الذيأكبر دليل على العداء الواضح تجاه العرب  إنه،تستحق التدمير
 .ونجاحا منقطع النظير رغم عنصريته الواضحة، مة ضخ إيراداتحقق 
جئت من مكان يقع في أرض :" مقدمته على لسان عالء الدين أغنيةتقول 
إنه ، وقد يقطعون أذنك إذا لم يعجبهم شكلك ، حيث تتجول الجمال ، بعيدة 
كيف يستطيع منتج يمتلك القليل من الذكاء والقليل من " ولكنه وطني...همجي

 وفيتكون بداية فيلم كارتوني موجه لألطفال أغنية كهذه ؟  أناإلحساس 
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فقير تصاحب ابنها أم بلباس وهندام عربي محتشم  يصور العمل أخر مشهد
الصغير  إحساسوبدافع ، التقليدية الشرقية األسواقالصغير في جولة بإحدى 

حيث تمد يدها نحو ، بالجوع تعمد بحركة ال إرادية نحو فواكه معروضة للبيع
دون ان تتوقع ردة فعل البائع الذي استشاط ، البضاعة لمنح صغيرها فاكهة

نظرات  أمام مباشرة ليقوم ببتر يد األم المسكينة، سرقة األمرغضبا واعتبر 
، تأثير مثل هذه المشاهد على الجمهور الغربي نتصوران ولنا صغيرها 

إذا   . لقواعدها والذي حتما سيزداد مقته للعربي الهمجي ولديانته التي يمتثل
، هولييود أفالماستمرارية لنسق حضور العربي في  " عالء الدين" كان فيلم 

شبيهة على  أخرىا أفالمفإن 
مستوى النوعية ربما ستذهب 

كفيلم ، تكريس صور أفظع إلى
كلب الصحراء  :علي بابا" 

، والذي يقدم صورة "المعتوه
تتجاوز شكل  عن العربي ال

 د القاطع الطريق الذي ق
وبطبيعة ، يتورع عن النباح

كان العنوان كافيا في  األمر
مثل هذا النموذج الستشراف طبيعة الخطاب الساخر والعنصري الذي 

 .الكارتون أفالمهذه النوعية من سيحرك مثل 
 :يكيةاألمرمالمح الصورة النمطية على العرب والمسلمين في السينما 

ل اإلعالمية والدعائية انتشارا الوسائ أكثرمن  مما شك فيه ان السينما
بل ويحتل ما ينتجه مساحة كبيرة من ساعات اإلرسال .. بعد التلفزيون 

) أمريكا(ولذا لم يأل الغرب ،  سينمائية أفالمبما يعرض من ،  التلفزيوني
  :وذلك لتحقيق غايتين، الناجعة و جهدا في سبيل استخدام هذه الوسيلة الفعالة

  . لعربية والمسلمةتشويه الصورة ا:األولى

  .5الترويج للفكر الهدام: الثانية
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الوسائل اإلعالمية تكريسا للفكر الهدام الذي  أكثربل لعل السينما هي 
من شأن انتشاره مسخ الشخصية 

وتحقيق الصورة التي ، العربية
وتحويلها ، يرسمها لها الغرب افتراءا

فاإللحاح اإلعالمي ، واقع  إلى
المتكرر ألية بأسلوب المس السريع و

هو من أنجح األساليب ، فكرة 
فلم تكف .اإلعالمية وأسرعها تأثيرا

يكية منها األمرالسينما الغربية و
 بصفة خاصة عن وصف العرب

سواء بصورة  ،ة من الهمج والجهلة بل وإرهابيينالمسلمين بأنهم مجموعو
مشاهد المشاهد الغربي وأحيانا لل إلىمباشرة أو غير مباشرة لتصل أفكارهم 

 فالمسنويا لمئات األ إنتاجهاوذلك من خالل ، العربي أيضا والمسلم 
  .ياإلسالموالتشويه  اإلرهابو المتضمنة العنف والتحريض

  المسلم اإلرهابي فطرة: savior  6 فيلم المنقذ

  

  

  

  

  

  

 أحداثتدور  ،1998 الواليات المتحدة عام أنتجتهاالتي  فالميعتبر أحد هذه األ 
الذي يعمل في و "جوشا"يكي الذي يدعى األمرالبطل شخصية  الفيلم حول

زوجته " جوشا"وعد  .يكية بفرنسااألمربداية الفلم كمسؤول امن في السفارة 
السينما مساءا ولكن اخبارية ترد اليه بقيام مجموعة  إلىوابنه بان يصحبهما 

 أسرتهلترك " جوشا"العمليات االنتحارية فيضطر  بإحدى إرهابية مسلمة
السفارة ينفجر المطعم بمن فيه  إلىوفي طريقة  أخرىلعمله مرة  التوجهو

  .عينيه  أمامابنه و زوجته" جوشا"ويفقد 
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" جوشا"يبين بعد ذلك الفيلم رغبة  
احد  إلىحيث ذهب مباشرة ،  االنتقام في

وقام باغتيال عدد كبير من  ،المساجد
فكان نتيجة فعلته . سجودهم أثناءالمسلمين 

لهروب خارج البالد ليعمل كمرتزق هذه ا
حربه مع الجيش  أثناءفي الجيش الصربي 

هنا يظهر المخرج شدة  ،البوسني المسلم
الكراهية للمسلمين من خالل ممارسات 

الجنود في الجيش الصربي الذي كان  احد
الصربيات الالتي اغتصبهن  إحدىوكان االثنان مسئولين عن " لجوشا"رفيقا 

ا الجندي مصرا على قتل ما في بطنها لالنتقام منها ألنه المسلمون وكان هذ
قتل و تعاطف معها" جوشا"بإرادتها ولكن   فعلت فعلتها هذه أنهاكان يعتقد 

ذهب و األم" جوشا"في بطنها وبعد الوالدة اخذ  ماو األم أنقذو ذالك الجندي
الذين التي انقلبت عليها بسبب والدتها لطفلة من المسلمين  أسرتها إلىبها 

 إنسانيتهتلك المأساة ففرضت عليه  أمامنفسه " جوشا"فوجد .اغتصبوها 
 يذهب بها بعيدا خارج تلك البالد  أنابنتها فأراد و األمان ينقذ تلم  كأمريكي

وقد أظهر هذا الفيلم العربي المسلم باعتباره منتميا بالضرورة 
شرس وهمجي فاقد للجماعات المسلحة العاشقة للدم والعنف كما اعتبرته أنه 

بين أطفال ونساء مسلحين  لديه في عملياته اإلجرامية إذ ال فرق لإلنسانية
خصوصا الغير و المسلمون مغتصبون ألعراض النساء. وغير مسلحين

" المنقذ"  نقل فيلم. إذ يعتبرونهم غنيمة حرب ودينهم يحلل ذلك، مسلمات 
أن امريكا تعطي  رسالة للمشاهد الغربي والعربي على حد سواء مفادها

 أبنائهاالسالم في حين يقابلونها بالعنف واستهداف أرواح ) المسلمة(الشعوب 
  ).واألبرياء في االماكن العامة يكي وابنهاألمرزوجة المسؤول (

 قصة حول فريق من الال، تدور (The Kingdom): 7وفي فيلم المملكة
FBI   2003الرياض عام  للسعودية من اجل التحقيق في تفجيرات إرسالهيتم 

تدور بعدها حرب  "حمزه أبو"يقوده  إرهابيلكن الفريق يتعرض لهجوم 
واألمن  FBI من جهه وفريق ال اإلرهابية" حمزه أبو "شرسة بين جماعة
   .أخرى  السعودي من جهه

يؤكد فيها توجد  أيديولوجيةيحمل رسالة " المملكة" إن مضمون فيلم 
للمسلمين حيث عرض المخرج في العديد من  يكية في كراهيتهااألمرالسينما 
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المشاهد صورا مشوهة للمسلمين كما يعكس هذا الفيلم توجه الواليات المتحدة 
   :يلي ما إلىحيث تتطرق . 8يكية والعالم الغربي ككل نحو المسلميناألمر

  ية لألطفال اإلسالمالتنشئة
حين قدم أطفال المسلمين 
وهم ينشئون على العنف 

اهية أمريكا والحقد وكر
يكي وأنهم األمروالشعب 

 إلىينقلون هذا اإلرث 
فكون أن المسلمين ، أبنائهم 

متوحشون وإرهابيون وأن 
العنف جزء من تكوينهم 

النفسي والفكري والعقائدي يدخل كل ذلك في سياق نقل جل هذه القيم 
يستهدفون و وترسيخها في نفوس أبنائهم الذين هم إرهابيون في المستقبل

  .أمريكايع وشعب مشار
  ية اإلسالمي وتعاليمه والثقافة اإلسالمالفيلم اجهل ما يكون بالدين ،

وندرك ذلك من خالل عدة مشاهد فمثال تصوير صالة 
لم تكن متقنة وكذلك اإلدعاء في هذا الفيلم بأنه يحرم ) الحرس(المسلمين

وهي ، تمام لمس جثة المسلم لغير المسلم حتى ألغراض الطب الشرعي
  .الة على مدى تخلف ورجعية المسلمين وبدائيتهمرس
  ي كل مرة ترسيخه من خالل تصورا تسعى هوليود ف أيضاطرح الفيلم

يعدم قدرة العرب والمسلمين على حل قضاياهم  األمرويتعلق ، أعمالها
 إلىولذلك فهم في حاجة ماسة ، ومشاكلهم وكل الصعوبات التي تواجههم

صاحب المهمات الصعبة والصفات  ضاألبييكي األمرمساعدة الرجل 
 . النبيلة

 :مكفيل األخرى فالموهذا ما برز بشكل واضح وجلي في العديد من األ
 أن أميركاحيث تبدأ قصة الفيلم حينما تعلم :  Armageddon 9"أرمجيدون"

أت بالفعل الكرات النارية وبد األرضهنالك نيزك سوف يهبط على سطح 
 بعدها حالة الطوارئ وبدأت في وضع أميركا أعلنت، "منهاتن"تتساقط على 

وضع قنبلة نووية  إلىلمحاولة التخلص من هذا النيزك وبالفعل اهتدوا  خطة
" هاري"بطل الفلم  إلى األمر" نازا" وأوكلت وكالة، داخله على عمق محدد 

يكي للعالم واإلنسانية األمرب الرئيس ويخط، الذي يعمل في مجال الحفر
ورد  هذا اليوم هو الذي أنيذكر في خطابه و جمعاء خطابا تدمع له العيون

هنا يظهر الفيلم العرب منتظرين  .ذكره في الكتاب المقدس حيث نهاية العالم
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وبعد  تخلص العالم من خطر هذا النيزكو يكية التي ستخلصهماألمرالعناية 
 إليهيواجهون الكثير من الصعاب في طريقهم  سطحه ىإل الحفارون وصول

فرحة  أخيرايكي الذي انقض العالم وتتصاعد األمرونرى مشاهد من تضحية 
  . تخليص العالمو في تخليصهم أمريكاالعرب بنجاح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفاسق الشهوانيو العربي المضحك
على الرغم من تعدد الموضوعات التي تعاملت معها السينما     

إال أنها في معظمها ، حول الشخصية العربية والمسلمة  األوروبيةاألميركية و
، جاهلة، حاولت ترسيخ الفكرة السائدة عن العرب على أنهم شعوب قبلية

والهدف التجاري لم يكن وحده ، تهوى النساء والمال، متعصبة ومتخلفة
ة ومحاولة إنما الدوافع األيديولوجية والسياسي، السبب وراء هذا التشويه
ولعل ، لترسيخ المالمح الشائعة عن العرب فالماستغالل نجاح بعض األ

الشكل األول لما ظهر عليه العربي على الشاشة هو لون األمير البدوي الذي 
ينطلق على ظهر فرسه في الصحراء طوالً وعرضاً، وتهيم به الفتيات وقد 

" اهد الغربي كفيلم كثيرة ورثها المش أعمالبرزت هذه الصورة النمطية في 
happy hooker coes to washington " إلىبائعة الهوى السعيدة تذهب 

يشير بشكل مسيئ ، هذا الفيلم الذي رصد حياة بائعة يهوى ، عام " واشنطن
   .ييكين انفسهماألمركيف يغرق العربي في الجنس بشكل غريب يدهش  للغاية

الذي " جيمي فار" يكيراألمالممثل  إلىويشير جاك شاهين في دراسته 
حيث قد م ) من وجهة نظرهم(يبرع في كل مرة في تجسيد صورة العربي 

حيث كل الصور النمطية موجودة ، cannonball run 2فيلم ... في عام 
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وبطبيعة الحال فهو ، أثرياء جدا لكنهم ال يعرفون قيمة المال، ومتوفرة فيه
  .يكياتاألمرشهواني جدا وفاسق ومهووس بالنساء 

جوهرة "وفي فيلم 
 jewel of the "النيل

nile10 : يخضح الشيخ
" كاتلينتون"الشقراء ، عمر
يقنعها لترحل معه  كي

ثم " مصر" ألرض العرب
وفي فيلم  ،يسجنها هناك

ال تقل ال " جيمس بوند"
 "never say never"11ابدا 

يحكي الفلم عن البطل 
و الذي ،ن العظمة المصاب بجنو األعمالالذي يالقي رجل " جيمس بوند"

الفيلم يأخذ  أحداثوفي ، حصل على عدة صواريخ نووية إلخضاع العالم له 
يعطيها ألحد العرب والذي و "جيمس بوند"هذا إحدى عشيقات  األعمالرجل 

وفي مشهد يشبه البدائية وعصور ، كجارية  آخرينلعرب  اآلخريبيعها هو 
يكي األمريتمكن البطل  في ذات الوقت ،العبيد يقف العرب لكي يشتروها 

بعد أن  هاذمن التخلص من قيوده فيقوم بإنقا "جيمس بوند "النظيف  األبيض
وينهي العالم من ، يقتلهم جميعاو يقضي على كل العرب الذين أسروا عشيقته

   .شرورهم كالعادة

  :صورة المرأة المسلمة في اإلعالم الغربي: المبحث الثاني

عات المثارة حولها مادة خصبة في ضحت المرأة المسلمة والموضوأ
صحافة اإلعالم الغربي وأضحت الموضوعات التي تثار حولها كلها تصب 
في بوتقة واحدة وهي محاولة إثارة قضايا المرأة دوما إلعطاء انطباع بظلم 
للمرأة المسلمة ومطالبة دائمة برفع وصاية الدين عنها وتكريس النموذج 

ويأتي الهجوم  .قياس المرأة المسلمة عليهمالغربي للمرأة وجعله األساس ل
 اإلسالمعلى الصورة العامة للمرأة المسلمة كجزء ال يتجزأ من الهجوم على 

كله تحت مسميات العولمة واالنفتاح والحداثة وغيرها وبهذا تعتبر المرأة 
  .المسلمة الوسيلة األهم في حربهم ضد كل ما هو إسالمي

أهم مصادر التصور الغربي عن  المدرسة االستشراقيةلقد شكلت 
وبخاصة المستشرقين الرحالة الذين زاروا البالد العربية ، المرأة المسلمة
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تركيا  إلىيصف رحلته ، فقد ورد عن بعض الكتاب الفرنسيين، يةاإلسالمو
ويجذب الرحالة من بين كل هذه األنحاء التي يتألف منها « :المسلمة قائال

د فينتظر المشتري بأروقة مروسة، رجاال ونساء، البازار سوق النخاسة والعبي
جانب العبيد الصغار األحباش النحاف والنحاسي  إلىويمكنك أن ترى فيه 

اللون، ونساء الحريم المبعوثات هناك عقابا لهن من قبل أسيادهن على 
كبريائهن، فيشتري األتراك من باب اإلحسان عبيدا مسنين مرضاة هللا، بينما 

، تسيات بالبياض غير مباليات يحاورن زنجيات ضاحكاتالشركسيات المك
 "12وال يكلف شراؤهن غالبا

استطاع ، ومن خالل التراث االستشراقي الكبير عن المرأة المسلمة
، لتشويه صورة المرأة )ألف ليلة وليلة(اإلعالم الغربي أن يستغل حكايات 

مستقيا ، هواتوحبائل الش، بأنها تجسد كيد النساء ومصائد الرجال، الشرقية
حيث وصفها المستشرقون ، بطلة الحكاية) شهر زاد(ذلك من خالل شخصية 

وفي ، بأنها كانت شخصية تجمع ما بين الطيبة والجاذبية والزكاء والورع
طرق النساء الماكره في الخداع  أخرىالمقابل أنها تصف للملك في قصة بعد 

 13.لتناقض في الشخصيةالذهول من خالل ا إلىالذي يدعو  األمر، والغواية
اإلعالم الغربي هذه الحكايات والقصص التي يرويها المستشرقون  فيصيغ

برؤية جديدة ، يةاإلسالموالتي تصف جزءا من عصر انحطاط األمة ، في كتبهم
والتي يفسرها الفكر الغربي بأنها الصورة العامة ، تحمل نفس المضامين السابقة

يحاكم التاريخ الطويل المسلمين بهذه الفترات واإلسالم، للحياة االجتماعية في 
 .ية بالضعف والوهناإلسالمالتي أصيبت فيها األمة 

أنه ال يستمد ، ومما يؤخذ على اإلعالم الغربي في تصوراته للحقائق
نجده يقع ، ولذا، التي حدث فيها الشيء، تفسيره من أهمية للحظة التاريخية

ب فكرة خاطئة عن المسلمين في كثير من المغالطات التي تكون سببّا لترس
وهذا ، ياإلسالممن ذلك تفسيره لكثرة اإلماء في المجتمع ، في العقل الغربي

، وهذا غير صحيح، الجنس إلىداللة على أنّ المرأة المسلمة شهوانية وميالة 
طور  إلىانتقلت المرأة المسلمة ، يةاإلسالمألن مع اتساع حركة الفتوحات 

جعل الكثيرين ينغمسون في اللذات ، فقد جلبت الفتوحات ثراء ماديا، جديد
الذي صنع بدوره فئة من النساء امتهن مهنة اإلغراء وطرائق ، والترف

، مما جعل هذا الواقع ينعكس أحداثه وتأثراته على آداب وفنون األمة، الفتن
  ،14في تحرير المرأة اإلسالموطمس معالم فلسفة 

الباحثة الصورة النمطية وتمثيلها للواقع تشير  وعن مدى مصداقية هذه
رئيسة هيئة األبحـاث لحقوق المرأة المسلمة في مقال مطول " أرزو ميرالي"
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أصبحت المرأة المسلمة بالنسبة : "حيث تقول GUARDINمنشور في صحيفة 
واستشهدت ببعض " للصحافيات الغربيات نموذج التخـلف ونموذج االضطهاد

وتؤكد أن هذه ، ات وهجومهن المكثف على المرأة المسلمةالكـاتبات الغربي
الهجمة تتسم بالمبالغة والطـرح المـتشدد الذي يفـتقد الموضوعية بتصويره 

إن المرأة : "وتستطرد بقولها، ياإلسالمتلك المـرأة ضحية لما يسمى باإلرهاب 
 المسلمة في نظر هؤالء الصحـفيين يجب أن تخلّص من هذا الـدين وعندما

، "قدميها إلىتتخلص منه فسوف تتخلص من الحجاب الذي يغطيها من رأسها 
وتختتم الباحثة مقالها بتقرير أن هذا الهجــوم من قبل الغرب في اإلعالم على 
المرأة المسلمة غير مبرر، وذلك كون المرأة الغربية تعاني الكثير من 

مشاكل المرأة الغربية المشكالت، وتتساءل لماذا ال توجه األقالم الغربية لحل 
 ؟15المرأة المسلمة إلىبدالً من توجيه النقد والهجوم 

ومن خالل المعطيات السابقة التي أوردتها هذه الباحثة، حيث تجسد 
المعايير التي ينطلق  بكل وضوح عدم المصداقية والنمطية، يمكن استنتاج

  :منها هذا اإلعالم في تناوله لقضـايا المـرأة المسلمة، وهي 

  رفع وصاية الدين عن المرأة إلىالدعوة : المعيار األول

ي اإلسالمظهر ذلك بقوة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر فجعلوا الدين  
طريق تقدم المرأة ثم ذكرت الكاتبة شواهد كثيرة جدا رصدتها  أمامهو حجر العثرة 

  عن وسائل اإلعالم الغربية 

  قضايا المرأة المسلمة عدم الموضوعية في عرض: المعيار الثاني

حقيقة دائمة حول التحقيقات والمقاالت حول المرأة في العالم الغربي ال تزيد 
ثم ذكرت الكاتبة الشواهد ، ية اإلسالمعن التركيز على التبعية الثقافية ومحاربة القيم 

   على هذا المعيار من القنوات التليفزيونية والمقاالت والتغطيات اإلخبارية

  أسلوب االحتقار والنظرة الدونية: لثالثالمعيار ا

فرصدت الكاتبة عدة مظاهر الحتقار كل ملتزمة بدين اهللا واحتقار مماثل  
ية المحافظة كإطالق األلقاب المسيئة كوصف صحيفة نيويورك تايمز اإلسالمللقيم 

وتسميته ، ياإلسالمالدائم النساء السعوديات باألشباح السوداء نظرا للبسهن الحجاب 
وإظهار صورة العربي دوما بإطالق ألفاظ كادت أن ، دوما باالمتهان لكرامة المرأة

" تكون هي المرادف اللغوي لكلمة العربي وخاصة في القواميس مثل قاموس 
MARRIAM- WABSTAR  " إنسان عاطل ال "الذي يعرف كلمة عربي بأنه

العرب بحذف  وعندما طالب" هدف له وهو مساوم ونصاب وتاجر ال يمتلك ضميرا
  .هذا التعريف من القاموس كما حدث مع اليهود رفضت إدارة دار النشر ذلك 
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  .16تكريس النموذج الغربي للمرأة وانه النموذج الذي يحتكم إليه: المعيار الرابع

هذا المعيار هو النتيجة للمعايير الثالثة السابقة إذ انه يعتبر انه وفقا لمعاييره 
ن لدى المسلمات إنهن يتطلعن للنموذج الغربي ويعتبرنه السابقة فالبد وان يكو

النموذج األمل والطموح الذي يسعين للوصول له وهذا مناف للحقيقة تماما رغم 
وجود العشرات بل المئات من اللقاءات مع المسلمات الالتي يخبرنهم بان هذا 

يرين فيه  النموذج الغربي مرفوض عند المسلمة وأنهن سعيدات بارتداء الحجاب وال
لكن هؤالء الغربيين يحاولون دوما إبراز ، أدنى مهانة بل يعتبرنه تكريما

التصريحات واللقاءات مع من فتنت بهم ويقدمونها على أنها هي ممثلة المسلمات 
  .حتى لو كانت شاذة عن المسلمات في أفكارها ومبادئها وتصرفاتها

  كر الحركة النسوية الغربيةالمرجعية المستمدة من منهجية وف: المعيار الخامس

للمنتميات للحركة النسوية تجدهن  أفالمفبتحليل مضمون لما تبثه القنوات من 
جميعا يشتركن في دفع األجندة النسوية الغربية للقضاء على الحجاب وتغيير قوانين 

ي وربط مسالة حصول المرأة على حقوقها بضرورة اإلسالماألحوال الشخصية 
هي ذات األجندة التي تعمل عليها منهجية وفكر الحركة الصراع مع الرجل و

  .النسوية الغربية تماما

  ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الواحدة: المعيار السادس

هو اخطر المعايير على اإلطالق في معاملة المرأة المسلمة خاصة 
ترى فيمكن في ذات القضية الواحدة ، عامة في اإلعالم الغربي اإلسالمو

تكريما واحتراما وتقديرا بل وتقديسا لصاحبة فعل في حين ترى استنكارا 
وإهانة وتجريحا لصاحبة نفس الفعل والسبب في اختالف صاحبة الفعل 

فيمكن للراهبة في الدير أن تغطي جسدها كله ، وعقيدتها أو أيدلوجيتها
بها إذا فتحظى باالحترام والتقدير في حين تهاجم المسلمة وتحقر ويستهان 

وهذا في قضية االهتمام باألسرة وتربية ، ارتدت نفس النمط من المالبس
  .17األوالد وكذلك قضية إطالق اللحية وغير ذلك من القضايا
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  :صورة المرأة في السينما الغربية

 بالعديد أدت الغربية السينما في المرأة صورة إليها آلت التي الوضعية إن
 من وهذا الصورة ذههب قرب عن االهتمام إلى منهم النساء وخاصة النقاد من

  . واإليديولوجية الثقافية أبعادها وإبراز تحليلها خالل

 Molly Haskell ) هاسكل مولي : من كل اهب قامت التي الدراسات وتعد
 من ( Marjorie Rosen ) روزن مارجوري ( Joan Mellen) ميلن جوانو(

 يكيةاألمرالسينما  خالل من رأةالم موضوع على ركزت التي الدراسات أبرز
 شامل تحليل عن عبارة روزنو هاسكل من كل دراسة كانت لقد ،18واألوربية

 فترة العشرينات وخاصة السينما تاريخ عبر مرت التي النسوية الشخصيات لكل
 المعاصرة السينما حول مركزة فكانت ميلن دراسة أما، الماضي القرن من

 منذ تضاؤال عرفت عامة بصفة المرأة صورة ن أ األعمال هذه أكدت.
 السينما ألن وهذا تقدما تعرف لم للنساء السينمائي التقديم ففكرة، األربعينات

 تعارض فالسينما، تحليلية بروح ال سطحية بصفة المرأة وضعية مشكل أثارت
في  مشاركتها دائرة اتساع في المتمثلة تمعلمجا داخل للمرأة المتنامية القوة
 وكذا المستقلة القوية المتطورة المرأة شخصية ن أ نجد حيث نتاجيةاإل الحياة

 - فالدراسات، المعاصرة فالماأل في كلها غائبة العاملة المرأة شخصية
 في ن أدوارها أ هو حاليا تواجهه الذي الخطر ن أ تؤكد - سابقا المذكورة

 ريزيةالغ المعاني ضمن مصنفة أصبحت فالمرأة، الالمعنى في آخذة فالماأل
 .منعدمة شبه فهي لشخصيتها األخرىاألبعاد  أما والجنسية

 في النسائية الصورة تضاؤل ن إ : السياق هذا في هاسكل تقول حيث
 المرأة حرية تقدم فالسينما، الرجالية القدرة تمجيد خالل من يتجلى السينما

 ورالد فيها للمرأة تكون التي فالماأل في حتى وانحطاطها إفسادها خالل من
 استعملت وبالتالي فالماأل لهذه األساسي الموضوع هو الحب يبقى الرئيسي

 الذي السينما هذه جمهور واستعادة لجلب كطعم يكيةاألمر السينما في المرأة
، مشاهديها من كبير عدد كسب على عمل الذي التلفزيون بظهور ضيعته
  ) 19" ذكوري تجاري مستقبلي كتطلع قدمت فالمرأة

 األربعينات فترة بعكس منقوص كانسان المرأة تقدم المعاصرة السينما إن
 التي واألزمة الحرب فترة أي، للمرأة وازدهار رقي كثراأل بالفترة توصف التي

 على أو الرجال عن بعيدا للعيش جديد أسلوب عن البحث إلى النساء أجبرت
 مستقالت نساء الشاشة على تبرز ال العصرية فالسينما، معهم بالمساواة األقل
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 إن . الخ …راض غير، األفكار مبعثر، موجود غير كانسان مقدمة المرأة بل
 غير الجنسية الحرية ن أ هي تنقلها أن المعاصرة السينما أرادت التي الرسالة
 طريق عن القيد هذا من جرداتمالنساء  تترك السينما فهذه، بالزواج مرتبطة
 بالتالي، راضيات غير هن ولكن الجنسي المستوى على متحررات نساء عرض
 نفسه الوقت وفي العصريات للنساء الجديد األخالقي الوعي استخدام تحاول
 المؤسسة هي األخيرة هذه باعتبار وعائلتها بين المرأة المرسخة القيم تبرز

 سابقا االشتراكية تمعاتلمجفي ا فعال مطبق كان ما وهذا القاعدية االجتماعية
في  المرأة إظهار في استمرت الدولة طرف من راقبةالم السينما نأ نجد حيث
 نساء حول أفالم فإخراج لها، االضطهادي الوصف خالل من تبعية حالة

 الكفاح في المرأة مشاركة فالماأل هذه عندما أظهرت أكثر تجلى متحررات
 . لها الشخصيةو النفسية، االجتماعية الحرية بين التفريق دون االجتماعي

 في يمنانهت للمرأة صورتان هناك ميلن جوان قدمتها تيال الدراسة حسب
 والمرأة خارجي هو ما كل من المحمية المترل في المرأة : المعاصرة السينما

 عنها تنازلت المترل المنسية مدبرة صورة ن أ الباحثة تؤكد، جنسيا المتحررة
 نجد حيث تحررا كثراأل المرأة صورة مقابل فشيئا شيئا عنها وتخلت السينما

 كالضحية مقولبة صورة في المرأة تقديم في مستمرة وأوربية أمريكية أفالم عدة
 اهتمؤسسا إلى ينسب ما نادرا ثقافة فخ في الموضوعة، القلقة، السلبية

 التي فالماأل هذه وتخلفها، المرأة شخصية اضطراب في السبب اهنأ االجتماعية
 بميزات يتعلق بأنه توحي عالواق في للمرأة الحقيقية الشخصية من تقترب لم

  . نفسها المرأة لطبيعة مالزمة

  :يكيةاألمرصورة المرأة المسلمة في السينما : المبحث الثالث
  إرهابية ومتشبعة بالعنف :المسلمة المرأة

في الواليات المتحدة « : “  االستشراق إلدوارد سعيد” جاء في كتاب 
، غير أنها تحمل قيمة سلبية، يحتل العربي المسلم مكانة بارزة في اإلعالم

أو يقدم كعقبة ، فهو مخرب يقاوم وجود إسرائيل والغرب في الشرق األوسط
، والتي تعتبر امتداداً حضارياً للغرب، م1948أمكن تجاوزها لخلق إسرائيل 

والتلفاز إما بالفسق أو بالغدر والخديعة المتعطشة  فالمويرتبط العربي في األ
قديراً دون شك على المكيدة ، ا طاقة جنسية مفرطةذ، ويظهر منحالً. للدم 

راكب ، تاجر رقيق، منحط، خؤون، سادي - جوهرياً  - البارعة المراوغة لكنه 
هذه القيم ال تختلف كثيرا عن تلك .» 20متعدد الظالل ، وغد، صداف، جمال

هذه األخيرة هي  أنفعلى الرغم من ، المسلمة  للمرأةالتي تصورها هوليود 
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هناك تجاهل تام  أنإال ، أة المعة وذكية وتبرع في مجاالت عدة اآلن امر
منذ بداية تاريخ  فقد رافق الغرب، يكية األمرلذلك على الشاشة الفضية 

هوليود صورة المرأة الشرقية المثيرة البارعة في الرقص واإلثارة مستوحين 
بذلك من المكان الذي يحيط بالمرأة 
العربية ذلك المكان الغريب 

لكن في ، لغامض والمليء بالشغفوا
األعوام الحديثة تغيرت هذه الصورة 
تغيرا كبيرا فالمرأة العربية المسلمة 

إمراة إرهابية  إنهاتصور على 
وشخصية همجية شريرة وعنيفة 
تحب سفك الدماء واستهداف أرواح 

يكيين الذين األمراألبرياء خاصة 
 Black Sunday 21"د األسوداألح"كما في فيلم  تكن لهم عداءا وكرها شديدا

 80الذي قدم المرأة الفلسطينية كإرهابية مهمتها قتل  1977،الصادر عام ، مثالً
ألف متفرج في ملعب رياضي بميامي، وهو تحوير خطير جعل الفلسطينيين 

تماسك الشعب  أويكي وكأنهم يستهدفون وحدة األمريقدمون للرأي العام 
د نفهم منها منطقيا التماهي المطلق ما بين ق إيديولوجياوهي ، يكي نفسهاألمر
 deathوهي نفس الصورة التي التي قدمت في فيلم  .االسرائيليو يكياألمر

beafore dishonor  " حيث تترأس امرأة ، 1978الموت قبل العار عام
فلسطينية جماعة إرهابية إسالمية تقتل العائالت اإلسرائيلية وكل من يعترض 

  .طريقها بدم بارد
 "فالمكانت هذه األإذا 

 لمرأةاستمرارية لنسق حضور ا
ا أفالمفإن ، هولييود أفالمفي 
شبيهة على مستوى النوعية  أخرى

تكريس صور  إلىربما ستذهب 
 كال:للعربية المسلمة كفيلم أفظع

 Not Without    My"22بدون إبنتي
Daughter"  احداثه  الفيلم تدور

إيران  إلىإبنتها و الطبيب اإليرانىأمريكية سافرت مع زوجها  حول زوجة
 . منتصف الثمانينيات لزيارة عائلته
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نقض الزوج وتبدأ العقدة حين 
أنهم لن ب القرآن الكريمعلى لقسمه 

يمكثوا فى إيران سوى أسبوعين 
عدم و به يعلن لهم البقاء لألبد جئواليفا

عودتهم ثانية رغم أنه عاش فى 
 الواليات المتحدة عشرين عاما

و مع .يكية األمرسب الجنسيه أكتو
يكية التى عاشت بها األمرالثقافة 

مع االختالف و الزوجه طوال حياتها
ج الشاسع الذى وجدته فى موطن الزو

يعمد الفيلم للمقارنة بين الحرية 
الرجعية الذي يميز و واألمان والحضارة التي تتمتع بها أمريكا وبين التخلف

حيث قطعان الخرفان تزاحم المسافرين في . ية اإلسالمإيران كنموذج الدول 
أما ، والجو الملوث، والشوارع الشديدة االتساخ والمليئة بالقمامة، المطار

البدائيات البعيدات عن ، نسائها فهن تلك المتشحات بالسواد كثيرات التذمر
اما الفكرة المالزمة للمسلمة هي عنفها وتربيتها ، اللباقة والحضارة واألنوثة

وهذا ما برز كثيرا في ، العنف في ابسط المواقفو خدام السالحعلى است
أهمه مشهد والدة الطبيب  من مشهد أكثرالفيلم وحاولت هوليود ادراجه في 

وهي تنزل من السيارة بسرعة حاملة رشاش باتجاه زوجة ابنها  اإليراني
 المرأةن إ، يكية لمجرد انها علمت أنها ال تغطي شعر رأسها بالكامل األمر

رديف لكل  من خالل هذا العمل هي يكيةاألمرفي تصور السينما  المسلمة
والغيرة من ، التسلط ، العنف  والكبت الجنسي،، البالدة والغباء، معاني العجز

فقد عمدت هوليود  23األميرة والبحار"في فيلم  أما. المرأة الشقراء الغربية
أميرة شابة من  لقصةلإلساءة للشخصيات العربية النسائية من خالل سردها 

أحد الجنود  على مملكة البحرين تتعرف بطريقة عشوائية من خالل الهاتف
وبشكل عشوائي تطلب األميرة  .في البحرين  يكياألمربمعسكر للجيش 

 أنفتخبره ان اسمها مريم وتريد  همفيرد عليها أحد.. 177الغرفة رقم 

لى الرغم من إلتزام وع..وعلي الفور يضرب لها موعد اللقاء.. تتحدث معه
مريم وهي تكسر كل المبادئ  األميرةية يصور الفيلم اإلسالمعائلتها بالتعاليم 

الدينية لعدم جدواها ولتضيقها عليها حيث تسعى جاهدة لربط عالقة مع 
ليجمع الفيلم أن  ،يكي وتتزوج منه على الرغم من انه مسيحي األمرالجندي 

وتقابلهم في .. وتضرب لهم المواعيد تطارد الرجالالمسلمة امرأة جريئة 
  .االشوارع والمناطق النائية ودور السينم
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ي فهي اإلسالمغير مقتنعة بما جاء في الدين  أيضاالمرأة المسلمة 
قيامها بما و وتنافق محيطها من أهل وعشيرة لضمان حريتها، مرغمة عليه 

عب القمار تلمريم وهي  األميرةيشعرها بالحرية والسعادة وهذا حين صور 
ان . في حين يرفض زوجها المسيحي وهو من المورمن "الس فيجاس"في 

  .يلمس آلة القمار الن دينه يمنعه من هذا

  
 : الهوامش

                                                             
    بیروت - مؤسسة األبحاث العربیة  - ترجمة كمال أبو دیب “ االستشراق ” : إدوارد  ،سعید _ 1
ودّرسھ في جامعة جنوبي إیلینوي  اإلعالمدرس . ولد في مدینة كلیرتون، والیة بنسلفانیا، ألب وأم لبنانیین_ 2

والى جانب تألّیفھ . اإلعالمیة األعماللیصبح خبیرا ثقة في نقد  اإلعالميوشق لنفسھ مكانا ممیزا في النقد 
  .افالما وثائقیة عن الحرب النوویة أنتجكتبا في النقد، 

، خصائص الصورة النمطیة عن اإلسالم والمسلمین في الصناعة السینمائیة بأوربا: أمین صوصي علوي_ 3
، ایسیسكو، منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة، أفالم الرسوم المتحركة بفرنسا نموذجا
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  دراسة ميدانية على عينة من شباب مستخدمي الفايسبوك

  
3 

3 
    :الملخص

ية وثورة حقيقية أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في اآلونة األخيرة نقلة نوع
في عالم االتصال حيث انتشرت شبكة األنترنت في كافة أنحاء العالم، ومهدت الطريق 
لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء واألفكار حيث ساهم هذا التطور في 
إيجاد مفهوم جديد لإلعالم الذي أطلق عليه باإلعالم الجديد الذي يشمل الشبكات 

االفتراضية، والمدونات، والمنتديات اإللكترونية وغيرها من األشكال االجتماعية 
  .واألنواع المتعددة

ومن هذا المنطلق فإن هذه المداخلة تحاول أن تبرز الدور الذي تلعبه مواقع 
التواصل االجتماعي وباألخص موقع الفايسبوك الذي استحوذ على عقول الكثير من 

اإلساءة التي تعرض لها الدين اإلسالمي  الشباب الجزائري خاصة  مع انتشار
صلى اهللا عليه وسلم وهو األمر الذي زاد  من أهمية  والرسومات المسيئة للنبي الكريم

هذه الوسيلة خاصة مع انتشار الكثير من الحمالت الدينية مثل حملة كلمني فجرا وحملة 
لمين وتهدف نصرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم التي تسوق لصورة اإلسالم والمس

بدورها إلى توعية الشباب المسلم من الوقوع في الرذيلة االفتراضية التي دمرت مستقبل 
  .كثير منهم، والتي سرعان ما يقعون فريسة لها

Résumé: 
Développements technologiques modernes dans le récent changement de 

paradigme et une véritable révolution dans le monde de contact où l’Internet a se 
propager dans le monde entier et ouvert la voie à toutes les communautés de 
convergence et échange de vues et d’idées afin que cette évolution a contribué à la 
création d’un nouveau concept pour les médias aux nouveaux médias, qui 
comprend des réseaux sociaux, blogs, forums et autres formats et plusieurs 
espèces. 

   Par conséquent, cette intervention est en train de mettre en évidence le 
rôle joué par les sites de réseautage social, en particulier site de Facebook qui a 
attiré de nombreux jeunes gens, surtout avec la multiplication des Algériens abus 
subis par la religion musulmane et des graphiques du Saint Prophète (SAS) qui a 
augmenté l’importance de ce média, surtout avec la propagation de nombreuses 
campagnes religieuses comme champion campagne déplacé vers le prophète que 
shopping pour l’Islam et les musulmans et qui vise à sensibiliser les jeunes De 
tomber dans le défaut enfers détruit l’avenir d’un grand nombre d'entre eux, qui 
bientôt être la proie de lui. 
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      : مقدمة

نقلة نوعية وثورة القرن العشرين أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في 
حقيقية في عالم االتصال حيث انتشرت شبكة األنترنت في كافة أنحاء العالم، 
وربطت أجزاء هذا العالم المترامية بفضائها الواسع ومهدت الطريق لكافة 

وقد ساهمت التطورات ،واألفكار  المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء
المتالحقة في شبكة اإلنترنت في إيجاد شكل جديد من اإلعالم، تعددت مسمياته 

أو اإلعالم  لدى المهتمين والمختصين اإلعالميين، الذي أطلقوا عليه اإلعالم الجديد
، والمدونات، والمنتديات كل من مواقع التواصل االجتماعي الذي يشمل البديل 
  .رونية والمجموعات البريدية، وغيرها من األشكال واألنواع المتعددةاإللكت

سهولة وعلى هذا األساس أصبح لإلسالم مكانة هامة يحظى بها في ظل 
التواصل بسبب ظهور التقنيات الحديثة التي مكَّنت الدعاة من التواصل مع البالد 

في نشر الدعوة نجد أن هذه الوسائل أصبحت تُستخدم وبفاعلية غير المسلمة 
مبادئ، وقيم، وموقف اإلسالم من القضايا المطروحة على  اإلسالمية لشرح

  .الساحة في مختلف المجاالت

مواقع التواصل االجتماعي وبخاصة ومن هذا المنطلق نجد أن 
األمر كثير من الناس وبخاصة الشباب منهم، الاستحوذت على عقول » كالفايسبو«

الوسيلة الغتنامها في الدعوة اإلسالمية، من  صوب هذهالذي جعلهم يتجهون 
خالل دعوة غير المسلمين لإلسالم وتعريفهم به، ودعوة الشباب المسلم للتمسك 

  .إلى ما ال يرضي اهللا عز وجل ويخالف ديننا اإلسالميبدينه وعدم الولوج 

  وتساؤالتهاإشكالية الدراسة : أوال

لمحاربة األفكار باتت مواقع التواصل االجتماعي منصة متقدمة 
المتطرفة، ال سيما الدينية المنتشرة في العالم اإلسالمي، إذا أصبحنا 

العديد من الصفحات التي تتصدى  الفايسبوك نشاهد اليوم على موقع
للتجاوزات الدينية المتداولة يومياً بدءاً بالفتاوى الغريبة وصوالً إلى 

" اإلسالموفوبيا"اسم األفكار الزائفة عن اإلسالم التي تلفق وتلصق ب
وتنشر عبر هذا الفضاء االفتراضي، إال أن مصطلح اإلسالموفوبيا تم 
استخدامه إلدانة مشاعر الكراهية والخوف والحكم المسبق الموجه ضد 
اإلسالم والمسلمين، برغم من استخدام هذا المصطلح على نطاق واسع 

باحثين المهتمين حالياً، إال أنه تعرض للكثير من االنتقادات من طرف ال
، أما العنصريةبأنها شكل من أشكال " اإلسالموفوبيا"فالبعض يرى أن 

البعض األخر اعتبروها ظاهرة مصاحبة لتزايد عدد المهاجرين 
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، وربطها البعض واالتحاد األوروبي الواليات المتحدةالمسلمين في 
  .سبتمبر 11بأحداث اآلخر 

ومن هذا المنطلق فإن العديد من الدراسات واألبحاث تشير إلى أن 
هناك ارتباط وثيق بين استخدام هذه المواقع وبين ما تطرحه ويتم تداوله فيها 
،وبين انجذاب الشباب المسلم لها وأيضا في حجم الحرية التي يعيشها الشباب 

صل مع جميع األشخاص في التعبير عن آرائهم وكتابة ما يريدون والتوا
غير أن االستخدام غير منضبط ونشر صور ومقاطع مخالفة  ،بدون قيود

لألعراف االجتماعية والقواعد الدينية تؤدي  إلى تنامي الدعوات بإطالق 
فتاوى دينية تحظر استخدام تلك المواقع أو على األقل تضع ضوابط تقنن 

ها، وتزايد الجدل حول استخدامها بعد أن بات من المستحيل حظر استخدام
إمكانية تأثير تلك الفتاوى من عدمه على الشباب حيث يستخدم هؤالء الشباب 
مواقع التواصل االجتماعي في المقام األول للتحرر من السلطة السياسية 

 واالجتماعية وحتى الدينية على حد سواء
إن هذه الدراسة تحاول أن تطرح لمرة واحدة كل األسئلة التي ثارت 

الفترة األخيرة بشأن الجوانب السلبية التي قد تشكلها على قيم مجتمعاتنا  في
العربية اإلسالمية وأن هناك تخوفاً مما قد يسوق للشباب المسلم من قيم 
وأفكار غير مقبولة دينياً واجتماعياً، مثل العالقات العاطفية بين الجنسين، 

عن  األرحام، والتخليباإلضافة إلى عالقتهم بأسرتهم وأقاربهم وقطع صلة 
بعض القيم كالصدق واألمانة والوقوع في الرذيلة االفتراضية ومن هذا 

  : المنطلق ارتأينا إلى طرح التساؤل الرئيسي اآلتي

هو دور مواقع التواصل االجتماعي في تسويق صورة اإلسالم لدى  ما
  الشباب المسلم؟

  : الفرعية أال وهي وقد انبثق من هذا السؤال الرئيسي جملة من التساؤالت

 ماذا نقصد بصورة اإلسالم عبر مواقع التواصل االجتماعي؟  -
 ما مدى مساهمة الشباب في نشر الدعوة اإلسالمية عبر الفايسبوك؟ -
هي الحمالت الدينية التي تساهم في ترسيخ صورة اإلسالم لدى  ما -

 الغرب؟
  كيف يؤثر الفايسبوك على القيم الدينية لدى الشباب المسلم؟ -
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 أهمية وأهداف الدراسة : ثانيا
 واألخالقياتبالقيم الشباب لحد من ارتباط في ا الدراسة هذه تكمن أهمية

الغربية التي بدأت تفصلهم عن مجتمعهم وتربطهم بالعالم الخارجي الذي 
تشكله مواقع التواصل نرى أنه يجب أن تكاتف الجهود جميعها لزيادة 

ى قيم مجتمعهم وعدم االنجراف الوعي لدى الشباب بأهمية الحفاظ عل
خلف كل ما يطرح في هذه المواقع واستغاللها أيضا في نشر القيم 
وتعزيزها لدى الشباب ألنها أصبحت ضرورة عصرية وذلك ابتداء من 
األسرة ثم المؤسسات التعليمية وجميع المؤسسات المعنية بالمجتمع 

لزيادة ثقافتهم والشباب ،وتشجيعهم على التعرف على الثقافات األخرى 
و وعيهم واقتباس كل ما هو مفيد و إيجابي من هذه الثقافات التي أصبح 

  . وصولها للشباب أسرع انتشار

 :  لذا فإن هذه الدراسة تحاول تحقيق األهداف اآلتية

في ظل انتشار الميديا الجديدة أو صورة اإلسالم التعرف على مفهوم  -
 ي ما يطلق عليه بمواقع التواصل االجتماع

مساهمة الشباب في نشر الدعوة اإلسالمية  عن مدى محاولة الكشف -
كثافة االستخدام لوسائط اإلعالم (من خالل تحديد عبر الفايسبوك 

الجديد، ونوع المشاركة، ودوافع االستخدام، ونوع المضامين التي 
 )تحظى باهتمامهم، ودرجة التبني للمضمون المقدم

التي تساهم في ترسيخ صورة  التعرف على أهم الحمالت الدينية -
 اإلسالم لدى الغرب

تسليط الضوء على مدى تأثير الفايسبوك على القيم الدينية واألخالقية  -
 .لدى الشباب المسلم

  تحديد مفاهيم الدراسة : ثالثا

إن تحديد مفاهيم الدراسة هو بمثابة ضبط المعنى في الموضوع 
تعنيه من مقاصد وما  المبحوث فيه، ويقصد بتحديد المفاهيم تبيان ما

تظهر من صفات، ويتضح المفهوم عندما يعقله اإلنسان ويميزه عن 
غيره الذي يشترك معه في الخصائص والصفات، وتتضمن دراستنا 

  : المفاهيم اآلتية
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 : مفهوم مواقع التواصل االجتماعي -1
مواقع ) Olson et Lunli(عرف الباحثان ألسون ولونلي  :اصطالحا

صنف من المواقع تقدم خدمات تقوم على "اعي بأنها التواصل االجتم
تكنولوجيا الويب تتيح لألفراد التواصل في إطار بناء متاح للعموم أو شبه 

  1"متاح للعموم

فيعرف مواقع التواصل االجتماعي  Michelle Lunliأما ميشال لونلي 
لتي مجموعة من التطبيقات على األنترنت تشتغل على تقنيات الويب وا: "بأنها

  2"تتيح إمكانية التبادل المحتويات بين المستخدمين

عبارة : "يعرف محمود صالح عبد الحميد مواقع التواصل االجتماعي بأنها
 يشاءونعن شبكات تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت ومتى 

منذ  االنترنتوفي أي مكان من العالم، ظهرت هذه المواقع على شبكة 
يرت في التواصل والتقارب بين الشعوب واكتسب اسمها سنوات قليلة وغ

االجتماعي كونها تعزز العالقات االجتماعية لتصبح وسيلة تعبيرية تفاعلية 
  3"وأهم مواقعها موقع الفايسبوك

شبكات اجتماعية تفاعلية ": التعريف اإلجرائي لمواقع التواصل االجتماعي
في أي مكان من العالم، تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاءون و

ظهرت على شبكة اإلنترنت منذ سنوات قليلة وغيرت في مفهوم التواصل 
والتقارب بين الشعوب، واكتسبت أسمها االجتماعي كونها تعزز العالقات بين 
بني البشر، وتعدت في اآلونة األخيرة وظيفتها االجتماعية لتصبح وسيلة 

إلى نشر الوعي الديني والمبادئ تعبيرية لدى الشباب المسلم والتي تهدف 
  ".األخالقية التي تسعى إلى نشر الصورة الحسنة عن اإلسالم

هو عبارة عن شبكة "يعرف موقع الفايسبوك : يف الفايسبوكتعر - 1
اجتماعية يمكن الدخول إليه مجانا وتديره شركة فيسبوك محدودة 

  . 4"المسؤولية كملكية خاصة لها 

في شهر شباط  إطالقهاجتماعي تم  عبارة عن موقع"الفايسبوك هو 
، وهو يتبع شركة تحتل نفس االسم، ويسمح هذا الموقع 2004من عام ) فبراير(

  5"لمستخدميه بتكوين عدة شبكات فرعية، واالنضمام إليها في نفس الموقع

هو إحدى وسائل التواصل االجتماعي ": لموقع الفايسبوك اإلجرائيالتعريف 
يد من الناس مهما اختلفت مواقعهم وهو موقع التي ساعدت على ربط العد

الكتروني وله عدة استعماالت منها تعليمية سياسية ترفيهية اقتصادية ودينية، 
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تكون عبر مقاطع فيديو أو صور أو تعليقات تهدف بالدرجة األولى إلى نشر 
  ". الوازع الديني واألخالقي لدى الشباب المسلم

 :  تعريف صورة اإلسالم -1
الشكُل والتمثال :للغة العربية يعرف المعجم الوسيط الصورة بأنهافي ا: لغة

المجسم، والصورة بمثابة خياله في الذهن أو العقل، أما معجم ويبستر 
تصور عقلي شائع بين األفراد جماعة معينة : "يعرف الصورة على أنها

  6"نحو شخص أو شيء معين

معين، وما يترتب عن ذلك هي الفكرة التي يكونها الفرد عن موضوع : "اصطالحا
من أفعال سلبية أو إيجابية وهي فكرة تكون مبنية على المباشرة أو على 

  ."اإليحاء المركز والمنظم بحيث تتشكل من خاللها سلوكيات األفراد المختلفة

مجموعة من المعارف واألفكار والمعتقدات : " كما تعرف على أنها
المستقبل ويحتفظ بها وفق نظام التي يكونها الفرد في الماضي والحاضر و

معين عن ذاته والعالم الذي يعيش فيه ويقوم الفرد بترتيب هذه المعارف 
والمعتقدات ويحتفظ بأهم خصائصها وأبرز معالمها الستحضارها عند 
الحاجة، كما يتدخل في تكوين هذه الصورة الخبرات السابقة المباشرة والغير 

  7"مباشرة التي يتعرض لها الفرد

هي مجموعة من المعارف التي تتشكل في : "لتعريف اإلجرائي للصورة اإلسالما
ذهن الشباب المسلمين وترسم انطباعا لديهم عبر موقع الفايسبوك، وهذه االنطباعات 

تهدف إلى تحسين صورة اإلسالم والمسلمين من خالل  تكون نتيجتا لخبرات سابقة
وتهدف بدورها إلى توعية المواقع  لها هذهالتي تسوق التوعية عبر حمالت دينية 

الرذيلة االفتراضية التي دمرت ما يسمى بمن الوقوع فيوتحميهم الشباب المسلم 
  ."مستقبل كثير منهم، والتي سرعان ما يقعون فريسة لها

 : تعريف التسويق -2
 هي كلمة مشتقة من المصطلح الالتيني (Marcatus)والذي يعني : لغة

(marketing) المتجرق والتي تعني إن كلمة تسوي. (Macari)  السوق وكذلك
  8.تشتق من الكلمة الالتينية

نظام فكري، يستخدم بغرض فهم "التسويق االجتماعي يعرف : اصطالحا
عمليات التغيير التي تحدث بشكل أساسي على مستوى تحديد الحاجات، 
واإلدراك، والتفضيل، والجماعات المرجعية، ونماذج سلوك الجمهور؛ 

  9".عة الفكرة المستحدثة إلى أفضل موقف إقناعيلمتاب
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تصميم وتنفيذ ومتابعة البرامج المعدة لزيادة قبول "كما يعرف على أنه 
الفكرة االجتماعية، وممارستها داخل الجماعة المستهدفة، والذي يستخدم نفس 

، والترويج، التخطيط لهالمفاهيم التسويقية المرتبطة بالفكرة كمنتج من حيث 
الجماهير واالتصال، وذلك بهدف زيادة معدالت استجابة الجماهير  وبحوث

  10".المستهدفة

هو ترويج األفكار السلبية إلقناع الشباب المسلم : "التعريف اإلجرائي للتسويق
بتبنيها وتقبلها من خالل استغالل حاجاتهم ومعتقداتهم عبر صفحات الفايسبوك 

  " تشويه صورة اإلسالم ومحاولة التحكم فيها والتالعب بها من أجل

  : مفهوم الشباب

تعني كلمة الشباب لغة كما وردت في القاموس العربية ومنها لسان :لغة
الحيوية والقوة الديناميكية، : بمعنى: الفتوة والفتاء"العرب البن منظور 

والمعنى ذاته ورد في قواميس اللغات الحية، ومنها اإلنجليزية، فكلمة 
Youth الشمس ال تسطع في : حيوي، لذلك قيل قديماتعني أنه طازج و

  11"المساء كما تسطع في الصباح

اختلف الباحثون حول تحديد مفهوم واضح للشباب نظرا لتعدد : اصطالحا
الظروف المحيطة بهذه الفئة العمرية واختالف نظرة كل تخصص لهذه 

  : الشريحة، ويمكن تعريف الشباب على النحو التالي

وهو الذي يعتبر الشباب مرحلة عمرية تتراوح  :مرياالتجاه الزمني والع -
عاما وهي المرحلة التي يكتمل فيها النمو الجسمي ) 30- 15(ما بين 

 والعقلي على نحو يجعل المرء قادر على آداء وظائف مختلفة 
ويميل أصحاب هذا االتجاه إلى تحديد مرحلة الشباب  :االتجاه البيولوجي -

لعضوي والوظيفي للمكونات األساسية على أساس اكتمال نمو البناء ا
 . لجسم اإلنسان سواء كانت عضوية داخلية أو خارجية

الشباب ليس مرحلة عمرية تتحدد بسن معينة، وإنما  :االتجاه النفسي -
حالة نفسية ال عالقة لها بالعمر الزمني، فأنت شاب بمقدار ما تشعر به 

 . من حيوية، الحماس والحركة
هو الذي يرى أن فترة الشباب تبدأ حينما يحاول و :االتجاه االجتماعي -

بناء المجتمع تأهيل شخص لكي يحتل مكانة اجتماعية ويؤدي دورا من 
أدوار في بنائه وتنتهي حينما يتمكن الشخص من احتالل مكانته وأداء 

 12.دوره في سياق اجتماعي
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تبدأ  نقصد بالشباب هي تلك المرحلة العمرية التي: للشباب اإلجرائيالتعريف 
من مرحلة البلوغ إلى مرحلة الرشد وتتميز بالحيوية والنشاط، وتعتبر فئة 
الشباب من أكثر الفئات استخداما لموقع الفايسبوك حيث يساهم الشباب في 

  . نشر الوعي الديني من خالل هذا الموقع

  دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الدعوة اإلسالمية لدى الشباب : رابعا

العصر الحالي،  التي تدعو إلى الدين اإلسالمي في ددت الوسائللقد تع
الوسيلة  يفلم يعد المسجد فقط أو الشريط اإلسالمي أو الكتاب والكتيبات ه

مع التأكيد على عدم التقليل من شأن ما مضى –الدعوية للدعاة إلى اهللا 
 بل تطورت الوسائل وتعددت في زمنوأهميته في نشر الدعوة اإلسالمية، 

، لذا فقد ساهمت هذه التكنولوجيا في نشر والقرية الصغيرة العالم المفتوح
الدعوة اإلسالمية على المباشر دون قيود أو حدود جغرافية ومن بين هذه 

  : يلي المواقع يمكن أن نختصرها فيما

موقع اجتماعي شهير يدخل عليه  هو:»Facebook«بوك  الفيس - 1
لعالم، مما يؤكد أهميته مليون إنسان على مستوى ا 250حوالي 

ورواجه الواقعي وتفاعل أعضائه في أي مكان وفي أي زمان، ومن 
هنا فقد انتبه إليه دعاة كثيرون في زماننا، وتم عمل صفحات 
شخصية لهم عليه لمخاطبة جماهيرهم ونشر الدين والدعوة داخل 

  : لذا فإن هذا الموقع قد ساهم فيه العالم العربي وخارجه، 

  مجموعات)(GROUPS تدعو إلى الحث على الفضيلة ونشرها بين الناس.  

  مراسلة جميع صفحات الموجودين لديك بما يريد الداعية توصيله من قيم
  .وأخالق وغيرها من أعمال فاضلة

 وذلك  ،التواصل مع غير المسلمين لدعوتهم إلى الدين اإلسالمي العظيم
حة التي شوهها وتوضيح صورة اإلسالم الصحي ،بإتقان لغة المخاطب
  . الغرب عبر إعالمهم

  محاربة المجموعات التي تقوم بتشويه صورة اإلسالم والضغط على
  .إلغالقها وهذا ما حدث بالفعل مرارا وتكرارا. موقع الفيس بوك

هو أحد المواقع التي تقدم الخدمات المجانية ):TWITTER(التويتر  - 2
للمستخدمين يسمح  للتواصل االجتماعي والتدوين المصغر والذي

نصية ال تزيد تغريدات بإرسال أهم اللحظات في حياتهم في شكل 
إلى موقع تويتر، وذلك من خالل خدمة الرسائل  حرفا 140 عن

. الفوري، أو البريد اإللكتروني النصية القصيرة، برامج التراسل
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عبارة عن خدمة تساعد األصدقاء وأفراد العائلة وزمالء العمل  يوه
  ببعض  إدامة اتصال بعضهموعلى التواصل 

إسالمي محترم، يمد ) موقع فيديوهات( هو):YOUTUBE( يوتيوب - 3
وهو موقع قام به بعض الشباب السعوديون يقوم . يوميا بكل جديد

بعرض لقطات الفيديو الخالية من المحتوى المخالف لمبادئ الدين 
، الشهير، المختلط فيه الحابل بالنابل" يوتيوب"اإلسالمي، من موقع 

www.naqatube.com  وفي تصوري أنه أحد الوسائل المهمة جدا
عبره من خالل المقاطع -خاصة-لتوصيل اإلسالم إلى المسلمين 

  .وخالف ذلك) المرئية، والصوتية(اإلسالمية 

 ,Hotmail(ومجموعات البريد االليكتروني )E: mails(اإليميالت  - 4
Yahoo , maktoob ,Gmail.(  

  : والتي يمكن من خاللها

  نشر فكرة إسالمية معينة، أو إرسال رسالة مؤثرة تصحح مفهوما أو
تدعو إلى خلق فاضل، وذلك من خالل رسالة واحدة ترسلها لكل من 

  .لديك من معارف على اإليميل الخاص بك كداعية
  العمل الصالح التذكرة بفضل المناسبات اإلسالمية في وقتها والدعوة إلى

دعوة من لديك على بريدك الخاص إلى صيام : فيها، ومثال على ذلك
االثنين والخميس في أيامنا، أو صدقة جارية أو قراءة القرآن، ولنا أن 

  .ننظر إلى الثواب الذي يأخذه الداعي إلى الخير
  المشاركة في أعمال خير أو أعمال اجتماعية تخدم المجتمعات اإلسالمية

التعاون اإليجابي على القيام بها ودعوة رجال األعمال من خالل 
  .للمشاركة فيها

  :والتي يمكن من خاللها القيام باآلتي ):Bloggers(المدونات  - 5
 توصيل رسالة المدون إلى متصفحي مدونته وتوجيه أفكارهم نحو الصالح.  
  يمكن من خاللها نشر مواعظ ومقاالت وأخبار وتحليالت، ليس شرطا أن

ألنه يمكن من خاللها نشر مقاالت أو مواعظ ، احب المدونةتكون لص
  .آلخرين، السيما إذا كانت مدونته عملية ويدخل عليها عدد كبير

  مواكبة األحداث الجارية ونشر فكرته وتعليقاته على األحداث؛ مما
 .يجعلها أكثر فعالية وواقعية
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 عير الفايسبوك الحمالت الدينية ودورها في نشر الوعي لدى الشباب : خامسا
حمالت عدة للتوجيه نحو لقد ساهم مجموعة من الشباب في نشر 

الراقية، وتوجيه الجماهير نحو التغيير األفضل في  الفاضلة والقيماألخالق 
الحياة والعالقات، والتي ترسم لكل قارئ هنا ولكل داعية مدى األثر الذي 

قي واجتماعي وديني، تحدثه هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة من أثر أخال
وقد كان من بين هذه الحمالت اآلتي ذكرها، مع بيان كيفيتها وأثرها على 

  : النحو التالي

حملة قام بها شباب ي وه: )CALL ME DAWN(حملة كلمني فجرا  - 1
على  ةبالرنواستهدفوا إيقاظ مليار مسلم عند الفجر كل يوم، يقومون فيها 

  !!وما أجمل هذه الفكرة؟. للصالة المحمول إليقاظ المسلم عند كل فجر

كلمات بسيطة استخدمها هؤالء الشباب لتوصيل رسالتهم الدعوية 
نفسك تعمل حاجة  منه؟نفسك تقرب  لربنا؟محتاج : "وإنجاح فكرتهم، يقولون

وكلنا نفسنا، طيب إيه رأيك نقرب لربنا أكثر ونقوم كلنا  .نفسكأكيد  ألمتك؟
ونقرب مع بعض  كسنساعدإحنا هنا  .دجدينصلي الفجر ونحيي األمة من 

 .ألف مشترك 34أشهر على انطالقها  8وقد بلغ عدد أعضائها بعد نحو  لربنا
وبالفعل كان لها األثر الفعال على األقل في توصيل رسالة أهمية صالة الفجر 

  .وأنها طريق من طرق نصر هذه األمة

إال (: حمالت نصرة الرسول، والتي جاءت تحت عناوين كثيرة، مثل - 2
رسول اهللا، واهللا يعصمك من الناس، فداك أبي وأمي يا رسول اهللا، 

  .وتم تدشين موقع خاص بالحملة العالمية) الحملة العالمية لنصرة الرسول

 إال-وسلمصلى اهللا عليه –ورغم عظم األزمة والتعرض لمقام الرسول 
أن هذه الحمالت االليكترونية استطاعت أن تزرع حب الرسول مرارا 
وتكرارا في نفوس الناس، كما أنها دلت على الوسائل العملية التي يمكن من 

، خاللها نصرة مقام رسول اهللا، كالتمسك بهديه ونبذ الظلم واألخالق الفاسدة
وقد تم نشر هذه الحملة عبر مواقع خاصة تحمل اسم الرسول، ومنتديات 

 .النصرةومدونات ألصحابها الجهد الكبير في نشر دور المسلمين في 
تم إرسال رسائل بريدية كثيرة بالماليين عبر المجموعات البريدية كما 

 بإلى كافة أنحاء العالم ولكل اللغات واألجناس للتعريف برسول اهللا، ور
والمهم أنه لم يكن ليحدث ذلك كله، لوال وسائل ، محنة تعقبها منحة

  .التكنولوجيا المتطورة والسريعة والالمحدودة
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وقد حملت هذه الحمالت كثيرا من العناوين والوسائل : الحجابحمالت    - 3
وكان ، )نوري اكتمل، إال حجابي، الحجاب الصح: (المختلفة، مثل شعار

تشغيل أكبر كم من فتيات المسلمين في هذه الحملة وتوجيههن : الهدف منها
للمحافظة على الحجاب، ومن ثم نشر الفكرة لألخريات، عبر الرسائل البريدية 
والتصميمات الرائعة وعبر المنتديات باسم الحجاب، وغرف الشات بتوصيل 

وقد القت قبوال غير عادي في أوساط الفتيات .األفكار، وكذا عبر المدونات
وقد ، السيما الفتيات الداعيات، ومن ثم فقد قمن بدورهن في نشر الفكرة

، ومن هنا ارتدت كثيرات من بناتنا الحجاب بعد هذه الحملة االليكترونية
  13.يتضح لنا دور هذه الوسائل التقنية الحديثة

  منهج الدراسة : سادسا

الطريق الذي يسلكه الباحث "يعرف المنهج في البحث العلمي هو 
للتعرف على الظاهرة أو المشكلة موضع الدراسة والكشف عن الحقائق 

كلة المرتبطة بها بغرض التوصل إلى إجابات على األسئلة التي تثيرها المش
  14".أو الظاهرة

وتتعدد المناهج المعتمدة في البحوث العلمية باختالف الموضوع 
المتمثلة في دور مواقع التواصل االجتماعي المبحوث فيه وطبيعة الدراسة، 

فإن هذه الدراسة تندرج ضمن  في تسويق صورة اإلسالم لدى الشباب،
وقائع أو  الدراسات الوصفية والتي تهدف إلى وصف خصائص الظاهرة أو

أشياء من خالل جمع حقائق ومعلومات والمالحظات الخاصة بها بحيث أن 
أنسب "وباعتبار الظاهرة تنتمي إلى الحاضر فإن ، هذا كله صورة واقعية لها

المناهج لدراسة هذا النوع من المواضيع هو المنهج المسحي باعتباره الطريقة 
ة المدروسة من حيث العوامل التي تمكن الباحث من التعرف واإللمام بالظاهر

  15".المكونة لها والعالقة السائدة داخلها في حيز الواقعي

  والعينة مجاالت الدراسة: سابعا

يعتبر مجال الدراسة خطوة أساسية في البناء المنهجي ألي بحث علمي 
ألنه يؤطر الدراسة في قالب يسمح لنا بالتحكم في كال خطوات بحثنا، ويمكن 

  : الدراسة ثالثة أنواع من المجاالت أن نميز في مجال

ويقصد به مكان الذي تم إجراء الدراسة فيه وبما أن  :المجال المكاني
دور مواقع التواصل االجتماعي في تسويق صورة موضوع الدراسة هو 

  الجزائر فإن المجال الجغرافي للدراسة متمثل في اإلسالم لدى الشباب 
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لغة العلوم اإلنسانية هو مجموعة متناهية إن مجتمع البحث في  :المجال البشري
... أو غير متناهية من العناصر المحددة مسبقا والتي ترتكز المالحظات عنها 

وهو مجموعة عناصر لها خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها 
  16.من العناصر األخرى والتي تجرى عليها البحث أو التقصي

بالشباب الذين موضوع دراستنا ويتعلق مجتمع البحث ذات الصلة ب
  صفحات الدينية عبر موقع الفايسبوك اليستخدمون 

ونظرا لصعوبة االتصال بعدد كبير من المعنيين بالدراسة بسبب 
ضخامة مجتمع البحث وتشتته لدرجة يصعب على الباحث القيام بدراسة كل 

رامها الوحدات المكونة له ونظرا الرتباط البحث بآجال محددة البد من احت
فمن المستحسن اللجوء إلى اختيار أسلوب العينة لتسهيل عملية جمع 

  .المعلومات وتوفير الوقت والجهد سواء للباحث أو المبحوثين

  : عينة الدراسة

عبارة عن عدد محدود من المفردات "فالعينة في البحث العلمي هي 
نات األولية التي سوف يتعامل معها منهجيا ويسجل من خالل هذا التعامل البيا

المطلوبة ويشترط في هذا العدد أن يكون ممثال لمجتمع البحث في الخصائص 
  17".والسمات التي يوصف من خاللها هذا المجتمع

في هذه الدراسة على طريقة العينة القصدية ألننا قصدنا  لذا فقد اعتمدنا
وتحديدا ، سنة 30و 20تتراوح أعمارهم ما بين  الذينالشباب فيها جميع 

ون لها لمضامين الحمالت الصفحات الدينية ويتعرضالذين يستخدمون لشباب ا
يرجع سبب اختيارنا لهذه الفئة ألنهم من أكثر وعبر موقع الفايسبوك الدينية 

كما الفئات استخداما لمواقع التواصل االجتماعي وباألخص موقع الفايسبوك 
تعرض للحمالت هذه الفئة تساهم في نشر الوعي الديني خاصة من خالل ال

بحيث يمكن  الدينية التي يتم تداولها بين الشباب عبر صفحات الفايسبوك
وعلى هذا األساس قمنا باختيار عينة ، تطبيق موضوع دراستنا على هذه الفئة

مفردة  40وفي اإلناث منها تمثلت  40مفردة من مجتمع البحث  80مكونة من 
تيار هذا العدد بذات ليمثل عدد ، وقد تم اخالشباب الذكورالمتبقية كانت من 

  .أفراد عينتنا بالنظر لضيق الوقت وإمكانيات المتاحة للباحث

  أدوات جمع المعلومات : ثامنا

نموذج يضم مجموعة أسئلة "وتعرف االستمارة االستبيان على أنها 
موجه إلى األفراد من أجل الحصول على المعلومات حول موضوع أو 
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ها إما عن طريق المقابلة الشخصية أو أن ترسل مشكلة أو موقف ويتم تنفيذ
  18."إلى المبحوثين عن طريق البريد

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على أداة استمارة االستبيان لجمع 
المعلومات والبيانات حول أفراد العينة، وحاولنا فيها قدر اإلمكان أن تكون 

المتعارف عليها األسئلة ملمة وواضحة متبعين في ذلك الخطوات المنهجية 
  : في تصميم االستمارة

التفكير في أسئلة االستمارة وتكييفها حسب محاور البحث انطالقا من  -
 اإلشكالية والتساؤالت 

 صياغة األسئلة االستمارة االستبيان وإعدادها في صورتها المبدئية  -
صياغة االستبيان في شكلها النهائي ثم ارسالها إلكترونيا على المبحوثين  -

 حساباتهم لتمأل من قبلهم وترد للباحثين وقمنا بتوزيع االستبيان علىعبر 
موقع فيسبوك نظرا عبر " لمجموعة دينية إسالمية"الشباب المنتمين 

لضيق وقت الدراسة الميدانية قمنا بتصميم االستبيان بحيث تكونت من 
شقين يتعلق األول ببيانات الشخصية للمبحوثين والجزء الثاني يتكون من 

حاور االستمارة وقد تنوعت األسئلة بين المغلقة والمفتوحة وترتيبها م
 .حسب أبعاد ومؤشرات الدراسة

  تحليل وتفسير بيانات استمارة االستبيان : تاسعا
  البيانات الشخصية: المحور األول

  يوضحتوزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس: 1الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المؤشرات

 %50  40  رذك

  %50  40  أنثى

  %100  80  المجموع

يتضح من خالل بيانات الجدول تساوي النسب بالنسبة لمتغير الجنس، 
  .%50ونسبة اإلناث قدرت ب  %50حيث أن نسبة الذكور قدرت ب 

ومنه يمكن أن نستنتج أن هذا االختيار المتساوي بين الجنسين إناث 
  وذكور أنه جاء متعمد وذلك العتبارات متعلقة بأهداف الدراسة 
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  يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن: 02الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المؤشرات

 %12,5  10  سنة 15-20

  %37,5  30  سنة 21-25

  %50  40  سنة 26-30

  %100      80  المجموع

يؤكد الباحث سمير لعرج أن دراسة الشباب عامة، تركز على الفئات 
، ودراسة الشباب في التعليم الثانوي تركز على مرحلة )30 إلى15(العمرية من 

، 19)30-18(ودراسة الشباب الجامعي تركز على المرحلة من ) 30-15(من 
يتضح لنا أن السن األدنى لعينة  من خالل بيانات الجدول الموضح أعاله

سنة، إذ تمثل  30سنة والسن األقصى هو 15دراستنا من الشباب الجزائري هو 
من مجموع أفراد العينة،  %12,5سنة ما نسبته )  20- 15( الفئة العمرية من 

لتأتي في األخير الفئة ، %37,5سنة ما نسبته ) 25-21(تليها الفئة العمرية من 
  .من أفراد العينة %50بنسبة تقدر ب )  30-26( العمرية من

ومنه يمكننا أن نستنتج أن األغلبية الساحقة لعينتنا تمثل الفئة العمرية 
سنة، ونشير في هذا الصدد إلى أن اإلحصائيات المتعلقة ) 30-26(من 

بالتوزيع العمري لمستخدمي الفايسبوك في الجزائر، تشير كلها إلى أن الفئة 
ة هم من أكثر الفئات إقباال واستخداما لموقع الفايسبوك، سن 25- 21العمرية 

وكما تؤكد العديد من الدراسات األمريكية أن النسبة األكبر من الشباب 
       يستخدمون الشبكات التواصل االجتماعية هم الذين يتراوح عمرهم من

  20سنة )  18-29( 
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يسبوك بما يؤدي متعلق بعادات وأنماط استخدام موقع الفا: المحور الثاني
  إلى خلق الوعي الديني

  يوضح مدى استخدام أفراد العينة لموقع الفايسبوك :03رقمالجدول 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 دائما 50 62,5%
 أحيانا 25 31,25%
 نادرا 05 6,25%
 المجموع 80 100%

ينة يتبين من خالل الجدول أعاله أن الغالبية العظمى من أفراد ع
أي ما  %62,5الدراسة، يستخدمون موقع الفايسبوك بصفة دائمة وذلك بنسبة 

مفردة، في حين بلغت نسبة الشباب الذين أحيانا ما يستخدمون موقع  50يعادل 
مفردة، لتأتي نسبة ضئيلة جدا من  25أي ما يعادل  %31,25الفايسبوك بنسبة 

أي ما  % 6,25ذلك بنسبة الشباب الذين نادرا ما يستخدمون شبكة األنترنت و
  . مفردات 05 يعادل

ومنه يمكننا أن نستنتج أن معظم الشباب يستخدمون موقع الفايسبوك 
بشكل دائم وهذا راجع إلى التطورات التكنولوجية الراهنة واالنتشار الواسع 
والكبير لشبكة األنترنت وسهولة استخدامها  وهذا ما جعلها تكتسي أهمية 

ها بالمقارنة مع الوسائل األخرى، األمر الذي جعل أغلب بالغة لدى مستخدمي
أفراد العينة يقبلون على استخدامها بشكل دائم ومستمر، في حين البعض 
اآلخر من الشباب نجدهم أحيانا ما يستخدمون شبكة األنترنت و هذا راجع 
لكونهم ال يجدون الوقت الكافي الستخدامها و ذلك بالنظر إلى انشغاالتهم 

أما ، ية و الدراسية و أيضا العملية  التي تجعلهم أحيانا ما يستخدمونهااليوم
بالنسبة ألفراد العينة الذين نادرا ما يستخدمون موقع الفايسبوك فهذا راجع 
إلى المشاكل التقنية التي يواجهونها و التي تعترض عملية االتصال بشبكة 

نادرا ما يرتبطون  األنترنت، باإلضافة إلى نقص اإلمكانيات التي تجعلهم
  .بشبكة األنترنت
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  يوضح ساعات استخدام لموقع فيسبوك من طرف أفراد العينة: 04جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المؤشرات
 % 7,50  06 أقل من ساعة

  %25  20 سا03-سا01من 

  %67,50  54 سا فأكثر03من
  %100  80  المجموع 

أفراد دة الزمنية التي يستغرقها يتضح من خالل الجدول المبين أعاله الم
في استخدام موقع الفايسبوك فمن خالل مالحظتنا لبيانات الجدول نجد أن العينة 
ساعات تقدر  3الذين يستخدمون موقع الفايسبوك لمدة تزيد عن أفراد العينة نسبة 

الذين يستخدمونها  شبابمفردة، بينما تتراوح نسبة ال 54أي ما يعادل  %67,50ب 
مفردات في حين بلغت نسبة  06أي ما يعادل  %7,50أقل من ساعة بنسبة لمدة 

لمدة ساعة إلى ثالثة ساعات ب موقع الفايسبوك الذين يستخدمون أفراد العينة 
  . مفردة 20أي ما يعادل  25%

يستخدمون موقع الفايسبوك لمدة الشباب ومنه يمكننا أن نستنتج أن أغلب 
إلى تعدد وتنوع مواقع التواصل االجتماعي عبر ساعات، وهذا بالنظر  3تزيد عن 

وهو ما يفسر أيضا ، وأخالقية دينيةشبكة األنترنت وما تحتويه من أوعية ثقافية 
لموقع الفايسبوك، وذلك بالنظر إلى توفر شبكة الشباب التعرض المكثف لهؤالء 

لعينة ألفراد ا،أما بالنسبة  3Gاألنترنت في مقر سكنه باإلضافة إلى توفر خدمة 
الذين يستخدمون موقع الفايسبوك ألقل من ساعة ومن ساعة إلى ثالثة ساعات 

يستخدمون شبكة األنترنت في أماكن مخصصة والمتمثلة في  همفهذا راجع إلى أن
وهو ما يفسره الفترة  مكان العمل أو في نوادي الجامعة  مقاهي األنترنتك: 

بالنظر إلى  هالموقع واستخدامهم لالزمنية القصيرة التي يخصصونها للتعرض لهذا 
  .والتي تغنيهم عن االستخدام المكثف لموقع الفايسبوك يومية انشغاالتهم ال

  لموقع الفايسبوك يوضح فترات االستخدام المفضلة لدى أفراد العينة : 05جدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 الصباح  7 08,75%
 المساء 30 37,30%
 الليل 33 41,25%
  دون تحديد  10 % 12,7

 المجموع 80 % 100
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من خالل معطيات الجدول أعاله والذي يوضح لنا الفترات التي 
موقع الفايسبوك، نالحظ أن معظم أفراد العينة يفضلون  شبابيتصفح فيها ال

وكما نالحظ ، %41,25في الفترة الليلية وذلك بنسبة موقع الفايسبوك استخدام 
، الليلية و المسائية استخدام الطلبة للموقع الفايسبوك  بين الفترة تقارب فترات

الذين يقبلون على الفايسبوك في الفترة المسائية ب شباب حيث بلغت نسبة ال
الذين لم يحددوا الفترة التي يستخدمون فيها الشباب أما عن ، 37,30%

لفايسبوك امستخدمي لتأتي نسبة  ضئيلة من ، %12,7الفايسبوك وذلك بنسبة 
  .  %8,75في الفترة الصباحية بنسبة تقدر ب 

يفضلون استخدام موقع الفايس الشباب ومنه يمكن أن نستنتج أن أغلبية 
يفضلون تصفحه بعد تفرغهم  همبوك في الفترة الليلية وهذا ما يفسر أن معظم

من أجل التسلية والترفيه عن النفس والتخلص من األشغال اليومية من 
به طيلة اليوم لذا فإن الفترة المسائية والليلية  ونلملل الذي يشعرالروتين وا

، على عكس الفترة الصباحية التي أفراد العينةمن الفترات المفضلة لدى 
منشغلين األمر الذي ال يجعلهم يفضلون استخدام موقع الشباب يكون فيها 

التي يفضلون  ذين لم يحددوا الفترةللالفايسبوك في هذه الفترة، أما بالنسبة 
فهذا راجع إلى االستخدام الغير منظم، وهذا يعني أن  الفايسبوك فيها استخدام

ليس لديهم أوقات محددة لتصفح موقع الفايسبوك  شبابالفئة المتبقية من ال
  . األمر الذي يجعلهم يتصفحونه بصفة عشوائية غير منتظمة

  ع الفايسبوكمتعلق بدوافع استخدام أفراد العينة لموق: 06رقمجدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  المؤشرات
 %12,63  10  التعرف على أصدقاء افتراضيين

 77, 18  15  على معلومات جديدة اإلطالع
  %37,30  30  التواصل مع جماعات لها أهداف مشتركة

  %25  20  دينية الترويج ألفكار
  % 6,30  05  ملء أوقات الفراغ

  %100  80  المجموع

معظم  ءة المتأنية لبيانات الجدول المبين أعاله نجد أنمن خالل القرا
يستخدمون حساب الفايسبوك بدافع التواصل مع جماعات لهم  أفراد العينة

في حين يرى البعض اآلخر أن الشباب  %37,30هدف مشترك بنسبة 
في حين  ،%25بدافع الترويج ألفكار دينية بنسبة  يستخدمون موقع الفايس بوك

بدافع التعرف على أصدقاء د العينة على أنهم يستخدمونه أجب باقي أفرا
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على معلومات جديدة بنسبة   اإلطالعلتليها  ، %12.63افتراضيين بنسبة 
في حين يرى البعض اآلخر  من أفراد العينة أن استخدام الفايسبوك  ،18,77%

  .%6,30ملء أوقات الفراغ وذلك بنسبة  يكون بدافع

التواصل يستخدمون موقع الفايسبوك بدافع  ابشبومنه نستنتج أن أغلب ال
األمر الترويج لألفكار الدينية وكذلك بهدف مع جماعات ذات أهداف مشتركة 

يستخدمون موقع الفايسبوك ألغراض اجتماعية  شبابالذي يوضح أن معظم ال
بالدرجة األولى ويتضح ذلك من خالل التعرف وإقامة عالقة مع أصدقاء 

التواصل مع مجموعات لهم هدف موحد كتبادل األفكار افتراضيين للدردشة و
  واآلراء والمعلومات والثقافات في ظل فضاء افتراضي يجمعهم 

متعلق بدور الفايسبوك في نشر األفكار الدينية واألخالقية : محور الثالث
  ومدى تأثر الشباب بهذهالقيم

عبر  يوضح مدى اشتراك أفراد العينة ضمن مجموعات معينة: 07رقمجدول 
  الفايسبوك

النسبة   التكرار  المؤشرات 
  المئوية

النسبة   التكرار   االحتماالت 
  المئوية 

 20%  11  ثقافية علمية   %75, 68  55  نعم 
  7,27%  4  سياسية 

ترفيهية 
  اجتماعية

20  %36 ,36  

  27,27%  15  دينية

  اقتصادية 
  

05  %9 ,10  

 المجموع   %31.25  25  ال 
  

55 
  

100% 
  100  80  المجموع  

يشتركون في أغلب أفراد العينة يتضح من خالل الجدول المبين أعاله أن
مفردة، حيث  55أي ما يعادل  %68.75مجموعات معينة عبر الفايسبوك بنسبة 

بنسبة ترفيهية اجتماعية أجاب أفراد العينة على أنهم يشتركون في مجموعات 
أي ما  %27,27بنسبة دينية مجموعات مفردة، وتليها  20أي ما يعادل  36,36%
 11أي ما يعادل  %20بنسبة ثقافية وعلمية مفردة، ثم مجموعات  15يعادل 
مفردات لتأتي  05أي ما يعادل  % 09,10 ثم مجموعات اقتصادية بنسبة، مفردة
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مفردات  04أي ما يعادل  %7,27في المرتبة األخيرة مجموعات سياسية بنسبة 
الذين ال يشتركون في مجموعات الشباب ن بلغت نسبة في حي، من عينة البحث

  . مفردة 25أي ما يعادل  %31,25معينة عبر موقع الفايسبوك بنسبة 

يشتركون ضمن مجموعات معظم الشباب منه يمكننا أن نستنتج أن 
يرجع سبب ذلك إلى ملء األوقات الفراغ  بالدرجة األولىاجتماعية ترفيهية 

لتأتي في ، رف على أصدقاء جدد عبر الفايسبوكباإلضافة إلى محاولة التع
المرتبة الثانية مجموعات دينية وما يمكن أن نفسره أن لدى الشباب الرغبة في 

على أمور الدين اإلسالمي من الكتاب والسنة باإلضافة إلى أن هذه  اإلطالع
المجموعات تساعدهم على التمسك بدينهم والتحلي باألخالق الحسنة التي تؤدي 

سلوك حسن لدى الشباب ورفض األفكار المتطرفة التي تؤدي بهم إلى  إلى
المجموعات الثقافية فيما يخص  ما أ، فضاء االفتراضيال هذا عبرالرذيلة  

واالقتصادية وسياسية، وهذا راجع إلى أن شبكة األنترنت ال تكتفي بتوفير 
ت وميادين معلومات وخدمات في مجااللهم معلومات في مجال واحد وإنما توفر 

يفضلون وسيلة األنترنت على هم متعددة ومختلفة ولهذا السبب نجد أن أغلب
  .غيرها من الوسائل األخرى

يوضح مدى اشتراك أفراد العينة ضمن مجموعات دينية  :08الجدول رقم 
  إسالمية على الفايسبوك

النسبة   التكرار   المؤشرات 
  المئوية 

النسبة   التكرار   االحتماالت 
   المئوية

  فتاوي شرعية   %81,25  65  نعم 
  النداءات إلعانة المحتاجين 

  تفسير األحالم 
تحسين صورة اإلسالم 

   ورفض األفكار المتطرفة

13  

18  
  

12  

22  

20% 
27,69%  

  
18,46%  

33,85%  

  100%  65  المجموع الكلي  %18,75  15  ال 
 %100  80  المجموع 

تضح لنا أن معظم الشباب من خالل القراءة اإلحصائية المتأنية للجدول ي
مفردة،  65أي ما يعادل  %81.25يشتركون ضمن مجموعات دينية وذلك بنسبة 

ذلك أن من أجل تحسن صورة اإلسالم ورفض األفكار المتطرفة بالدرجة األولى 
مفردة، لتليها في المرتبة الثانية النداءات  22أي ما يعادل  %33.85وذلك بنسبة 
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مفردة، وفي المرتبة الثالثة  18أي ما يعادل  %27,69إلعانة المحتاجين بنسبة 
مفردة، وفي المرتبة األخيرة تفسير  13أي ما يعادل  % 20الفتاوي الشرعية بنسبة 

بالنسبة للشباب الذين ال يشتركون ضمن مجموعات دينية ، %18,46األحالم بنسبة 
  .مفردة 15أي ما يعادل  %18,75تقدر نسبتهم ب 

تنتج أن معظم أفراد العينة يشتركون ضمن مجموعات ومنه يمكننا أن نس
دينية عبر موقع الفايسبوك من أجل تحسين صورة اإلسالم ورفض األفكار 
المتطرفة كونها تعالج القضايا المتعلقة بالجانب الديني وترفض أي تشويه أو 
تحريف لديننا اإلسالمي ردا على اإلساءة التي تعرض إليها الرسول صلى اهللا 

وسلم وترفض األفكار المتطرفة  التي تدعو إلى تنصير الشباب وتكفيرهم عليه 
عن دينهم اإلسالمي وذلك بهدف توجيه سلوك الشباب المسلم لتبني أفكار إيجابية 
عن اإلسالم والدفاع عنها بهدف توعية الشباب من خالل تشجيع الحمالت الدينية 

كلمني فجرا وحملة تدعو  مثال حملة نصرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحملة
إلى ارتداء الحجاب للبنات وغيرها من الحمالت المناقضة لألفكار الغربية لتأتي 
في المرتبة الثانية النداءات إلعانة المحتاجين كونها تهم الشباب وتغرس فيهم 
روح التعاون و المساعدة، وفي األخير الفتاوي الشرعية وتفسير األحالم التي 

من الصفحات الهامة التي توجه سلوك الشباب وتجعلهم أكثر  تعتبر هي األخرى
  .تمسكا بدينهم الذي هو اإلسالم

يوضحمدى تأييد الشباب للحمالت الدينية المتداولة عبر  :09الجدول رقم 
  موقع الفايسبوك

النسب   التكرار  المؤشرات
  المئوية

النسبة   التكرار  االحتماالت
  المئوية

  
  نعم 

الرسول  حملة نصرة  81,25%  65
  صلى اهللا عليه وسلم 

17  26,15% 

  %32,30  21  حملة كلمني فجرا 
  %23,07  15  حملة ال للتحرش 

  %18,48  12  حملة الحجاب

  %100  65  المجموع الكلي   %18,75  15  ال
  %100  80  المجموع 
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يتضح من خالل بيانات الجدول المبين أعاله أن أغلب الشباب يؤيدون 
 65أي ما يعادل  %81.25دينية عبر موقع الفايسبوك وذلك بنسبة الحمالت ال

مفردة، حيث نجد أن أغلب أفراد العينة يساهمون في حملة نصرة الرسول صلى 
مفردة، وفي المرتبة الثانية حملة  21أي ما يعادل  %32,30بنسبة  اهللا عليه وسلم

ة الثالثة حملة ال مفردة، وفي المرتب 17أي ما يعادل  26,15كلمني فجرا بنسبة 
مفردة، وفي المرتبة األخيرة حملة  15أي ما يعادل  %23.07للتحرش بنسبة 
مفردة، في حين بلغت نسبة الشباب الذين  12أي ما يعادل   %18,48الحجاب بنسبة 

  .مفردة 15أي ما يعادل  %18,75ال يؤيدون الحمالت الدينية عبر الفايسبوك ب 

لب الشباب يؤيدون الحمالت الدينية على ومنه يمكننا أن نستنتج أن أغ
وقد تم نشر هذه حملة نصرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم الفايسبوك ومن بينها 

ألصحابها الجهد الكبير حيث وفرت الحملة عبر مواقع خاصة تحمل اسم الرسول، 
وجاءت هذه الحملة ردا على اإلساءة للرسول ، في نشر دور المسلمين في النصر

عليه وسلم من خالل الرسوم الكاريكاتورية التي تحاول تشويه صورة  صلى اهللا
كلمني فجرا كونها توجه حملة أما في المرتبة الثانية اإلسالم من طرف الغرب، 

إليقاظ هي فكرة عملية جديدة سلوك الشباب المسلم إلى أداء فريضة صالة الفجر 
الحملة قائمة علي فكرة أن هذه عن طريق رنات المحمول الفجر المسلمين لصالة 

الفجر وهناك من يريد أن يصلي ) متطوعين( بانتظامفجر الهناك مسلمون يصلون 
لتأتي في المرتبة الثالثة حملة ال للتحرش ، ،و يحتاج مساعدة من أخوته) المشترك(

  . ثم حملة الحجاب في المرتبة األخيرة

تأثير الفايسبوك على القيم الدينية واألخالقية لدى مدى  يوضح :10رقمجدول 
  أفراد العينة

النسب   التكرار  المؤشرات
  المئوية

النسب   التكرار  االحتماالت
  المئوية

ساهمت في (أثرت باإليجاب  %60  48  نعم
نشر الدعوة اإلسالمية، 
ورفض قبول األفكار 
المتطرفة لدى الشباب 

  )المسلم

18  37,5% 

أثرت على (أثرت بالسلب 
أداء الفرائض الدينية، نشر 

صفحات مخالفة للدين 
اإلسالمي، الترويج ألفكار 

  )تشوه من صورة اإلسالم

22  45,83%  
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  %16,67  08  لم تؤثر أبدا

  %100  48  المجموع الكلي  %27,5  22  أحيانا
    %12,5  10  ال

  %100  80  المجموع

القيم الدينية  ىمن خالل بيانات الجدول نجد أن الفايسبوك يؤثر عل
لذا فإن أغلب مفردة،  48أي ما يعادل  %60وذلك بنسبة واألخالقية لدى الشباب 
أي ما  %45,83موقع الفايسبوك أثر تأثيرا سلبيا بنسبة  أفراد العينة يرون أن 

أي ما   %37,5مفردة، ومنهم من يرى بأنها تؤثر تأثيرا إيجابيا بنسبة  22يعادل 
القيم والنسبة المتبقية يرون أن الفايسبوك ال يؤثر أبدا على ، مفردة  18دل يعا

في حين نجد أن ، مفردات 8أي ما يعادل  %16,67وذلك بنسبة الدينية واألخالقية 
 أما بالنسبة للذين أجابوا ب %27,5بحوالي  "بأحيانا"نسبة أفراد العينة الذين أجابوا 

  .%12,5تقدر نسبتهم ب  "ال"

أن مواقع التواصل االجتماعي تمثل سالحا ذو يمكننا أن نستنتج  ومنه
، واستخدامها يعتمد على الشخص نفسه، هو الذي ايجابياتهالها سلبياتها حدين 

يحدد السلبية أو االيجابية فمتى ما استخدمت بالطريقة الصحيحة سواء في 
لتواصل باإلمكان االستفادة من مواقع ااألخرى الدين أو كافة المجاالت 

ولألسف أكثر  القيم الدينية واألخالقية االجتماعي بشكل كبير في نشر 
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل  االستخدام الموجود سلبي وبشكل ملحوظ جدا

أن معظم أفراد العينة يرون بأن موقع الفايسبوك يؤثر تأثيرا سلبيا على على 
موقع الفايسبوك أثر وبشكل  وما يمكن أن نفسر أن، القيم األخالقية والدينية

كبير على أداء الفرائض الدينية كالصالة فشباب اليوم يجدون أنفسهم أمام 
صفحات الفايسبوك وينسون مواعيد الصالة نتيجة لالستخدام المكثف لهذا 
الموقع وغير بعيد عن ذلك نجد أن هذا الموقع يروج للصفحات مخالفة للدين 

لتي تؤدي بالشباب نحو سلوك منحرف ناتج اإلسالمي كالصفحات اإلباحية وا
عن الترويج لألفكار والمعتقدات التي تؤدي بدورها إلى تشويه صورة 

أما فيما يتعلق بالتأثيرات اإليجابية نجد أن هذه المواقع أتاحت اإلسالم 
لدعاة في تسهيل مهمة  نشر الدعوة اإلسالمية من خالل زرع روح الفرصة ل

وة بين الشباب وهذا ما نجده في الحمالت الدينية  التسامح والتعاون واألخ
التي تروج ألفكار إيجابية تساعد الشباب المسلم على االقتداء بالكتاب والسنة 
وترفض تقبل اآلراء المخالفة لديننا  اإلسالمي الحنيف الذي هو دين يسر 

  .وليس دين عسر أو تعصب
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  استنتاجات وتوصيات الدراسة : عاشرا

 راسة إلى أن معظم الشباب يستخدمون موقع الفايسبوك توصلت هذه الد
وهذا راجع إلى التطورات التكنولوجية الراهنة  %62,5بشكل دائم بنسبة 

 واالنتشار الواسع والكبير لشبكة األنترنت وسهولة استخدامها  
  يستخدمون موقع الفايسبوك لمدة تزيد الشباب أن أغلب كشفت الدراسة

ما يفسر التعرض المكثف لهؤالء  وهو، %67,50بنسبة  ساعات 3عن 
لموقع الفايسبوك، وذلك بالنظر إلى توفر شبكة األنترنت في مقر الشباب 

استخدام شباب اللكل التي تتيح  3Gباإلضافة إلى توفر خدمة  مسكنه
 .وفي أي وقت الفايسبوك في أي مكان

 الليلية يفضلون استخدام موقع الفايس بوك في الفترةالشباب  يتضح أن أغلب 
الولوج إلى يفضلون  هموهذا ما يفسر أن معظم %41,25وذلك بنسبة 

من أجل التسلية األشغال اليومية بعد تفرغهم من صفحات الفايسبوك 
به طيلة  ونوالترفيه عن النفس والتخلص من الروتين والملل الذي يشعر
 .فراد العينةأاليوم لذا فإن الفترة المسائية والليلية من الفترات المفضلة لدى 

 يستخدمون موقع الفايسبوك بدافع  شبابأن أغلب ال توصلت الدراسة إلى
وهو ما يفسر أ %37,30التواصل مع جماعات ذات أهداف مشتركة بنسبة 

يستخدمون موقع الفايسبوك ألغراض اجتماعية بالدرجة  شبابالأغلب 
األولى ويتضح ذلك من خالل التعرف وإقامة عالقة مع أصدقاء 

اضيين للدردشة والتواصل مع مجموعات لهم هدف موحد كتبادل افتر
 .األفكار واآلراء والمعلومات والثقافات في ظل فضاء افتراضي يجمعهم

  يشتركون ضمن مجموعات كشفت الدراسة إلى أن معظم الشباب
يرجع سبب ذلك إلى  %36,36بنسبة  بالدرجة األولىاجتماعية ترفيهية 

افة إلى محاولة التعرف على أصدقاء جدد ملء األوقات الفراغ باإلض
 %27,27بنسبة  لتأتي في المرتبة الثانية مجموعات دينية، عبر الفايسبوك

على أمور الدين  اإلطالعوما يمكن أن نفسره أن لدى الشباب الرغبة في 
اإلسالمي من الكتاب والسنة باإلضافة إلى أن هذه المجموعات تساعدهم 

لي باألخالق الحسنة التي تؤدي إلى سلوك حسن على التمسك بدينهم والتح
 عبرلدى الشباب ورفض األفكار المتطرفة التي تؤدي بهم إلى الرذيلة  

 .فضاء االفتراضيال هذا
  توصلت الدراسة إلى أن معظم أفراد العينة يشتركون ضمن مجموعات

أما عن األسباب التي تدفعهم ، %81,25دينية عبر موقع الفايسبوك بنسبة 
االشتراك في هذه المجموعات هو تحسين صورة اإلسالم ورفض  إلى
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وهذا ما يفسر أن الشباب المسلم يهتم %33,85األفكار المتطرفة بنسبة 
بمعالجة القضايا المتعلقة بالجانب الديني ويرفض أي تشويه أو تحريف 
لديننا اإلسالمي خاصة بعد اإلساءة لصورة الرسول واإلسالم ومحاولة 

طرف الجماعات المعارضة للدين اإلسالمي التي تسوق تشويهها من 
 .ألفكار التي تدعو إلى تنصير الشباب وتكفيرهم عن دينهم اإلسالمي

  يمكن أن نستنتج أن أغلب الشباب يؤيدون الحمالت الدينية على الفايسبوك
نصرة الرسول ومن بين هذه الحمالت نجد حملة %81,25وذلك بنسبة 

وجاءت هذه الحملة %32,30المرتبة األولى بنسبة في  صلى اهللا عليه وسلم
ردا على اإلساءة للرسول صلى اهللا عليه وسلم من خالل الرسوم 
الكاريكاتورية التي تحاول تشويه صورة اإلسالم واستغالل طاقات  

قد تم نشر هذه الحملة فالشباب المسلم ومحاولة تكفيرهم عن دينهم لذا 
ألصحابها الجهد حيث وفرت ، عبر مواقع خاصة تحمل اسم الرسول

والتي تهدف إلى تسويق  الكبير في نشر دور المسلمين في النصرة
 .الصورة الحسنة لإلسالم عامة وللرسول على وجه الخصوص

  معظم أفراد العينة يرون بأن موقع الفايسبوك كشفت هذه الدراسة إلى أن
وما يمكن أن %45,83بنسبة القيم األخالقية والدينية يؤثر تأثيرا سلبيا على 

نفسر أن موقع الفايسبوك أثر وبشكل كبير على أداء الفرائض الدينية 
كالصالة فشباب اليوم يجدون أنفسهم أمام صفحات الفايسبوك وينسون 
مواعيد الصالة نتيجة لالستخدام المكثف لهذا الموقع وغير بعيد عن ذلك 

مي كالصفحات نجد أن هذا الموقع يروج للصفحات مخالفة للدين اإلسال
اإلباحية والتي تؤدي بالشباب نحو سلوك منحرف ناتج عن الترويج 

أما فيما لألفكار والمعتقدات التي تؤدي بدورها إلى تشويه صورة اإلسالم 
لدعاة في يتعلق بالتأثيرات اإليجابية نجد أن هذه المواقع أتاحت الفرصة ل
التسامح  تسهيل مهمة  نشر الدعوة اإلسالمية من خالل زرع روح

والتعاون واألخوة بين الشباب وهذا ما نجده في الحمالت الدينية  التي 
تروج ألفكار إيجابية تساعد الشباب المسلم على االقتداء بالكتاب والسنة 
وترفض تقبل اآلراء المخالفة لديننا  اإلسالمي الحنيف الذي هو دين يسر 

 .وليس دين عسر أو تعصب
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  :خالصة

ما توفر من وسائل التكنولوجيا الحديثة في الدعوة  يجب تسخير وتطويع -
  .إلى اهللا تعالى، وتعد من الضروريات الدعوية اليوم

دعم التوعية األسرية واإلعالمية بالمخاطر االجتماعية واألخالقية الناجمة  -
عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي، ومشاركة ألسرة لألبناء في 

  .وتحديد إيجابياته وسلبياتهبيان أهمية استخدام اإلنترنت 
تنمية اإلحساس بالدين والوطن واالنتماء، وتوعية األسرة بأهمية التربية  -

الدينية، وتربية األبناء على الحياء من اهللا ومراقبته، وغرس الوازع 
 .الديني لحماية الشباب من أي انحراف، أو زيغ عقائدي

اإلنترنت،  عمل دورات تدريبية وورش عمل مكثفة للتعريف بشبكة -
وتدريب الطلبة الجامعيين على االستخدام المفيد لها، وكيفية انتقاء 
المعلومات واختيار المناسب منها في البحوث والدراسات العلمية، 

  .وربطها بخطط البحوث ومواد التدريب الميداني
االبتعاد عن المنتديات المشبوهة والتي تبث األفكار المنحرفة والعقائد  -

 لمن يقوى على الدعوة والرد السيما إن كان المنتدى يجمع الهدامة، إال
وال تجادلوا {: قال اهللا عز وجل. بين المسلم والكافر أو السني والمبتدع

وقال عبد اهللا بن المبارك كما في سير } أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن
 "إياك أن تجلس مع صاحب بدعة ":أعالم النبالء
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  :ملخص

من المواضيع التي كان لها حضورا الفتا عبر وسائل اإلعالم الغربية 
 القضايا المرتبطة به، إال أن العديد من الدراساتو موضوع اإلسالم

األبحاث تجمع على أن تناول اإلعالم الغربي لإلسالم ال يخلو من التحيز، و
لهذا ارتاط و والمبالغة في التخويف منه،. التشويه في كثير من األحيانو بل

  . وثيق بظاهرة اإلسالموفوبيا

  : مفهوم اإلسالموفوبيا  -1

  : تعريف الفوبيا1 -1

  النفسية بمعنى الخوف المرضيالقواميس    في   Phobia ''  الفوبيا ''  ترد كلمة
قد و أشياء معينة،و هي الخوف غير المبرر من مصادرو .والرهبة   

، والوصف منه خواف أو Phobic- Phobيستخدم اللفظ كالخقة  
 رهاب خفيف تحت السيطرة   Paraphobiaوالبارافوبیا.  1رهابي

  .2التحكمو

):  32   اآلية (  صسورة القص   القرآن الكريم قوله تعالى في   جاء في
 3.من الخوف   أي  }  واضمم إليك جناحك من الرهب {

بأنها قلقٌ عصبي أو عصاب نفسي ال وتعرفها موسوعة علم النفس 
يخضع للعقل، ويساور المرء بصورة جامحة من حيث كونه رهبة في النفس 

    4.شاذّة عن المألوف، تصعب السيطرة عليها أو التحكم فيها

  االصطالحي لإلسالموفوبياالتعريف  1-2

ننا إزاء مفهوم ملتبس سواء على مستوى المعنى  أو مسيرة تطوره؛ إ
فمن ناحية يصف بعضهم اإلسالموفوبيا بأنّها عبارة عن تفاقم مشاعر 
العداء تجاه اإلسالم وما يصاحبه من مظاهر تعد واضحة على 

تماس  بيد أن هذا التوصيف يقع في. المسلمين وحرياتهم ومقدساتهم
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والذي يقصد به وجود نية مبيتة " التحامل على اإلسالم"بالغ مع مفهوم 
لدى اآلخرين لوصف اإلسالم بما ليس فيه، كمرادفته باإلرهاب، 
والعنف، وعدم التعامل بالديمقراطية، وعدم التعامل بالموضوعية في 
مناقشة مسائله والتعرض لقضاياه، ومن جهة أخرى الخوف من 

ظاهرة معقدة، كما  تعتبراإلسالموفوبيا ف 5.العالم الغربي في  انتشاره
  6أن التأصيل النظري للموضوع يعتبر حديثا نسبيا

لقد ظل المصطلح غير محدد في معناه على الرغم من شيوعه 
تم الترويج للمفهوم في بريطانيا  من  ،  حيث1997وتداوله، إلى غاية سنة 

ت تحت إشراف التي أصدر RUNNYMEDE TRUSTقبل منظمة 
نائب مستشار  )GORDON) CONWAYالبروفيسور غوردن كونواي 

واقع ال خيال : سالموفوبيااإل: (دراسة تحت عنوان جامعة ساسكس
Islamophobia : Fact Not Fiction(كأول محاولة جادة لتقعيده ،  .  

نظرة إلى العالم تنطوي على كراهية " سالموفوبيا بـيعرف التقرير اإل
ومخاوف ال أساس لها ضد المسلمين، تؤدي إلى ممارسات تمييزية 

ال  اإلسالموفقاً للتقرير، يشمل ذلك اآلراء التي تجادل بأن . 4"وإقصائية
أنّه أحط وأدنى منزلة من الثقافة و يشترك مع الثقافات األخرى في أي قيمة،

 وفق. الغربية، وينبغي اعتباره قوة سياسية عنيفة وليس مجرد معتقد ديني
ولكل منها " إسالموفوبيات"موفوبيا، فهناك ال يوجد كيان واحد لإلسالالتقرير 

  .خصائص مميزة

    7:المفهوم وضبطه وفق ثمانية معايير محددة دد التقريرح

أول هذه المعايير، القول بأن اإلسالم ليس إال جسدا أحاديا جامدا قلّما   -
  .يتأثر بالتغيير

م اعتباره آخر ال تربطه بالثقافات األخرى قواسم مشتركة أو قي: ثانيا -
 . متبادلة يتأثر بها أو يؤثر فيها

النّظر لإلسالم بدونية واعتباره دينا بربريا بدائيا جنسي النزعة : ثالثا -
 .وال يمتّ للعقالنية بصلة

فيتمثل في الربط العضوي بين العنف واإلسالم واعتباره مفطورا : رابعا -
 .على اإلرهاب ومنتشرا بحد السيف

ه أيديولوجية سياسية تروم تحقيق النظر لإلسالم باعتبار: خامسا  -
 .مكاسب سياسية وعسكرية على حساب اآلخرين
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الرفض القاطع ألي انتقادات بشأن الغرب تصدر من : سادسا  -
 . إسالميين

توظيف هذا العداء لتبرير منظومة الممارسات العنصرية تجاه : سابعا -
 . المسلمين وإقصائهم بعيدا عن حدود المجتمعات الغربية

لتّسليم بالعداء لإلسالم وللمسلمين، واعتباره أمرا عاديا وال ا: ثامنا -
 .غضاضة فيه

منذ صدور التقرير السابق، اتسعت دائرة النقاش بشأن اإلسالموفوبيا، 
، وبعد الهجمات التي تعرضت لها 2001سبتمبر  11السيما في أعقاب أحداث 

  .حرية التعبيرو أوربا وما واكب ذلك من جدال حول اإلسالم

، دخل مفهوم اإلسالموفوبيا إلى المعاجم الفرنسية بدءا 2005عام  في
شكل خاص : "ف اإلسالموفوبيا كالتاليالذي عرLe petit Robert (( بمعجم 

في أفعال عدائية  بفرنسامن الحقد موجه ضد اإلسالم والمسلمين، يتجلى 
  8".وتمييز عنصري ضد المهاجرين المنحدرين من أصول مغاربية

الكراهية والخوف " يعرف  قاموس أكسفورد اإلنجليزي اإلسالموفوبيا بـو
  .9"الموجهة ضد اإلسالم، كقوة سياسية تحديداً، والتحامل والتمييز ضد المسلمين

إذن، يبدو التداخل جليا بين المشاعر العنصرية ضد العرب وكراهية 
  . ويحيل هذا المعطى على الربط اآللي بين االنتماء العرقي واالنتماء الديني. اإلسالم

الدين في  سويدي، باحث  Mattias Gardellماتياس غارديل يعرف
اإلنتاج االجتماعي للخوف والتحامل على اإلسالم "المصطلح بـ  المقارن

التمييز ضد  أو عزل  والمسلمين، بما في ذلك األفعال الرامية لمهاجمة
   10."أو المسلمين أشخاص بناء على افتراضات ارتباطهم باإلسالم

على عمليات    وداالً   جامعاً   مصطلحاً ''  إسالموفوبيا ''  لقد أصبحت لفظة
إنّه  .  من مرض الخوف منه   التشويه والتمييع لصورة اإلسالم انطالقاً

عن عقدة الخوف والهلع من انتشار اإلسالم ونفوذ    المصطلح األكثر تعبيراً
  11. رية داخل المجتمعات والدول  الغربيةقوته الدينية والثقافية والبش

يعني رفض اإلسالم كديانة، وكطريقة حياة، وكمشروع  إن المصطلح
كما ينظر إليه . 12 وكمشروع ثقافي  أيضا تعتمده مجموعة أو طائفة من السكان،

على أنّه خوف يمنع التواصل، والتبادل والحوار، والذي يجعل من المسلم 
  .، وأن اإلسالم مناقض للعقل*العالمو يوب المجتمعالشخص المسؤول عن كل ع
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يتهم بها    حول تكريس صفات سيئة ''  اإلسالموفوبيا ''  يدور مصطلح
  وتتركز هذه الصفات في .  أذهان الغرب بوسائل مختلفة   ويتم زرعها في   اإلسالم،

 ّويهدد    ،يؤمن بالعنف ويرفض اآلخر   دين متحجر منغلق عدواني اإلسالم    أن
 13 . يناصبها العداء   وبالتالي   يعترف بالثقافات األخرى لدى الشعوب،   وال   جيرانه،

إن ظاهرة اإلسالموفوبيا هي ظاهرة فكرية تحولت إلى أيديولوجية ترتبط 
بنظرة اختزالية وصورة نمطية لإلسالم ومعتنقيه من المهاجرين في أوروبا، 

ودة، تؤمن بقيم رجعية تحض على العنف كمجموعة منغلقة على ذاتها ومحد
   14.واالختزال والنظرة السلبية لآلخر وترفض العقالنية والمنطق وحقوق اإلنسان

ليس ظاهرة حديثة أو ) التحامل(إن اإلسالموفوبيا بهذا المعنى 
وتكشف الدراسات العلمية عن  معاصرة، وإنّما هي قديمة قدم اإلسالم ذاته،

بحوث العديد من المستشرقين، والتي تتضمن و مدى التحامل في دراسات
يقدمون ذلك و المسلمين،و السخرية على اإلسالمو كثيرا من الهجوم والتهكم

  .15بأسلوب بارع يكسب كتاباتهم مسحة من الموضوعية

وحسب المفكر ادوارد سعيد ، فإنّه لم تقم أبدا أية محاولة منظّمة على 
دراسة اإلسالم تتناول منهجيا الكتابة أيدي الخبراء الغربيين المتخصصين ب

  . 16اإلسالمية عن اإلسالم 

 :صناعة الخوفو اإلعالم -2
الخوف إلى " نقل"التخويف بالصحافة هو استخدام الصحافة كأداة في 

توليد لتستخدم الصحافة كثيراً كآلية و اآلخرين وفق أهداف محددة مسبقا،
اة سياسية مميزة في فالصحافة وثيقة الصلة بالسياسة بل هي أد. لخوفا

لو خيرت بين حكومة بدون صحف "وكما قال جفرسون . األنظمة السلطوية
وإذا كان النظام ". أو صحف بدون حكومة الخترت األخيرة دون أدنى تردد

السياسي يعتمد على التخويف، فإن الصحافة تكون الوسيلة األمثل في نقل 
العوام "ذلك بالقول إن  وقد عبر الكواكبي عن. الخوف إلى أوساط العوام 

 ".هم قوت المستبد وقوته، بهم عليهم يصول وبهم على غيرهم يطول
" غير المشروط"يترتب على هذا التأثير أن يحدث في أوساط العامة الوالء و

وإبطال دور الفرد في المشاركة في الحياة السياسية  ،وتقديس الحاكم
    17.واالجتماعية والثقافية

الخوف الذي مصدره  أنNoam Chomsky ((يعتبر شومسكي 
التخويف يتم فبركته بصفة مقصودة بقصد زيادة المراقبة االجتماعية في 

ويشاركه الرأي العالم ". ال يوثق فيه"أوساط المجتمع أو الرأي العام الذي 
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) Michael Moore(ل مور ااالجتماعي جالسنر والمخرجون السينمائيون أمث
تس روكو) Fahrenheit 9/ 11" (سبتمبر 11ة حرار"صاحب الفيلم الجدلي 

)Adam Curtis .( ويرى هؤالء أن الهدف من التخويف المستمر والمتكرر
 ،)داخليا وخارجيا( إنتاج سلوك معين، وتبرير سياسات الحكومة وأفعالها "

 ،وجعل الناس ينهمكون في االستهالك، انتخاب السياسيين الديماغوجيين
ن القضايا االجتماعية الملحة كالفقر والضمان وإبعاد أنظار المجتمع ع

  ".االجتماعي والبطالة والحد من انتشار األسلحة والتلوث

ذكرها شومسكي  لصناعة الخوفوسائل اإلعالم الغربية  تلجأ إليها هناك آليات
ترسيخ ، تحريف الكلمات عن مواضعها، تشويه اإلحصائيات :ومور وغيرهم ومنها
قلب ، تعميم القضايا المعقدة والمتعددة األبعاد، يز تجاه األقلياتاألفكار المسبقة والتح

  18.معادلة السبب والنتيجة فيصبح السبب نتيجة والنتيجة سببا

" تضخيم"عبر ويمكن أن يتم استخدام الصحافة في التخويف أيضا
" العدو"واستحضار  ،األخطار والتهديدات على األمن العام والمصلحة الوطنية

 .قيقيا أو وهميا كلما دعت الحاجة إلى ذلكسواء أكان ح
   :القولبة اإلعالمية المعاصرةو ظاهرة اإلسالموفويبا -3

أبرز وسيلة ينتهجها اإلعالم الغربي  Stéréotypie  تعد القولبة اإلعالمية
من أجل توصيف اإلسالم في قوالب نمطية مشوهة له ومخوفة منه، وهي 

التي لها رصيد ضخم  préjugésقة تستند إلى جهاز كامل من األحكام المسب
لة  الغربية، مما يجعل تصور العالم اإلسالمي بكل مكوناته،في المخي 

مقوماته يتم من خالل خلفيات فكرية سابقة، تهدف باألساس إلى الدفاع و
ويعبر مفهوم القولبة اإلعالمية عن تحديد  19.عن مصالح وأهداف معينة

غذيها خلفيات معرفية محددة ، مسبق لفكرة أو مجموعة من األفكار ت
وتهدف بشكل تبسيطي وتعميمي إلى وصف اآلخر انطالقا من انتماءاته 

   .20الدينية أو العرقية أو غير ذلك

نتيجة لهذه النمطية، أصبح من الطبيعي أن تتوجه أصابع االتهام إلى 
معتنقيه كلما حدث  انفجار أو تدمير إجرامي في أي مكان من و اإلسالم 

إن الصور اإلعالمية . ، رغم أن التحقيقات فيما بعد قد تثبت عكس ذلكالعالم
النمطية عن اإلسالم ساهمت في انتشار حمالت دعائية عبر  اإلعالم الغربي 

، ومن ثمة أصبح العالم اإلسالمي الضحية )اإلرهاب(  استهدفت أسلمة
   21".شيطنة العدو"النموذجية لما يطلق عليه بلغة اإلعالم
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البحث الذي أجراه الدكتور بسيوني إبراهيم حماده تحت عنوان توصلَّ 
، والذي جرى أواخر عام "صورة العرب في أذهان صانعي الصور الغربيين"

القائمون باالتصال ، فعلى عينة من الصحفيين الغربيين، إلى نتائج هامة 2000
صورة متحيزة ومشوهة عن العرب يحملون  الغربية في وسائل اإلعالم 

وفيما يتعلق بنوعية الصورة التي تقدمها وسائل اإلعالم الغربية عن . والمسلمين
بالمائة من أفراد العينة أنها صورة متحيزة،  63العرب والمسلمين، أكدت نسبة 

بالمائة أنها صورة محايدة،  9,7بالمائة أنها صورة مشوهة، ونسبة  26,7ونسبة 
  .22ورة موضوعيةبالمائة فقط يعتقدون أنها ص 0,6ونسبة 

  تنامي ظاهرة اإلسالموفوبياو خطاب الخوف-4

" اإلسالمي"و "العنف"إن الصور التي ترسمها وسائل اإلعالم لــ
" اإلسالم"و" العرب"تتأثر بالمعاني الثقافية السائدة لتعابير " العربي"و
أحد معلقي نيويورك تايمز، نيكوال كريستوف، أبدى تخوفه من ". العنف"و

بكل بساطة إن إطالق الصوت العالي بأن " :صريحات ويقولمثل هذه الت
اإلسالم في جوهره دين عنيف لن يساعد على تفهم هذا الدين، بل إنه 

وتاريخ أمريكا القريب  ،يطلق عقال التفكير العنصري والريبة باألجانب
    23".ة نتجت من مثل هذا التفكيرييشهد فصوالً مخز

عقدة الخوف من : الموفوبيااإلس" يقدم مصطفى الدباغ في كتابه
، عرضا لثالث مراحل أو محاور تختزل تطور ظاهرة "اإلسالم

  :24اإلسالموفوبيا، وآليات عملها بالشكل اآلتي

أي تصنيف العرب والمسلمين جميعاً أنهم  ):التصنيف(المرحلة األولى 
مسلمون لمرجعيتهم العقائدية أو الحضارية والثقافية، وهي تسعى سيكولوجياً 

فقد قامت الدعاية الغربية وفق هذا . ى ترسيخ القناعات بهذه األطروحاتإل
/ المحور في عملية التشويه على تصنيف وتحديد أو عزل وفرز الضحية

الهدف، والضحية الهدف هي شعوب األمة العربية واإلسالمية جميعاً بغض 
ظر هذه النظر عن عقائدهم الدينية، أو انتماءاتهم العرقية، فهم جميعاً في ن

  .الدعاية مسلمون ألن مرجعيتهم الدينية أو الحضارية الثقافية هي اإلسالم

جيمس "يقول الدكتور . واإلسالم هو العدو األول لهذه الدعاية المعادية
رئيس المعهد العربي األمريكي في واشنطن حول هدف حملة " زغبي

عدو فاتك  إن هدف الحملة الحالية هي تصوير اإلسالم بمثابة«: التشويه
للغرب، وبالتالي االستعاضة عن الحرب الباردة ضد الشيوعية بحرب ضد 

وتأكيداً لهذا االتجاه ما . »عدو ال يقل عنها خطراً اسمه اإلسالم الراديكالي 
عناوين الصحافة واألخبار، وأفالم السينما  منالمرء يومياً في الغرب  هيطالع
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وفي العبارات  ،المحاضرات والنّدواتوالمسلسالت التلفزيونية، وفي الكتب و
التي يستخدمها المعلّقون في األخبار والتقارير التلفزيونية واإلذاعية 

  :ومنها 25)معجم اإلسالم فوبيا(تُشكل مجتمعة  اوالصحفية م

اإلرهاب اإلسالمي ضد / الخطر األصولي الزاحف/ المسلمون قادمون
التهديد اإلسالمي للكون / ةالمدنية الغربية والهمجية اإلسالمي/ الحضارة
  .الهجمة اإلسالمية ضد الغرب/المسيحي

  :وذلك من خالل): التوصيف(المرحلة الثانية 

  Terrorist،Terrorismوصف األمة جميعها باإلرهاب -أ

 ،Barbarianانتزاع صفة اإلنسانية عنها ووصفها بالبربرية - ب
Barbarism   

رات وترسيخها، فالمقصود وهي تسعى سيكولوجياً إلى ترسيب هذه التصو
بالتوصيف في هذه المرحلة تشويه صورة هذا العدو الجديد، وبعث الكراهية في 
نفوس اآلخرين في الغرب والعالم ضده، حيث بدأت الدعاية بعد تصنيف أو 

باعتباره موضوع عملية التشويه بإعادة رسم مالمحه ) المسلم(حصر وعزل هذا 
  . بربرية واإلرهاب عليهمن جديد، وذلك بإضفاء صفات ال

فالصورة تتكرر عبر مختلف أشكال النشر والبث، ولجميع الفئات 
للعربي والمسلم على أنّه ) Sterotype(بقصد تشكيل الصورة االجتماعية 

بربري إرهابي، إلى أن تترسب وتتموضع في العقل الغربي مفردات 
: ، الدمويAgrressive، العدواني Barbarian: البربري: (ومرادفات مثل

Bloodyاإلرهابي ، :Terrorist(.  

وهي المحطة األخيرة من رحلة التشويه والتي  ):التخويف(المرحلة الثالثة 
تمثّل المحور األهم واألعم واألعنف، وذلك بتكريس صورة الشعوب العربية 

ضي إلى تحريض فوهذا بدوره سيكرس وي. اإلسالمية كعدو جديد للغرب
مال العنف ضد هذا العدو، ومن ثم التحضير لذلك من خالل الغرب للقيام بأع

  ).فوبيا واإلسالم(تعميق مشاعر الخوف والذعر من اإلسالم أي تكريس 

المحور في ثناياها العديد من األنشطة السلبية / وقد حملت هذه المرحلة
والبروفيسور " هنتنغتون"كالكتب والمقاالت التي كتبها مفكرون كالبروفيسور (
، والتقارير الصحفية التي كانت تحذر من انبعاث "نسيس فوكويامافرا"

وكذلك ما كان يصدر عن بعض الزعماء األوروبيين كاألمين العام . اإلسالم
، والتحذيرات المبالغ فيها ضد ما )تحريضية(لحلف األطلسي من تصريحات 
من إطالق ، وما اعتاده الغرب )في باكستان(يسمى بالقنبلة النووية اإلسالمية 
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على حوادث العنف والنزاعات كما كان في أفغانستان، ) إسالمي(تعريف 
والصومال، والمقاومة اإلسالمية في فلسطين ضد إسرائيل، والحرب على 

  .الخ...اإلرهاب في الجزائر

  :ظاهرة اإلسالموفوبيا في اإلعالم الفرنسي -5

دم هذا التعبير ؛ غالباً ما اُستخ"قليٌل من الحقائق وكثير من التعليقات"
  26.الموجود في الصحافة البريطانية النتقاد نمط الصحافة الفرنسية

وهي  .رنسا في الصحافة الفرنسية نفسهاثمة تحامل يناقض علمانية ف
الحظ فالم. من األهمية بمكان، ألنها تلعب دوراً في صناعة الرأي الفرنسي

محرضة و اإلسالميةفي هذه الصحافة أنها عدوانية في سلوكها إزاء الجالية 
بعض المجالت كلما خصصت أعداداً خاصة  كما نالحظ أنإلى درجة كبيرة، 

ساهمت في تخويف الرأي العام من الظاهرة اإلسالمية كلما و ،عن اإلسالم
 .زاد الطلب على هذه المجلة

  : 2001سبتمبر  11بعد أحداث  إعالميا اإلسالموفوبيا انتشار مفهوم 5-1

لتعامل مع مفهوم اإلسالموفوبيا بين مرحلتين أساسيتين يجب التمييز في ا
حدا فاصال بينهما، لقد شكلت هذه األحداث  2001 سبتمبر 11أحداث تقف 

مرحلة الماقبل والتي  :منعطفا حاسما في استخدام المصطلح إعالميا
تتميز بندرة استخدام المفهوم إلى درجة أن الدراسة التي تحدث عنها 

 في مقالته بجريدة  لوموند ديبلوماتيك) ALAIN GRESH(أالن غريش 
MONDE DIPLOMATIQUE  LE  تحت  2004مارس  1بتاريخ

 À PROPOS DE" سالموفوبيااإلبخصوص : "عنوان
L’ISLAMOPHOBIE    والتي اتخذت كأساس لها أرشيف جريدة

أي يوم  2001سبتمبر  10و 1987جانفي  1ما بين  LE MONDEلوموند 
نيويورك، لم تسجل استخدام المفهوم سوى مرتين  واحد قبل تفجيرات

  2001، فيما الثانية في فيفري 1994األولى سنة 

نفس العدد من المرات سجل أيضا على امتداد نفس الفترة بالنسبة 
مدينة مرسيليا في   حول للوموند ديبلوماتيك األولى في إطار روبورتاج

يسري العربي األصل طارق ،  فيما الثانية تنسب للمفكر السو9719جويلية 
   1998.27رمضان في أفريل 

سبتمبر سيصبح استعمال المفهوم دارجا على لسان الجميع في  11بعد 
فرنسا كما في باقي الدول األوروبية والواليات المتحدة األميركية ،ليظهر في 
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مفهوم اإلسالموفوبيا على الموقع اإللكتروني لكل من المرصد    2001أكتوبر 
،  والشبكة  )EUMC(لظواهر العنصرية ومعاداة األجانب بفيينا  األوروبي

تنظيم يوم  2003أما في فرنسا فتم سنة .  ) (ENARالعنصریةاألوروبية ضد 
 du(سالموفوبيا من العنصرية ضد العرب إلى اإل:  دراسي في موضوع

Racisme anti-arabe à l’islamophobie ( منظمة الحركة ضد من قبل

  التجمع ضدل كما تشكّ ).(MRAPن أجل الصداقة بين الشعوب العنصرية وم

  . 2004أكتوبر  21الذي أصدر أول تقاريره في ) (CCIFاإلسالموفوبيا بفرنسا 

وكان الوزير األول الفرنسي السابق جون بيار رافاران 
)j.pierre.rafarin ( قد استخدم المفهوم في كلمة له بمناسبة افتتاح المسجد

   28.أكتوبر من نفس السنة 17س في الكبير بباري

إن انتشار مصطلح اإلسالموفوبيا في فرنسا ووسائل إعالمها، ال 
األمريكية، وحتى الكندية و يختلف عنه في وسائل اإلعالم البريطانية،

فالمراجعة السريعة لتكرار ظهور مصطلح اإلسالموفوبيا في بعض أشهر 
في استخدامه خالل السنوات الجرائد الغربية يكشف عن الزيادة المطردة 

  .سبتمبر 11بعد أحداث .األخيرة  خاصة

 11ومع تزايد استخدام مصطلح اإلسالموفوبيا إعالميا بعد أحداث 
سبتمبر، صاحبه ارتفاع األصوات الغربية المحذّرة من خطر اإلسالم والمسلمين 

(muslim phobia) وتجلى ذلك من خالل كتابات العديد من الصحفيين في ،
  29 .األمريكية ذات االنتشار الواسعو تلف وسائل اإلعالم األوربيةمخ

  :نماذج  من اإلعالم الفرنسي 5-2

: 1979نوفمبر  26بتاريخ  "لونوفال أبسرفاتور"كتب جون دانييل في صحيفة 
ساهمت الصحافة الفرنسية لقد  30".إن الواليات المتّحدة محاصرة باإلسالم"

  .سبتمبر 11حتى قبل أحداث  إلسالم،في الترويج لصورة عدائية عن ا

، فإن اإلسالم كمرجعية تم إبرازه إلى الوجود، وساهمت 1989 ابتداء من سنة
، وصور الشباب قديمه بصورة سلبية، عمدت إلى تهالكن. في ذلك وسائل اإلعالم

  31".متطرفة"تجنّدهم وتستغلّهم جهات خارجية " أصوليين"و" متطرفين"ـك

   32:ض ما كتبته هذه الصحافةمن أمثلة عناوين بع 

 -سراييفو - بيشاور -المغرب العربي، كيف نكون إرهابيا، باريس -
  )Jeune Afrique N° 1777,25/01 au 01/02/1995.(وجدة -الجزائر
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 - بريطانيا -العنكبوت اإلسالمية تنسج خيوطها في أوربا، فرنسا -
 )L'Evènement du Jeudi N°526 du 01-08/09/1994(ألمانيا  -تركيا

 )L'Express N° 2263 du 24/11/1994(الحجاب، المؤامرة -
وند ومحد المسؤولين الفرنسيين، جاك بوميل، في جريدة لأل ونقرأ

واجهها هي تلك التي أظهرتها حرب نن أخطر التهديدات التي إ« :قوله )31/4/93(
 لفقر،التي توغل في او ،اإلسالميةأكثرها جدية تلك القادمة من البلدان و الخليج،

و ..ا مسؤوليتهانتبحث في األصولية اإلسالمية عن حلول آلالمها التي تحملو
.. باكستانو لنكن حذرين من هذا القوس الشيطاني الواقع بين الجزائر: يضيف

  33.»تصنيع أسلحة الدمار الشاملو المكون من دول تعمل على اقتناء

لة شرسة ضد ، شنّت الصحافة الفرنسية حمسبتمبر 11 مباشرة بعد أحداث
كل ما له عالقة باإلسالم، إذ تحولت معاداة اإلسالم إلى تجارة رابحة، وصارت 
 الصحافة الفرنسية تضع على عاتق المسلمين األزمة  االقتصادية برمتها،

البطالة واختالل األمن، كما أن المجالّت الفرنسية خصصت أعدادا تدور و
وازدهرت تجارة  ،%15اتها إلى محاورها حول اإلسالم، فارتفعت معدالت مبيع

   .العنفو اإلرهابو معاداة اإلسالم، وحصل الخلط بين اإلسالم

الشهرية بأعداد خاصة و وقد صدرت عشرات المجالت األسبوعية
، أو )العنفو القرآن( ،  أو)اإلرهاب اإلسالمي( تدور محاورها حول 

إشهارية تم اإلعالن عن هذه المجالت عبر لوحات و ).السيفو اإلسالم(
 ضخمة في المدن الفرنسية في األماكن العمومية، وفي حافالت نقل الركاب

محطات القطارات، مما ساهم في تعزيز الشعور بالخوف من اإلسالم لدى و
المواطنين الفرنسيين، ومن أشهر تلك اإلصدارات اإلعالمية ذكر الدكتور 

  :  34محمد بشار في دراسة له ما يلي

  الذي نشرته صحيفة ) زمن النقد الذاتيو سالماإل(ملف خاص بعنوان
)Le Nouvel Observateur ( 2001 أكتوبر 04في عددها الصادر بتاريخ ،

تضمن مقاال للصحفية جوزيت آليا دعت فيه إلى تحالف دولي لمحاربة 
القرآن، كما نشرت بعد ذلك ملفا مطوال عن التطرف في العالم، عدت 

ا، وعمدت إلى نشر صورة عن عملية فيه اإلسالم أكثر األديان تطرف
إعدام في إحدى الساحات بمدينة كابول األفغانية، وصورة أعضاء من 

السيوف، ثم صورة و حركة حماس الفلسطينية، وهم يحملون القرآن
ومما ال شك فيه أن . لعملية ختان طفل في إحدى قرى طاجكستان

المقصود بنشر هذه الصور، هو ترسيخ فكرة عنف المسلمين من خالل 
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زيادة خوفه و الختان لدى المتلقي الغربي،و عنف سفك الدماء باإلعدام
  . من كل ما يمتّ إلى اإلسالم بصلة

 الحقيقة حول (وعنوان فرعي) الطالبانو محمد، القرآن(ملف تحت عنوان
صفحة  50، في 2001 عام12العدد ) L'Histoire(نشرته مجلة ) اإلسالم

محمد الرسول المحارب:(ن أربع ملفات فرعية هيتضم (
). نزعة التطرف(و) القرآنو المرأة( و) العصرالذهبي للعالم اإلسالمي(و

مشوهة عن وقد كان هذا الملف مشحونا بإيحاءات سلبية وصور 
استخفافا بموقف اإلسالم من و سلّم،و شخصية الرسول صلى اهللا عليه

  .قضايا المرأة وتشكيكا في معارضته لإلرهاب
 ومن القضايا التي استأثرت بتغطية واسعة في اإلعالم الفرنسي قضية

الحجاب التي ساهمت في انتشار ظاهرة اإلسالموفوبيا، نظرا لما خلّفته من 
وال يتطلب األمر أن اإلعالمي، و األكاديميو مستوى السياسيتداعيات على ال

يكون هناك حدث ذو داللة لكي يتم التخويف من اإلسالم، وإنّما أصبح ينظر 
إلى كل ما يتعلق بالمسلمين على أنّه كذلك، ومن ذلك على سبيل المثال 

مقاال عما وصفته بانفجار الحالة  )Le Nouvel Observateur(نشرت صحيفة 
أكثر من ألف مسجد وأكثر من  تحدثت فيه عن وجودإلسالمية في فرنسا؛ ا

إن تكرار ": ويضيف صاحب المقال المذكور. ستمائة جمعية إسالمية
مضادة  إستراتيجيةالعمليات اإلرهابية، واختطاف الرهائن تندرج ضمن 
  35 ."للغرب، وذلك عبر تمرير خطاب الجهاد في معناه العدواني

" بسيرفاتورأل انوفلو" نع le point" لوبوان" وال تختلف مجلة
ويؤكد أنه هو  ،فمؤسسها، كلود أمبير، كتب مقاال في مجلته يهاجم اإلسالم

مجلته  ما تنشرهو .كره اإلسالميأي " سالموفوبيااإل"شخصيا فيه شيء من 
والغريب أن هناك كتّاب فرنسيون ال نعرف لهم . يندرج  في هذه السياسة

رون في الموضوع مثل ريجيس ثقافة اإلسالمية، نجدهم ينظّأدنى معرفة بال
  36.دوبري اليساري الفرنسي

عند :") رئيس تحرير جريدة لوموند ديبلوماتيك( Alain Greshيقول 
الغرب يمثل اإلسالم العدو الخارجي ممثال في قاعدة بن الدن، أما العدو 

يواصل و ..."أمريكاالداخلي فتمثله الجاليات اإلسالمية المقيمة في أوروبا و
ن فكرة صدام الحضارات قد عوضت بفكرة الحرب الباردة، إ: "قائال

  37".والمواجهة اآلن بين الحداثة والهمجية
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لومند وقد تكفي اإلشارة هنا إلى أن جريدة معروفة برزانتها، مثل 
قنبلة «، لم تتردد في وصف المسلمين في أوروبا بأنهم يشكلون ديبلوماتيك

  38.»غربموقوتة ضد ال

في  سبتمبر 11ابن الوراق بعد أحداث صحفي معروف إعالميا بكتب و
اإلسالم في ذاته ليس ديناً معتدال؛ يكفي  نأهي ...الحقيقة" صحيفة لوفيقارو

يذهب في المقال المذكور إلى التحذير من و "لالقتناع بذلك... أن نقرأ القرآن
ال و هم حملة فكر متطرف،التقاء مع المسلمين الذين و البحث عن نقاط اتفاق

  39. ".فرق بينهم في القاعدة الفكرية العميقة

المحلل النفسي الفرنسي باتريك دكليرك قد كتب في و وكان الكاتب
مقالة في صحيفة لوموند الفرنسية الواسعة االنتشار معلناً فيها  2004 أوت 12

  ".إني أكره اإلسالم"من عنوانها و بوضوح

العته و إلى أن اإلسالم دين يجلب الجنون يذهب دكليرك في مقالتهو
، كما ينعته "يمارس القمع الرهيب على المرأةو يقيم فصال بين الجنسين"ألنه 
قطع و من ثم فإن الذبحو نسق فكري يقوم على الحرب المقدسة،"بأنه 

  40".في قلب اإلسالم ذاته"الرؤوس ظاهرتان تندرجان 

رض حديثه عن الفضائح يقول األستاذ عبد الكريم بوفرة في مع 
-Jeanاإلعالمية في فرنسا خصوصا ما تعلق منها باإلسالم متحدثا عن 

Marie Cavada  هذا الصحفي المقتدر كان هو المدير العام : "صةحمنشط
أي إذاعة فرنسا لما  rfiللقناة الفرنسية الخامسة، ويشتغل حاليا مدير إذاعة 

لقناة الفرنسية الثالثة، بعنوان برنامج مشهور على ا منشطوراء البحر، وهو 
، وقد خصص إحدى حلقات هذا La marche du siècleمسيرة العصر 

البرنامج العام لإلسالم في فرنسا، وقام فريق العمل بتحقيقات ميدانية في 
الضاحية الباريسية خاصة، وهناك سأل مجموعة من الشباب المغاربيين، 

حين مع أنهم غير ذلك تماما في وحين تم البرنامج ظهر هؤالء الشباب ملت
الحياة اليومية، فما كان منهم إال أن اشتكوا من هذا التزوير، وهو بالمناسبة 

، لقد تمت معالجة الصورة Manipulation de L’imageهنا تقليب للصورة 
ليظهر هؤالء الشبان ملتحين، لماذا؟ ألن الشباب الملتحي المولود في فرنسا 

م يثير كثيراً من الخوف، ويؤثر نفسيا من الناحية والذي يتحدث عن اإلسال
  41.اإلعالمية، وهنا تطرح قضية حياد اإلعالم وموضوعيته ومصداقيته
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المسلمين في وسائل اإلعالم و خصائص الصورة النمطية عن اإلسالم -6
 :الغربية

هناك مجموعة من الخصائص تبلورت من خالل الصورة النمطية عن 
ت وسائل اإلعالم الغربية في انتشارها أبرزها ما المسلمين ساهمو اإلسالم

  : يلي

  النظرة المختزلة لإلسالم 6-1

يبدو أن إدراك اإلسالم في الغرب إدراك انتقائي سلبي بمعنى أن 
الرأي العام يدرك الجزئيات التي توافق أحكامه المسبقة السيئة وال 

ام يدرك الجزئيات التي تعارضها، ولو كانت مجسدة لقواعد وأحك
ينحرف هذا اإلدراك باإلنسان عن رؤية و .اإلسالم ومنبثقة عنها

   42 .لإلسالمالصورة الصحيحة 

فيها ال يدل على دين أو حضارة بقدر ما يشير » اإلسالم«ـوهكذا ف
، »المهاجرون«تارة و »العرب«هم تارة » المسلمين«إلى نوع خاص من 

يله صانعو تلك الصورة حيناً آخر ما يتخو .»المتطرفون األصوليون«وحيناً 
  43.شيئاً مخيفاً: يمكن أن يكون» اإلسالم«أن 

في أذهان الغربيين له معنى  -إن مفهوم اإلسالم حسب إدوارد سعيد
إيديولوجي يختزل فيه، وال يشير بالضرورة إلى حياة المسلمين الزاهرة 

لح والزاخرة بالتنوعات الحضارية والعمرانية والتاريخية والعلمية، إنه مصط
يثير الخوف والصدام والقلق، كل ذلك بسبب وسائل اإلعالم التي ساعدت 
على تشكيل صورة اإلسالم بشكل استعدائي، يضاف إلى ذلك المراكز 
األكاديمية في الغرب التي رصدت أمواال طائلة لذات الغرض، فأنتجت 

هو أبحاثاً هائلة ودراسات استشراقية كثيرة بعيدة كل البعد عن الموضوعية، و
ما يبين بجالء تحالف األكاديمي مع السياسي في مجاالت ادعت العلمية 

  44.والموضوعية ولكنها أضمرت خلفيات سياسية مبيتة

  :العربو الربط بين اإلسالم6-2

فتاريخ العرب . حقيقة تاريخية» اإلسالم«و »العرب«الواقع أن تالزم 
ثل تالزم اللغة متداخل بتاريخ اإلسالم منذ ظهور هذا األخير، تماماً م

  .القرآنو العربية

أما وسائل اإلعالم الغربية المعاصرة فهي تقيم بينهما نوعاً آخر من 
فهي من جهة ال تقصد جميع المسلمين حين تتحدث عن : العالقة يختلف تماماً
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نيجيريا و باكستانو فال تدخل في مجال اهتمامها مسلمي اندونيسيا» اإلسالم«
ون األغلبية العددية من المسلمين على وجه على الرغم من أنهم يشكل

. أي مسلمي الشرق األوسط) و إيران(األرض، وإنما تقصد أساساً العرب 
من جهة ثانية ال تقصد جميع العرب حين تتحدث عنهم إذ ال و هذا من جهة،

 ال األقليات الدينيةو تُدخل في اهتمامها، في هذا السياق، ال المسيحيين العرب
  45.خرى التي تشترك مع العرب المسلمين في وطن واحدالعرقية األو

  :النفطو الربط بين اإلسالم -6-3

اإلسالم في الصورة التي يقدمها / النفط محدّد أساسي لهوية العرب
قد أخذ هذا العنصر يحتل مركز تلك و :اإلعالم الغربي عنهما

إسرائيل، حين و ، بين العرب1973أكتوبر  الصورة بعد حرب
ل العربية المنتجة للنفط إلى التوقف عن إمداد الغرب بما عمدت الدو

ذلك كرد فعل ضد وقوفه إلى جانب إسرائيل، ثم و يحتاجه منه،
اإلطاحة بنظام و زادت أهمية هذا العنصر مع قيام الثورة اإليرانية

الشاه الذي كان يحمي مصالح الغرب في المنطقة،وفي مقدمة تلك 
  .بنفط العرو المصالح نفط إيران

اإلسالم في و صورة العرب أنمن هذه الوجهة يمكن القول، إذاً، 
بالتالي في مخيال الغرب عموماً صورة غير و وسائل اإلعالم الغربية،

 موضوعية، صورة يتحكم فيها عنصر ذاتي هو حاجة الغرب إلى النفط
المسلمين حقهم المشروع في و خوفه من أن يمارس فيه مالكوه من العربو

استعماله عند الحاجة كأداة ضغط لنيل الحقوق التي يهضمها و ة منهاالستفاد
  46.تهميش ما عداهاو النظام العالمي القائم على هيمنة القوى العظمى

  الربط بين اإلسالم والمهاجرين  6-3

» اإلسالم«إلى جانب النفط موقعاً بارزاً في صورة» المهاجرون«يحتل
إن . روبية منها خاصةواألو ةكما تقدمها وسائل اإلعالم الغربية عام

في الخطاب اإلعالمي األوروبي » المهاجرين«ربط صورة اإلسالم بـ 
فمشكلة . المعاصر ربط اعتباطي على مستوى هذا الخطاب نفسه

النفسية و الديمغرافيةو بالبنى االقتصادية ترتبط» المهاجرين«
تالي بالو ،»اإلسالم«األوروبية أكثر من ارتباطها بـ) العنصرية(

فالحملة على اإلسالم في الخطاب األوروبي المعاصر يجب أن ينظر 
تماماً مثلما أن الحملة على » المهاجرين«إليها في استقالل عن قضية 

  47.هؤالء يجب أن تفصل عن الحملة على اإلسالم
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  :اإلرهابو الربط بين اإلسالم6-4
ية أستاذ العالقات الدول" (LOURYأوثر لوري "يقول البروفسور 

السياسة "بجامعة جنوب فلوريدا األمريكية، في دراسة له بعنوان 
بعد الحرب الباردة صور «"): األمريكية والحملة على اإلسالم

 عاداإلعالم األمريكي اإلسالم على أنه متطرف وغير ديمقراطي وم
للغرب، كما صار اإلسالم مداناً إذا ارتكب أي مسلم عمل عنف، 

   48.»بي واألمريكيوفقاً للمفهوم الغر

 اإلسالمو العرب من جهة،و وما قلناه عن التالزم بين اإلسالم
المهاجرين من جهة أخرى، يصدق أيضاً على التالزم الذي يقيمه الخطاب و
وقد يكفي لبيان . »اإلرهاب«و »اإلسالم«اإلعالمي المعاصر بين  غربيال

في هذا » رهاباإل«مدى اعتباطية ربط أحدهما باآلخر أن يالحظ المرء أن 
ذات دوافع مختلفة، يعاني منها العالم اليوم من اليابان و العصر ظاهرة عامة،

الغريب المثير للدهشة حقاً هو أن و .افريقياو أمريكا، عبر آسياو إلى أوروبا
في » اإلسالم«ب » اإلرهاب«اإلعالم الغربي يصر إصراراً على ربط 

له الموضوعية، في حين أنه عندما يتعلق البلدان العربية خاصة متجاهالً عوام
األمر باإلرهاب خارج البلدان العربية اإلسالمية يصرف النظر تماماً عن 

  49.ربطه بالدين ليقع التركيز على أسبابه الموضوعية

بأن اإلعالم عبر وسائله المختلفة يركّز " "فندلي"يقول في هذا السياق، 
  :على وصف اإلسالم بالعنف

الم بخالف األديان األخرى، يربط، في األخبار والتقارير لكن اإلس...«
والمقاالت، بالعنف باستمرار، في حين أنه نادراً ما تذكر ديانة الفاعلين عندما 
ترتكب أعمال مروعة على أيدي أناس ينتمون إلى ديانات أخرى، فالتقارير 

، بأنها اإلخبارية لم تشر إطالقاً إلى المذابح المرتكبة ضد ألبان كوسوفو
رميين يقتلون بأيدي وأعمال قتل ارتكبها الصرب األرثوذكس، وأن الب

البوذيين، وأن الفلسطينيين يقتلون بأيدي اليهود، فالجناة يحددون روتينياً 
بهويتهم القومية، وليس بانتماءاتهم الدينية، إال عندما يكونون مسلمين، إذ ال 

يشوهون سمعة المسيحية، ولكن إذا ينظر إلى مرتكبي العنف المسيحيين بأنهم 
ارتكب مسلم إثماً، فإن هذا اإلثم يصور كعنصر من عناصر الخطر اإلسالمي 

   50.»الداهم على أمريكا

كما أن التعصب يرد مقروناً باإلسالم، لقد أورد التلفزيون األلماني أن 
دمروا " مينالمتعصبين المسل"التاريخي بالهند وأن " أيوديا"دمروا مسجد " هندوساً"

 51.فكلمة التعصب اقترنت بالمسلمين ولم ترد عند ذكر الهندوس" هندوسياً"معبداً 
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 :هو العدوسالم اإل 6-5
لما كانت السياسة الخارجية األمريكية تقوم على ضرورة وجود تهديد ما  

والعمل على إيجاده إن لم يكن موجوداً، فإنها اتجهت بعد انتهاء الحرب 
سالم على أنّه التهديد الجديد واصفة إياه باألصولية الباردة إلى تصوير اإل

في ظّل : "أو الراديكالية، وهذا ما تشير إليه الكاتبة األمريكية إليه سيولينو
غياب التهديدات الملحة األخرى ضد الواليات المتحدة، فإن الراديكالية 

  52".اإلسالمية نجحت في التحكم في خيال عدد من أعضاء الكونغرس

 لرئيس األمريكي األسبق ريتشارد نيكسون عن قلقه من اإلسالمعبر ا
 Victoryنصر بال حرب (المسلمين من خالل كتابين نشرهما أولهما عنوانه و

without war(  ثانيهما عنوانه و) انتهزوا الفرصةSeize the moment .( يقول
 لغربنيكسون في هذين الكتابين إنه بعد سقوط االتحاد السوفييتي سيواجه ا

هو اإلسالم، فينبغي على الواليات ) ماردا آخر(الواليات المتحدة خصوصا و
للعالم قبل ) بالريادة الروحية(بسرعة على اإلتيان بما سماه و المتحدة أن تعمل

  53."يفيق المارد األخضر من نومه"أن 

. وقد نجح اإلعالم الغربي في ترسيخ هذه الصورة لدى الرأي العام
فالحال أن التعميمات الخبيثة عن اإلسالم قد أضحت في : "يديقول إدوارد سع

العقل "الغرب آخر األشكال المقبولة للحط من الثقافات األجنبية، وما يقال عن 
أو الدين اإلسالمي أو الثقافة اإلسالمية ككّل، " الشخصية المسلمة"أو " المسلم

في اإلعالم السائد عن  ال يمكن اليوم أن يقال في النقاش الذي يتداوُل
 54.األفارقة، أو اليهود، أو الشرقيين اآلخرين، أو اآلسيويين

  :خاتمة

إن اإلسالم :" 1979كتب الفيلسوف الفرنسي  ميشال فوكو مطلع عام  
يتمثل الشرط األول في و .سيكون المسألة األساسية لحقبتنا في األعوام القادمة

  ".ا نبدأ بإقحام الكراهية فيهلّأو معالجته بالحد األدنى من التعقل،

عملية  عبر رةاألخي ودالقولبة اإلعالمية الغربية خالل العق لقد أدت
العرب والمسلمين   تحويل  إلى  ، '' اإلرهاب ''  وأسلمة دعائية استهدفت تعريب

تنامي و ما أدى  إلى ظهور. إلى مصدر رعب وتخويف  من دون استثناء،
ترتبط بتنامي المشاعر السلبية تجاه ي ظاهرة وه. ظاهرة اإلسالموفوبيا

 منطلقا ل هذه المشاعروتشكّ ،اإلسالم والمسلمين في المجتمعات الغربية
  .ينلمسلممعادية لسلوكيات غربية ل
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