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 مقدمة:
شهد العامل يف مطلع القرن العشرين تطورات متسارعة وحتوالت عميقة وما ساعد على هذه التحوالت 

أشكال من نتج عنه ما و  ،خاصة يف اجلانب اإلعالمياالنفجار املعلومايت واملعريف الذي أحدثته ثورة االتصاالت 
ساسي للمعلومات عن األفراد والشعوب والدول حيث يعد اإلعالم مصدر أ ؛واملعرفة والتفاعل من التواصل خمتلفة

ورة أضحت اليوم تستأثر باهتمامات فالص ،هلا يف خميال اآلخرينالذهنية تصورات االنطباعات والوتشكيل 
وقد حظيت الصورة باهتمام كبري يف الدراسات جهاهتم وتشكل حمورًا النشغاالهتم، الباحثني على اختالف تو 
ملا متتاز به من قدرة  تكوين اآلراء والتوجهات وتشكيل اجتاهات األفراد حيال اآلخرين اإلعالمية لدورها املهم يف

 1.على االستقطاب
حيث  ؛عات وصور ذهنية إجيابية أو سلبيةوسائل اإلعالم هلا قدرة فائقة على تكوين انطبا واملعروف أن

جلسر اليت تربط الفرد بالعامل من تسهم يف تعديل أو تعزيز سلوكات أو خلق تصورات جديدة كوهنا النافذة وا
حسب ما أشار إليه مارشال ماكلوهان عندما حتدث عن القرية و  ،التواصل والتفاعلاستقاء املعلومات و خالل 

خاصة و  احلضارية،و االجتماعية العاملية اليت يتفاعل يف إطارها سكان املعمورة يف شىت اجلوانب السياسية، الثقافية، 
تستأثر باهتمام املشتغلني يف احلقل اإلعالمي من باحثني ودارسني اليت أضحت  م اجلديدةمع بروز وسائل اإلعال

ومؤلفني كوهنا شكلت مرحلة جديدة ختتلف عن سابقاهتا من املراحل بتطبيقاهتا اليت غريت نظم االتصال يف البيئة 
حياة العديد  دخلتالم اجلديدة الرقمية، وما نتج عنها من انقالب يف النموذج االتصايل املوروث، فوسائل اإلع

وأصبحت جزء ال يتجزأ من يومياهتم ملا تتوافر عليه من خصائص غري مسبوقة خلقت  ،من األفراد واجملتمعات
إطار يف  واحدفلك يف يدور إذ من خالل النسيج العنكبويت أصبح العامل  ؛فضاًء متمايزًا متجاوزًا أغلب احلواجز

 .ارقة يف أساليب التواصل والتفاعلتباديل تفاعلي مشكاًل عالمة ف
تربز جدلية العالقة بني وسائل اإلعالم والصورة حتوالت وتأسيساً على مالمح التقانة املتزايدة وما أفرزته من 

هذه الوسائل بناًء على كوهنا الصورة اليت توباألخص  ،الوعي اجلمعي يفالذات واآلخر اليت تشكلها عن 
 والضعف. اهليمنةللقوة و  اً عن العوامل اليت تشكل نسق ةخصائصها وميزاهتا الالمعهود

وصورة كل منهما  " "حنن" و"اهلم"ـومن هذا اجلانب ترتاءى العالقة اجلدلية واألزلية بني اإلسالم والغرب ال
ائل املتعلقة باإلسالم واملسلمني للمسوباألخص التغطية الغربية  ،لكليهماوحدود التغطية اإلعالمية لدى اآلخر 

احلياد يف الطرح ميكن اإلشارة إىل الوقوف على دراسات ال جمال حلصرها أبانت عن تغطية حىت نقف موقف و 
أن االهتمام باإلسالم واملسلمني "وقد أشار "إدوارد سعيد" يف كتابه "تغطية اإلسالم" إىل  ،ومتثل سليب لقضايانا

نطاقها "إما بسبب أزمة سياسية نفطية أو بسبب العناصر الثالثة اليت تتمحور يف وقضاياهم ال خيرج عن دائرة 
أو بسبب التقاليد العريقة للخرباء باإلسالم أي املستشرقني يف شرح اإلسالم وإيضاحه  ،الرتكيز اإلعالمي املكثف

                                                           
 واإلعالم، جامعة الصحافة يف ، مذكرة ماجستريميدانية( دراسة)األردني  العام الرأي لدى األمن لرجل الذهنية الصورةاحلماد:  احللبا اليف خلف -1

 .37ص: ، 2014، األردن العليا، الدراسات – واإلعالم الصحافة قسم، والعلوم اآلداب كلية،  البرتا
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اليت الدراسات بعض نتائج خالل الوقوف على من ومع ذلك ال ينفي احليادية يف تقدمي هذه الصورة إذ  1للغرب"
يف اإلعالم الغريب  هلاتبني وجود بعض املظاهر والصور اإلجيابية يا اإلسالم واملسلمني والعامل اإلسالمي تناولت قضا

، ذلك أن اجلانب السليب هو السائد 2 "إدريس بولكعيبات، ليلى بولكعيبات"ومنها دراسة  ،وإن كانت على قلتها
وسائل اإلعالم الغربية على اختالفها بعض جتسده ي الذتزن املخلطاب لبعض ايف اخلطابات الغربية مما يربز مالمح 

ويؤكد اختالف زوايا نظر الغرب لإلسالم واملسلمني واملسؤول عنها واليت ترتاوح بني  ،)مطبوعة، مرئية، مسموعة(
 متعددة وخمتلفة.ليست واحدة بل التشديد والتوازن يف الطرح، فالغرب ليس واحد ووسائل اإلعالم الغربية 

والعريب الغريب  نييف املخيالوالغرب عن اإلسالم واملسلمني قضية الصورة املرتسمة ما سبق وتتمحور ضمن 
من األحداث بالعديد  خصوصًا وأن العامل قد حفل، على حد سواء عرب الوسائل اإلعالمية اجلديدةاإلسالمي 
 .ك التمثالتوإحياء تل يف تنشيطكان هلا أبرز األثر املعاصرة  واألمنية السياسية 

  املرتسمة لكليهما لتجسد طبيعة الصورةاألخرية وتأيت مجلة من األحداث اليت شهدها العامل يف اآلونة 
 2016 مارس 22، هجمات بروكسل ببلجيكا 2015نوفمرب  13حادثة شاريل ايبدو، وهجمات باريس يف  ومنها

 جويلية 14وهجوم نيس بفرنسا ، 2016جوان 28تركيا  ،2016 جوان 22، األردن 2016مارس 27 باكستان
 2017مارس 8فيفري و 19، العراق 2017فيفري 28، هجمات أفغانستان 2016ديسمرب  11مصر  ،2016

 22 هجوم مسلح يف إيران، 2017ماي  22، اململكة املتحدة 2017أفريل 9تفجريات الكناس املسيحية مبصر
  2018كابول أفغانستان يف  نوفمرب  20األمريكية، هجوم مسلح يف كالفورونيا  2018 نوفمرب 8، 2018سبتمرب

أيت على رأسها حادث اهلجوم شهد العامل عدة أحداث وهجمات ي 2019ويف  ،اليت القت تغطية إعالمية واسعة
من  لذي القى إدانة واستنكار واسعنيوا 2019 مارس 15يف  كرايستشريش النيوزيالنديةمدينة  على مسجدين يف 
يف العامل لتطرح من جديد جدلية العالقة بني اإلسالم وخمتلف األطياف يني ورجال الدين قبل الزعماء السياس

الصورة اليت أسهمت هبا وسائل اإلعالم اجلديدة يف من جديد هذه العالقة تبدو جتليات لو  والغرب، األنا واآلخر
 واسعًا هلذه احلادثة حضوراً إذ شهدت هذه األخرية  ؛ة الرقميةشبكات االجتماعيال مبختلف وسائطها خاصة

الرافضة هلذا وحتت وسومات مبختلف اللغات  ،غريداتتوالمن املنشورات  األالفمن خمتلف امللل وأطلق روادها 
اخلطاب طبيعة يف  تمتظهرات وحتوالذلك على إثر  وبرزت ،له مؤكدين للعامل أن اإلرهاب ال ديناهلجوم 

اليت جعلت الكون قرية عاملية احنسرت فيها املسافات  هذه الوسائلعرب هلذه األحداث وزوايا التأطري  ،اإلعالمي
 الثقافات.و  احلضاراتتالقحت وتثاقفت فيها بني األفراد و 

هذه الوسائل إحدى يف الغريب عالمي حاولت الدراسة البحث يف جتليات اخلطاب اإل وبناًء على هذا
على والوقوف  ،حول اإلسالم واملسلمنيقاطع الفيديو ملفيميو الشبكات االجتماعية الرقمية شبكة من املتمثلة يف 

                                                           

1 .326، )د، م، ن(، ص: 2006رمجة: حممد عناين، رؤية للنشر والتوزيع، ، تتغطية اإلسالمإدوارد سعيد:  -
  

2
، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانيةإدريس بولكعيبات، ليلى بولكعيبات: "الصورة النمطية السلبية عن املسلمني يف اإلعالم الغريب"،  -

  .2018، 08 ، العدد2اجمللد  جامعة العريب التبسي، تبسة،
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وطرق اشتغال اللغة من  ،نتاجه والكشف عن فحوى اخلطاب وجتلياتهإأهم التمثالت املوظفة يف بناء املعىن و 
وأنساق معرفية تشكل إدراك املتلقي  الرتكيز على دالالتالبحث و و  ،خالل حبث التمثالت البنيوية اللغوية

من اخللفية الثقافية والدينية والقيمية اليت تربط  انطالقا ،للموضوع همي املقدم بطريقة حتدد فهمللمضمون اإلعال
باستخدام الرموز والصور معينة من خالل وضع احلدث يف إطار معني وفق بناءات داللية  ،املرسل باملتلقني

 .شكل الفهم املرجو من ذلكلتواملؤثرات السمعية البصرية 
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 البناء الفكري للدراسة .1
 إشكالية الدراسة وتساؤالتها 1 .1
 :شكالية الدراسةإ 1. 1.  1

إن املتتبع ألثر الغرب يف الشرق يف خمتلف اجملاالت، باألخص يف اجملال اإلعالمي جيد أن صورة األنا 
وقد شكلت هذه  ،غرب –)الشرق( أصبحت تعاين التشظي أمام اآلخر )الغرب(، وبرزت إثر ذلك ثنائية إسالم 

األخرية جدل ونقاش واسع بني الكثري من األوساط األكادميية والثقافية والسياسية واإلعالمية حول طبيعة تلك 
 .رة املرتسمة لدى كل طرف عن اآلخرالعالقة ومآالهتا والصو 

 خميال يف الذهنيةالصور اليت تسهم يف تشكيل  ثقافيةاملؤسسات ال منوتربز وسائل اإلعالم باعتبارها 
لإلسالم واملسلمني اليت يروج هلا اإلعالم الغريب اليوم ما هي اإل امتداد لتلك الصورة اليت  الذهنيةوالصورة  األفراد،

، وهي ذات الصورة اليت عمل املستشرقون واملنصرون صنعها الالهوتيون املسيحيون املتعصبون يف العصور الوسطى
وتأيت وسائل اإلعالم اجلماهريية الغربية  1وترسيخها يف العقل الغريب، من خالل حبوثهم ودراساهتم على تثبيتها
 لتساعد يف تشكيل وترسيخ تلك الصورة.

وسائل اإلعالم الغربية منذ عقود  اإلسالم واملسلمني قد دأبت عليه وإذا كان رسم الصورة وتشكيلها عن
سالم والفاشية اإلسالمية، وعدة خطابات فبدأت تظهر مصطلحات جديدة إضافة إىل اإلسالموفوبيا، وإرهاب اإل
من رؤية استعالئية تكرس أطروحة املركزية  يف جمملها ال خترج عن سياقات قبلية ترى اإلسالم كخطر جديد انطالقا  

صموئيل هنتغتون" هذا "و "الغربية؛ واليت مثلتها كتابات بعض املفكرين الغربيني من أمثال "فرانسيس فوكوياما
ى يف كتابه "صدام احلضارات وإعادة بناء النظام العاملي" أن البديل بعد سقوط الشيوعية هو األخري الذي ير 

وأنه جيب شن حروب صليبية جديدة ضد اإلسالم مؤكدا  أن عالقة اإلسالم بالغرب عالقة عدائية وأن  ،اإلسالم
سامهت  2001أيلول/سبتمرب  فإن هجمات احلادي عشر منيف املستقبل؛  الصراع بني الشرق والغرب سيزداد عنفا  

يف تكريس هذه الصورة وإعادة إحياء القوالب واألفكار القدمية وربطها باألزمات احلالية وإضفاء التضليل والتشويه 
  2.عليها

نقلة نوعية يف نظرة الغرب لإلسالم واملسلمني حيث أصبحت  2001سبتمرب  11لقد شكلت هجمات 
واملسلمني وازدادت ظاهرة اإلسالموفوبيا انتشارا ، ومت تقدمي الدين اإلسالمي العمليات اإلجرامية مقرتنة بالعرب 

وتصويره على أنه دين عنف وتطرف، وأنه دين غري متسامح ومت استهدافه من خالل محالت مضللة ومشوهة 
 عينة.وفق قوالب م صويرهحلقيقته وباخلصوص من قبل بعض وسائل اإلعالم الغربية التقليدية اليت عملت على ت

                                                                                        
 .08، ص: 1993، الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، 2، طصورة اإلسالم في اإلعالم الغربيعبد القادر طاش:  -1
 .33، ص: 2008، دار العامل العريب، القاهرة، )صور ودالالت وإشكاليات(الذات واآلخر في الشرق والغرب حسن شحاتة:  -2
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صورة سلبية متشكلة يف وجود  لى، عوأكدت العديد من الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال حتديدا  
من مجلة النتائج  املخيال الغريب يف مقابل صورة إجيابية قليلة كشفت عنها يف وسائل اإلعالم التقليدية، وانطالقا  

ة اإلسالم واملسلمني يف الغرب ووسائل إعالمهم اليت توصلت إليها هذه الدراسات اليت وقفنا عليها حول صور 
أن الكتابات  توصلت إىلواليت  ؛1(2008 ،2007)مسرية معمري، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر، دراسة 

ومتعددة إلظهار سلبية اإلسالم  املختلفة عن اإلسالم واملسلمني تناولتهم بطريقة سلبية روجت لصور عديدة
 حممد بن مسفر القرين ودراسة )سفران بن سفر املقاطي، ،املسيحي الذي ميثله اإلسالم للغرب واملسلمني، واخلطر

من بني نتائجها أن الدول اإلسالمية تصدر اإلرهاب وأن اإلعالم الغريب يتعمد تشويه اإلسالم، األمر ، 2(ه3142
م جتاهات سلبية حنو اإلسالحيث تضمنت ا ،3(2014-2013، حممد البشري بن طبةنفسه أثبتته نتائج دراسة )

إال أن بعض  يف وسائل اإلعالم الغربية التقليدية يف معظمها؛سلبية صورة الفقد كانت  واملسلمني، وعموما  
 عمردراسة )عن اإلسالم واملسلمني ومنها  هذه الوسائلجيابية اليت شكلتها من الصور اإل الدراسات أظهرت عددا  

أن اخلطاب اإلعالمي الغريب جتاه اإلسالم واملسلمني ليس واحدا  وال ميكننا  مما يربز ،4(2017 ،سليمان ملكاوي
 التغاضي عن خطاب منفتح على اإلسالم.

وال تنأى وسائل اإلعالم اجلديدة الغربية عن سابقاهتا التقليدية عن اخلوض يف غمار قضايا اإلسالم 
ال تنكف أن جتعل من قضاياهم مادة خصبة  واملسلمني، فهذه الوسائل مبختلف أنواعها ووسائطها االتصالية

 حملتوياهتا اإلعالمية خصوصا  وأن معظم التقنيات والتطبيقات اجلديدة هي من إنتاجات غربية.
املواقع كيف عصر التدفق املعلومايت  وعليه حناول استجالء هذه الصورة يف وسائل اإلعالم اجلديدة خاصة  
تكنولوجية فائقة التطور كالرقمنة خصائص والوسائط املتعددة اليت حتمل الرقمية  شبكات االتصالو  ،االلكرتونية

غري مسبوقة، وخباصة مزايا ، ومبا تتيحه من والدمج بني الصوت والصورة والنصوالعاملية والتفاعلية والتزامنية 
 .ة واسعةأكثر األدوات استخداما مبا حتوزه من قاعدة مجاهريياليت تعد من  ة الرقميةلشبكات االجتماعيا

                                                                                        
1

األمري  جامعة ،مجلة المعيارالفيديو"،  لعينة من مقاطع مضمون حتليل اليوتيوب موقع عرب الغريب اخلطاب خالل من اإلسالم صورةمسرية بلعريب: " -
  .2014، 35، العدد 18اجمللد  ،عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائر

2
صورة العالم اإلسالمي في اإلعالم الغربي )دراسة ميدانية على حجاج أوربا وأمريكا واستراليا حممد بن مسفر القرين:  سفران بن سفر املقاطي، - 

الشؤون اإلعالمية، ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج، قسم البحوث و ه(1423خالل موسم حج 
 ه. 1423

بالواليات  2001اإلسالم والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر اتجاهات الصحافة الفرنسية نحو حممد البشري بن طبة:  -3
، رسالة (2009)، وبعد ثماني سنوات منها (2001)الفرنسية غداة األحداث  Le Monde المتحدة األمريكية )دراسة تحليلية لصحيفة لوموند

  .2014-2013، كلية علوم اإلعالم واالتصال، قسم علوم اإلعالم، 3يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائرغري منشورة دكتوراه 

ية السعودية ، اجلمعالمجلة العربية لإلعالم واالتصالعمر سليمان ملكاوي: "صورة الرجل املسلم كما يراها الطلبة الغربيون يف اجلامعات األردنية"،  -4
 .2017، 18لإلعالم واالتصال، جامعة امللك سعود، قسم اإلعالم، اململكة العربية السعودية، العدد 
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وستختص هذه الدراسة بالنظر يف اخلطاب الذي يسوقه الغرب لإلسالم واملسلمني عرب هذه الوسائل 
" ملقاطع الفيديو، ومراجعة هذا Vimeo فيميو"الرقمية وبالتحديد يف موقع من مواقع الشبكات االجتماعية 

 ن غاياته واجتاهاته. اخلطاب من خالل استنطاقه والبحث يف بنياته العميقة وحماولة الكشف ع
انطالق ا من اخللفية ، و Vimeoفيميو و اجتاه اخلطاب الغريب يف موقع وما نود مقاربته يف دراستنا هذه ه

الفرتة الزمنية املدروسة؛ وذلك  يفصورة اإلسالم واملسلمني من خالل اخلطاب الغريب  حبثالدراسة  ستعتمدالنظرية 
ميشال فوكو، وتأسيسا على ما سبق تتبلور معامل ، واملستوحى من منوذج ا  وعيون ا  اخلطاب اإلعالمي كمي عرب حتليل

 ؟ Vimeo فيميويف موقع صورة اإلسالم واملسلمني لاخلطاب الغريب  سوَّقكيف إشكالية دراستنا يف:  
 وتندرج ضمن اإلشكالية التساؤالت التالية: :تساؤالت الدراسة 2. 1. 1
 .واملسلمني يف وسائل اإلعالم اجلديدة؟ما هي الصورة الذهنية لإلسالم  -
 .؟تناول صورة اإلسالم واملسلمني يف تضمنتها مقاطع الفيديو عينة الدراسة اليت األطروحات أبرز ما -
 .؟عينة الدراسة  اإلعالمي ملقاطع الفيديو اخلطاب أبرزها اليت الفاعلة القوى ما -
طاب يف مقاطع الفيديو يف تناول أطروحاهتم حول اإلسالم إليها منتجو اخل استند اليت مسارات الربهنة ما - 

 .؟واملسلمني
  .ما األطر اإلعالمية املستخدمة يف بناء خطاب مقاطع الفيديو جتاه اإلسالم واملسلمني؟  -
 :أسباب اختيار الموضوع، أهدافه وأهميته .2. 1

 اسة يف اآليت:تتمثل أسباب اختيار موضوع الدر : أسباب اختيار موضوع الدراسة 1.2.1
 موضوع وسائل اإلعالم اجلديدة ودورها يف تشكيل ورسم صورة اإلسالم واملسلمني.لدراسة امليل الشخصي  -
 البحث يف أسباب حتامل الغرب على اإلسالم واملسلمني وخمتلف الوسائل املعتمدة يف ذلك. -
 وسائل اإلعالم اجلديدة.التعرف على صورة اإلسالم واملسلمني يف  -
 الوقوف على اخلطاب اإلعالمي الغريب حول اإلسالم واملسلمني يف الشبكات االجتماعية الرقمية. -
إن أي دراسة يقدم عليها الباحث البد أن تكون ذات أمهية، وتكمن قيمة البحث  :أهداف الدراسة 2. 2. 1

اسة أيا  كانت الوصول إىل العلمي يف قيمة األهداف اليت يصبو إىل حتقيقها وخدمة اجملتمع، لذلك تسعى كل در 
 حتقيق أهداف معينة، ومن األهداف املسطرة يف دراستنا هذه:

 التعرف على صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم اجلديدة. -
  تضمنها خطاب مقاطع الفيديو يف تناول صورة اإلسالم واملسلمني. اليت األطروحات إبراز -
 يف تناول أبعاد صورة اإلسالم املسلمني. الدراسة مقاطع الفيديو عينة عليها تاعتمد اليت املرجعية األطر رصد -
 .اإلسالم واملسلمني حنو مقاطع الفيديو خطاب يف الفاعلة القوى تصور وحتليل رصد -
إليها منتجو اخلطاب اإلعالمي يف مقاطع الفيديو يف تناول أطروحاهتم حول  استند اليت الربهنة مسارات رصد -

 م واملسلمني.اإلسال
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 الوقوف على األطر اإلعالمية اليت قدمت هبا مقاطع الفيديو اإلسالم واملسلمني. -
واملسلمني عند  إلسالملاملتصل مبوضوع الصورة الذهنية  العلمي الرتاث مسح ضوء يف :أهمية الدراسة 3 .2. 1

 باملوضوع متعلقة إعالمية دراسات جودو  عدم تبني الغرب يف وسائل اإلعالم اجلديدة وبالتحديد يف موقع الفيميو،
سالم يف اخلطاب تناولت صورة اإل إعالمية قليلة جدا   اتدراس باستثناء -الباحثة علم حد على– السالف الذكر

 ، وعليه تتضح أمهية هذه الدراسة يف:يف هذه الوسائل الغريب
  اجلديدة. عرب وسائل اإلعالميسوق هلا الغرب  اليتإلسالم واملسلمني ل الصورة الذهنية طبيعة بيان -
البحث يف صورة اإلسالم واملسلمني يف هذه الوسائل السالفة الذكر واليت تتشكل خطاباهتا وفق حمتوياهتا وكيفية  -

 توظيف هذه اخلطابات لرسم أبعاد الصورة.
ديد يف مقاطع وبالتح ة الرقميةلشبكات االجتماعياندرة الدراسات اليت قدمت صورة اإلسالم واملسلمني يف  -

الفيديو وباستخدام أداة حتليل اخلطاب، ولكون هذه الدراسة من الدراسات اليت تبحث يف اخلطاب اإلعالمي 
 للفيديو.  Vimeoفيميو وبالتحديد موقع  ة الرقميةلشبكات االجتماعياالذي تقدمه الغريب 
مضامني مقاطع املقدمة يف األطروحات  أهنا تربز اخلطاب اإلعالمي الغريب جتاه اإلسالم واملسلمني من خالل -

 وكيفية تقدمي هذا اخلطاب مما قد يسهم يف إفادة الباحثني والدارسني يف مثل هذه املواضيع. الفيديو حمل الدراسة،
يف ساحة الدراسات اإلعالمية اليت ختتص بتحليل اخلطاب يف وسائل اإلعالم اجلديدة  متأل هذه الدراسة فراغا   -

وبالتحديد قضايا اإلسالم واملسلمني من خالل تقدمي دراسة حتليلية عن صورة اإلسالم واملسلمني على اختالفها 
 الغربية وخطاباهتا املختلفة.وسائل اإلعالم اجلديدة يف مضامني 

يساعد حتديد املصطلحات الباحث على توضيح املعاين واملفاهيم اليت يتناوهلا يف  :تحديد مفاهيم الدراسة 3. 1
يف الدراسة؛ وتتمثل مفاهيم هذه الدراسة يف:  املصطلحات املتناولةوذلك هبدف إزالة الغموض حول دراسته 

اإلسالموفوبيا، موقع  ،ة الرقميةلشبكات االجتماعيا وسائل اإلعالم اجلديدة، الصورة الذهنية، املواقع االلكرتونية،
 ، حتليل اخلطاب.ملقاطع الفيديو Vimeoفيميو 

 :عالم الجديدةوسائل اإل. 1. 3.1
وسائل اإلعالم  "ليا ليفرو وسونيا ليفنجستون"يعرف التعريف االصطالحي لوسائل اإلعالم الجديدة:  .أ

اجلديدة "بأهنا تقنيات املعلومات واالتصال وسياقاهتا االجتماعية اليت تتضمن ثالثة عناصر رئيسية: األدوات املادية 
املمارسات اليت  لى االتصال وتشارك املعىن، وأنشطة االتصال أواألجهزة اليت متكن وتوسع قدرات الناس ع أو

ينخرط فيها الناس عندما يطورون ويستخدمون هذه األجهزة، والرتتيبات االجتماعية واألشكال التنظيمية األوسع 
 1اليت يبتدعها الناس وينشؤهنا حول األدوات واملمارسات".

                                                                                        
 .14، ص: 2016، ترمجة: هبة ربيع، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، وسائل اإلعالم الجديدة البديلة والناشطةليا ليفرو:  -1
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 االتصال يف البيئة الرقمية مبا يسمح للمجموعات الطرق اجلديدة يفب" عباس مصطفى صادق ويعرفها
 املعلومات، وهي بيئة تسمح لألفراداملنافع و تقاء والتجمع على األنرتنت، وتبادل لاال بإمكانيةمن الناس األصغر 
 1".عأمجبإمساع أصواهتم وأصوات جمتمعاهتم إىل العامل  واجملموعات

يقصد هبا يف هذه الدراسة الوسائط اجلديدة لإلعالم  التعريف اإلجرائي لوسائل اإلعالم الجديدة: .ب
)فايس بوك، تويرت، يوتيوب...(، املدونات  ة الرقميةشبكات االجتماعيالمن املواقع اإللكرتونية و واالتصال 

اإللكرتونية، الصحافة اإللكرتونية وغريها، واليت يتم من خالهلا نقل املضامني وتشكيل الصور الذهنية ورسم 
 عن اإلسالم واملسلمني.أبعادها 

والصورة النمطية  (Image)جيمع بعض الباحثني العرب بني مصطلحي: الصورة الذهنية الصورة الذهنية:  .2. 3.1
(Stéréotype)،   وعلى الرغم من أن املصطلحني يشرتكان يف الكثري من التفصيالت  ،واحدا   ويعدوهنما مفهوما

حاولنا التقدمي للصورتني للوقوف عليهما وحتديد الفروقات بينها، مث  وقد 2لكن تبقى هناك فروق لغوية بينهما.
 اعتماد مصطلح الصورة الذهنية كمفهوم أساسي وإجرائي للدراسة.

 الشـكل: الصورة(ا أهنيرد تعريف الصورة الذهنية يف املعجم الوسيط على التعريف اللغوي للصورة الذهنية:  .أ
، اآلية سورة االنفطار( ِذْي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك يف َأيِّ ُصورٍَة مَّا َشاء رَكََّبكَ الَّ ) ، قال تعاىلجملسموالتمثال ا

ماهيته  :وصورة الشيء، صور صفتها وصورة النوع، يقال: هذا األمر على ثـالث :، فصورة املسألة أو األمر(7،8)
هي املعلوم املتميز يف الذهن، وحاصـلة املاهيـة والصورة الذهنية: ، )، وصورته خياله يف الذهن أو العقلجملردةا

، بكسر الصاد لغة ، مجع صورة والِصـور) ويــرد يف الصحـاح: ،بـوجـود ظلي أي ذهين كما يف شرح املواقف املوجـودة
 3.)صورته فتصور يل والتصاوير: التماثيل والصورة تصويرا  فتصوْر، وتصورت الشيء تومهـت

"الناتج النهائي لالنطباعات وتعّرف الصورة الذهنية اصطالحا : بأهنا  لصورة الذهنية:التعريف االصطالحي ل. ب
نظام ما أو شعب أو جنس بعينه، أو منشأة أو  اجلماعات إزاء شخص معني أو الذاتية اليت تتكون عند األفراد أو

 وهي أيضا   4حياة اإلنسان".منظمة حملية أو دولية أو مهنة معينة أو أي شيء أخر ميكن أن يكون له تأثري على 
ويتأثر يف تكوينها مبا حييط هبا من موروث، وعملت قوى  "االنطباع الذي يكونه الفرد عن األشياء احمليطة به

ووسائل ومصادر عديدة ومتنوعة يف بلورهتا مثل األسرة، املدرسة، التنظيمات املختلفة ووسائل االتصال، واالنتماء 
 5ة".يف ذهنه على مسافة زمنية ممتد االجتماعي وغريها وترسيخها

                                                                                        
، 31ص: ص ، 2008، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المفاهيم والوسائل والتطبيقات(اإلعالم الجديد )عباس مصطفى صادق:  -1
32.   

 .17، ص: 2006، دار ورد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، صورة العرب في اإلعالم األمريكيسالفة فاروق الزعيب:  -2
، مكتبة اإلعالم اجلامعي، الدار اجلامعية لجديد )تطور األداء والوسيلة والوظيفة(عالم ااإلانتصار إبراهيم عبد الرزاق، صفد حسام الساموك:  -3

 .66، ص: 2011 للطباعة والنشر والرتمجة، جامعة بغداد،
 . 10، 9 :ص ، ص2003، عامل الكتب، القاهرة، العالقات العامة والصورة الذهنيةعلي عجوة:  -4
 .21: ، ص1999، دار األيام للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، يصورة المرأة في اإلعالم الغربأديب خضور:  -5
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 ، يعود اجلزء األول منه(Stéréotype)إن مصطلح الصورة النمطية التعريف اللغوي للصورة النمطية:  .ج
Stéréo) ) إىل اللغة اليونانية وتعين: صلب، أو ثابت، أو راسخ، فكلمة (Stéréo)  جاءت من اليونانية، وتعين كما

فجاءت من الكلمة -وهي مستخدمة منذ منتصف القرن اخلامس عشر- (type)مة ، أما كل(Solid)ذكرنا صلب 
، حرفا   (type)وتعين وتعين ضربة أو انطباع، ، (Typos)وقبلها كانت الكلمة اليونانية اإلغريقية  ،(Typus)الالتينية 

أو مسة  ابتة وأمنوذجا ثابتا  هبذا املعىن هي صورة ث (Stéréotype) وتكون ،، مسة، عالمة مميزة، نوعا  صورة، أمنوذجا  
، وأن استخدامها (1800)الصورة النمطية، كانت موضع االستخدام كاسم منذ عام  (Stéréotype)وكلمة  ،ثابتة

 صورة أو تصور قياسي ومبسط يستثمر يف معىن معني حيتفظ به" جاء من التعريف االجتماعي بأهنا: الشائع حاليا  
، وتعرف النمطية اليوم (1930)ورة مشرتكة"، وبدأ هذا االستخدام حوايل عام أفراد جمموعة معينة من الناس بص

 .  1"بأهنا: "مصطلح حياول طبع جمموعة من الناس يف قالب متفرد
يعرفها املعجم اإلعالمي: "بأهنا استخدام األمناط الفكرية السائدة عن  للصورة النمطية: االصطالحيالتعريف  .د

اق مبادئ ونظم وأفكار بشكل يسهل قبوهلا لدى عامة الناس"، كما تعرف الصورة فرد أو مجاعة أو شعب وإلص
النمطية "بأهنا تعميمات على األفراد على أساس انتمائهم جلماعة معينة، وبالتايل يتم تدعيم شأن اجلماعة الذاتية 

ن مفهوم يتضمن عملية ، ويرى بعض الباحثني أن الصورة النمطية "عبارة ع2والتقليل من شأن اجملموعة األخرى"
على التعريفات السابقة  وبناء   3من التصنيف والتقييم واستخدامه غالبا  ما يرتبط بتمثيل اجلماعات االجتماعية".

للصورة الذهنية والصورة النمطية، فإن أهم الفروق بينهما كما جاء يف كتاب "صورة العرب يف اإلعالم الغريب" 
 :لسالفة الزغيب هي

الذهنية تبىن على احلقائق املوضوعية واملعلومات الصادقة بينما الصورة النمطية تبىن على حقائق مبالغ أن الصورة  -
 فيها ومعلومات مشوهة.

أن الصورة الذهنية ليست بالضرورة مشحونة عاطفيا ، خبالف الصورة النمطية اليت تكون حمملة باملشاعر الذاتية  -
 ومشحونة بالعواطف الشخصية.

     رة الذهنية هي صورة مفتوحة )أي أهنا تستقبل كل الصور، مث تقوم برتتيب هذه الصور من جديد(أن الصو  -
وقد تتغري هذه الصور أو تتوسع تدرجييا ، وتنمو وتتطور، أو تتوضح زوايا يف موضوع ما كانت باهتة، فهي صورة 

، واجلمود وترفض استقبال رسائل معكوسة قابلة للتغري باستمرار، عكس الصورة النمطية اليت تتسم بالثبات النسيب
 عدا تلك اليت تنسجم وتتناسق مع اجتاهاهتا. ،هلا

                                                                                        
 .17، ص: مرجع سابقسالفة فاروق الزعيب:  -1
 .36، 35، ص ص: 2013، دار العامل العريب، القاهرة، صورة العرب في الفضائيات اإلخبارية األجنبيةمريال مصطفى عبد الفتاح:  -2
، 2009، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مجهورية مصر العربية، مدخل الهتمامات وسائل اإلعالم وجمهورها(نظريات اإلعالم )أمحد زكريا أمحد:  -3

 .299ص: 
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، بينما زيادة املعلومات يف الصورة النمطية يف كلما زادت املعلومات يف الصورة الذهنية فإن الصورة تزداد وضوحا  -
  التمييز العنصري.اجتاه املوضوع الواحد نفسه تؤدي إىل التعصب، ويف مراحل أعلى تؤدي إىل

أن صانعي الصورة الذهنية لألشياء واألشخاص والدول واجلماعات يف أذهان األفراد يسعون إىل تقدمي  -
ما  توسيع مدارك الناس ومعرفتهم باحلياة، بعكس الصورة النمطية اليت غالبا   ألجلاملعلومات واحلقائق واملعارف 

  1احل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.تقف خلفها جهات )مجاعات أو مؤسسات( ذات مص
تعرف الصورة الذهنية إجرائيا  "بأهنا االنطباع والتصور الذي استقر يف  جرائي للصورة الذهنية:التعريف اإل .ه

وانتقل هذا التصور إىل املؤسسات  ،املخيال الغريب عن اإلسالم واملسلمني عرب الزمن نتيجة ملسببات وعوامل عدة
اإلعالمية على اختالفها، التقليدية منها واحلديثة، والذي حناول أن نستشفه يف هذه الدراسة من خالل األكادميية و 

  وسائل اإلعالم اجلديدة.
 المواقع اإللكترونية: .  . 3.13

يعرف املوقع اإللكرتوين بأنه جمموعة من الصفحات والنصوص التعريف االصطالحي للمواقع االلكترونية: " .أ 
يهدف إىل عرض ووصف املعلومات والبيانات  ،قاطع الفيديو املرتابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعلوالصور وم

عن جهة ما أو مؤسسة، حبيث يكون الوصول إليه غري حمدد بزمان وال مكان وله عنوان فريد حمدد مييزه عن بقية 
 2املواقع على شبكة اإلنرتنت".

لة ببعضها البعض بنظام النص التشـعيب خمزنـة يف ملفـات الويـب عبارة عن جمموعة من الوثائق املتصكما أنه "
وعنـدما يطبـع أحـدهم العنـوان تقـوم  ،بعنوانـه اخلـاص باإلنرتنتوهو ملف يوجد يف قرص الكومبيوتر الصلب موصل 

، ويقرأهــا املســتعرض عنــدما يــتم صــفحة بــدء يــتم إرســاله أوال  ه توصــيله إىل هــذا امللــف وكــل موقــع لــشــبكة االنرتنــت ب
 3."الطلب على املوقع
بأنه جمموعة ملفات يتم ختزينها يف جهاز خادم ميكن الدخول إليها عرب اإلنرتنت، ولكل "أيضا  ويعرف 

لكي تكون امللف األول الذي يزوره املتصفح ليأخذ فكرة عامة عن مضـامني  موقع صـفحة رئيسية تصمم غالبا  
ت نصية أو رسومية يتم النقر عليها باستخدام جهاز إدخال مثل املوقـع، وتتضـمن امللفات املوجودة باملوقع وصال

 4".الفأرة قصد االنتقال من ملف آلخر داخل املوقع أو خارجه

                                                                                        
 .29، 28، ص ص: مرجع سابقسالفة فاروق الزعيب،  -1
 اإلدارية للعلوم تكريت مجلةجنبية"، واأل العربية املواقع بعض بني مقارنة حتليلية دراسة-اإللكرتونية  املواقع جودة حسني: "تقييم مصطفى حممد -2

 .   38، ص: 2010، 18 ، العدد6 اجمللد تكريت، ، جامعةواالقتصادية
، "سالمية يف تشكيل اجتاهات مجهور مدينة كركوك حنو مصداقية املضمون يف سقوط النظام العراقياإلدور املواقع االلكرتونية "حممد عاصي علي،  -3

 .96: ، ص2018 ،18 ، العددنمجلة دفاتر السياسة والقانو 
دراسة وصفية مقارنة بني املوقعني اإللكرتونيني الرمسيني لكل ) أنشطة التعليم العايل يف الـمواقع اإللكرتونية اجلامعية"رابـح ريـاب، عبد الرمحن قدي:  -4

  .67، ص: 2016، جوان 24دد ، جامعة ورقلة، العمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ("من جامعة ورقلة وجامعة قسنطينة
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يقصد هبا يف هذه الدراسة املواقع اإللكرتونية اليت يديرها الغربيون جرائي للمواقع اإللكترونية: التعريف اإل .ب
باعتماد واليت يتم من خالهلا تشكيل صورة عنهم يف خمتلف اجملاالت، واليت تتناول قضايا اإلسالم واملسلمني 

 .سرتاتيجياتاالليات و اآلخمتلف 
 اإلسالموفوبيا:          4..3 1.
تدل لفظة إسالموفوبيا على ما مت ترسيبه وتكريسه  يف االصطالح العامالتعريف االصطالحي لإلسالموفوبيا:  .أ

شعوري لدى الغرب من اإلسالم، وكل ما يتصل به، وينتع  هذا وإشاعته من قلق مرضي وخوف نفسي ال
املصطلح بصورة أكرب عندما يتحد العداء الغريب لإلسالم ويظهر من خالل القيام حبمالت تشويهية لصورة 

  .1عرب اإلعالم الغريب بكل مكوناته اإلسالم، خاصة  
 بصفته اإلسالم إىل النظرة "بأهنا سالموفوبياترست" اإل ارنيمد "احلكومية غري الربيطانية املنظمة وقد عرفت

 وذكورية، بدائية عقالنية، ال مهجية أفكار على تقوم األخرى، الثقافات عن مقطوعة التغيري، تقبل ال أحادية كتلة
 يف كجرمية عليها يعاقب مرفوضة، للسامية العدائية النزعة كانت فإذا، واإلرهاب والعدوان العنف إىل تفضي
  وثقافة. كأمة الديانة هذه معتنقي بل ذاته، يف وقيمي عقدي كنسق اليهودية تستهدف ال أهنا لكفذ الغرب،
 فقط والتشويه بالذم للمسلمني الذي يتعرض التمييزي اإلقصائي تصورها يف اإلسالموفوبيا على يصدق ذاته واألمر
  2."الدين هلذا ينتسبون لكوهنم

يس صفات سيئة يتهم هبا اإلسالم ويتم زرعها يف أذهان الغرب "بأهنا تكر اإلسالموفوبيا أيضا  وتعرف 
يف أن اإلسالم كما يزعمون دينا  متحجرا  وعدوانيا  يؤمن بالعنف ويرفض سائل خمتلفة، وترتكز هذه الصفات بو 

  .اآلخر، ويهدد جريانه وال يعرتف بالثقافات األخرى للشعوب، وبالتايل يناصبها العداء"
اإلسالموفوبيا "بأهنا الفزع والكراهية والعداء جتاه اإلسالم  1997لعام   Runnymedeيف حني يعرف تقرير

 3للمسلمني". واملعتقدات السلبية واملهينة واليت تتضمن سلسلة من اآلراء املغلقة والصور  واملسلمني،
د اإلسالم واملسلمني التفرقة العنصرية ض هو لفظ يشري إىل إلسالموفوبياا جرائي لإلسالموفوبيا:التعريف اإل .ب
مربر لإلسالم، وظاهرة اإلسالموفوبيا قدمية قدم الدين اإلسالمي نفسه، فمنذ ظهوره  الو خوف الشعوري  وإىل

ذا التصور إىل اإلعالم اإللكرتوين الذي أوجد وانتقل ه ،وهناك خوف غري مربر منه من قبل أعداءه واجلهلة به
 باعتماد خمتلف التقنيات والوسائط احلديثة يف ذلك.لبية السواسعة عملت على توسيع الصورة  ا  آفاق
 

                                                                                        
 .297، 296، ص ص: 2011دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،أيديولوجيات اإلعالم اإلسالميمنتصر حامت حسني:  -1
 ،44العدد  بسكرة، خيضر، حممد جامعة ،اإلنسانية العلوم مجلةاإلسالموفوبيا"،  ظاهرة مواجهة املسجدي يف الديين اخلطاب دباب: "دور زهية -2

 .47، 46، ص ص: 2016جوان 
 ، املركـز الدميقراطي العريب للدراساتمجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة، "اإلسالموفوبيا: مقارنة بني الفكر والواقع"سوهيلة لغرس:  -3

 29 ص:، 2019، 02 العدد االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية، برلني، أملانيا،
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  :ة الرقميةلشبكات االجتماعيا .3.5. 1
على  ة الرقميةلشبكات االجتماعيل"يطلق مصطلح  :ة الرقميةلشبكات االجتماعيلالتعريف االصطالحي  .أ

تتيح  ،(Web2)يعرف باسم  جمموعة من املواقع على شبكة االنرتنت اليت ظهرت مع اجليل الثاين للويب أو ما
التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم على وفق جمموعات اهتمام أو شبكات انتماء )بلد، أو 

أو شركة(، ويتم هذا كله عن طريق خدمات التواصل املباشر مثل ارسال الرسائل، أو االطالع  جامعة، أو مدرسة،
 1أخبارهم واملعلومات املتاحة للعرض".على امللفات الشخصية لآلخرين ومعرفة 

بأهنا "عبارة تستخدم لوصف أي موقع على الشبكة العنكبوتية  ة الرقميةلشبكات االجتماعياكما تُعرَّْف 
يتيح ملستخدميه وضع صفحة شخصية عامة معروضة، ويتيح إمكانية تكوين عالقات شخصية مع املستخدمني 

مواقع الشبكات االجتماعية ميكن أن تستخدم و ك الصفحة الشخصية، اآلخرين الذين يقومون بالدخول على تل
لوصف املواقع ذات الطابع االجتماعي، جمموعات النقاش احلي، غرف الدردشة، وغريها من املواقع االجتماعية 

  2."احلية
سات وتتم ويعرفها حممد عواد بأهنا: "تركيبة اجتماعية إلكرتونية تتم صناعتها من أفراد أو مجاعات أو مؤس

(، حبيث يتم ايصال هذه العقد بأنواع Node-العقدة(تسمية اجلزء التكويين األساسي )مثل الفرد الواحد( باسم 
 خمتلفة من العالقات كتشجيع فريق معني أو االنتماء لشركة ما أو محل جنسية لبلد ما يف هذا العامل، وقد تصل

االجتماعي أو املعتقدات أو الطبقة اليت ينتمي إليها هذه العالقات إىل درجة أكثر عمقا  كطبيعة الوضع 
  3الشخص".

إجرائيا  بأهنا "تركيبة  الرقمية تعرف الشبكات االجتماعية: ة الرقميةلشبكات االجتماعيلالتعريف اإلجرائي  ب.
يث ح ؛اجتماعية تتيح ملستخدميها نقل املعلومات واألخبار والتفاعل يف أي زمان، ويف أي مكان من العامل

 من أهم هذه الشبكات )الفايس بوكنهم من التواصل املرئي والصويت وغريمها، وباستخدام خمتلف الوسائط، و متكِّ 
 فيميو(، هذا األخري الذي هو جمال البحث يف دراستنا". اليوتيوب، تويرت، 

وسائل اإلعالم يعد هذا املوقع منوذجا  لواحدة من أهم املواقع االجتماعية ل :Vimeo فيميوموقع  .6 .3.1
خاصة وأنه ال يقبل إال مبقاطع الفيديو عالية  ،هذا املوقع هو من املواقع الشهرية جدا  والبديلة لليوتيوباجلديدة، ف

                                                                                        
نبالء ناشرون وموزعون، عمان، األردن،  -، دار أسامة للنشر والتوزيعالعالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعيتيمي: حسني حممود ه -1

 .82، ص: 2015
الفصل االفتراضي كنسق مستحدث في العملية –االستخدامات التعليمية لشبكات التواصل االجتماعي في التعليم بال حدود فريدة فالك:  -2

، أعمال الندوة الوطنية الرابعة حول التقنيات احلديثة والتعلم عن طريق الصفوف املقلوبة وأثرها يف حتقيق جودة التعليم، منشورات -لتعلميةالتعليمية ا
، 211، ص ص: 2019خمرب الدراسات األنثروبولوجية واملشكالت االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، 

212. 
، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، تأثير شبكات التواصل االجتماعي اإلعالمية على جمهور المتلقينحمي الدين امساعيل حممد الديهي:  -3

 .346، ص: 2015
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 عاجلودة ويصنفها بطريقة منظمة ميكن الوصول إليها بسهولة، كما يتيح إمكانية مشاركة هذه املقاطع عرب مواق
، واملميز به أيضا عدم وجود مساحة ة الرقميةاالجتماعيالشبكات قع الفيس بوك والتويرت وغريها من موا

  .1لإلعالنات مما يتيح إمكانية التصفح بسهولة
 للعرض الفيديو مقاطع حتميل لألشخاص يتيح (www.vimeo.com) الفيديو ملشاركة ويب موقعكما يعد 

 بدونويقوم بتشغيل مقاطع الفيديو  للتحميل ىأعل ا  أسبوعي حدا   لألعضاء املدفوع اإلصدار مينح ،العام أو اخلاص
 ،الويب على مواقعها يف الفيديو دمج إمكانية للشركات( Vimeo PRO) التجاري اإلصدار يتيح كما إعالنات،
 2واألحداث. واملوسيقى الصور وكذلك الفيديو مقاطع ملشاركة جمموعات بإنشاء لألعضاء Vimeoفيميو  يسمح 

نيويورك، بالواليات ومقره الرئيسي  عن طريق "زاك كالين وجيك لودويك" 2004مرب مت تأسيس املوقع يف نوف
ماليني  8مليون زائر شهريا وأكثر من  65، جيذب فيميو 2011ابتداء من شهر سبتمرب األمريكية،  املتحدة

، الذي حُيمل العديد من مقاطع "البيت األبيض" موقع فيميو مشرتك، جتدر اإلشارة إىل أن من أهم مستعملي
.الفيديو عالية الدقة على املوقع

زه باجلودة العالية يف مقاطع الفيديو وقد وقع اختيارنا على هذا املوقع لتمي 3
 املعروضة، كما أن معظم املقاطع من إجناز متخصصني يف إنتاج األفالم.

 تحليل الخطاب: .7 .3.  1
جيمع املفهوم بني مصطلحني التحليل واخلطـاب، حيـث يعـرف التحليـل التعريف اإلصالحي لتحليل الخطاب: أ. 

ســــقاطية علــــى مــــا يســــمى إمصــــطلحات عديــــدة بإجرائــــه عمليــــة  علــــى أنــــه" مصــــطلح جــــامع يســــتدعي يف ممارســــته
فالتحليـل هــو عمليـة تفكيــك البنيــة  4(.وداللــة   )شـكال   اخلطـاب، إذ تســعى إىل تفكيـك اخلطــاب احملبـوك  املتماســك

 لفهم سياقاهتا ومدلوالهتا. هاإىل عناصر مث إعادة تركيب
  استخدام اللغـة والكتابـة، كمـا يتضـمن أنواعـا  إىل  يشري"Faircloughفري كالو " هأما اخلطاب فهو كما يعرف

( ...بيانيــة )الفيــديوهات، الرســوم الأخــرى مــن النشــاط العالمــايت مثــل: الصــور املرئيــة، الصــور الفوتوغرافيــة، األفــالم، 
 خل. وهو كذلك كل األشياء اليت تكون العامل االجتماعي، مبا يف ذلك هوياتنا، أو بعبارة أخرى اخلطـاب هـو واقعنـاإ

 5االجتماعي وإدراكنا هلوياتنا.
 إىل وبتوسـيعها اجلملـة، مـن أعلـى مسـتوى علـى املنطوقـات حتليـل إىل اللغـة علـم يف خطـاب كلمـة تشـريو 
 فهـم هـو اخلطـاب، مفهـوم يثـريه الـذي والتحـدي /الـنص إنتـاج علـى السـياقية القيـود إىل أي: للغـة البالغيـة األبعـاد
 املسـتويني علـى بـل الكلمـة، تشـكيلأو  النحـو مسـتوى علـى فقـط لـيس نسـقي كـأمر الكتابـة أو الكـالم وتنظـيم

                                                                                        
  (.10:50(، )2017-10-05)تاريخ االطالع  ،https://www.almrsal.com/post/31579 متاح على موقع الفيميو:  -1

2
 -  PC Vimeo, https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/vimeo  .(12:00) , (2019-02-15.)  

3- https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،  (.18:20(، )2017-10-08)تاريخ االطالع    

جامعة حممد ، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، "حتليل اخلطاب والدرس العريب قراءة لبعض اجلهود العربية" :نعيمة سعدية -4
 )د، ص(.، 2009، 4العدد خيضر، بسكرة، 

 .25: ص، 2007، الدار املصرية اللبنانية، (أطر نظرية ونماذج تطبيقية) تحليل الخطاب اإلعالمي ،نحممد شوما -5
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 اخلطـاب يفـرتض حيـث اخلطـاب ملفهـوم مهمة حتديدات" منغنو ودمنيك شارودو باتريك" يقرتح ،والتداويل الداليل
 يفـوق حجمهـا الكلمـات مـن تتابعـات يف يتجلـى خطـاب كـل نأ هـذا يعـين وال اجلملـة، يتجـاوز تنظـيم حصـول
 ختضعه اجلملة، تتجاوز وحدات باعتبارها اخلطابات إن اجلملة؛ نوع غري نوع من بنيات استنفار يعين نهلك اجلملة،
 وبـذلك الـنص بتخطـيط تتعلـق قواعـد املتعـددة، اخلطـاب أجنـاس قواعـد هي معينة، جمموعة يف جارية تنظيم لقواعد
 احلاليـة، فهـو املعرفـة يف اخلطـاب لتموضـع نمقـن مسرد تعيني يف مهمة توجيهات إىل-بالطبع– وحييلنا املفهوم يتوسع
 حسـب يبـىن فعـال   نـهإ الزمـان، يف يتطـور ألنـه وإمنـا بتصـميم الرتباطـه فقط ليس )موجه خطاب(بتوجه  مرتبط أيضا  
 1.جهة حنو سائرا   ويعترب غاية

يقصد  ويقصد بتحليل اخلطاب "توسيع الطرق التوزيعية التقليدية لتشمل ما فوق اجلمل من وحدات"، كما
 2به "دراسة االستعمال احلقيقي للغة من قبل متكلمني حقيقيني يف وضعيات حقيقية".

ن الفكــرة البنيويــة الــيت كانــت يف األســاس بالغيــة مــوباحلــديث عــن مفهــوم حتليــل اخلطــاب فقــد اقرتبــت فكرتــه 
هـا باملوضـوعات والرتاكيـب، كمـا كالين والسـميولوجيا يف اهتمام البنيويـة النقديـة يف نزوعهـا الشـانية مثالعامة أو اللس

تفــرق بــني لعلــى تصــورات متعــددة هنــا احنرافــات تنطــوي يف حقيقتهــا أنظــرت إىل املظــاهر البالغيــة واألســلوبية علــى 
عمليات لغوية جوهرية، مثـل احلـذف، واإلضـافة، وعمليـات عالئقيـة مثـل تغـري السـياق يف الكـالم املنفـذ، آخـذ بـأثر 

ولــيس  كمــا اعتربتــه رؤى حبثيــة بأنــه يعــد منهجــا    3توجيــه ذلــك األثــر مــن طــرف املتلقــي.اخلطــاب علــى املتلقــي وكيفيــة 
وتشـرتك منـاهج حتليـل اخلطـاب  ،فقط طريقة دراسة، ويسجل هذا املنهج نظرة تفسريية اجتماعية للواقـع االجتمـاعي

حتليـل اخلطـاب جمـرد جمموعـة مـن كمـا ال يتضـمن   ،تحليـللل تفسـرييا   ثار النفسية للغة، ويعترب أسلوبا  اآليف اهتمامها ب
 تفســـرييةن االفرتاضـــات بشـــأن اآلثـــار الجمموعـــة مـــ لنصـــوص، بـــل يتضـــمن أيضـــا  لالتقنيـــات إلجـــراء حتلـــيالت كيفيـــة 

 4للخطاب.
نتقـل إىل حقـل ااستخدم حتليل اخلطاب يف الدراسات اللغويـة واألدبيـة و  جرائي لتحليل الخطاب:التعريف اإلب. 

صـــورة اإلســـالم حـــول يف هـــذه الدراســـة اســـتجالء اخلطـــاب اإلعالمـــي الغـــريب  حنـــاول ه، وعليـــالدراســـات اإلعالميـــة
ببحــث األطروحــات بــالوقوف علــى التمظهــرات والتشــكيالت اخلطابيــة والبــىن العميقــة هلــا واملســلمني يف موقــع فيميــو 

الربهنـــة الـــيت إىل جانـــب مســـارات  ،الفكريـــة والقـــوى الفاعلـــة يف اخلطـــاب اإلعالمـــي مـــن خـــالل تشـــكيالته اخلطابيـــة
نتاجـــات والوقـــوف علـــى اإل ؛أطروحـــاهتم قـــدمياملســـتند إليهـــا يف تو قـــدمها منتجـــو هـــذه اخلطابـــات يف املوقـــع املـــذكور 

                                                                                        
 لفلسفة، جامعة حسيبة بن، قسم اآلداب وااألكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةهامل شيخ: "تضافر األنساق يف اخلطاب االشهاري"،  -1

 .33 :ص، 2017جوان ، 18 بوعلي، الشلف، العدد
2

للرتمجة، تونس،  وطين، ترمجة: عبد القادر املهريي، محّادي صمود، دار سيناترا، املركز المعجم تحليل الخطابو: ننغدومينيك م باتريك شارودو، -
  .44، ص: 2008

، 8راسات اإلنسانية، اجمللد جملة مركز بابل للد اللسانيات وتحليل الخطاب في النقد األدبي )التواصل وانفتاح الذات(،فرحان بدري حريب:  -3
 .418ص:  ،2018، 3العدد 

 .27 ، ص:مرجع سابقحممد شومان،  -4
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نتاجهــا، والكشــف إاخلطابيـة الــيت تفرزهـا مضــامني مقــاطع الفيـديو؛ واألنســاق والتمـثالت والرمــوز املوظفــة يف بنائهـا و 
ببحـث احملتـوى الظـاهر  ؛اعتبـاره نسـق معـريف يتشـكل مـن خـالل اللغـةب عن فحوى اخلطاب اإلعالمي وطـرق جتلياتـه

 واملظمر للرسائل اإلعالمية املقدمة عـرب هـذه املضـامني لتقـدمي تفسـري للسـياقات الـيت مت يف ظلهـا تقـدمي هـذه الرسـائل
إلســالم تشــكيل صــورة ا يف جمريــات اخلطــابو  تفصــح عنهــا مــا ورائيــة اللغــةومــا  منتجــات املمارســات اخلطابيــةوفــق 

 واملسلمني. 
 وميكن متثيل مفاهيم الدراسة يف خريطة مفاهيمية من خالل الشكل التايل:

 
 خريطة ذهنية ملفاهيم الدراسة (01)الشكل رقم:                                                     

 املتخصصة يف إعداد اخلرائط الذهنية mindmaster يةمن إعداد الباحثة باالعتماد على برجم المصدر:                          
ميثل الشكل أعاله املفاهيم اليت اعتمدناها يف دراستنا من خالل تناول التعريف اللغوي واالصطالحي مث 

وسائل اإلعالم اجلديدة، الصورة الذهنية، املواقع االلكرتونية (اإلجرائي لكل مفهوم، وقد متثلت هذه املفاهيم يف 
 (.حتليل اخلطاب ،Vimeoموفوبيا، شبكات التواصل االجتماعي، موقع الــ اإلسال

  :. المقاربة المنهجية للدراسة2
 :نوع ومنهج الدراسة  1. 2
اإلعالم، حيث تربز أمهية هذه  تندرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية يف جمال حبوث: نوع الدراسة 1. 1 . 2

األسلوب األكثر قابلية لالستخدام لدراسة بعض املشكالت  كوهنا متثلالدراسات الوصفية يف حبوث اإلعالم يف  
أن الدراسات "كما 1ومواقفه وآرائه ووجهات نظره يف عالقته باإلعالم ووسائله. والظواهر اليت تتصل باإلنسان

أو  دراسة واقع األحداث والظواهر وحتاول حتليلها وتفسريها من أجل تصحيح هذا الواقع، الوصفية هتدف إىل
تقوم على تقرير  عمر محمد زيانالوصفية حسب ما يراه  إجراء تعديالت فيه، أو استكماله وتطويره، فالبحوث
                                                                                        

 .221، مكتبة وهبه، القاهرة، )د، س، ن(، ص: أصول البحث االجتماعيعبد الباسط حممد حسن:  -1

الشبكات 
الرقمية  االجتماعية  

 االجتماعيةالشبكات 

 الرقمية

 تحليل الخطاب  
  الرقمية
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الوقت احلاضر أي أهنا تتناول أشياء  موجودة بالفعل  وهي تتميز بكوهنا تنصب على دقيقا   وحتليل احلقائق حتليال  
 .1الدراسة وقت إجراء

التطرق هنا إىل اإلشكاليات املنهجية لتطبيقات وسائل اإلعالم اجلديدة وحبوث البد من  :منهج الدراسة 2. 1. 2
املضمون اإللكرتوين نظرا  لطبيعته املراوغة لذلك يستلزم األمر أكثر من منهج وأكثر من أداة وأكثر من مقاربة 

حيث  تخدام منهج واحدعلى ذلك فقد مت االستناد إىل أكثر من منهج تالفيا  للنقص احلاصل يف اس نظرية، وبناء  
"الذي يعترب من أنسب املناهج العلمية مالئمة للدراسات الوصفية بصفة اإلعالمي  املسح منهجمت استخدام 

عامة، وتلك اليت تستهدف وصف خصائص قراء الصحف وسلوكهم االتصايل حنو الصحف بصفة خاصة؛ ذلك 
عها الراهن بعد مجع البيانات الالزمة والكافية عنها أن هذا املنهج يستهدف تسجيل وحتليل وتفسري الظاهرة يف وض

جراءات املنظمة اليت حتدد نوع البيانات، ومصدرها، وطريقة احلصول عن عناصرها من خالل جمموعة من اإلو 
إذ بفضله ميكن الوقوف على  ؛عمار بوحوش "بأنه عبارة عن عملية حتليلية جلميع القضايا احليويةويعرفه  2عليها".
احمليطة باملوضوع الذي نرغب يف دراسته والتعرف على اجلوانب اليت هي يف حاجة إىل تغيري وتقييم شامل الظروف 

فهو يف جممله أداة لتوضيح الطبيعة احلقيقية للمشكلة أو األوضاع االجتماعية، وحتليل تلك األوضاع والوقوف 
 3على الظروف احمليطة هبا أو األسباب الدافعة إىل ظهورها".

يعد حتليل اخلطاب "مدخال  منهجيا  هاما  حيث  ؛طاب اإلعالمياخلحتليل مدخل  استخدام مت وقد
كالتحليالت والتعليقات (يف ذلك النصوص املكتوبة واملنطوقة  لدراسة وحتليل الرسالة بصورها املختلفة مبا

جزء من أجزاء اخلطاب ، ويفرتض حتليل اخلطاب أن أي )خلإ…املقال الصحفي اإلخبارية، األحاديث املباشرة،
بني  جانب معني من صورة العامل أو الواقع، ويعكس أفكارا  معينة، أو يعرب عن عالقة من نوع ما يسهم يف تقدمي

                                                                                        
 . 188، ص: 1983 السعودية، دار الشروق للنشر و التوزيع، ،-مناهجه وتقنياته-البحث العلمي  :حممد زيان عمر -1

2 .93، ص: 1992، عامل الكتب، القاهرة، : بحوث الصحافةحممد عبد احلميد -
  

 .30، 29، ص ص: 1995، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 2، طدليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل العلميةعمار بوحوش:  -3
-   إن حتليل اخلطاب ميثل منهجاMethodology  للدراسةطريقة  ليس فقطوMethod هذا املنهج نظرة تفسريية اجتماعية للواقع  ، ويسجل

تفسرييا  للتحليل، ويف هذا الصدد ال يتضمن حتليل  االجتماعي. وتشرتك مناهج حتليل اخلطاب يف اهتماماهتا باآلثار التفسريية للغة، وتعترب أسلوبا  
للنصوص، بل يتضمن أيضا  جمموعة من االفرتاضات بشأن اآلثار التفسريية  Qualitativeة اخلطاب جمرد جمموعة من التقنيات إلجراء حتليالت كيفي

Constructive الكيفيةويشرتك حتليل اخلطاب مع كافة املناهج  ،للخطاب Qualitative ولكن  ،له احلياة االجتماعية من معانٍ يف االهتمام مبا حتم
للوضع غري اآلمن واملراوغ للمعىن. فاملناهج الكيفية التقليدية كثريا  ما تفرتض وجود عامل اجتماعي، مث حتليل اخلطاب حياول تقدمي استجواب أكثر عمقا  

تسكن  حتاول فهم معىن ذلك العامل بالنسبة للمشاركني )عينة البحث(، بينما حياول حتليل اخلطاب استكشاف كيف مت إنشاء األفكار واألشياء اليت
تلك األفكار واألشياء واقرارها يف مكاهنا على مر الزمان. وبينما تعمل املناهج الكيفية األخرى على فهم أو تفسري الواقع العامل، وكيف يتم االحتفاظ ب

يث االجتماعي القائم، حياول حتليل اخلطاب التعرف على كيف مت إنتاج هذا الواقع االجتماعي. وهذه هي أهم مسامهة من جانب حتليل اخلطاب، ح
اللغة ببناء الظواهر وليس كيف تقوم اللغة بعكس واظهار الظواهر، بعبارة أخرى ينظر منهج حتليل اخلطاب إىل اخلطاب باعتباره يفحص كيف تقوم 

عن اخلطاب.  ، ويفرتض حتليل اخلطاب أنه ال ميكن التعرف على العامل منفصال  –للوصول إىل العامل االجتماعي وليس طريقا  –للعامل االجتماعي  مكونا  
 .28، 27ص ص: مرجع سابق،  ،حممد شومان: أنظر
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عن صورة العامل وما  األطراف املشاركة يف اخلطاب، ومن خالل التحليل ميكن رصد أساليب اخلطاب يف التعبري
األفكار الرئيسية والفرعية اليت  قات متشابكة، كما ميكن رصديقع به من أحداث وما يشتمل عليه من عال

  1".يتضمنها
لتحليل اخلطاب الغريب، حتليل اخلطاب،  مدخلميشال فوكو ضمن اعتمدنا يف دراستنا على مقاربة  وقد

 بأنه كلمة تطلق على"وفقا   لتصورات فوكو يف حتليل اخلطاب؛ حيث يعرف فوكو اخلطاب ونقدم هذه املقاربة 
جمموعة من التصرحيات اليت تنتمي إىل نفس التكوين اخلطايب، أي أن اخلطاب يتكون من عدد حمدود من 
التصرحيات اليت ميكن حتديد شروط وجودها، فاخلطاب هبذا املعىن ليس شكال  مثاليا  غري حمدد الزمن، بل إنه من 

يضع حدوده الذاتية، وتقسيماته  -ابأي اخلط–بدايته إىل هنايته شكل تارخيي، أي قطعة من التاريخ وهو 
 . "وتطوراته والصيغ اجملددة لصفته الزمنية

أسس فوكو مفهوما  للخطاب ال يقوم على أصول ألسنية بل يتشكل أساسا  من وحدات مساها باملنطوقات 
التشكيالت تكون دائما  يف حقل  ذهوه ،شكل من منظومات منطوقية تسمى بالتشكيالت اخلطابيةتواليت ت
يهدف حتليل اخلطاب لدى فوكو إىل تنوير البنية غري الواعية ، و طايب معني وحتكمها قوانني التكوين والتحويلخ

اليت حتد من طريقة تفكرينا، ويتبىن فوكو الفرض العام للنزعة التفسريية االجتماعية والذي يقرر أن املعرفة ليست 
ختلفة للمعرفة حتدد ما هو حقيقي وما هو غري حقيقي أو جمرد انعكاس للواقع، فاحلقيقة بناء خطايب والنظم امل

زائف، يف هذا السياق يسعى فوكو للبحث يف بنية النظم املختلفة للمعرفة، أي القواعد العامة اليت حتكم ما ميكن 
 ومن ضمن ما ركز عليه: 2وما ال ميكن قوله، والقواعد اليت حتدد ما يعترب صحيحا  أو غري صحيح.

مقابل الفاعل املوحد: أكد على وفاة الفاعل املوحد أو الوحيد وظهور كثري من الفاعلني فالبشر  الفاعلون يف -
ليس هم الفاعل الوحيد بل هم منتجات املمارسات اخلطابية، كذلك فإن املوضوعات ليست حقائق اجتماعية بل 

لك ميكن القول بوجود عالقة بني هي عملية تتعلق بكيف يأيت الفاعلون باألشياء إىل الوجود من خالل اللغة، لذ
السلطة أو القوة واللغة، وبالتايل جيب اعتبار الفاعلني تكوينات اجتماعية مت انتاجها من خالل اخلطابات 

 االجتماعية اليت تضع هذه التكوينات االجتماعية يف حقل عالقات القوة. 
فهوم االسرتاتيجية الذي يعرفه فوكو بقوله: مفهوم االسرتاتيجية: يرتبط مفهوم اخلطاب والتشكيلة اخلطابية مب -

)ويكون باستطاعتنا إظهار تشكيلة خطابية ما يف فرديتها وخصوصيتها إذا متكنا من حتديد منظومة تكون خمتلف 
االسرتاتيجيات املوجودة هبا بعبارة أفضل، إذا كان مبقدورنا إبراز االسرتاتيجيات عن جمموعة ثابتة من العالقات(  

شارة إىل أن االسرتاتيجيات موصوفة على هذا النحو ال "وتلزم اإلعالقة اخلطاب باالسرتاتيجية بقوله: كما حيدد 
عن اخلطاب"، ومن خالل هذين النصني تربز داللة االسرتاتيجية وأمهيتها يف حتليل  جتد موقعها األصلي بعيدا  

                                                                                        
  .304: ص، 2012 ،، دار الكتاب احلديث، القاهرة)األصول النظرية ومهارات التطبيق(مناهج البحث اإلعالمي العزيز،  بركات عبد -1

2 .51-49ص: ص ، مرجع سابقحممد شومان،  -
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ة للتحليل، هذه اخليارات هي أساليب مسطرة اخلطاب وارتباطها مبا يسميه فوكو باالختيارات النظرية أو املنهجي
 1للشروع يف توظيف إمكانيات اخلطاب واستثمارها.

مفهوم املساحة: يشري فوكو إىل أن وحدة اخلطاب ال تستند إىل دوام أحد املوضوعات وتفرده بل على املساحة  -
عالقة بني كيانات حمددة من  بأهنا"اليت تنشأ فيها شىت املوضوعات وتتحول باستمرار، ويعرف فوكو املساحة 

املؤسسات والعمليات االقتصادية واالجتماعية، واألنساق السلوكية، ونظم املعايري، والتقنيات، وأمناط التصنيف 
 2وأنواع التوصيف".

السلطة واخلطاب: والسلطة عند فوكو ممارسة خطابية ال تنتمي إىل أفراد أو دولة أو مجاعات وإمنا تتوزع عرب  -
ال يتم االحتفاظ بالسلطة من قبل جهات فاعلة معينة ومتارس على اآلخرين. ف، سات االجتماعية املختلفةاملمار 
االجتماعية من خالل الطريقة اليت يتفاوض هبا األشخاص لية التفاع اتيف اإلنتاج ةشاركهي ممن ذلك  بدال  

  3.كمرجع حول املعىن
 من كنوع من املمارسة اليت تنتمي إىل اجلماعية بدال  و  رديةكحقيقة ف اخلطابفوكو ُيصوَّر  :مفهوم الثنائي -

ليس جمرد حوار أو مونولوج فلسفي  اخلطاباالجتماعية فيف املناطق االجتماعية أو اجملاالت أيضا  األفراد؛ ويقع 
  4اخلطابية واملمارسة االجتماعية. اتممارسللباعتباره اهليكل االجتماعي 

يرى ميشيل فوكو أن التساؤل حول عالقة اخلطاب باملمارسة السياسية يتطلب  :اخلطاب واملمارسة السياسية -
جانبني من التحليل من جهة ضرورة حتليل خمتلف املقاربات النقدية اليت يقوم هبا خطاب ما يف ميدان خطايب 

ا مع معني، ومن جهة أخرى تعيني حقل التحليالت وجمال املوضوعات اليت حياول اخلطاب إظهارها ومتفصله
    5سياسة ما أو ممارسة سياسية معينة.

وسنحاول يف هذه الدراسة استخدام مقاربة ميشال فوكو وتطبيقها على التشكيالت اخلطابية وحتديد 
اجملموعات اليت تتكون منها كل تشكيلة خطابية للبحث يف اجلمل والعبارات الواردة يف اخلطاب يف حماولة إلبراز 

تيجيات اليت متيز كل تشكيلة خطابية بعينها إىل جانب البحث يف خطابات السلطة منظومة التكوين واالسرتا
  وأنساق أخرى من اخلطابات. واهليمنة

 
 

                                                                                        

.110، ص: 2000، اجلزائر، ألعلى للثقافة، اجمللس امفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوالزواوي بغورة:  -
1
  

 .62، ص: 2015حممد عناين، املركز القومي للرتمجة، القاهرة،  ، ترمجة:الخطاب والتغير االجتماعينورمان فريكلف:  -2
3 -Helena Heizmann and Michael R. Olsson : "Power matters: the importance of Foucault’s power/knowledge as 

a conceptual lens in KM research and practice ,"  Journal of Knowledge Management, 19, (4), 2015, pp 758, 

DOI 10.1108/JKM-12-2014-0511 
4
 -Rainer Diaz-Bone, et al: "The Field of Foucaultian Discourse Analysis: Structures, Developments and 

Perspectives ,"  Historical Social Research, Vol. 33, No. 1 ,2008 ,  pp 9-10,  
5

 . 36 ،35: ص ص ،2002ديسمرب،  -ماي 18-17، عدد مجلة إنسانياتالزواوي بغورة: "بني اللغة واخلطاب واجملتمع مقاربة فلسفية اجتماعية"،  -
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                   مجتمع وعينة الدراسة: . 2.  2
 حثالبا اليت يستهدف املفردات أو جمموع األكرب بأنه "اجملتمعالدراسة يعرف جمتمع  :مجتمع الدراسة 1.  2.  2

 الذي يهدف للمجتمع املستهدف األكرب أو اجملموع وميثل هذا اجملتمع الكل الدارسة، نتائج دراستها لتحقيق
 املستهدف اجملتمع إىل الصعب الوصول من أنه إال مفرداته، على كل الدراسة نتائج تعميم ويتم الباحث دراسته
 عادة   يعترب والذي البيانات، جلمع واالقرتاب منه ول إليهالوص أو املمكن املتاح اجملتمع على الرتكيز فيتم بضخامته،
 البحث ويتمثل جمتمع، 1البحث" عينة منه وختتار وأهدافها الدراسة حاجات املستهدف ويليب للمجتمع جزءا  ممثال  
 الذي نشر فيه احملتوى املراد دراسته خالل اإلطار الزمين احملدد للدراسة. Vimeoموقع يف  الدراسة يف هذه

"بأهنا جزء من اجملتمع الذي جتري عليه الدراسة، خيتارها الباحث إلجراء  تعّرف العينة :عينة الدراسة 2.  2.  2
"فالعينة هي بعض مفردات اجملتمع تؤخذ  2دراسته عليه على وفق قواعد خاصة لكي متثل اجملتمع متثيال  صحيحا "،

هبدف الوصول إىل تقديرات متثل اجملتمع الذي سحبت  منه وتطبق عليها الدراسة للحصول على معلومات صادقة
وتنقسم العينة إىل قسمني: العينات االحتمالية والعينات  3منه، وأهنا األجزاء اليت تستخدم يف احلكم على الكل".

غري االحتمالية، ويتضمن األول العينات اليت يتم اختيار مفرداهتا بطريقة تعطي فرصة جلميع مفردات اجملتمع 
 5أما العينات غري االحتمالية فهي اليت ال خيضع اختيارها ألي قوانني احتمالية، 4مثيل يف العينة بصورة متساويةللت

 ومن أنواع هذه األخرية العينة القصدية.
"تعرف العينة القصدية حتت أمساء متعددة مثل العينة العرضية، أو العينة العمدية، أو العينة النمطية، وهي 

ها إىل العينة اليت يقوم الباحث باختيار مفرداهتا بطريقة حتكمية ال جمال فيها للصدفة، بل يقوم هو أمساء تشري كل
وهذا إلدراكه املسبق  ؛شخصيا  باقتناء املفردات املمثلة أكثر من غريها ملا يبحث عنه من معلومات للبيانات

صحيحا ، وبالتايل ال جيد صعوبة يف سحب مفرداهتا ومعرفته اجليدة جملتمع البحث وعناصره اهلامة اليت متثله متثيال  
، كما تعرَّْف العينة القصدية "بأهنا العينة اليت يتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث 6بطريقة مباشرة"

نظرا  لتوافر بعض اخلصائص يف أولئك األفراد دون غريهم، ولكون تلك اخلصائص هي من األمور اهلامة بالنسبة 

                                                                                        
 .130، ص: 2004 صر،الكتب، م ، عامل2، طاإلعالمية الدراسات في العلمي البحثاحلميد:  عبد حممد -1
 .161، ص: 2008، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان، األردن، مقدمة في منهج البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوي:  -2
أكتوبر،  7، منشورات جامعة منهجية البحث في العلوم االجتماعية )الوجيز في األساسيات والتقنيات واألساليب(علي معمر عبد املومن:  -3

 .184، ص: 2008، ليبيا، بنغازي
 .127 ص:، 2015، دار كلمة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مناهج البحث اإلعالميطه عبد العاطي جنم:  -4
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مناهج وأساليب البحث العلمي )النظرية والتطبيق(رحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم:  -5

 .143، ص: 2000
 .198، 197، ص ص: 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 4، طمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأمحد بن مرسلي:  -6
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ممثلة  يف مما سبق تعتمد هذه الدراسة العينة القصدية يف حتليل مضمون اخلطاب اإلعالمي  وانطالقا   1اسة".للدر 
مت اختيار حيث  .، واليت يأيت اختيارها متفقا  مع طبيعة املشكلة البحثيةVimeoفيميومقاطع فيديو من موقع 

بعدة يف شىت اجملاالت و لتعدد مقاطع الفيديو املعروضة  ونظرا   ،مقاطع الفيديو الغربية املتعلقة باإلسالم واملسلمني
، مت اختيار املقاطع باللغة اإلجنليزية لكوهنا وغريها الرتكية، اإلسبانية  اإلجنليزية، الفرنسية، اإليطالية لغات ومنها

متغري صورة  تتضمنة التساع العينة، ومبا أن الدراس اللغة الطاغية على املقاطع املختارة، واألسهل يف الرتمجة ونظرا  
املقاطع  ، وقد اخرتناIslam and Muslimsاإلسالم واملسلمني مت البحث باستخدام مفرديت اإلسالم واملسلمني 

مت اختيارنا هلذه و مقطع فيديو،  (22)حيث بلغ عدد عينة الدراسة  املتضمنة للخطاب الغريب لإلسالم واملسلمني
                          . (448ص ، 04)أنظر امللحق رقم  داد جمتمع البحثاملقاطع وفقا  ألبعاد الدراسة وعلى امت

 وحتقيق أهدافه العلمية، على حسن اختيار األدوات يعتمد جناح البحث العلمي :. أدوات جمع البيانات3. 2
كوهنا   حتليل اخلطابمارة ضمن استو  التالية العناصراملتضمنة  أداة حتليل اخلطاب ، وقد استخدمناللدراسةاملالئمة 

 األنسب ملوضوع الدراسة:
 فهم يتم حبيث للمتلقي، توصيله اخلطاب منتج يريد معني معىن أو فكرة هي األطروحةتحليل األطروحة: " -

 بنية حتليل" مبعىن األحيان بعض يف األطروحات حتليل ويستخدم اخلطاب، يريده الذي النحو على اخلطاب
 يتكون اليت واملوضوعات لألفكار رصدا   اخلطاب حتليل يتضمن أن إذن الطبيعي ومن ،ريةالفك البنية ،"املوضوع
وقد مت توظيف هذه األداة لدراسة األطروحات اليت يتضمنها اخلطاب اإلعالمي الغريب  2"،حتليله املراد النص منها

 حنو صورة اإلسالم واملسلمني، وتتمثل يف األطروحات الرئيسية التالية:
 .اإلسالم واحلقائق املخفية، وصف اإلسالم وميزاته، م حقائق ووقائعاإلسال -
 .أمريكا وتقبل اإلسالم، رؤساء أمريكا ونظرهتم لإلسالم -
اإلسالم الديانة ، العالقة بني املسيحية واإلسالم، املسلمون والعي  يف اجملتمع الغريب بني نظرة اإلعالم والغربيني -

 .يف العامل األسرع منوا  
 الثورة الفرنسية وحتول املوازين، اإلمرباطورية اإلسالمية بني التوسع والسيادة، ألصول التارخيية لليهود واملسلمنيا -

 .وأثرها على التواجد اليهودي احلرب العاملية الثانية
 . والرغبة يف احلد من انتشاره من اخلارج اإلسالم بني االنتقاد من الداخل، أمريكا واإلسالم -
 التطرف اإلسالمي وأثره على حياة غربيال، لبنان قلب الشرق األوسط النابض، ت غابريال واإلسالمبرجيي -

 .الدعوة ملقاطعة اإلسالم وأتباعه، اإلسالم والوجه املظلم، التهديد اإلسالمي للجامعات األمريكية

                                                                                        
، ص: 1999، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن، 2، طمنهجية البحث العلمي )القواعد والمراحل والتطبيقات(حممد عبيدات وآخرون:  -1
96. 
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اجلهاد وتوايل ، فاة حممداحلج إىل مكة واالنقسام اإلسالمي بعد و ، الوحي وقصة نزوله، مولد حممد وزواجه -
 .والتحول اإلسالمي 2001سبتمرب  11أحداث ، الثورات
 .أصول الصراع بني الشرق والغرب، اإلسالم ودوره يف العالقات بني الشرق والغرب -
 .املسلمون واملسيحية، التعريف باإلسالم واملسلمني -
 .املسلمون املعتدلون وقضايا اجلهاد واإلسالم املفربك -
األحزاب السياسية األمريكية ومسألة تواجد املسلمني يف ، ئيس األمريكي وقضية هجرة املسلمني إىل أمريكاالر  -

 .أمريكا
 .جتاه اإلسالم ALAخارطة طريق حتالف احلرية االسرتايل  -
 .فقدان الوالد والتحول حنو اإلسالم -
 .الدين اإلسالمي وتعاليم رسوله -
 .التغطية اإلعالمية املتحيزة ضد املسلمني، املسلمون يف اململكة املتحدة -
 اإلسالم يف ماليزيا وتعايشه مع، اإلسالم وأثره على احلضارة الغربية مث تراجعه بعد عقود على إثر االستعمار -

 .الديانات األخرى
 .الديانتان السماويتان اإلسالم واملسيحية واملقارنة بينهما، الغرب ومواجهة خطر اإلسالم املتطرف -
اإلسالم واملتحدثون ، األمة اإلسالمية األكثر تنوعا  ، مناظرة حول اإلسالم والسالم بني مسلمني ومسيحيني -

 .تساؤالت املذيع واجلمهور وأجوبة املتناظرين، النقاش حول اإلسالم كونه دين سالم أم العكس، بامسه
 .اجلهاد وأنواعه، أركان اإلسالم -
 .ني والسالمتساؤالت حول اإلسالم واملسلم -
 فردانية اإلسالم. -
 اليت واملنظمات والدول واحلكومات واملؤسسات األشخاص الفاعلة بالقوى يقصد" :الفاعلة القوى تحليل -
 يف الواردة القوى رصد خالل من الفاعلة القوى حتليل ويتم ،معينة وتوجهات سياسات تتبىن أو بأفعال تقوم

 قوى إىل التصنيف يكون فقد للدراسة، املناسبة املعايري حسب معينة اتجمموع إىل القوى تلك وتصنيف اخلطاب،
 إحداث إمكانية مع ،)...( خارجية وقوى داخلية قوى أو شعبية، وقوى رمسية قوى إىل أو معارضة، وقوى مؤيدة

 وردود وأدواهتا، وأساليبها، قوة، كل موقف رصد يتم مث أساسي، تقسيم كل داخل الفاعلة للقوى فرعية تصنيفات
ه األداة ذ، ومت من خالل ه1"البحث يف دراستها املستهدف اجلوانب من ذلك وغري هبا تقوم اليت واألدوار أفعاهلا،

 رصد القوى الفاعلة يف تشكيل صورة اإلسالم واملسلمني، وتتمثل القوى الفاعلة يف الدراسة فيما يلي:
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 ي وتتمثل يف الفئات التالية:نتاج اخلطاب اإلعالمإهلا دور يف  قوى فاعلة سياسية -
 ، جورد دبيلو بوش، هيالري كلينتون. باراك أوباما Barack Obamaالرؤساء والوزراء: وتشمل الرئيس األمريكي 

 ACT for رئيسة منظمة اعملوا من أجل أمريكا برجييت غابرييل Brigitte Gabrielرؤساء منظمات ومؤسسات: 

America  ،Bill Warner ي،راسات اإلسالم السياسد رئيس مركزDouglas Murray  رئيس  دوغالس موراي
 .Center for Social Cohesion مركز التماسك االجتماعي

املركز الوطين الفرنسي ، enter for the Study of Political Islam دراسات اإلسالم السياسيمركز  مؤسسات:
 Unity Productions،آكس آن بروفانس معهد الدراسات السياسية، للبحث العلمي إيكس إن بروفنس

Foundation ،North American Mission Board،Right Wing WatchBusiness ، 

 .2470media مؤسسات إنتاج إعالمية:
 Guy stroumsa ،Fred McGraw Donner ،Sami Zubaida، Michael  :أكاديميون وأساتذة جامعيون

Mumisa ،Michel Abitbol ،Mark R. Cohen ،Zvi Ben Dor ،Abdelwahab Meddeb، Colin 

Schindler ،Youssef Choueiri، Dr. chris Allen،Dr. Amina yaqin  ،D.R Milly Willianson ،Prof. 

peter morey ،Kerby Anderson ،Robert Rozenkranz ،Michael Cook.  
  Raza Aslan،Graham E. Fuller، Julian petley،. Ayaan Hirsi Ali كتَّاب:

 John Guandolo،Debbie Robinson، Mo Ansar،Chandra muzaffar ،Nilufer شخصيات سياسية:

Gole.   
 .Dale Brown، Michael Hauri ،Eike Schmitz،Sissy Von Westphalenمنتجو فيديو وافالم: 

 Khalid KishTainy ،Tim Wildmon ،Justin Lewis، David R. Reagon،Johnشخصيات إعالمية: 

Donvan، . Michael Horton  

 . Australian Liberty Alliance أحزاب:

 مستجوبون. .رونوأسرهتا، أفراد متظاه السيدة هيلينا، Amela Mulalicأفراد: 
وهم األشخاص الذين وقفوا على األحداث وقدموا استشهاداهتم بناء  على خلفيتهم املعرفية وجمال مؤرخون: 

 .Tom Holland ختصصهم لدعم األطروحات املذكورة ومتثل يف 
 أو الكاتب يستخدمها اليت والرباهني احلجج وتفسري رصد الربهنة مسار بتحليل يقصد" :البرهنة مسارات تحليل
 من أنه ذلك ،)...( وقائع أو معلومات أو آراء أو أفكار أو مقوالت يف التشكيك أو نفي أو إثبات يف املتحدث
 األدلة استخدام بينها من مؤثرة ةخطابي أدوات على وحتتوي وإقناع، توجيه لغة احلوار لغة تكون أن املفرتض
قد مت توظيف هذه األداة يف رصد مسارات الربهنة اليت . و 1"وظروفه خصائصه يناسب مبا املتلقي إلقناع والرباهني

 اعتمدها منتجو مقاطع الفيديو يف خطاهبم حول اإلسالم واملسلمني، وتتمثل مسارات الربهنة فيما يلي: 

                                                                                        
1
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وهي جممل احلقائق واألحداث اليت وقعت واليت مت تأطريها يف مقاطع الفيديو ضمن املوضوع  حقائق ووقائع:
 ليه لتأكيد أو إثبات األفكار املطروحة. الذي مت التطرق إ

وهي جممل اإلحصائيات واألرقام والسنوات والنسب املئوية اليت أوردها منتج اخلطاب  إحصاءات وأرقام:
 لالستدالل على صحة األطروحات اليت قدمها.

 منتج اخلطاب.وهي اآلراء واملقوالت اليت مت االستشهاد هبا لتدعيم رأي وأفكار وأطروحات آراء ومقوالت: 
وهي جممل الوقائع واألحداث التارخيية اليت أوردها منتج اخلطاب للتدليل على األطروحات واألفكار أدلة تاريخية: 
 .اليت تطرق إليها

اليت سجلت حضورها ضمن جمموعة من املوضوعات املطروحة يف مقاطع أدلة من القرآن أو الكتاب المقدس: 
 دة التأثري وشد االنتباه وإلبراز اخللفية الدينية لبعض منتجي اخلطاب.الفيديو إلضفاء املصداقية وزيا

وهي جمموعة من الكتب اليت قدمها منتج اخلطاب لالستدالل على األفكار واألطروحات اليت قدمها سواء كتب: 
معينة  من تأليفه أو من إنتاج فاعلني آخرين يف اخلطاب، أو كتب متت اإلشارة إليها ضمن جمريات تقدميه حجج

 شكلت مدار اخلطاب وأيضا الكتب املقدسة املتمثلة يف القرآن الكرمي واإلجنيل.
وهي اليت استخدمت مصاحبة للمضامني أو منفردة وعلى خمتلف أنواعها لتدعيم األطروحات واألفكار صور: 
 عبري من ألف كلمة.وللتدليل على صحة املعلومات املقدمة وإلقناع املتلقي فالصورة كما قيل أصدق ت ،املتضمنة

وهي جممل الوثائق اليت مت االستناد إليها لدعم األفكار الواردة، وتشمل الوثائق الدينية، التارخيية وثائق:  
  اإلعالمية، السياسية وغريها.

 أو شخصيات هلا مكانة بارزة أو دور حول جمريات األحداث إلبرازها أو اليت تقدم هبا مسؤولنيأقوال مسؤولين: 
ء وجهات النظر أو الوقوف على تفسرياهتا انطالقا  من أطر معينة إلثبات حجية الطروحات واألفكار والرؤى إلبدا

 والتحليالت املقدمة.
اليت أجريت يف نطاق املواضيع املطروحة أو اليت مت االستدالل هبا وتدعيم األطروحات والرؤى بحوث ودراسات: 

 كيدها.واألفكار اليت تفضل هبا منتجو اخلطاب وتأ
 إن اجملال يشري إىل املكان أو البيئة أو املنطقة اجلغرافية، وإىل الناس وتفاعالهتم" :حدود الدراسة ومجاالتها 4. 2

وعالقاهتم، وإىل الزمن الذي يوجد فيه هؤالء الناس الذين يتواجدون يف بيئة حمددة أو منطقة جغرافية معينة 
يعترب حتديد جمال الدراسة من أهم اخلطوات و ؛ 1االجتماعية وتسود بينهم معامالت وعالقات تشكل حياهتم

قد املنهجية يف البحث العلمي فهو يتيح للباحث القدرة على التحكم يف خمتلف املسارات البحثية يف دراسته، و 
 جاءت هذه الدراسة ضمن احلدود التالية:
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واصل االجتماعي هذا اجملال يف شبكات الت يقصد هبا اجملال املكاين للدراسة، ويتمثلالحدود المكانية للدراسة: 
  .ملقاطع الفيديو Vimeoفيميو وبالتحديد موقع 

يشري احلد الزمين إىل الفرتة اليت أجريت فيها الدراسة، ومتتد هذه الفرتة من جوان الحدود الزمانية للدراسة: 
 ستوى النظري والتطبيقي بعد البحثعلى امل رتة اليت بدأت فيها الدراسة فعليا  فوهي ال .2019 أكتوبرإىل  2017

 وحماولة االملام باملوضوع وحتديده من شىت اجلوانب، والقيام بدراسة مسحية جملتمع الدراسة وحتديد عناصره مث
منها  وكوهنا تزامنت مع مجلة األحداث اليت شهدها العامل .اختيار العينة املعدة للدراسة وإجراء التطبيق عليها

 9تفجريات الكناس املسيحية مبصر 2017مارس 8فيفري و 19، العراق 2017فيفري 28هجمات أفغانستان 
هجوم  2018نوفمرب  8، 2018سبتمرب 22 ، هجوم مسلح يف إيران2017ماي  22، اململكة املتحدة 2017أفريل

نة  حادث اهلجوم على مسجدين يف مدي 2018نوفمرب يف كابول أفغانستان  20مسلح يف كالفورونيا األمريكية، 
 .2019مارس  15كرايستشريش النيوزيالندية يف 

تقتصر هذه الدراسة على حبث صورة اإلسالم واملسلمني يف بعض وسائل اإلعالم : للدراسة الحدود الموضوعية
وحبث خطاباهتا   Vimeoاجلديدة الغربية، وبتحليل جمموعة من مقاطع الفيديو ملوقع التواصل االجتماعي الـ

 اإلعالمية.
يف القيام بأية دراسة  ركما يفمنو املعرفة وتشعبها يفرض على الباحث عند": والمشابهة لدراسات السابقةا .5. 2

أو حبث االقتناع بأن عمله هذا عبارة عن حلقة متصلة مبحاوالت كثرية، فكل عمل علمي من هذا القبيل ال بد 
ميدانية أو معلمية أو مكتبية، ويف  أن تكون قد سبقته جهود أخرى جمسدة يف شكل دراسات سابقة أو مشاهبة

واجه الباحث صعوبات كثرية أثناء إجراء األحباث العلمية بسبب عدم توفر أو نقص معني من قد تذلك 
 وفيما يلي استعراض لبعض الدراسات السابقة. ،1"الدراسات يف املشكلة اليت يقوم بالبحث فيها واملماثلة هلا

   الدراسات الجزائرية:. 1.  5. 2
اإلسالم والمسلمين بعد اتجاهات الصحافة الفرنسية نحو "دراسة حممد البشري بن طبة:  .1. 1.  5. 2 

 Le بالواليات المتحدة األمريكية )دراسة تحليلية لصحيفة لوموند 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
Mende  دكتوراه وهي رسالة ، 20142("، (2009)، وبعد ثماني سنوات منها (2001)الفرنسية غداة األحداث
 " جتاهLe Mondeلوموند  "صحيفة اجتاهات معرفة إىل الدراسة هدفت ،3امعة اجلزائرجباإلعالم واالتصال  علوميف 

 يف البحث من خالل" األمريكية املتحدة بالواليات (2001) سبتمرب من عشر احلادي بعد أحداث اإلسالم
وقيمها، ولتحقيق اهلدف من الدراسة  مصادرها وطبيعة وسياقاهتا واملسلمني اإلسالم عن كتب ماحول  مضامينها

                                                                                        
 .103، ص: 1999جامعة قسنطينة، اجلزائر، ، منشورات أسس المنهجية في العلوم االجتماعيةفضيل دليو وآخرون:  -1
 .515 -8، ص ص: مرجع سابق، حممد البشري بن طبة -2
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أداة و  استبيان اإلعالمي، كما اعتمد استمارة احملتوى حتليل اإلعالمي وأسلوب املسح استخدم الباحث منهج
  :من أهم النتائج اليت خلصت إليها الدراسة، حتليل احملتوى

 ظاهرة مع عالقته يف لإلسالم واملشوه املتحامل السليب اجتاهها يف الصحيفة ثبات عن التحليلية الدراسة أبانت -
 اجلماعات وحركة العنف، وأحداث الصراع، وساحات احلروب أخبار تغطية تشكل إذ العاملية، اإلرهاب

 والصراع والعنف االسالم أن للقارئ يوحي بشكل التغطية، موضوعات من الغالبة السمة اإلسالمية والتنظيمات
 .التحليل فرتيت وتباعد اختالف رغم وذلك واحدة، لعملة جوهو  واإلرهاب

 2001 سبتمرب من عشر احلادي أحداث مسؤولية املسلمني حتميل يف الفرنسية صحيفة )لوموند( تتحفظ مل -
 األمريكية اإلسرتاتيجية األحداث حيمل من سنوات مثان بعد خافت صوت وجود مع عها،و لوق األوىل الوهلة منذ
 احلرب "من موقفها عن اإلفصاح يف الفرنسية صحيفة )لوموند( تتوان كما مل  ،األحداث عن ملسؤوليةا من بعضا  
 خفت وإن اإلرهاب، على حرهبا يف املتحدة الواليات جانب إىل وقوفها البداية منذ إذ أعلنت ،"اإلرهاب على
 .األحداث من سنوات مثان بعد قليال   الدعم حدة

الدراسات اليت وقفت على صورة منطية سلبية لإلسالم واملسلمني يف الصحافة تعترب هذه الدراسة من بني 
إذ أبانت عن اجتاه سليب للصحيفة حنو اإلسالم واملسلمني  2001سبتمرب  11املكتوبة الغربية خاصة بعد هجمات 

م تتفق هذه الدراسة مع دراستنا يف حبث صورة اإلسال، وحىت بعد مرور سنوات عدة على هذه اهلجمات
حيث أجرى  واملسلمني ويف املنهج املستخدم يف الدراسة؛ غري أهنا ختتلف عنها يف الوسيلة اإلعالمية حمل الدراسة

الصحافة املكتوبة من خالل حتليل صحيفة ورقية لتخالف بذلك دراستنا اليت حبثت متثل  علىالباحث دراسته 
تطبيقاهتا الشبكات االجتماعية الرقمية وبالتحديد اإلسالم واملسلمني يف وسيلة إعالمية جديدة من خالل إحدى 

إذ استخدم الباحث أداتني استمارة االستبيان وحتليل  إضافة إىل األداة املستخدمةملقاطع الفيديو، غريب موقع 
، ومع ذلك متكننا نتائجها من الوقوف على طبيعة احملتوى يف مقابل أداة حتليل اخلطاب املعتمدة يف هذه الدراسة

لنبحث وبيان حدود التشابه واالختالف يف منط التغطية اإلعالمية الصورة واألسباب الكامنة خلف تشكيلها هذه 
 على إثرها طبيعة هذه الصورة يف مساقات خمتلفة.  

 تحليل اليوتيوب موقع عبر الغربي الخطاب خالل من اإلسالم صورةدراسة مسرية بلعريب"  .2. 1.  5. 2
امعة األمري عبد جب 35يف العدد وهي دراسة منشورة مبجلة املعيار ، 20141 الفيديو" مقاطع من لعينة مضمون

 التسويق يتم اليت ذهنيةال عن طبيعة الصورة هدفت هذه الدراسة إىل الكشف ،قسنطينةب القادر للعلوم اإلسالمية
أداة و املنهج املسحي، اليوتيوب، ولتحقيق اهلدف من الدراسة استخدمت الباحثة  عرب موقع الغرب قبل من هلا

أسفرت الدراسة عن جمموعة من ، مقاطع فيديو 6حتليل املضمون، واعتمدت الباحثة على عينة قصدية مكونة من 
جانب  من املتشدد التيار على احملسوبة الشخصيات على اليوتيوب موقع عرب الغريب اخلطاب ركز النتائج منها:

                                                                                        
 .358 -343: ص ص ،مرجع سابق، مسرية بلعريب -1
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 األول سببها" دخيلة" أفكار بسبب" الراقية "بـ وصفت اليت مبادئهم عن واختل الذين الغربيني واملواطنني املسلمني،
 .األوروبية الدول عديد يف املنتشرون املهاجرون

وانصب  أنفسهم الغرب على قافةوثكحضارة  اإلسالم تأثري معرفة اليوتيوب موقع الغريب عرب اخلطاب حاول -
 يويل مل حني يف ،عموما   بالغرب هو الكلي االهتمام دام ما رةواحلضا باجملتمع اإلسالم بربط أقل بدرجة االهتمام
 من تفادي هذا النوع على أنظمتها لقدرة رمبا را  نظ التعليمو  السياسة على بتأثريات اإلسالم كبريا   اهتماما   املوقع

 أن يريد ألنه هتديد عامل اإلسالم اعتبار على موقع اليوتيوب عرب عموما   الغريب اخلطاب أمجعكما ،  التأثريات
 غابرة. أزمنة يف الغرب قهر حاول لطاملاو  الغرب، نفسه على يفرض

تعد هذه الدراسة من بني الدراسات اليت أجريت على إحدى وسائل اإلعالم اجلديدة وهي الشبكات 
وعليه يف مقاطع الفيديو وحبثت صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب وهو حمور دراستنا،  ممثلة  الرقمية االجتماعية 

هذه الدراسة تنحو منحى دراستنا كوهنا ُأجريت على عينة من مقاطع الفيديو، لكنها ختتلف دراستنا عنها يف نوع ف
يف حني سنعتمد املعتمد يف التحليل؛ حيث استخدمت هذه الدراسة موقع اليوتيوب،  الشبكة االجتماعية الرقمية

ل جمموعة من مقاطع الفيديو املتخصصة ذات النوعية املتخصص من خالل حتلي  Vimeoفيميويف دراستنا موقع 
  .أداة حتليل اخلطاب حيث سنعتمدختتلف عنها يف أداة الدراسة كما . الرفيعة
كما أن هذه الدراسة اكتفت ببحث الصورة السلبية لإلسالم واملسلمني من خالل هذه املقاطع دون   
عن صغر حجم العينة واليت من احملتمل أن ال تكون ممثلة  ، ناهيكجيابية وهذا ما سرتكز عليه دراستناالصورة اإل

وتكمن االستفادة من هذه  مما قد يؤثر يف قيمة النتائج املتوصل إليها، ؛)ستة مقاطع فيديو فقط(جملتمع البحث 
والتداخالت واألوجه  اتث التباينوحب ،عند حتليل مقاطع الفيديوواملؤشرات الدراسة يف كيفية حتديد األبعاد 

 حمل الدراسة. Vimeoفيميو من خالل موقع  هلذه الصورة ملتعددة ا
صورة العرب في الصحافة الفرنسية المكتوبة دراسة تحليلية لمضمون دراسة وليد زغيب: " .3. 1.  5. 2

علوم اإلعالم واالتصال، ختصص وسائل اإلعالم وهي عبارة عن رسالة دكتوراه يف ، Le Monde "20171جريدة 
هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على صورة العرب يف املخيال الفرنسي يف جريدة ، 3امعة قسنطينة جبواجملتمع 

، ولتحقيق اهلدف من 2015الشأن العريب خالل عام  لوموند الفرنسية بتحليل املضامني اإلعالمية اليت تناولت
ى، كما اعتمد التحليل السيميائي الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي واستخدم أداة حتليل احملتو 

للصور الفوتوغرافية، انطلق الباحث من اإلشكالية التالية: ماهي الصورة الذهنية للعرب اليت يرمسها اإلعالم 
  .الفرنسي املكتوب يف الذاكرة االجتماعية الفرنسية؟

                                                                                        
، رسالة دكتوراه يف علوم اإلعالم Le Mondeصورة العرب في الصحافة الفرنسية المكتوبة دراسة تحليلية لمضمون جريدة وليد زغيب:  -1

 ، ص ص:2017، كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري، قسم الصحافة، 3ال، ختصص وسائل اإلعالم واجملتمع، جامعة قسنطينة واالتص
11-401. 



األول الفصل البناء الفكري والمنهجي للدراسة  

 

28 
 

ية والنزاهة وعدم اتسمت معاجلة صحيفة لوموند باملوضوع خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها:
التحيز فكانت تنشر األخبار بوجهات نظر متعددة، ومن بني الصور اليت قدمتها الصحيفة صورة العرب حيث 
اختلفت هذه الصورة باختالف واقع الدول العربية اليت تنتشر فيها االضطرابات واحلروب وتفشي التنظيمات 

طة، يف حني أن الشعوب العربية صورهتا يف صورة ضحية اإلرهابية، وركزت على استبداد احلكام ومتسكهم بالسل
إما للسلطة أو اجلماعات اإلرهابية، كما وصفت الصحيفة نظم احلكم يف الدول العربية بالدكتاتورية، أما احلكام 
العرب فوصفتهم باألثرياء يف حني أن شعوهبم تعاين الفقر املدقع وسوء املعيشة، فيما خيص صورة العنف لدى 

فقد ربطت العرب واملسلمني بالعنف وتؤكد على أن معظم اإلرهابيني هم من املسلمني وتشري إىل أن قيم العرب 
كما أن االرهابيني املسلمني ميثلون القلة القليلة يف حني أن املسلمني املعتدلني هم   ،اإلسالم تنبذ التطرف والعنف

يم الدولة اإلسالمية كانت سلبية حيث نعتت األغلبية اليت ترفض العنف املرتكب باسم اإلسالم، صورة تنظ
الصحيفة أتباع هذا التنظيم بالرببر واملتوحشون والبدائيون، واعتربت هذا التنظيم العدو األول للواليات املتحدة 

 األمريكية والعامل اإلسالمي والغريب ككل وأنه ميثل خطرا  على الدول اإلسالمية قبل الدول الغربية.
ممثلة يف الصحافة املكتوبة  تقدمي صورة العرب يف اإلعالم الفرنسي قاهتا تناولت موضوعهذه الدراسة كساب

الدور الذي تسهم به التنظيمات اجلهادية واإلرهابية إىل جانب ، فرنسية من خالل حتليل مضامني جريدة الفرنسية
 يف تشويه صورة اإلسالم واملسلمني. 

ة اإلسالم والعرب واملسلمني؛ بني التغطية النزيهة وغري يف توصيف وتقدمي صور  جانباننتائجها حتمل 
املتحيزة وبني تشكيل صورة سلبية حسب اجلوانب اليت درسها الباحث مما يربز تناقض واضح بني املوضوعية وعدم 

 .التحيز وبني وصف أن معظم اإلرهابيني هم من املسلمني
طبيعة التمثل واملسلمني لكن ختتلف عنها يف  تتفق هذه الدراسة مع دراستنا يف حبث وتقدمي صورة العرب

إذ تبحث متثل صورة اإلسالم واملسلمني يف املخيال الغريب عموما  على غرار املخيال الفرنسي الذي وقفت عنده 
الدراسة، كما ختتلف عنها يف اهلدف الذي ترمي حتقيقه واملنهج املستخدم إذ استخدم الباحث املنهج الوصفي 

ج السميولوجي على عكس املنهج  املعتمد يف هذه الدراسة وهو منهج املسح اإلعالمي إضافة  إىل التحليلي واملنه
نوع ينضاف إىل ذلك  األداة املستخدمة املتمثلة يف حتليل املضمون خبالف أداة هذه الدراسة وهي حتليل اخلطاب

ى الرغم من التباين بني الدراستني إال الصحافة املكتوبة يف مقابل شبكة اجتماعية رقمية، وعل الوسيلة املستخدمة
أنه ميكن االستفادة من نتائجها يف حبث صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم اجلديدة انطالقا  مما تتضمنه 

 يف حتديد بعض أبعاد هذه الدراسة واالستدالل هبا يف اجلانب التطبيقي.
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 الدراسات العربية:.  2.   5. 2
آليات الهجوم –"الخطاب المعادي لإلسالم على شبكة االنترنت اسة شريف دروي  اللّبان در . 1. 2. 5. 2

قد و وهي دراسة منشورة يف كتاب، . 1"2007، واستراتيجيات الردع دراسة تحليلية لعينة من المواقع األجنبية
، مث التوصل إىل رتنتواقع األجنبية على شبكة االنهدفت هذه الدراسة إىل وصف صورة اإلسالم كما تقدمها امل

ولتحقيق اهلدف ، اسرتاتيجيات ردع ميكن تبنيها يف مواجهة اخلطاب اإلعالمي للمواقع األجنبية املعادية لإلسالم
من الدراسة وظف الباحث منهج املسح اإلعالمي بشقيه الوصفي والتحليلي لعينة من املواقع األجنبية املعادية 

قسم الباحث دراسته إىل قسمني: صورة اإلسالم على املواقع ، طابلإلسالم، كما استخدم أداة حتليل اخل
ومن ، قع األجنبية: اسرتاتيجيات الردعاألجنبية: أليات اهلجوم، أساليب مواجهة الصورة النمطية اليت ترمسها املوا

تشويه معاين  أهم النتائج اليت خلصت إليها الدراسة يف القسم األول: الرتويج للمفاهيم السلبية اليت تعمل على
اإلسالم ومساحته وخصائصه، حتريض الغرب على ضرورة اختاذ موقف هبدف منع ظاهرة انتشار اإلسالم للحد من 
ظاهرة اإلرهاب، توظيف األدلة والرباهني واحلجج املنطقية يف اخلطاب اإلعالمي وذلك عن طريق استغالل الثغرات 

أما النتائج اخلاصة بالقسم الثاين: أساليب مواجهة ، عات اإلسالميةوالعادات واملوروثات السيئة املوجودة يف اجملتم
فمن بينها: تويل املواقع اإلسالمية الرد على املواقع  -اسرتاتيجيات الردع اليت ترمسها املواقع األجنبية:ذهنية الصورة ال

قناع كهدف من أهداف األجنبية املعادية لإلسالم من خالل توضيح مفهوم اإلسالم، االعتماد على الشرح واال
  .اخلطاب بغرض الرد على الشبهات واألكاذيب

، وحبثت يف الصورة الغربية هذه الدراسة اهتمت بدراسة اخلطاب املعادي لإلسالم يف مواقع االنرتنت
 العدائية لإلسالم يف املواقع األجنبية، غري أن الباحث انطلق من مجلة تساؤالت فرعية دون حتديد اإلشكال الرئيس

مل يقدم مجلة النتائج املتوصل إليها  ، إضافة إىل أن الباحثمما جيعل املتلقي يتساءل عن فحوى إشكالية الدراسة
يف هناية الدراسة وإمنا قدمها يف هناية كل قسم مما جيعلها جمزأة، وبالتايل يتطلب األمر ربط أجزاء النتائج 

 واستخالصها.
املتمثلة يف حتليل  واألداة منهج املسح اإلعالمي دام نفس املنهج وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا يف استخ 

مما يسهم يف االستفادة اخلطاب  جبل عناصرها املتمثلة يف األطروحات الرئيسية، القوى الفاعلة، مسارات الربهنة 
املواقع  من توظيفها مبا خيدم أهداف دراستنا، وختتلف عنها يف كوهنا اقتصرت على املواقع اإللكرتونية دون

عالمي وبيان مسارات االجتماعية األخرى، وعموما  فقد سامهت يف بيان جوانب هامة يف حتليل اخلطاب اإل
  ميكن االستفادة منها يف تبيان جوانب حتليلية متكِّن من التأسيس لبعض أبعاد ومؤشرات دراستنا.  ، و الربهنة فيه

                                                                                        
آليات الهجوم واستراتيجيات الردع دراسة تحليلية لعينة من المواقع –الخطاب المعادي لإلسالم على شبكة االنترنت : شريف دروي  اللبان -1

 .172 -116ص ص:  ،2011، دار العامل العريب، القاهرة، على االنترنت كتاب مداخالت في اإلعالم البديل والنشر اإللكترونيمن  ، -نبيةاألج
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 وسبل الغربية اإللكترونية المواقع في النبوية رةالسي " صورةمطالقة حممود أحالم دراسة .2. 2. 5. 2
 مفهوم بيان إىل الدراسة هدفت ،والقانون الشريعة علوم دراساتوهي مقال منشور يف جملة ، 20161 التصحيح"
 تشويه محالت مواجهة سبل مث االنرتنت الغريب، يف هذا التشويه ومظاهرا تشويه وأهداف ومكانتها النبوية السرية
انطلقت الباحثة من  .االستقرائي التحليلي الدراسة املنهج الوصفي واملنهج استخدمت وقد نبوية،ال السرية

 السرية تشويه مظاهر ما النبوية؟ السرية تشويه أهداف ما ومكانتها؟ النبوية السرية مفهوم ما التساؤالت التالية:
      :أمهها نتائج الدراسة إىل وخلصت، لنبوية؟ا السرية تشويه محالت مواجهة سبل ما الغريب؟ االنرتنت يفالنبوية 
 االقتداء وحسن اإلسالمية الشعائر من كثري على والوقوف الكرمي القرآن فهم يف النبوية السرية أمهية تتمثل -

 أثريت واالفرتاءات اليت الشبهات أمام الوقوف مث اإلسالمية الشخصية وتكوين -وسلم عليه اهلل صلى– بالنيب
 )ص(.ورسوله  ماإلسال حول
 بني فجوة وإجياد وشريعة، عقيدة باإلسالم التشكيكتتمثل يف  الغريب االنرتنت يف النبوية السرية تشويه أهداف -
 بشخص الطعن يف فتمثلت النبوية للسرية التشويه مظاهر عامليا ، أما انتشاره دون للحيلولة واإلسالم املسلمني واقع
 للسرية مصدر أوثق القرآن الكرمي مصداقية يف والتشكيك املؤمنني بأمهات طعنوال ،-وسلم عليه اهلل صلى -النيب

 عقيدة باإلسالم تعرف إلكرتونية مواقع إجياد النبوية فكانت السرية تشويه محالت مواجهة سبل النبوية، وعن أهم
 الدور. هبذا اإلسالمية واملؤسسات املنظمات وقيام اإلسالم، عن املضللة باملواقع التعريف مع وشريعة،

اليت متثل والتغطية اليت خصتها هبا املواقع االلكرتونية الغربية و صورة السرية النبوية تتمحور هذه الدراسة حول 
هذه الدراسة كانت أكثر ختصيصا حيث غري أن ترتسم يف املخيال الغريب، حول اإلسالم جزء من صورة عامة 

ونية الغربية، وحبثت يف أهداف تشويها ممثلة  يف الطعن يف شخص درست صورة السرية النبوية يف املواقع اإللكرت 
إشكالية دراستنا اليت تبحث تغطي جانبا  من هي ، وعلى العموم تشكيك يف مصداقية القرآن الكرميالرسول وال

 تشكيل الصورة باختالفه السليب أو االجيايب أو احملايد عرب وسائل اإلعالم اجلديدة وهنا مكمن االختالف بني
وتتفق هذه  ،دراستنا وهذه الدراسة، وباستخدام أداة أكثر توافقا  مع التحليل الكيفي وهي أداة حتليل اخلطاب

يف حبث تشويه صورة اإلسالم واملسلمني، لكن ختتلف عنها يف كوهنا اقتصرت على عموما  الدراسة مع دراستنا 
شبكة بينما دراستنا تتناول صورة اإلسالم واملسلمني عرب  وعلى اجلانب السليب يف تناول الصورةاملواقع اإللكرتونية، 

وعموما  فهذه الدراسة متكننا من االستفادة  ،مبختلف متثالهتا اإلجيابية والسلبية من الشبكات االجتماعية الرقمية
 شكيلسياقات تترسم لنا أبعاد مبكن االنطالق منها يف حتديد وتتبع بعٌض من  إذ ؛من بعض أبعادها يف دراستنا

 صورة اإلسالم واملسلمني يف اجلانب النظري للدراسة.

                                                                                        
 ،43اجملّلد  والقانون، الشريعة علوم ،مجلة دراساتالتصحيح"،  وسبل الغربية اإللكرتونية املواقع يف النبوية السرية مطالقة: "صورة حممود أحالم -1
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الغربيون في الجامعات  ةالرجل المسلم كما يراها الطلب ةصور " عمر سليمان ملكاوي دراسة .3. 2. 5. 2
هدفت  امعة امللك سعود،جب 18 العدديف  لة العربية لإلعالم واالتصالاجملب منشورةوهي دارسة  ،20171األردنية" 
  ردنالغربيون عن املسلمني يف جامعات األ ةاليت حيملها الطلب ةالذهني ةىل الوقوف على الصور إ ةدراسهذه ال

يف الباحث  اعتمد ا ،مسلم ا  عربي ره بلدا  اعتباردن بناء األأبن تفاعلوا مع أبعد  ةذلك وخباص عقبوكيف تطورت 
 ةالطلب يف ةالدراس ةعينمتثلت  ،االستبيان ةداأاستخدم و  ؛سلوب املسح الشاملأو على املنهج املسحي دراسته 

 ة:ليها الدراسإهم النتائج اليت توصلت أمن  ة،مفرد (79) عددهاوقد بلغ  ؛ردنالغربيني الدارسني يف جامعات األ
وميثل هذا  ة،عادية يف غالبيتها صور  دن هير ىل األجميئهم إالغربيني عن الرجل املسلم قبل  ةبلللط ةالذهني ةالصور  أن
ىل إلديهم  ةعند الذين تغريت الصور  دنر ىل األإهم يئوتتشابه يف ذلك مع صورته بعد جم %(78. 8)ي ما نسبته أالر 
ويشعرون  ،خر يف العاملآي شخص أمثله مثل  "مواطن عادي"لديهم صورته حبيث كانت ؛ %(69) بةبنس ةابيإجي
 "سلوك املسلمني يف بلدهم" ةالطلب ةيف ذهني ةسباب تكوين الصور أم أهمن  .ساس ذلكأيتعاملون معه على و 
، مث (1. 65) واإلسالمية" بـ: ةيف بعض البلدان العربي ةالصراعات الداخلية "تليها مباشر  ،(1. 94)توسط حسايب مب

 ةفراد عينأمن  %(51.5)مييز ما نسبته ، يف حني على التوايل (1.55) "سرائيليالصراع العريب اإل" ةقضي ةمتابع
 ةاالطالع واملتابع"يف مساعدهتم على التمييز كل من  ومما أسهم ،لرجل املسلم والرجل العريبما بني ا ةالدراس
 .على التوايل (2 .3 2) "عرفهمأمسلمون مث " (2.44) توسط حسايبمب ة"الشخصي

عن  ةخاص ةمهما يف تكوين صور ذات دالل دورا   ة"اللحي"من املبحوثني يف  ةالدراس ةراد عينأفغلب أيرى  -
 %(،2. 18) "رجل دين" مث  %(2. 53) "مواطن طبيعي"وصاف وفق هذه األ اعليه جل املسلم ويصنفونه بناء  الر 

 24) "يداعش"جاء وصف  ةالقائم يلويف ذ ،%(1. 32)فكانت  "رهايب، أما "إ%(1. 85) "سلفي"مث مصطلح 
الغربيني وذلك  ةالطلب ةيف ذهني الرجل املسلم ةهم عوامل التغيري يف صور أحد أيعد التفاعل االجتماعي ، و %(1.

 %(.24)ة بلغت بنسب "سلوك املسلمني عن قرب ةمشاهدعامل " ةمباشر  ويليه ،%(45) ةبنسب
ه الدراسة من بني الدراسات القليلة اليت وقفت على صورة إجيابية للمسلمني لدى بعض الغربيني ذه

  ية عاي  فيها الغربيون املسلمني عن قربوختتلف عن بعض الدراسات األخرى يف كوهنا أُجريت يف بيئة عرب
وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا يف حبث صورة اإلسالم واملسلمني لكن يف بيئة غربية وإن كانت عرب وسائل 
إعالمية جديدة تبحث من خالهلا مجلة التمثالت بإجيابياهتا وسلبياهتا، وختتلف دراستنا عنها يف اجلوانب املنهجية 

 الدراسة وعينتها وجمتمعها إذ تستخدم أداة حتليل اخلطاب ملقاطع الفيديو يف موقع غريب هو فيميو.  املتعلقة بأداة 
هذه الدراسة مهمة لدراستنا لبحث الصفات اإلجيابية وأبعاد صورة املسلمني يف تشكيلها اإلجيايب تعترب و 

بعاد اإلجيابية والسلبية املتوصل إليها يف وبصدقيتها خاصة عند إجراء الدراسة التطبيقية اليت تعتمد على توظيف األ
 الشبكةهذه الدراسات لتحديد التشكيل اخلاص بصورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم اجلديدة ممثلة يف 

                                                                                        
 .322 -277 ، ص ص:2017 ،مرجع سابق ،عمر سليمان ملكاوي -1
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مقاربات حتليلية ختص هذا اجلانب مما ينعكس بشكل واضح  على  ثالثة)الفيميو( وباعتماد  ة الرقميةاالجتماعي
 د بنوعيها اإلجيايب والسليب.إسقاط هذه األبعا

 الدراسات األجنبية:  .3.  5. 2
صورة المسلمين وفقًا للمنظومة العلمية واإلعالم " Aswad el-Sayed -el ،2013دراسة  .1 .3.  5. 2

يف  "،Digest of Middle East Studies ridiculed "وهي مقال منشور مبجلة   ،1"2001سبتمبر  11الغربيين 
ىل الصورة املعاصرة إهدفت الدراسة إىل تتبع التغريات احلاصلة يف صورة املسلمني من االستشراق  قد، و 22العدد 

ىل االستشراق إاالنتقال من االستشراق الكالسيكي  :، أي2001سبتمرب هجمات  11اليت مت تشكيلها بعد 
لمني ببعض املفاهيم املتعلقة سالم وربط املساجلديد، توصلت الدراسة إىل الرتكيز على ما يسمى اخلوف من اإل

على  نبغيأنه يومن جهة أخرى ترى  ،من جهة سالميةسالمية، تعصب احلركات اإلرهاب العاملي، اجلهادية اإلباإل
شارت الدراسة أو  تقييم نقدي وتنقيح للمحتوى،ب القيامسالم واملسلمني اإلقضايا عالم أثناء التعامل مع وسائل اإل

ولكن جيب التمييز ، املاضية 100 ـقد تأثر بالعديد من األفكار األساسية يف السنوات الىل أن اإلسالم السياسي إ
ن للمسلمني احلق يف العي  بسالم  التأكيد أبني اإلسالم وأولئك الذين يستخدموهنا لأليديولوجية السياسية مع 

ن احلركات اإلرهابية أاىل  شارتأوعالوة على ذلك فقد  ،يف أي مكان كامل يف الواليات املتحدة، وأوروبا، أو
 كنتيجة عامةبالغالبية العظمى من احلركات اإلسالمية اليت ترفض العنف واإلرهاب، و  اإلسالمية أقلية صغرية مقارنة

 للمسلمني.الغرب نظرة تطور تقدم يف  بإحرازفهذه الدراسة توحي 
انب املنهجي مت اعتماد املنهج فقي اجل ؛تتفق هذه الدراسة مع دراستنا يف جوانب وختتلف عنها يف أخرى

يف حني اعتمدت دراستنا العينة  حث أسلوب املسح الشاملامد البتري أن عينة الدراسة ختتلف إذ اعنفسه غ
صورة اإلسالم واملسلمني  ذاته حيث سعت هذه األخرية لبحث تطوركما تباينت يف هدف الدراسة   ،القصدية

  عرب الزمن يف مقابل دراستنا اليت تسعى ملعرفة هذه الصورة يف وسيلة إعالمية جديدة. 
تعترب هذه الدراسة مهمة بالنسبة لدراستنا إذ متكننا من الوقوف على تطور الصورة الذهنية ومع ذلك 

لطبيعة  قبة املعاصرة وارتباطها مبفاهيم معينة وفقا  إىل احل لإلسالم واملسلمني عرب احلقب الزمنية املختلفة وصوال  
جيابية يف نظرة الغرب لإلسالم واملسلمني، وعليه فهذه ا من الوقوف على بعض التصورات اإلاملرحلة حيث مكنتن

الدراسة تنطوي على شقني اثنني، شق يتعلق بالنظرة السلبية للمسلمني حسب ما وقف عليه الباحث، وشق آخر 
جيايب يف تصور الغرب لإلسالم واملسلمني من خالل االعرتاف حبق املسلمني يف العي  حبرية يف إتطور ينطوي على 

كافة اجملتمعات الغربية، ونسبة التطرف إىل بعض األفراد احملسوبني على اإلسالم دون البقية. وعليه فهذه الدراسة 
 تسهم يف بيان العديد من أبعاد دراستنا.

                                                                                        
1 -El -Aswad El-Sayed : "Images of Muslims in Western Scholarship and Media after 9/11"  ,  Digest of Middle 

East Studies ridiculed, 22 (1), 2013  , pp 39-56. 
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 صورة اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم "Joyce Njeri Thiong’ O 2013دراسة  .2 .3.  5. 2
 يف اآلداب ماجستريوهي رسالة  ،1وتأثيرها على العالقات المسيحية اإلسالمية في مقاطعة نيروبي" كتوبةالم

ئل اإلعالم هدفت الدراسة إىل الوقوف على متثيل اإلسالم واملسلمني يف وسا ،كينياتا جبامعة الدينية الدراسات
تقييم على العالقات املسيحية اإلسالمية يف مقاطعة نريويب، كما هدفت الدراسة إىل  هذا التمثيل وتأثري كتوبةامل

تقدمي اسرتاتيجيات لوسائل اإلعالم املطبوعة لتقدمي صورة أكثر تعاليم اإلسالم وأثرها يف تعزيز هذه العالقات و 
العالقات املسيحية اإلسالمية، ولتحقيق اهلدف من الدراسة استخدم موضوعية عن اإلسالم واملسلمني لتعزيز 

 إىل أنحول تصوير اإلسالم يف الوسائل اإلعالمية املطبوعة الدراسة  خلصتالباحث أدايت االستبيان واملقابلة، 

طي داللة الرسوم الكاريكاتورية ضمن هذه الوسائل حتمل رسائل احلرب جنبا إىل جنب مع الرموز اإلسالمية مما يع
أن اإلسالم ينشر العنف، وهنا اتصال واضح بني تصوير وسائط اإلعالم املطبوعة لإلسالم واملسلمني يف كينيا 

موقف من أن اإلسالم يدعم  مما دفع باملسيحيني إىل اختاذ ؛وكيفية تصوير املسيحيني يف حي مشال نريويب
املصادر  مها منصدد لديهم رأيا  بأن القرآن واحلديث ويف هذا ال ون،املتطرف وناهلجمات اليت ارتكبها اإلسالمي

على الرغم من أن غالبية املسلمني يف  ،مفهوم خاطئ وهذاضد التعاي  بني األديان  اليت تقفاألساسية لإلسالم 
أماكن  ،املدارس ،السالم والتسامح يف األعمال التجارية من منطلقمع املسيحيني  يتفاعلونمنطقة مشال نريويب 

وسائط اإلعالم املطبوعة تطبيق اسرتاتيجيات أفضل وأكثر فعالية يف تعزيز الصورة اإلجيابية لإلسالم ل وميكن ،لالعم
اإلسالم دين  كما خلصت دراسة الباحث إىل أن،  اإلسالمية-زز العالقات املسيحيةواملسلمني ونتيجة لذلك تع

املسلم -ومنوذج التعاي  السلمي املسيحي ،خرىتعاليمه صرحية مبنية على السالم والتسامح جتاه الديانات األ
ز ضد يمتيليس فيهما تحدث عن التسامح، فالقرآن واحلديث على السواء تانعكاس لآليات القرآنية اليت 

ك اعتمد وباإلضافة إىل ذل ،قائمة على مبادئ العدل والرمحة اليت هلا صلة بالسالم القرآن املسيحيني فتعاليم
 خدام السلمي ملفهوم اجلهاد لتشجيع التعددية بني األديان.ن تعميم االستو املسلم

تعترب هذه الدراسة من الدراسات املهمة كوهنا حبثت تشكيل صورة اإلسالم و املسلمني يف وسائل اإلعالم 
املطبوعة وأثر ذلك على العالقات املسيحية اإلسالمية يف نريويب من جهة، ومن جهة أخرى تقييم تعاليم الدين 

فهذه الدراسة حتمل بني طياهتا منوذجني لصورة اإلسالم  مي وأثرها يف تعزيز هذه العالقات، وعموما  اإلسال
واملسلمني منوذج شكلت أبعاده السلبية نتائج الدراسات املشار إليها أنفا يف وسائل اإلعالم املطبوعة، ومنوذج آخر 

للسالم والتسامح الديين، وعليه فهذه الدراسة  دينا  شكلت أبعاده اإلجيابية نتائج هذه الدراسة اليت عدت اإلسالم 
املتمثلة يف االستبيان  وأداة الدراسة ،يف حبث التمثل ختتلف عن دراستنا يف نوع الوسيلة اإلعالمية املستخدمة

                                                                                        
1 -Joyce Njeri Thiong’O: Print Media Portrayal of Islam and Muslims and Its Influence on Christian-

Muslim Relations in Nairobi County, a Thesis Submitted To The School of Humanities and Social Sciences, 

of Master of Arts in Religious Studies of Kenyatta University  , 2016  , pp1-194. 

 



األول الفصل البناء الفكري والمنهجي للدراسة  

 

34 
 

واملقابلة وهو ما ميكننا من خالل االستبيان والوقوف على حماوره حتديد أبعاد الدراسة، يف حني أن دراستنا 
إال أهنا تنحو نفس منحى فكرة دراستنا وميكن االستفادة منها يف حتديد أبعادها  دمت أداة حتليل اخلطاباستخ

 ومؤشراهتا.
اإلعالمي لإلسالم والمسلمين  مثيللتمراجعة لدراسات ا "al et Jahedi M 2014 دراسة .3 .3.  5. 2

وقد  ،يف العدد الثاين من اجمللد الثاين عشر حثوالب للتعليم الدولية عبارة عن مقال منشور يف اجمللة 1وإيران"
إلسالم واملسلمني لوسائل اإلعالم ية تصوير الدراسات السابقة اليت حبثت كيفسعت هذه الدراسة إىل استعراض 

تأطري، ساحة المثل بناء نظرية التمثيل واالستشراق، وحتليل دت هذه الدراسات مناهج خمتلفة اعتم، وقد وإيران
يف إنتاج  وسائل اإلعالم تلعب دورا  هاما  خلصت الدراسة إىل أن  ؛ة، وحتليل اخلطاب النقدياأليديولوجي
نتائج هذه وأظهرت  ،املعتقدات، واآلراء، والقوالب النمطية والتحيزات، واأليديولوجيات""من العديد واستنساخ 
مي  اآلخر وحتريف األحداث فيما اإلعالم املهيمنة متيل إىل هت لوسائأن  ترىالدراسات السابقة الدراسة أن 

. ومت تكثيف التصوير السليب هلمصورة سلبية  ترسماول أن ا حتتضح أهنوإيران، وا يتعلق باإلسالم واملسلمني
 . 2001أيلول/سبتمرب 11للمسلمني يف أعقاب 

ائج اليت وقف على النت واملسلمني يف وسائل اإلعالم بناء  أبانت نتائج هذه الدراسة عن متثيل سليب لإلسالم 
عليها الباحث من حتليله للدراسات اليت تناولت صورة اإلسالم واملسلمني وإيران، وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا 

مبا يوافق جانيب التأطري والتحليل املعتمدة يف يف اجلانب التحليلي املعتمد على حتليل األطر وحتليل اخلطاب، 
 رة اإلسالم واملسلمنيحتليل الوسائل السالفة الذكر لصو ف على كيفية تأطري و دراستنا إذ متكننا من االستقاء والوقو 

ضمن غري أهنا ختتلف عنها يف نوع الوسيلة اإلعالمية املستخدمة يف الدراسة وهي وسيلة إعالمية جديدة 
ضات املقاربة تظهر أمهيتها يف حبث بعض افرتاوهذه الدراسة ، فيميوالشبكات االجتماعية الرقمية متمثلة يف موقع 

النظرية للدراسة )احلتمية التكنولوجية( وتطبيقاهتا يف دراستنا وحبث إعادة إنتاج الرموز واملعاين واستنساخها من 
مجلة التصورات املتوصل إليها من خالل  خالل هذه الوسيلة وهو ما يتفق مع ما وقفت عليه هذه الدراسة.

ب النظري لبحث نتائج الدراسات املتوصل إليها يف وسائل اإلعالم دراسات سابقة كما متثل أمهية خاصة  يف اجلان
  .التقليدية

رهاب اإلسالم، المسافة االجتماعية والخوف من اإلرهاب في " Australia U of S ،2015دراسة  .4 .3.  5. 2
 جنوب امعةجب سلمنيامل وغري املسلمني بني للتفاهم الدويل املركزقدمه  هذه الدراسة عبارة عن تقرير ،2"أستراليا
دراسة استقصائية عن تصورات اجلماعات الدينية والثقافية يف يستند إىل البيانات اليت مت مجعها من خالل  ،أسرتاليا

                                                                                        
1 -Maryam Jahedi, et  al: "Review of Studies on Media Portrayal of Islam, Muslims and Iran", International 

Journal of Education and Research, 2 (12)  , 2014, pp 297-308.  
2
 -A Preliminary  Report :  Islamophobia, Social Distance and Fear of Terrorism in Australia, International 

Centre for Muslim and non-Muslim Understanding, University of South Australia, South Australia, 2015  , pp 

1- 62. 
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باحثون من "املركز األسرتايل للتميز جملس البحوث"، معهد العلوم االجتماعية للبحوث  قام هبااسرتاليا، 
 وانطوت، جامعة جنوب أسرتاليا. ""املركز الدويل للمسلمني وغري املسلمني )الدميوغرافيا( يف جامعة كوينزالند،

الدراسة ، على مجع بيانات تصورات املستجيبني للمجموعات الدينية والعرقية مع الرتكيز على املسلمني
نني من املواط 1000، ومت تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 2015عام  يف أيلول/سبتمرب يتجر أاالستقصائية 

 15و 12تراوحت بني  من خالل مقابلة هاتفيةاالسرتاليني، واستخدمت صحيفة االستقصاء عن طريق اهلاتف 
عرض معظم األسرتاليني مستويات منخفضة من كراهية نتائج منها التالية:  ، خلصت الدراسة إىل عدةدقيقة

سرة أو الصداقة )حىت أهنم أكثر اإلسالم، وهم على استعداد ألن ينضم املسلمني إىل مجاعتهم من خالل األ
أغلبية األسرتاليني يف مجيع املناطق مرتاحون للعي  جنبا إىل جنب  ،ترحيبا من أعضاء الديانات الرئيسية األخرى(

 مع "املسلمني يف أسرتاليا".
اجملتمع  أبانت هذه الدراسة عن العديد من اجلوانب اإلجيابية املتعلقة باملسلمني يف اجملتمعات الغربية خاصة

األسرتايل بناء  على عينة من املستجوبني األسرتاليني، وبالتايل التمثيل السليب للمسلمني تراجع يف هذه الدراسة 
جيابية مرتسمة للمسلمني يف إلصاحل التمثيل اإلجيايب، وعليه تعد من بني الدراسات القليلة اليت وقفت على أبعاد 

لدراسة كوهنا أجريت من طرف العديد من املراكز واملعاهد التابعة للجامعات وتربز أمهية هذه ااجملتمعات الغربية، 
 االسرتالية مما ميكننا من الوقوف على نتائج شبه دقيقة يف التمثل الغريب لإلسالم. 

اهلدف املتمثل يف الوقوف على الصورة املرتسمة يف املخيال الغريب عن  وتتفق دراستنا مع هذه الدراسة يف
صحيفة االستقصاء إذ استخدمت الدراسة وختتلف عنها يف اإلجراءات املنهجية املستخدمة  ،ملسلمنياإلسالم وا

تكمن جوانب االستفادة من هذه الدراسة يف و ، يف حني  اعتمدت دراستنا أداة حتليل اخلطاب ،عن طريق اهلاتف
لإلسالم  هذا التمثلنتقال مدى ا من خالهلابحث إذ ن ؛ث التمثالت اإلجيابية يف مقاطع الفيديو حمل دراستناحب

 فيميو حمل الدراسة.إىل اجلديدة وطبيعته ضمن موقع  واملسلمني من وسائل اإلعالم التقليدية
"تمثيل االسالم في الصحافة الفرنسية المكتوبة بعد حادثة  Sanne Gringhuis 2016دراسة  .5 .3.  5. 2

هدفت هذه الدراسة إىل  ،هبولندا أوترخيت امعةجب الثقافات بني التواصل يف ماجستري رسالةوهي ، 1ايبدوشارلي 
 Charlieتشاريل أبدوحبث متثيل اإلسالم يف مقاالت الرأي يف الصحف الفرنسية بعد اهلجوم على صحيفة "

Hebdo "" حيث قام الباحث باختيار ثالث صحف هلا توجهات سياسية خمتلفة وهي ،La Croix, 

l’Humanité ,le Figaro2015فرباير  8يناير و 8مقال منشور يف الفرتة ما بني  887م بتحليل حمتوى "، وقا ،
"ما هو متثيل اإلسالم يف مقاالت الرأي بعد اهلجوم الذي وقع ضد تشاريل انطلق الباحث من اإلشكالية التالية: 

لقدر من أظهرت نتائج الدراسة أن الصحف الثالث حمل الدراسة أولت نفس ا ،أبدو يف الصحف الفرنسية؟
مها املوضوعان األكثر تناوال  يف الصحف الثالث، وقد  تشاريل أبدواالهتمام باإلسالم، اإلرهاب واهلجوم على 

                                                                                        
1

- Sanne Gringhuis : Représentations post Charlie Hebdo de l’ Islam dans la presse écrite française: La 

Croix, l’Humanité, le Figaro, Mémoire de fin d’études MA de la communication interculturelle, Université 

d’Utrecht, 2016  , pp1-78.  
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حيث  ؛La Croix ,l’Humanitéأكرب نسبة من معاداة اإلسالم  مقارنة بصحيفيت  le Figaroسجلت صحيفة 
مشلت العديد  l’Humanité  ف، يف حني أن صحيفةاحتوت على الكثري من املقاالت اليت تشري إىل اجلهاد والتطر 

وعموما   كانت حمايدة يف تناوهلا لبعض املواضيع املتعلقة باإلسالم La Croixمن العناصر املوالية لإلسالم، صحيفة 
فقد أظهرت نتائج حتليل الصحف الثالث متثيل سليب لإلسالم مع االختالف يف درجة التمثيل من صحيفة 

 تبار اإلسالم هتديد للدميقراطيات الغربية، ربط اإلسالم باجلهاد واإلرهاب.ألخرى حيث مت اع
تنضاف هذه الدراسة إىل مجلة الدراسات اليت وقفت على التمثيل السليب لإلسالم يف وسائل اإلعالم 

واضح الغربية خاصة مع اهلجوم الذي تعرضت له الصحيقة الفرنسية الساخرة "تشاريل أبدو"؛ مما أبان عن تالحم 
بني الصحف الثالث يف تغطيتها له كونه انعكس بصورة أو بأخرى على احملتوى الصحفي، وبالنظر إىل كم 
املقاالت اليت خضعت للتحليل يف الصحف الثالث خاصة بعد الفرتة اليت تلت اهلجوم، واليت أفرزت يف جمملها 

الدراسة تنحو منحى دراستنا اليت تبحث متثيل نظرة سلبية لإلسالم وربطه مبفهومي اجلهاد واإلرهاب، وعليه فهذه 
اإلسالم واملسلمني لكن يف وسائل اإلعالم اجلديدة بغض النظر عن اجيابيته أو سلبيته، إال أهنا ختتلف عن دراستنا 
قاء يف نوع الوسيلة املستخدمة للدراسة واألداة واللتني متثلتا يف الصحف وأداة حتليل احملتوى، وبالتايل متكننا من است
 مجلة التمثالت اليت ارتبطت باإلسالم يف هذه الصحف وحبث مدى توافرها يف حمتوى وسائل اإلعالم اجلديدة.

: Media U. S. Think Tankاإلسالم والمسلمون في  " Yahya Benkhedda 2016دراسة  .6 .3.  5. 2
على  إىل حتليل اخلطاب بناء   هدفت هذه الدراسةوقد وهي مقال منشورة مبجلة، ، 1تأطير، سرد، وأخالقيات"

خبارية يف وسائل اإلعالم من خالل البنية السردية حول اإلسالم واملسلمني يف نظرية السرد وتأطري القصص اإل
قام الباحث بتحليل عينة متثيلية من املواد املنشورة يف املوقع حيث  ،(MEF) املوقع الرمسي ملنتدى الشرق األوسط

سردي. كشفت النتائج أن اإلطار حل املشكلة الخالقي األتقييم الملشكلة، التأطري ومنصة استنادا  إىل منوذج حل ا
احلل والذي ميثل هيكل اإلطار املعريف، مت الكشف عن أربعة -السبب-املذنب-اليت بنيت على قاعدة املشكلة

ئي( ووظيفتني )االضطهاد )الدينية، والسياسية والثقافية والعسكرية( وشكلني )اللفظي والسيمياطر أنواع من األ
والعزلة(، انطالقا  من بناء السرد تبني ما يلي: أن املسلمني أشرار واإلسالم مناهض للغرب، معادي للسامية، وال 

للمعايري األساسية لألخالق  ويبني التقييم األخالقي أن هذه الروايات املتناقضة تعد انتهاكا   ،يتفق مع احلداثة
 واحلوار.

ة من بني الدراسات اليت حبثت صورة اإلسالم واملسلمني يف إحدى الوسائط االتصالية تعد هذه الدراس
اجلديدة وهي املواقع االلكرتونية وعلى مؤسسة حبثية أمريكية، حيث أجريت الدراسة على املوقع الرمسي ملنتدى 

ور العام لإلسالم الشرق األوسط وباستخدام أداة حتليل اخلطاب للبحث يف البىن العميقة اليت تشكل التص
واملسلمني، تتفق هذه الدراسة مع دراستنا يف استخدام األداة نفسها حتليل اخلطاب ولكن ختتلف عنها يف نوع 

                                                                                        
1
 -Yahya Benkhedda : "Islam and Muslims in U. S. Think Tank Electronic Media: Framing, Narrative, and 

Ethics"  , Global Media Journal, Canadian Edition, 9 (2), 2016  , pp 41-63. 
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املقاربة املعتمدة إذ اعتمدت هذه الدراسة مقاربة السرد والتأطري يف حني اعتمدت دراستنا مقاربة تتضمن 
، كما وستبحث مجلة األطر وأليات وزوايا التأطري القوى الفاعلة( )األطروحات، األطر املرجعية، مسارات الربهنة،

سانية، األطر التارخيية الثقافية، إطار اإلعالمي هلذه الصورة )األطر السياسية، األطر االجتماعية، األطر اإلن
 .(وغريها جيةاالسرتاتي

  ي نيويورك تايمزأمة المسلمين: خطاب التطرف ف" Silva, Derek M.D 2017دراسة  .7 .3.  5. 2
اهلدف من مقال منشور مبجلة املنتدى االجتماعي يف العدد الثاين والثالثون من اجمللد األول،  ،1"1969-2014

 بالتحول من اخلطابات األصولية وتشكيل التطرفالغربية هذه الدراسة هو استكشاف كيفية قيام وسائل اإلعالم 
هلذه الغاية استخدم الباحث أداة حتليل  وحتقيقا   ،مع مرور الوقت والتحقق فيما إذا كانت هذه اخلطابات ختتلف

إىل عام  1969من عام  New York Timesمقال من صحيفة نيويورك تاميز  607اخلطاب من خالل حتليل 
باالعتماد على ؛ ، كما استخدم الباحث منهج استقرائي واستنتاجي على حد سواء لتحليل اخلطاب2014

 .وص النوعيةتقنيات حتليل النص
من خالل هذا التحليل إىل أن اخلطابات األصولية ليست جديدة، بل هي املتوصل إليها تشري النتائج 

نتيجة جملموعة التطورات االجتماعية واللغوية والتارخيية اليت ال ميكن أن ختتزل إىل املفاهيم املعاصرة السائدة، كما 
قد مت إعادهتا ف ؛يسمى بـ "التطرف" ليست جديدة كلها أن االستنتاجات اليت يتم استحضارها يف عصر ما

توحي  ،بواسطة وسائل اإلعالم كعالمة رمزية للصراعات املختلفة بني الغرب والشرق منذ الستينيات على األقل
نتائج هذه الدراسة أيض ا بتوجه أوسع حنو استخدام التطرف كنوع من االستهتار يدل على هتديد ديين معني 

لتطرف من رمز الصراع امع األفكار يف إطار النموذج األخالقي، حولت وسائل اإلعالم اإلخبارية  يا  متاش ؛للغرب
 السياسي واالقتصادي اليساري إىل مفهوم يضع اإلسالم يف معارضة مباشرة للقيم واملعتقدات واإليديولوجيات.

م وأتباعه حيث حبثت وتتبعت نتائج هذه الدراسة تصب يف قالب التشكيل السليب للصورة الذهنية لإلسال
عرب عشريات من  وأيها األكثر حتوال   -واملرتبطة يف أساسها باألصولية والتطرف-اخلطابات املوجهة لإلسالم 

 الزمن، مث الدور الذي لعبته وسائل اإلعالم يف ذلك من خالل إحياء مفاهيم ضمن سياقات خمتلفة وإسقاطها 
هذه الدراسة من خالل حبثها يف و التارخيية واالجتماعية واللغوية،  تاج التطوراتعلى بيئة خمتلفة تتغري فيها البىن ن

تطور املفاهيم املرتبطة بفرتات ودالالت معينة وحتوهلا عنوة  من سياق سياسي إىل مفهوم ديين مرتبط بتمثيل سليب 
ا تشكل أحد أبعادها لإلسالم والذي لعبت فيه وسائل اإلعالم دور ال يستهان به، تعد مهمة لدراستنا كوهن
 بالرتكيز على مفهوم التطرف ما ميكن من حتديد مؤشراته وظروف حتوله من سياق إىل آخر.

                                                                                        
1 -Silva, Derek M.D: "The Othering of Muslims: Discourses of Radicalization in the New York Times, 1969-

2014", Sociological Forum, 32 (1), ,2017  pp138-161. 
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ة االجتماعي الشبكات في والمسلمين اإلسالم "تمثيل Ittefaq M, Ahmad T 2018 دراسة  .8 .3.  5. 2
ه الدراسة إىل استكشاف متثيل هدفت هذ ،وهي مقال منشور يف جملة ،1بوك" الفايس خطاب تحليل :الرقمية
من خالل حتليل خطاب احملادثات االجتماعية  "الفايس بوك"سالم واملسلمني يف موقع التواصل االجتماعي اإل

توصلت الدراسة إىل أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي جيري تصويره بطريقة سلبية فكلمات مثل )اجلهاد، 
 .هي اخلطابات األكثر شيوعا  على الفايس بوك النقاب، احلجاب، املساجد، اإلرهاب...(

من بني الدراسات احلديثة والقليلة  الشبكات االجتماعية الرقميةدراسة متثيل صورة اإلسالم واملسلمني يف 
كوهنا تبني جوانب انتقال هذا التمثيل من وسائل اإلعالم التقليدية إىل الوسائط االتصالية اجلديدة   واملهمة جدا  
وأهنا  ابا ، ومنه فهذه الدراسة تعترب مهمة جدا  إذ متكننا من إسقاط بعض أطرها على دراستنا خاصة  جيإسلبا  و 

 استخدمت أداة حتليل اخلطاب وهي األداة نفسها املستخدمة يف دراستنا مما يوضح لنا اآلليات املرتبطة بذلك.
إلسالم واملسلمني تُِبنْي عن تنوع وكخالصة عامة فإن معظم الدراسات السالفة حول تقدمي وتشكيل صورة ا

يف وسائل اإلعالم بني التقليدية مبختلف أنواعها واجلديدة مبختلف وسائطها، كما تربز صورة سلبية متشكلة 
لإلسالم واملسلمني يف الغرب وعرب وسائل إعالمهم وثقافتهم، واختالف هذا التمثيل باختالف الوسيلة اإلعالمية 

لدراسة، يف مقابل صور إجيابية قليلة أفرزهتا نتائج هذه الدراسات، وعليه فمختلف والبلد الذي أجريت فيه ا
وزوايا طرحها تفتح آفاق واسعة  االتشكالت والتمثالت لإلسالم واملسلمني يف جممل الدراسات بسلبياهتا وإجيابياهت

خاصة نستقي منها أبعاد  لدراستنا لبحث ميكانيزمات وأطر تقدميها، والوقوف على حتليلها وفق أدوات وأنساق
 ومؤشرات هامة لدراستنا. 

 :التايل يلخص أهم أبعاد الدراسة واجلدول 

                                                                                        
1 - Ittefaq Muhammad, Ahmad Taufiq: " Representation of Islam and Muslims on Social Media: a Discourse 

Analysis of Facebook ,"  Journal of Media Critiques [JMC]  ,2018 (,13)4 , pp  . 39-52. 
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 أبعاد صورة اإلسالم واملسلمني (:02الشكل رقم )

 (01)باالعتماد على اجلدول رقم Exel  خمرجات برنامج المصدر:
من اجلدول والشكل أعاله يتضح أن بعدي )اإلرهاب والتطرف( كانا أكثر األبعاد دراسة مقارنة ببقية األبعاد 

تشويه اإلسالم والتشكيك فيه( بثالث تكرارات  بثماين تكرارات، يليهما بعد )هتديد القيم الغربية، نبذ العنف والتطرف،
السالم والتسامح، اإلسالم ضد احلداثة، واملسلمون أشخاص مساملون( بتكرارين اثنني، يف حني أن مث بعد )التخلف، 

هذه  األبعاد املتبقية جاءت بواقع تكرار واحد وبالنسب املبينة يف الدائرة النسبية أعاله، وبناء  عليه سيتم الرتكيز على
 .Vimeoاألبعاد يف حبث تشكيل صورة اإلسالم واملسلمني يف مقاطع الفيديو ملوقع الفيميو 

 يعد استخدام نظرية أو أكثر يف الدراسات واألحباث اإلعالمية عامال  مهما  لتقوية هذه :المقاربة النظرية للدراسة .3
اإلعالمية املعاصرة على  بيقي، حيث حترص الدراساتاألحباث ورفدها بأبعاد علمية تربط بني الشق النظري والشق التط
  .1الرؤية للظاهرة العلمية االعتماد على أطر نظرية تسهم يف تعميق الفهم والتفسري، ومشولية

وقد استندنا يف دراستنا هذه على نظريتني مها: نظرية احلتمية التكنولوجية ونظرية األطر اإلعالمية للوقوف على 
ه الدراسة يف أن األوىل تساعد على ذلوصول إىل األهداف املسطرة، وتتمثل مربرات استخدامهما يف هاملشكلة البحثية ول

الوقوف على أهم التقنيات املستخدمة يف إنتاج وتلقى احملتوى اإلعالمي؛ العتماد الوسائل اجلديدة وتطبيقاهتا وتبنيها من 
جمال التقنية وللمشاركة يف تلقي وإنتاج املضامني، يف حني أن قبل الكثري من املستخدمني نظرا  للتطورات املتالحقة يف 

نظرية األطر اإلعالمية تساعد على تفسري إنتاج املعىن والبحث يف البىن العميقة اليت تتضمنها احملتويات اإلعالمية واليت 
ومسارات الربهنة اليت حيث تساعد على دراسة وحتليل األطروحات والقوى الفاعلة تعد أساس حتليل األطر اإلعالمية، 

  .يربزها خطاب مقاطع الفيديو
 

                                                                                        

تري غري ، رسالة ماجسالخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية دراسة تحليلية مقارنةحممد سعد عطية العجلة:  1-
    .33، ص: 2015منشورة يف ختصص الصحافة، اجلامعــة اإلسالميـة، غــزة، كلية اآلداب، قسم الصحافة واإلعالم، 
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     The theory of technological determinism  نظرية الحتمية التكنولوجية 1. 3
يف الستينات *"Marshal Mcluhan ظهرت نظرية احلتمية التكنولوجية "ملارشال ماكلوهان :النشأة والتأسيس 1.1. 3

وتعترب أكثر النظريات اإلعالمية  1طور وسائل االتصال وتأثرياهتا على اجملتمعات احلديثة،وهي عبارة عن تصورات نظرية لت
انتشارا  ووضوحا  يف الربط بني الرسالة والوسيلة اإلعالمية، والتأكيد على أمهية الوسيلة يف حتديد نوعية االتصال وتأثريه 

ائل اإلعالم ال ميكن النظر إليها مستقال  عن تقنيات حيث يرى ماكلوهان أن الوسيلة هي الرسالة ويوضح أن مضمون وس
الوسائل اإلعالمية، فاملوضوعات واجلمهور اليت توجه هلا مضموهنا يؤثران على ما تقوله تلك الوسائل، ولكن طبيعة 

  2وسائل اإلعالم اليت يتصل هبا االنسان تشكل اجملتمعات أكثر ما يشكلها مضمون االتصال.
ان إىل التاريخ يأخذ موقفا  نستطيع أن نسميه )باحلتمية التكنولوجية( فبينما كان ماركس يؤمن فحينما ينظر ماكلوه

باحلتمية االقتصادية، وبأن التنظيم االقتصادي للمجتمع يشكل جانبا  أساسيا  من جوانب حياته، وبينما كان فرويد يؤمن 
ية املهمة هي اليت تؤثر اكلوهان بأن االخرتاعات التكنولوجأن اجلنس يلعب دورا  أساسيا  يف حياة الفرد واجملتمع، يؤمن م

أساسيا  على اجملتمعات، ويقول ماكلوهان أن التحول األساسي يف االتصال التكنولوجي جيعل التحوالت الكربى تأثريا  
حيدد املضمون  تبدأ ليس فقط يف التنظيم االجتماعي ولكن أيضا  يف احلساسيات اإلنسانية، والنظام االجتماعي يف رأيه

الذي حتمله هذه الوسائل، وبدون فهم األسلوب الذي تعمل مبقتضاه وسائل اإلعالم ال نستطيع أن نفهم التغريات 
 3االجتماعية والثقافية اليت تطرأ على اجملتمعات.

 الجتماعيةا والنظم إقامة اجملتمعات من البشر ومكن واحليوان اإلنسان بني ميز الذي هو املنطوقة اللغة فاخرتاع
 أنه إال للحضارة، الوحيد املسبق الشرط ليس اخرتاع الكتابة من أن بالرغم ممكنا ، التحضر كان ما الكتابة اخرتاع وبدون
 االجتماعي وأصبح التنظيم بالوقت على وعي اإلنسان وأصبح االجتماعية للحياة جديد شكل خلق مت الكتابة بفضل
 4الصرف. الشفهي اجملتمع يف توجد أن ميكن ال بطريقة (املستقبل( األمام )أي وإىل املاضي( إىل )أي إىل اخللف ميتد

 تعتمد هذه النظرية على ثالث فرضيات أساسية وهي كما يلي: :افتراضات النظرية .2.  1.  3
يرى مارشال ماكلوهان أن الناس يتكيفون مع ظروف البيئة يف كل نسان: وسائل االتصال هي امتداد لحواس اإل .أ

عصر من خالل استخدام حواس معينة ذات صلة وثيقة بنوع الوسيلة االتصالية املستخدمة، فطبيعة وسائل االتصال اليت 
تسود يف فرتة من الفرتات هي اليت تكّون اجملتمعات أكثر مما يكوهنا مضمون الرسائل االتصالية، ويعتقد ماكلوهان فيما 

                                                                                        

.274، ص: 2004، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 5، طاالتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد:  - 1  
.361، ص: 2012، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، االتصال نظرياتمنال هالل املزاهرة:  - 2 

التواصل االجتماعي، دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع، )د، م، ن(، نظريات اإلعالم وتطبيقاتها في دراسات اإلعالم الجديد ومواقع حسنني شفيق:  -3
 .157، ص: 2014

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةواليوم("،  األمس بني نظرياته يف مارشال )قراءة هانالدين: "ماكلو  نور توايت -4
 .184، 183، ص ص: 2013، 10، العدد 05اجمللد 
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أي أن املخرتعات التكنولوجية املهمة هي اليت تؤثر على  Technological Determinism يسميه احلتمية التكنولوجية
تكوين اجملتمعات، فأي وسيلة جديدة هي امتداد لإلنسان تؤثر على طريقة تفكريه وسلوكه، فكامريا التلفزيون متد أعيننا، 

 1وامليكرفون ميد أمساعنا، واآلالت احلاسبة توفر اجلهد العقلي وتؤدي إىل امتداد الوعي.
ووفقا  لرأي ماكلوهان فإن عصر اإللكرتونيات قد حل حمل عصر الطباعة فالوسائل اإللكرتونية جتعل االتصال 
سريعا ، لدرجة أن الشعوب على اختالف مواقعها يف العامل تنصهر يف بوتقة واحدة وتشارك بشكل عميق يف حياة 

اإلعالم   القومية ومنو جمتمع عاملي جديد. فوسائلاآلخرين، كما يرى أن الوسائل اإللكرتونية تقضي على الفردية و 
حناء العامل ببعضها مباشرة، كذلك تقوي أتتصل يف إطارها مجيع  ((Global Villagاجلديدة حتول العامل إىل قرية عاملية 

واختفت فيه  نسانية، فعاملنا أصبح عاملا  من نوع جديد توقف فيه الزمنتلك الوسائل اجلديدة العودة القبلية للحياة اإل
 2املساحة هلذا بدأنا مرة أخرى يف بناء شعور بدائي ومشاعر قبلية، كانت قد فصلتنا عنها قرون قليلة من التعليم.

يرفض ماكلوهان رأي نقاد وسائل اإلعالم الذين يدعون أن وسائل اإلعالم اجلديدة ليست يف الوسيلة هي الرسالة:  .ب
قة اليت تستخدم هبا هذه الوسائل هي اليت حتد أو تزيد من فائدهتا، يقرتح ماكلوهان حد ذاهتا جيدة أو رديئة، ولكن الطري

بدال  من ذلك أنه علينا أن نفكر يف طبيعة وشكل وسائل اإلعالم اجلديدة، فمضمون التلفزيون الضعيف ليس له عالقة 
أو مادة كالسيكية ولكن ليس هلذا دخل  بالتغريات احلقيقية اليت يسببها التلفزيون، كذلك قد يتضمن الكتاب مادة تافهة

 .3بعملية قراءته
كما أن الرسالة األساسية يف الكتاب هي   ،التلفزيون نفسه، العملية نفسها فالرسالة األساسية يف التلفزيون هي 

عند  اإلنسان أن يستخدمها يف اخلري أو الشر رأي تافه املطبوع، فالرأي الذي يقول أن وسائل اإلعالم أدوات يستطيع
حميطا  مضمونه ظرف أقدم. وهذا الظرف اجلديد  ماكلوهان، فالتكنولوجيا احلديثة مثل التلفزيون أصبحت ظرفا  جديدا  
يعّدل جذريا  األسلوب الذي يستخدم به الناس حواسهم اخلمس والطريقة اليت يستجيبون هبا إىل األشياء، وال يهم إذا 

ة البقر اليت تنطوي على عنف وقسوة، أو برامج ثقافية راقية، فاملضمون غري عرض التلفزيون عشرين ساعة يوميا  أو رعا
 4ساليب اليت يستخدمون هبا حواسهم.مهم ولكن التأثري العميق للتلفزيون هو الطريقة اليت يعدل مبقتضاها الناس األ

اجلاهزة احملددة هنائيا  واليت الوسائل الساخنة هي تلك الوسائل وسائل االتصال الساخنة ووسائل االتصال الباردة:  .ج
ففي الوسائل الساخنة يكون املتلقي حباجة أقل ، 5ال حتتاج من املشاهد أو املستمع إىل جهد يُبذل أو مشاركة أو معايشة

                                                                                        

  1 .275، 274، ص ص: مرجع سابقحسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد،  -
  2 .369-362، ص ص: قمرجع سابمنال هالل املزاهرة،  -
.384، دار الفكر العريب، القاهرة، )د، س، ن(، ص: األسس العلمية لنظريات اإلعالمجيهان أمحد رشيت:  - 3  

 .189، 188، ص ص: 2015، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، االتصال )المهارات والنظريات وأسس عامة(خضرة عمر املفلح:  -4
.158، 157ص ص: ، 2011 ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،نظريات االتصالقبة: بسام عبد الرمحان املشا - 5  
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وينسب ماكلوهان للوسائل الساخنة أهنا ذات مشاركة منخفضة وميثل عليها  ،ليصبح معنيا  باستكمال املعلومات الناقصة
 والسينما.بالراديو 

ومن جانب آخر فإن الوسائل الباردة تستدعي األفراد للمشاركة يف استكمال املعلومات الناقصة بإدراكهم احلسي 
والتلفزيون الوسيلة الباردة ميد املشاهد برسم فقط عرب نقاط ضئيلة  ،وهذه الدرجة العالية من املشاركة ختلق استغراقا صحيا  

ملشاهد بني هذه النقاط البصرية على الشاشة، وسيصبح الفرد بإدراكه احلسي معنيا  مضاءة، وإلدراكها حسيا سيمأل ا
 1باحلافز، والتمييز هنا هام إذ يرى ماكلوهان بأنه أساسي فيما يتعلق بالتأثري على اجملتمع.

 :  االنتقادات الموجهة للنظرية. 3. 1.  3
د دبالك" الذي اعترب أن مصطلح القرية العاملية اليت زعم من أكثر الباحثني انتقادا  هلذه النظرية الباحث "ريتشار 
حيث يرى أن مقولة ماكلوهان عن )القرية العاملية( مل تعد 2ماكلوهان وجودها مل يعد هلا وجود حقيقي يف اجملتمع املعاصر،

مات الدولية تناسب العصر وخاصة مع تزايد استخدام هذا املصطلح من جانب العديد من الباحثني واملنظرين واملنظ
 ن القرية اليت زعم ماكلوهان وجودها يف الستينيات مل يعد هلا وجود حقيقي يف عقد السبعينيات.أقليمية، حيث واإل

ويضيف بالك أن التطور التكنولوجي الذي استند إليه ماكلوهان عند وصفه للقرية العاملية وحتويلها إىل شظايا 
Fragmentationيكون إىل شكل البناية الضخمة اليت تضم عشرات الشقق السكنية، ولكن   ن أقرب ما، وأن العامل اآل

 3كل ساكن يعي  يف عزلة، وال يدري شيئا  عن جريانه الذين يعيشون معه يف نفس البناية.
إن الرصد الذي اتبعه )ماكلوهان( يف تطور اجملتمعات وحتوهلا من الثقافة الشفهية إىل اللغة املكتوبة، ومن الثقافة 

كتوبة إىل الثقافة االلكرتونية جعله يتصور أنه أدرك النهاية اجلميلة هلدا التطور باكتمال بناء القرية العاملية اليت توحد فيها امل
حاجات الناس ومتطلباهتم، إىل جانب وعيهم ومواقفهم وآرائهم ورمبا مشاعرهم حيال اآلخرين واألشياء، وبعبارة أخرى 

 4نتاج الوعاء الفكري املوحد يف مجيع أحناء العامل.إ قدرة وسائل اإلعالم على إعادة
متثل كتابات ماكلوهان يف ستينيات القرن املاضي مصدرا   :أفكار ماكلوهان حول وسائل اإلعالم الجديدة .4.  1.  3

ليت تقول أن ثريا  ألفكار حبوث ميكن إجراؤها حول وسائل اإلعالم اجلديدة، ويأيت على رأس هذه األفكار رؤيته املركزية ا
الوسيلة هي الرسالة، وهي فكرة ميكن تطبيقها على اإلنرتنت أو على أشكال حمددة من شبكة الويب، مثل مواقع األخبار 
اإللكرتونية، واملدونات اإللكرتونية ومواقع شبكات التواصل االجتماعي، والواقع أن كثريا  من روئ ماكلوهان ميكن 

عندما حبثت الطرق اليت  "تركل"نفسية والثقافية لوسائل اإلعالم اجلديدة وهو ما فعلته استخدامها يف دراسة التأثريات ال
 ميكن أن تغري هبا أجهزة الكمبيوتر الشعور بالذات، وكذلك الطرق اليت ميكن أن تغري هبا شبكة الويب اهلوية الشخصية.

                                                                                        

..          299، ص: 2006، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، نظريات االتصالمي العبد اهلل:  - 1  
 .162، ص: مرجع سابق، بسام عبد الرمحان املشاقبة -2
 .279، ص: مرجع سابقالسيد، حسن عماد مكاوي، ليلى حسني  -3
 .382، ص: مرجع سابقمنال هالل املزاهرة،  - 4
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دة غالبا  ما تعيد إنتاج حمتوى وسائل وقد أُجريت حبوث حول فكرة ماكلوهان اليت تقول أن وسائل اإلعالم اجلدي
اإلعالم القدمية على اإلنرتنت، ووثقت عدة دراسات اجتاه الصحف اإللكرتونية إىل إعادة توزيع املواد الصحفية اليت 

 أُنتجت يف األصل للصحافة الورقية.
ل اإلعالم اإللكرتونية وانطالقا  من أفكار ماكلوهان حول االختالفات بني وسائل اإلعالم قارنت حبوث بني وسائ

اجلديدة وبني وسائل اإلعالم التقليدية، واختربت إحدى هذه الدراسات القدر الذي يتعلمه اجلمهور من القصص اخلربية 
ومن اإلعالنات املنشورة يف موقع صحيفة إلكرتونية، ونفس القصص واإلعالنات املنشورة يف صحيفة ورقية، وقد خلصت 

تالف يف التعلم من القصص اإلخبارية بني الوسيلتني، بينما يقل التعلم من اإلعالنات املنشورة الدراسة إىل عدم وجود اخ
يف الصحف اإللكرتونية مقارنة مبثيالهتا الورقية، وقد أرجع ذلك الباحثون إىل أن اجلمهور ينظر إىل الويب كمصدر 

من  وعليه وانطالقا   1ورة على صفحاته أمهية كبرية.للحصول على معلومات جمانية وبالتايل فإنه ال يويل اإلعالنات املنش
رؤية ماكلوهان والبحوث اليت أجريت حول إعادة وسائل اإلعالم اجلديدة إنتاج حمتوى وسائل اإلعالم التقليدية حناول 
الم البحث يف مدى انتقال املضمون املتعلق بصورة اإلسالم واملسلمني من وسائل اإلعالم التقليدية إىل وسائل اإلع

 اجلديدة بناء  على موضوع دراستنا والرؤى املتشكلة حوله يف كال النوعني من وسائل اإلعالم.
 جوانب استفادة الدراسة من نظرية الحتمية التكنولوجية:  .5.  1. 3

ريها على تعد نظرية احلتمية التكنولوجية من بني النظريات اليت قدمت تصورات لتطور وسائل االتصال وتأث
ذلك أن مضمون الرسائل االتصالية يتحدد من  صالكزت على دور الوسيلة يف حتديد نوعية االتات احلديثة حيث ر اجملتمع

خالل الوسيلة املستخدمة وطبيعتها، وهذه النظرية تعد النظرية األوىل املستخدمة يف الدراسة على اعتبار أن هذ األخرية 
علقة باإلسالم واملسلمني فيها، وتعترب هذه النظرية منظور إرشادي تبحث وسائل اإلعالم اجلديدة وجتلي املضامني املت

ميكن من خالهلا إسقاط فروضها األساسية على الدراسة والكشف عن طبيعة التأثريات الثقافية وتشكيل منظور اآلخر 
ري يف طبيعة الصورة تغحصل باإلسالم واملسلمني يف هذه الوسائل أو  اخلاصةوحبث إذا مامت إعادة إنتاج املضامني نفسها 

 املضامني واخلطابات عربها.هذه وبالتايل حتاول الدراسة استشفاف 
من بعض افرتاضاهتا من خالل حتليل  انطالقا  إليها متكن هذه النظرية من تفسري نتائج الدراسة املتوصل وعليه 

تلف خمون إىل ؤ يلجاحلايل يف الوقت ذلك أن املستخدمني خطاب حمتوى بعض هذه الوسائل اجلديدة حمل الدراسة 
خلصوصية  أصبح ضرورة ال ميكن االستغناء عنها لدى الكثريين، ونظرا  مية اجلديدة عالفاستخدام الوسائل اإل ؛تطبيقاهتا

هذه الوسائل وللوقوف على طبيعة الصورة املرسومة لإلسالم واملسلمني عربها ومدى ارتباط وانتقال املضمون الذي تقدمه 
 اإلعالمية التقليدية تكمن جوانب االستفادة منها. مبضمون الوسائل
 

                                                                                        
   .335، 334، ص ص: 2015اجلمهورية اللبنانية،  -، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية املتحدةنظريات اإلعالمحسين حممد نصر:  -1
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 :              Information Framework Theoryنظرية األطر اإلعالمية  .2.  3
تعد نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي واحدة من الروافد احلديثة يف دراسة االتصال حيث تسمح للباحث بقياس 

تعكسها وسائل اإلعالم، وتقدم هذه النظرية تفسريا  منتظما  لدور وسائل اإلعالم احملتوى الضمين للرسائل اإلعالمية اليت 
والوجدانية لتلك يف تشكيل األفكار واالجتاهات حيال القضايا البارزة وعالقة ذلك باستجابات اجلمهور املعرفية 

 1القضايا.
طر اإلعالمية أقدم من نشأة املصطلح، إذ "تعود تعد اجلذور الفكرية لنظرية األ :نشأة نظرية األطر اإلعالمية .1 . 2 . 3

عن دور  "Walter Lippman والرت ليبمان"فكرة قيام وسائل اإلعالم بوضع األطر حول الواقع إىل كتابات  بدايات
يف جمال  Frameاإلطار  تشكيل إدراك اجلمهور للواقع يف عشرينات القرن العشرين، ولكن مل يظهر مصطلح اإلعالم يف
حيث حدد بدقة 1974عام " Goffman جوفمان"ت اإلعالمية إال يف السبعينيات على يد عامل االجتماع الدراسا

 حتليل األطر"التحليل، وذلك يف كتابه الرائد واملعنون باسم  مصطلح األطر واإلجراءات املتبعة يف هذا النوع من
"Framing Analysis ،األصول التارخيية  إذ ترجع ؛عارف هلا جذور فكريةونظرية األطر كغريها من النظريات والعلوم وامل

أنطوين " املاركسي، حيث تأثر جمددوها بأفكار لنظرية حتليل األطر اإلخبارية إىل النظرية النقدية يف االقتصاد السياسي
عالم يف النظرية إىل الدور الذي تلعبه القيادات الثقافية يف وسائل اإل وأشارت ،للهيمنة ه، وخاصة يف مفهوم"جرامشي

النظرية أيضا باختبار العالقة بني وسائل اإلعالم اإلخبارية والتغيري السياسي يف اجملتمع، ولذلك  تشكيل اآلراء، واهتمت
تدرس عملية التأطري ضمن سياق إنتاج وسائل اإلعالم وتفسريها للمعاين، وتشري النظرية إىل أمهية وسائل اإلعالم يف 

  2ة على اجلمهور.فرض الرسالة السياسية للحكوم
ا تكتسب مغزاها من خالل وإمن وتفرتض هذه النظرية أن األحداث ال تنطوي يف حد ذاهتا على مغزى معني،

من االتساق، من خالل الرتكيز على بعض جوانب  عليها قدرا   ها وينظمها ويضفيدحيدFrame  وضعها يف إطار
 3.جوانب أخرى املوضوع وإغفال

دور الـذي متارسـه يف تشـكيل الواقـع االجتمـاعي لـدى اجلمـاهري، وقـد لـيف ا عالميـةاألطر اإل وتبدو أمهية نظرية حتليل
يف هــذا الصــدد إىل أن األطــر اإلخباريــة هــي الــيت تــنظم واقــع احليــاة اليوميــة، ألهنــا جــزء ال يتجــزأ " Tashmanأشــار "تامشــان 
صــــحفيني يســــمح هلــــم بســــرعة حتديــــد املعلومــــات ويف جمــــال الصــــحافة تُعــــد األطــــر مبثابــــة روتــــني يــــومي لل ،مــــن هــــذا الواقــــع

أربعــة أهــداف جتريبيــة حتــاول دراســات وأحبــاث نظريــة  Paul D'angeloوتصــنيفها، ويف هــذا الصــدد حــدد بــول دي أجنيلــو 

                                                                                        

.348، ص: مرجع سابقحسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد،  - 1  
.83، 82ص ص:  ،مرجع سابقسعد عطية العجلة، حممد  - 2  

مجلة ، "CNN  ،BBC ،RTدراسة حتليلية على مواقع الــ إمساعيل عبد الرزاق الشرنويب: "األطر اخلربية ألزمة الروهينجا يف املواقع االلكرتونية املوجهة بالعربية -3
  .205، ص: 2018 ،03العدد  ، املركز الدميقراطي العريب، برلني، أملانيا،الدراسات اإلعالمية
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أدت إىل  الـيت السـابقة احلـاالت يف التحقيـقاألطـر،  تسمى اليت املواضيعية الوحدات حتديد 1األطر اإلخبارية حتقيقها وهي:
 التفســـريات علـــى للتـــأثري معهـــا والتفاعـــل للفـــرد الســـابقة للمعرفـــة اإلخباريـــة األطـــر تنشـــيط كيفيـــة دراســـة، هـــذه األطـــرج إنتـــا 

 االجتمـاعي املسـتوى علـى للعمليـات األخبـار أطر تشكيل فحص كيفيةوالتقييمات،  القرارات واختاذ املعلومات، واسرتجاع
 2.ةيسياس قضية مناقشة العام، الرأي مثل

رغم تعدد تعريفاته فإن اإلطار كما يقول "جامسون" "هو فكرة مركزية منظمة أو خط وم اإلطار اإلعالمي: أ. مفه
قصصي مقصود يقدم معىن جملموعة من األحداث اليت قد تكون متداخلة وغري مرتابطة، وهو باختصار جوهر قضية 

عالم" "بأنه  كل ما يعطى للمتلقي من أخبار ات اإلنظري" يف كتابه "بسام عبد الرمحان املشاقبة" ويعرفه ،3خمتلف عليها"
حول موضوعات معينة فتحدث التأثري القول، والقول مع التأكيد أن كل ما يتلقاه الشخص هو حديث حقيقي ومصدر 

واإلطار حسب حسن مكاوي وليلى السيد هو "انتقاء متعمد لبعض جوانب احلدث أو  ،4املعلومات صادق ودقيق"
توصيف املشكلة وحتديد أسباهبا وتقييم  كثر بروزا  يف النص اإلعالمي، واستخدام أسلوب حمدد يفوجعلها أ القضية

مفهوما  جوهريا  فـي عمليـة وضـع اإلطـار  Salience"ويعد مفهوم "الربوز ، 5أبعادها وطرح حلول مقرتحة بشأهنا"
حمدد، وميكن  قة معينة هبدف تقدمي معىن رئيـسي، حيث يشري إىل أن هناك عناصر معينة قد تربز بطرييةاإلخبار  للنـصوص

حقائق معينة من شأهنا تشجيع  حتديد هذا الربوز من خالل كلمات ومصطلحات ومجل وعبارات وصور بعينهـا تبـرز
 6".األحداث املتلقي على تطوير فهم معىن

وهذه السمات تتبع من يتميز اإلطار اإلعالمي مبجموعة من السمات املميزة، : اإلطار اإلعالميب. خصائص 
 7:يقوم هبا اإلطار للمتلقي وهي كالتايل الوظـائف التـي

، حيث يوضح هذا ىاملغز  أو ىم اإلطـار بإعطـاء احلـدث املعنـيضفي املعىن أو املغزى على احلدث أو الواقع: يتس -
فاإلطار يضفي املعىن  ؛إىل اجلمهورخالله أن يصل  احلدث أو اخلرب للجمهور ويعطي له املدخل أو املعىن الـذي ميكـن مـن

 .اجلمهور حبيث حيدد هلم الزاوية اليت ميكن رؤية اخلرب من خالهلا على اخلرب حبيث تكون له داللة أو أمهيـة لـدى

                                                                                        
األطر اإلخبارية للمقاومة اإلسالمية اللبنانية في الصحافة العربية )دراسة تحليلية لعينة من صحيفتي الوطن السعودية طه عبد العاطى مصطفي جنم:  - 1

 :ى الرابط، متاح عل14، ص: 2006((، 2006أغسطس  –وتشرين السورية خالل الحرب اإلسرائيلية على لبنان )يوليو 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=، 15: 12(، (2019-02-12) عتاريخ االطال.) 

2 -Paul D'Angelo: "News framing as a multiparadigmatic reserch programe: A response to Entman", Journal of 

Communication, 52 (4), 2002, p 873. 

.277، ص: مرجع سابقحسين حممد نصر،  -
3
  

4
  .80 :ص، 2011 ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،عالمنظريات اإلبسام عبد الرمحان املشاقبة:  -

348، ص: مرجع سابقسني السيد، حسن عماد مكاوي، ليلى ح -5  
يناير يف ضوء متغري السياسة التحريرية ودوره يف تشكيل الوعي السياسي لدى  25املصطلحات السياسية يف الصحافة املصرية بعد ثورة " سحـر حممــد وهــيب: -6

  .373ص:  ،2013، 35العدد   ،امعة سوهاجج، مجلة كلية اآلداب، ")دراسة حتليلية وميدانية(الشباب اجلامعي بإقليم جنوب الصعيد 
7  .376، ص: المرجع نفسه -
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يتجزأ من فلسفة  تشكل األطر جزء ال يتجزأ من فلسفة وأيديولوجية اجملتمع: متثل األطـر اإلعالميـة جـزء ال - 
القائمني باالتصال عند وضع واستخدام  تمع حيث متثل أمناط القيم اجملتمعية مدخالت هامة تـؤثر علـىوأيديولوجية اجمل
 .اإلطار اإلعالمي

تعد  اإلطار اإلعالمي األطر اإلعالمية هي أنساق تستخدم أدوات رمزية وجمردة: حيث أنه بالرغم مـن أن  حتليـل -
بدراسة  للرسالة اإلعالمية فقط وإمنا هتتم أيضا   تم بدراسـة احملتـوى الظـاهرضمن دراسات حتليل احملتوى إال أهنا ال هتـ

وتستخدم يف ذلك أدوات رمزية وجمردة غري ملموسة حيث تعتمد فـي  للرسالة اإلعالمية،) ظاهرالغري (احملتوى الضمين 
 ٠والسياقات وأيضا  دالالت سياق الرسالة اإلعالمية ذلـك علـى دالالت األلفـاظ

هي املساعدة على  األطر اإلعالمية هي بناءات معرفية تساعد على فهم الواقع: فاإلطار اإلعالمي وظيفته األساسية -
القضايا واألحداث فاإلطار اإلعالمي  تفسري وفهم األحداث والقضايا وتقدميها بطريقة تساعد املتلقي على فهـم تلـك

الرموز  واسرتجاع املعلومات حيث يتم متثيله من خالل علومـاتيعترب نسق معريف يستخدم فـي التعبيـر وتفـسري امل
 .خبربات العمل الصحفي واإلعالمي واإلشارات واليت ترتبط بدورها ارتباطا  وثيقا  

اعتمادا  على  األطر اإلعالمية هي منبهات للتفكري: فاألطر اإلعالمية تعترب منبهات للتفكري يستخدمها األفراد -
واختاذ القرارات، فاألطر ختلق ارتباطات  ة يف تنشيط املعلومات األولية اليت تساعدهم علـى تكـوين األداء،املعلومات املتوفر 

  .لغوية ودالالت داخل البنية املعرفية لألفراد
والدراسات والكتب  وتفيد مراجعة الرتاث النظري املتاح حول نظرية التأطري اإلعالمي بوجود عشرات البحوث

من األطر اإلعالمية عند معاجلة القضايا  استخدام أمناط بعينها فعا للبحث يف دوادى أصحاهباألخرى اليت تص
وقد  ٠1والسلبية احملتملة يف تشكيل الوعي اجلمعي للجماهري من جهة أخرى ا اإلجيابيةواألحداث من جهة، وبيان تأثرياهت

  :أمهها منتلفة خميع ضومواعلى أحداث  اقدم العلماء عدة أنواع لألطر اإلعالمية يف تطبيقاهت
اجلمهور ألنه حدث مرتبط بوقائع  حة عندضحيث يتم الرتكيز على قضية أو حدث جوانبه وا :اإلطار المحدد بقضية

 .هتقدمي عناصر احلدث وتداعيات ملموسة عندئذ يركز اإلطار على املدخل الشخصي أو
ية والسياسية وقد فباملعايري الثقا عامة للوقائع يربطها يرى األحداث يف سياق عام جمرد يقدم تفسريات :اإلطار العام

هامة لفهم املشكالت وتقدمي احللول واالقناع على املدى  اهنأ إالتكون ثقيلة على نفسية املتلقي من الناحية املهنية 
 .البعيد

طار مع الءم هذا اإلالقومي، يت يرى األحداث يف سياقها االسرتاتيجي املؤثر على أمن الدولة: إطار اإلستراتيجية
 .حداث السياسية والعسكريةاأل

                                                                                        
أطر المعالجة اإلعالمية للمشروعات االقتصادية الكبرى في الدول العربية دراسات حالة لمشروعات "الهيئة  عبد هلل بن ناصر احلمود وآخرون: -1

، دراسة مقدمة للمنتدى السنوي السابع إقالع للنهوض بقطاع الصناعة" بالمغربالملكية للجبيل وينبع" بالسعوديةـ "قناة السويس الجديدة" بمصر 
  .10، ص: 2016أبريل  –للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال اإلعالم واالقتصاد ... تكامل األدوار يف خدمة التنمية، الرياض 



األول الفصل البناء الفكري والمنهجي للدراسة  

 

48 
 

العامة، تصاغ الرسائل يف قوالب  ا اإلنسانية والعاطفيةيرى األحداث يف سياق تأثرياهت :نسانيةإطار االهتمامات اإل
    .درامية ذات نزعة عاطفية مؤثرة صوقص

راد واملؤسسات والدولة فاأل "ن املسئول عن؟يضع القائم باالتصال الرسالة لإلجابة عن السؤال "م :وليةؤ إطار المس
                                                           .مؤسسة أو قانون أو سلوك أو حكومة حمددة أو صة املسئول عن احلدث وحتديده يف شخفمعنيون مبعر 

نتجت عن األحداث، يشري للتأثري  صادية اليتيضع هذا اإلطار الوقائع يف سياق النتائج االقت :إطار النتائج االقتصادية
القائمون باالتصال يستخدمون الناتج املادي جلعل الرسالة اإلعالمية  راد والدول واملؤسساتفاملتوقع أو القائم على األ

 .الناس وأكثر ارتباطا مبصاحلهم اعلية علىفأكثر 
براز إاإلعالمية عناصر هامة يف سبيل  هل الرسائلسي صراعي حاد قد تتجافطار تناإتقدم األحداث يف  :إطار الصراع
ترى األشخاص قبل أن ترى األحداث وترصد املصاحل قبل أن ترصد  ،املسئولني تربز الفساد وعدم الثقة يف ،سياق الصراع
يف  كثريا  واملذيعون   يبالغ الصحفيون مبقياس اخلاسر والرابح واملنتصر واملهزوم وهو بعد وتقيس الرسالة غالبا  ، األهداف
 .لألحداث طارا  إجعله 

املعتقدات واملبادئ الراسخة  طبخيا ،عرض الوقائع يف السياق األخالقي والقيمي للمجتمع :إطار المبادئ األخالقية
واألدلة الدينية  قد يستشهد باالقتباسات ،تمع األخالقياجمل لوعاء مباشرا   القائم باالتصال يرد احلدث ردا   ،عند املتلقي

  1.باملصادر واجلماعات املرجعية اليت تؤكد هذا اإلطار دعم سوقه للوقائع أواليت ت
التأطري اليت وأدوات اتفقت الدراسات العلمية على وجود عدد من آليات اإلعالمي:  التأطيروأدوات آليات  .2.  2.  3

آلية شخصنة ، يات بناء السياقاتآل :يف بناء األطر اإلعالمية، ومن أهم هذه اآلليات عادة ما توظفها وسائل اإلعالم
تنشيط املواقف ، آلية جتزئة املواقف واألحداث، آلية إضفاء الطابع الدرامي على املواقف واألحداث، املواقف واألحداث

  .االستئصال والتطهري، املسـاواة، التحويل إىل شرير، نسانيةالتجريد من اإل، واألحداث
والعقالنية اليت  لعديد من أدوات التشكيل العاطفيـةا Lasch"تني و"الس Gamson"جامسون "وقد حدد كل من 

استخدام ، األدوات العاطفيةيف وتتمثل : ميكنها أن تعمل معا  أو بصورة منفردة من أجل العمل على إجياد أطر التشكيل
 ٠االستعارات والعبارات اجلذابة واألمثلة والوصف والصور املرئية

استخدم اجلذور والعواقب والعودة باملبادئ اليت يتم من خالهلـا تقـدمي تفـسريات : ية علىبينما تركز األدوات العقالن
يتم من  يةوقد أضيف هلذه القائمة الصور البالغية واألرقام إذ أن الصور البالغية عبارة عن أداة لغو  .للقضية أو أسـباب

بواسطة القياس، وبصورة أكثر  أو احلـدث ةـف الظـاهر خالهلا متثيل الكل يف أحد أجزائه، واألرقام عبارة عن طريقة لوص

                                                                                        

. 12، 11ص ص: ،مرجع سابقعبد هلل بن ناصر احلمود وآخرون،  - 1  
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آليات  وتتمثل ،1صغرية جدا  إليضاح الفكرة ومتثيلها حتديدا  فإن األسلوب املفضل يتمثل يف استخدام أرقام كبرية جدا  أو
 ية:التأطري يف األدوات التال

على بعض اجلوانب  مية، وتشكل آلية االنتقاء والرتكيزوتعد االنتقائية الركيزة األساسية لوضع األطر اإلعال: نتقائيةآلية اال
 .للحديث دون غريها تأوي ال  

والرتكيـز عليهـا  وهـي تعكـس قيـام وسـائل اإلعـالم بنـوع مـن االختيـار، حيـث يـتم انتقـاء بعـض اجلوانـب: آليـة اإلبـراز
الثقافيـة، ممـا يطـرح فـي النهايـة قـراءة  بينهـا وبـني بعـض الرمـوز حبيـث تظـل باقيـة فـي األذهـان مـن خـالل التكـرار أو الـربط

حول مفهوم اإلطار ودوره يف تشكيل اجلدل Entman  معينـة للحـدث، ويفسـر الواقـع ويقيمـه، ويتفـق ذلـك مـع مـا ذكـره
 .حول القضايا السياسية املطروحة

بعض املعلومات  د عنـد حتليـل األطـر اإلعالميـة، فهـي تنطـوي علـى إغفـالتتضـح أمهيـة آليـة االسـتبعا: سـتبعادآليـة اال
 2.سواء عن عمد أو عن جهل، وهي الوجه املقابل آللية االنتقائية

 النماذج التفسيرية لنظرية األطر اإلعالمية:. 3.  2.  3  
النظرية تطورات واسعة خالل ه ذقدم الباحثون العديد من التفسريات لنظرية األطر اإلعالمية حيث "شهدت ه

الدراسات الغربية اليت ختدم التعرف إىل مسات وخصائص  العقود األخرية، وطرحت العديد من النماذج التفسريية يف
 احملتوى اإلعالمي، ومن أبرز هذه النماذج التفسريية:

 ة تتمثل يف:أساسية لألطر اإلعالمي الذي وضع أربعة وظائف :Robert Entmanنموذج روبرت إنتمان  
 .تعرف األطر املشكلة أو القضية واألسباب الكامنة وراءها- 
 .تقوم األطر بتشخيص األسباب وحتديد القوى الفاعلة يف القضية أو احلدث- 
  تشري األطر إىل التقييمات األخالقية للقضية أو احلدث.- 
ذج يستخدم لتحديد القوى الفاعلة يف القضايا أو وهذا النمو  تقرتح األطر اإلعالمية حلوال  للقضية وحماولة عالجها،- 

 3 طبيعة األدوار املنسوبة إليهم ومدى انعكاسها على صورهتم يف وسائل اإلعالم. األحداث، والتعرف على
يتضمن جمموعة من األدوات لتحليل األطر اخلربية تتمثل  الذي قدم منوذجا  Pan & Kosicki:  وذج بان وكوسيكينم
 كييب للقصة اإلخبارية الذي يشري إىل تسلسل العناصر والفقرات داخل القصة اخلربية، وكذلكالبناء الرت  :يف

 .يف النص اخلربي االسرتاتيجيات اليت يتبعها القائم باالتصال يف بناء احلدث اإلخباري، واملصادر اإلخبارية اليت توظف

                                                                                        
  .383، ص: مرجع سابقمـد وهـيب، سحـر حم -1
، اجلامـعة اإلسالمية، كلية رسالة ماجستريأطر تقديم صورة الشباب في الصحافة الفلسطينية دراسة تحليلية مقارنة، سامي عبد الرؤوف صاحل عكيلة:  -2

 .60، ص: 2014 غزة، اآلداب قـسـم الصحافة واإلعالم،
.89، 88ص ص:  ،مرجع سابقحممد سعد عطية العجلة،  -3  
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السمات الرئيسية للموضوع  وتتضمن األفكار الرئيسيةألفكار الرئيسية )الفكرة احملورية( املتضمنة يف النص اخلربي ا -
 .تدعيم الفكرة احملورية والفكرة احملورية اليت يدور حوهلا النص اخلربي اليت تساعد يف

النموذج إىل أن الباحثني  االستخالصات الضمنية للحدث أو القضية اليت تركز عليها وسائل اإلعالم وترجع أمهية هذا -
 1.حداث الدولية املعنية بالدراسةيتعلق بالقضايا واأل سية )الفكرة احملورية( اليت يتضمنها النص فيمارصدا األفكار الرئي

لكيفية  يقدم منوذج ماكسويل ماكومب تفسريا   :All Maxwell E. Mccomb Et نموذج ماكسويل ماكومب وآخرون
ذلك ميثل التأثري األهم لوسائل اإلعالم يف اجلماهري بوصف  بناء الصور النمطية عن الشعوب والشخصيات البارزة لدى

وهي تلك اليت تتعلق باملعلومات اجملردة حول  :مسات موضوعية اإلعالمية تتضمن اآلونة األخرية، ويعترب أن الرسالة
 والسمات العاطفية لألطراف ،وأطرافها وأسباب املوقف، أي كيفية تناول املشكلة فيها وبدائل حلوهلا القضية وشخصياهتا

والشخصيات بصورة  ، بكلمة أخرى تقدم األطرافأو غري مواتٍ  والشخصيات الواردة ضمن سياق القضية بشكل مواتٍ 
 2.سلبية جيابية أوإ

توظيف هذه النظرية يف حبث التشكيالت اخلطابية مت  جوانب استفادة الدراسة من نظرية األطر اإلعالمية: .4.  2.  3
للوقوف  ؛من خالل حبث آليات التأطري لصورة اإلسالم واملسلمني يف هذه املقاطع اليت تفرزها مضامني مقاطع الفيديو

للمتلقي على تفسريات لألطر اإلعالمية اليت قدم هبا منتجو اخلطاب هذه الصورة وربطها باملعايري االجتماعية والثقافية 
راء واملواقف واألخبار واألحداث من جهة، والوقوف من جهة أخرى على جممل األليات املوظفة لتقدمي األفكار واآل

املقدمة عرب هذه من خالل حبث األنساق واحملتوى الظاهر للرسائل اإلعالمية  ؛املرتبطة مبسائل اإلسالم واملسلمني
تفسري للسياقات اليت مت يف ظلها تقدمي هذه الرسائل بالرتكيز على آلييت االنتقاء واإلبراز وحتديد القوى  املضامني إلعطاء

 علة وطبيعة األدوار املنسوبة إليها ضمن متظهرات اخلطاب.الفا
تساعد على معرفة كيفية بناء األطر اإلعالمية يف مقاطع كوهنا واستنادا  ملا سبق مت االعتماد على هذه النظرية  

ج السالفة الفيديو حمل الدراسة حول موضوع اإلسالم واملسلمني وبناء األطروحات املختلفة املتضمنة يف النص، والنماذ 
( بان وكوسيكي)األخريين الذكر متكننا من تفسري كيفية بناء الصورة الذهنية لإلسالم واملسلمني خاصة النموذجني 

من خالل حبث األطروحات وحتديد القوى الفاعلة واحلجج املعتمدة يف تقدمي هذه الصورة  (ماكسويل ماكومب وآخرون)
 ومن خالل استخدام ما تضمنته النظرية لتطبيق الدراسة.وتأطريها إعالميا  وانعكاسات ذلك عليها، 

 
 
 
 

                                                                                        
     .   63، 62، ص ص: مرجع سابق، سامي عبد الرؤوف صاحل عكيلة -1
  .63، ص: المرجع نفسه -2
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 وبناء  على ما تقدم ميكن تلحيص ما جاء يف البناء الفكري واملنهجي للدراسة يف خريطة ذهنية كاآليت:

 
 ميثل خريطة ذهنية للفصل األول )االطار املنهجي للدراسة(( 03الشكل رقم: )

 املتخصصة يف إعداد اخلرائط الذهنية mindmaster ماد على برجميةمن إعداد الباحثة باالعت المصدر:

أسباب  ،لإلشكاليةحيث يتضمن جمموعة العناصر املنهجية )تقدمي ميثل الشكل أعاله اإلطار املنهجي للدراسة 
 الدراسة نوع الدراسة، جمتمع وعينةحتديد مفاهيم الدراسة، أمهية الدراسة، اختيار موضوع الدراسة، أهداف الدراسة، 

 .املقاربة النظرية للدراسة(مث  الدراسات السابقةإضافة  إىل 

22 

 دراسات جزائرية 

الرقميةاالجتماعية الشبكات   

 حتليل اخلطاب
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  وفق التصميم اهليكلي التايل:قسمنا هذه الدراسة انطالقا  مما تقدم و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحثة باالعتماد على األطر النظرية. المصدر:       

 يم العام للدراسةالتصم (:04الشكل رقم )
 إعداد الباحثةالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

 

 

 

 

 

 

   

 

                   

 مقدمة
  البناء الفكري والمنهجي للدراسةالفصل األول: 
 إشكالية الدراسة
 ة للدراسةاملعاجلة املنهجي

 الدراسات السابقة

  
 النظريات املؤطرة للدراسة 

 إلسالم والمسلمين في الغرب اصورة ثاني: الفصل ال

سالم واملسلمني يف الغرباخللفيات الفكرية لصورة اإل  
االغرب وظاهرة اإلسالموفوبي  

وتنامي ظاهرة اخلوف من  2001 سبتمرب 11هجمات 
 اإلسالم

 2001سبتمرب  11بعد هجمات اإلسالم  محالت تشويه
 

 
 : وسائل اإلعالم الجديدةلثالفصل الثا

 

                            ثورة االنرتنت وظهور وسائل اإلعالم اجلديدة
 خصائص وسائل اإلعالم اجلديدة

 وسائل اإلعالم اجلديدة تطبيقات
 
وسائل في صورة اإلسالم والمسلمين  :رابعالل الفص

)الربط بني أبعاد املتغري املستقل واملتغري  اإلعالم الجديدة
 التابع(

 

 صورة اإلسالم واملسلمني يف املواقع االلكرتونية
  الشبكات االجتماعية الرقميةصورة اإلسالم واملسلمني يف

 سالم واملسلمني يف املنتديات اإللكرتونيةصورة اإل
 صورة اإلسالم واملسلمني يف األلعاب االلكرتونية

اإلطار التطبيقي للدراسة :امسالفصل اخل  

 عرض وحتليل البيانات
 النتائج العامة

 

 الخاتمة
 توصيات الدراسة
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ىل مقدمة وخامتة، تضمن إواليت قسمت إىل فصول أربع إضافة  التصميم اهليكلي للدراسة يبني الشكل أعاله
الفصول الثالثة اجلانب النظري للدراسة، أما الفصل اخلامس فقد عين باجلانب  تالفصل األول اجلانب املنهجي، وتضمن

 على النحو التايل: التطبيقي للدراسة
حيث تضمن  للبناء الفكري واملنهجي للدراسةيف املقدمة مت عرض اإلطار العام للدراسة وخصص الفصل األول  

تقدمي لإلشكالية، املعاجلة املنهجية لإلشكالية )أسباب اختيار موضوع الدراسة، أهداف الدراسة، حتديد مفاهيم الدراسة، 
النظرية للدراسة(، وقد خصصنا الفصل الثاين للمعاجلة النظرية للمتغري التابع املتعلق بصورة املقاربة الدراسات السابقة مث 

 إلسالم واملسلمنيالصورة ور التارخيية واخللفيات الفكرية اجلذأول عنصر اإلسالم واملسلمني حيث تضمن العناصر التالية: 
 الغريبالرتاث و  الثقافةالغرب، صورة اإلسالم واملسلمني يف واملسلمني يف  إلسالماصورة لغرب ومت فيه تناول مرجعيات ايف 

، أما أين مت فيه حبث مجلة العوامل املؤثرة يف تشكيل هذه الصورة ؛سالم واملسلمني يف الغربمث عوامل تكوين صورة اإل
لوقوف على أسباب العنصر الثاين: فقد تناول تشويه صورة اإلسالم وتفشي ظاهرة اإلسالموفوبيا يف الغرب حيث مت فيه ا

 11إلسالم بعد هجماتاشويه تمحالت  تشويه صورة اإلسالم وانعكاسات هذه الصورة، يف حني تناول العنصر الثالث
سالم من خالل البحث يف ماهية هذه اهلجمات وانعكاساهتا على اإلسالم وتنامي ظاهرة اخلوف من اإل 2001سبتمرب 

سبتمرب  11إلسالم بعد أحداث اتشويه محالت حني تطرق العنصر الرابع إىل واملسلمني والعامل العريب واإلسالمي، يف 
من خالل حبث احلركات املناوئة لإلسالم يف الغرب ودور بعض املنظمات اجلهادية اإلرهابية يف تشويه صورة  2001

 اإلسالم واملسلمني.

ل عدة عناصر أوهلا ثورة االنرتنت أما الفصل الثالث فقد خصص للمتغري املستقل وسائل اإلعالم اجلديدة من خال
وسائل اإلعالم يف إلسالم واملسلمني صورة ا الرابعالفصل وظهور وسائل اإلعالم اجلديدة، مث خصائصها وتطبيقاهتا، يليه 

إلسالم اصورة ، ذهنيةال ةالصور وتشكيل يف تكوين ودورها وسائل اإلعالم  :الذي تضمن العناصر التاليةو  اجلديدة
 حوصلة لنتائج دراسات صورة اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم التقليديوفيه مت تقدمي  وسائل اإلعالم الغربية واملسلمني يف

من مواقع الكرتونية ومدونات الكرتونية ومنتديات وشبكات  مظاهر صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم اجلديدة
مث نتائج الدراسة، لتأيت  عرض وحتليل البياناتالتطبيقي مت فيه  امس فتمثل يف اجلانبالفصل اخل، أما ة رقميةاجتماعي
 ملراجع.قائمة املصادر واوتوصيات للدراسة و  اخلامتة
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 تمهيد:
 قف عند كل التفاصيلنإلسالم واملسلمني أن اصورة ليس القصد من هذا املدخل حول جذور وخلفيات 

املصادر  الرئيسية هلذه اخللفيات نتعرف من خالهلا على أهم  النقاطوإمنا القصد منه فقط إلقاء نظرة عامة تربز لنا 
الشرق، وأهم املؤثرات اليت لعبت دورًا فعااًل يف رسم  املؤسسات اليت أصَّلْت للصورة اليت يرمسها الغرب عنوأهم 

 .هذ الصورة ومسارها، وما صاحبها من تطور يف النظرة الغربية لإلسالم والعرب واملسلمني
ولتحقيق هذا الغرض والبحث يف املصادر األوىل اليت أسست للنظرة الغربية والصورة املرسومة حاليًا نسلط 

مث  ،استعراض التطور التارخيي هلذه الصورة األوىل للعالقة بني الشرق والغرب من خاللالضوء على البدايات  أوالً 
مؤسسات االستشراق والتنصري واالستعمار، ملقني الضوء على مصادرها كالرحالة واآلداب الشعبية وغريها مث 

فة الذكر وأهم اآلثار اليت دوافعها وأهدافها ووسائلها، مث ننتقل للحديث عن العالقة بني األقطاب الثالثة السال
 .مصادر الصورة املرسومة لإلسالم واملسلمني يف املخيال الغريبأهم واليت شكلت يف النهاية  ؛أفرزهتا

مث نستعرض صورة اإلسالم واملسلمني يف الغرب وعرب احلقب الزمنية املختلفة لنقف عند أهم العوامل اليت 
مظاهرها و عرج بعدها على ظاهرة اإلسالموفوبيا نبحث أسباهبا ، ولنسامهت يف تشكيل هذه الصورة لدى الغرب

ودورها يف  2001سبتمرب  11وانعكاساهتا على اإلسالم واملسلمني والعاملني العريب واإلسالمي، مث نتطرق هلجمات 
ا األخري بعد هذه اهلجمات، لنبحث ذتنامي ظاهرة اخلوف من اإلسالم ومحالت التشويه الغربية اليت طالت ه

عدها بعض احلركات املناوئة لإلسالم يف الغرب والوقوف على أوجه مناهضتها لإلسالم واملسلمني، وكنقطة أخرية ب
نبحث تشوية صورة اإلسالم واملسلمني من دواخلنا من خالل دراسة بعض التنظيمات اجلهادية واإلرهابية اليت 

 شكلت الوجه اآلخر للتشويه. 
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 إلسالم والمسلمين في الغربالصورة الخلفيات الفكرية ور التاريخية و . الجذ1
 إلسالم والمسلمين في الغرب صورة امرجعيات  1.1

إلسالم لدى الغرب ليست وليدة اللحظة الراهنة، وإمنا هي نتيجة تراكم قرون من التشكيل، بل اصورة إن 
إىل تلك العالقة القدمية بني الشرق أكثر من ذلك يرجع بعض املفكرين املعاصرين العالقة بني اإلسالم والغرب

كان يشكل عند الغرب الغري الذي ينبغي   واليت كانت سائدة قبل اإلسالم بقرون طويلة، فالشرق دائماً  ؛والغرب
نقطة ثابتة يف  غرب القائم على التضاد والتجاور املزمنني-صده، يقول تريي هنتش: "لقد شكل الثنائي شرق

الية نابعة من ماهيتني أساسيتني متبادليت التأثري واالختالط، يف السلم كما يف احلرب التاريخ املتوسطي، إهنا إشك
 1.دون أن متتزجا بصورة مستدامة"

وعلى الرغم من اجلذور الالهوتية املشرتكة والتفاعل على مر القرون بينهما فإن عالقة اإلسالم بالغرب 
، وميكن إرجاع تاريخ الصراع بني اإلسالم واملسيحية يف 2ل والصراعمتيزت غالباً بالتجاهل املتبادل، واالحتقار املتباد

سبيل كسب أنصار جدد إىل بداية ظهور اإلسالم الناهض آنذاك على حساب املسيحية املرتاجعة على حساب 
( الدولة والعقيدة، فقد كان امليزان مييل لصاحل اإلسالم كعقيدة نالت جاذبية واسعة بوصفها نصرية الضعفاء )...

وهتا بل مشاركتها يف مظامل أتباعها وأدعيائها طوس ،وملغية تراتيب وطبقات النظام القدمي مبا فيه أنظمة الكنيسة
فقد كان اإلسالم على مر احلقب  3الروحية والفكرية لإلنسان. وباختصار فالعقيدة اإلسالمية تليب املطلوبات

دمهم العلمي واحلضاري ويف كل اجملاالت فأقاموا به دولة واألزمان املاضية مشعل اهلداية للمسلمني وأساسًا لتق
 وأشادوا على أسسه حضارة أثّرت على غريهم من اجملتمعات اإلنسانية. 

                                                           
ذلك أن االسالم منظومة فكرية ودينية، أما الغرب فهو رقعة جغرافية تطلق على  جيمع الباحثني بني مصطلح "اإلسالم والغرب"، وهي ثنائية مغلوطة -*

من تقسيم البالد الواقعة جتاه الغرب كبالد الفرجنة، وهي ما تقابل بالد الشرق، والغرب اصطالح حديث، اصطلح عليه األوربيون يف عصور االستعمار 
بالشرق أهل آسيا وأفريقيا، الذين كانوا موضع استعبادهم واستغالهلم، والكلمة وإن كانت  العامل إىل شرق وغرب، ويعنون بالغرب أنفسهم، ويعنون

فهي قدمية يف مفهومها وداللتها، فقد كان يف العامل يف زمن قدمي قوتان تتصارعان وتتنازعان السيادة، إحدامها يف الشرق  -اصطالحاً واستعماالً -حديثة 
بني الفرس والروم، مث الصراع بني املسلمني والروم، مث الصراع بني املسلمني والصليبيني، مث الصراع بني العثمانيني  واألخرى يف الغرب، متثل ذلك الصراع

أفريقيا ا و يف آسي الصالت بني الشرق ممثالً  -اليت نشهدها-والصليبيني، مث الصراع بني العثمانيني واألوربيني مدًا وجزرًا مث كان آخر فصول هذه امللحمة
يف أوروبا وأمريكا، وهي صالت متنوعة ومتداخلة يصعب فصل إحداها عن األخرى بعضها عقدي، وبعضها ثقايف، وبعضها  الغرب ممثالً  وبني

 ،5 ، اجمللدمجلة ثقافتنا للدراسات، "ظاهرة كراهية اإلسالم اجلذور واحللول"اجتماعي، وبعضها سياسي، وبعضها اقتصادي. أنظر: معتز اخلطيب: 
تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر )دراسة نقدية ، وعبد اللطيف بن ابراهيم بن عبد اللطيف احلسني: 40، ص: 2008 ،17 العدد

  . 32، 31، ص ص: 1999، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، في ضوء اإلسالم(
سلسلة تصحيح صورة اإلسالم، صورة اإلسالم يف الغرب رة النمطية لإلسالم عند الغرب، أثر االستشراق في تشكيل الصو  عبد الرزاق وورقية: -1

يوم  بني محالت التشويه وواجب التصحيح، أعمال اليوم الدراسي املنظم من طرف جمموعة البحث يف جمال تصحيح صورة اإلسالم بكلية الشريعة بفاس
 .18، املغرب، ص: 2006ماي  9
  .45، ص: 2002، دار الشروق، القاهرة، 2، تر: قاسم عبده قاسم، طلتهديد اإلسالمي خرافة أم حقيقةاجون ل. إسبوزيتو:  -2
دار جامعة أفريقيا العاملية جامعة إفريقيا العاملية، مركز البحوث والدراسات اإلفريقية،  الكاروز )التنصير في بالد المسلمين(،عبد اجلليل ريضوان:  -3

  .02، ن(، ص: ة، السودان، )د، سللطباع
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ونظرًا لقوة اإلسالم الذاتية ومالءمته لفطرة اإلنسان دخلت كثري من الشعوب فيه، وبسطت الدولة 
ب يفكر جديًا يف مواجهة هذا الدين بكافة الوسائل فشن اإلسالمية نفوذها على كثري من األقطار، مما جعل الغر 

، فلما فشلوا يف الوصول إىل غايتهم انصرفوا حروبًا شعواء على ديار اإلسالم ّعرفت يف التاريخ باحلروب الصليبية
إىل وسيلة أخرى، وهي التشكيك يف اإلسالم العظيم حيلة الضعيف العاجز أمام القوي املنتصر، وذلك ليحولوا 

وكان من أضخم املؤسسات  ،ني اإلسالم وبني شعوهبم وبينه وبني اعتزاز أهله به ومتسكهم به وعملهم هبداياتهب
، وقبل استعراض هذه املؤسسات واملصادر 1اليت تبنت حرب اإلسالم هبذا السبيل االستشراق والتنصري واالستعمار

سلمني عند الغرب ال بأس من الوقوف على إلسالم واملا صورةيف حرب اإلسالم ورسم الرئيسية اليت أسهمت 
 مصادر أخرى أسست هلذه الصورة ومن أمهها:

قام كثري من الرحالة الغربيني جبوالت يف العامل العريب واإلسالمي وعاشوا بني أهله واختلطوا هبم الرحالة:  .1.1.1
م أهداف عديدة يف ذلك منها: يف جل جماالت احلياة، وعرفوا عاداهتم وتقاليدهم وطرق معيشتهم، وقد كانت هل

اكتشاف العامل العريب واإلسالمي، والقيام بعمليات تنصريية كون كثري منهم كانوا  قساوسة ومنصرين إىل جانب 
التجسس لصاحل بلداهنم، ينضاف إىل ذلك زرع الفتنة الطائفية وغريها، ويعترب ما شاهدوه ومسعوه يف أثناء رحالهتم 

 للعرب واملسلمني يف الغرب. الذهنيةصدر من مصادر الصورة وما اختلقوه من أكاذيب م
وخيلص بعض الباحثني من خالل دراسة كتب بعض الرحالة الغربيني الذين طافوا أحناء الوطن العريب 
واإلسالمي إىل بعض الصور اليت رمسها هؤالء للعرب واملسلمني ومنها: منافقني ومتسولني، لصوص مهنتهم 

ون باخلرافات، أيضًا احلط من قيمة املرأة فهي جارية تباع وتشرتى وغريها من النعوت بدائيون يؤمن ،السلب
  2األخرى اليت صورت هبا الشخصية العربية واملسلمة.

نيكوس  ومن بني الرحالة الغربيون الذين حلوا بأرض العرب وجابوا أقطارها وسجلوا مشاهداهتم  الرحالة "
، رأيت احلدادين أمام النار بعنوان "النيل" يقول: "لقد رأيت في مقتطفف ؛الذي جاب أرض مصر "كاز انتزاكيس

وقد جتعدت أصابعهم مثل جلد التمساح، وانبعثت منها رائحة بيض السمك، رأيت املزارعني بآالمهم املربحة يف 
الق وهو احلقول، وهم يواصلون العمل يف الليل، يف الوقت الذي يتوجب عليهم فيه أن خيلدوا للراحة، رأيت احل

                                                           
-  احلروب الصليبية هي حركة نبعت من الغرب األوريب املسيحي يف العصور الوسطى، واختذت شكل هجوم حريب استعماري على بالد املسلمني

دت غرب أوربا يف وخباصة يف الشرق األدىن بقصد امتالكها، وقد انبعثت هذه احلركة عن األوضاع الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والدينية اليت سا
ها تعبرياً عملياً القرن احلادي عشر اليت سيطر عليها الفكر اليهودي، واختذت من استغاثة املسيحيني يف الشرق ضد املسلمني شعاراً دينياً للتعبري عن نفس

، اجلزء األول، دار اشبيليا (ية مقارنةدراسة تاريخية نقد)صورة اإلسالم في األدب اإلنجليزي نظر: عدنان حممد عبد العزيز وزان: أواسع النطاق. 
  . 138، 137، ص ص: 1998للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 

، اجلزء األول، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، )د، س، (قدندراسة و ) القرآن الكريم وتفسيره آراء المستشرقين حولعمر بن ابراهيم رضوان:  -1
  .05ن(، ص: 

نبالء ناشرون وموزعون، األردن،  -(، دار أسامة للنشر والتوزيعاإلعالم والصورة النمطية )صورة العرب والمسلمين نموذجا  ليل شقرة: علي خ -2
   .39-34ص ص:  ،2015عمان، 
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يقص الشعر طوال النهار، ينتقل من بيت آلخر حبثاً عن الزبائن وهو يبلي يديه من أجل ملء معدته، )...( رأيت 
النساج يعاين الفقر يف معمله، ركبتاه تنغرسان يف بطنه، يتنفس اهلواء امللوث وعليه أن يرشو احلارس كي يستطيع 

الذي كان ينبثق من مصر كلها حني طلعت عليه الشمس يف  رؤية ضوء النهار، )...( هذا هو النغم املعذب
صباح اليوم األول لوصولنا، لو أنين سافرت ملصر يف أيام القديس فرانسيس لكان بإمكاين مساع الروح البشرية وهي 

  1تغين غنائها الوثين وتدعو املسيح كي خيلعها..."
جها الرحالة الغربيون يف تشكيلهم لصورة الشرق وبطبيعة احلال ال ميكن الوقوف على كل الكتابات اليت أنت

والعامل العريب واإلسالمي املتضمنة جلوانب سلبية، ويف الوقت نفسه ال ميكننا إلغاء مؤلفات تضمنت جوانب 
إجيابية أسهمت يف تقدمي نظرة إجيابية حول العرب واملسلمني من خالل مؤلفات وقعت بني أيدينا، ومن ذلك  

فهذا الرحالة "جرياردى نرقال" يف رحلته للشرق حتدث عن ردها لرحالة غربيني يف هذا النطاق، املؤلفات اليت سنو 
الوضع االجتماعي للمرأة يقول: "ظل الناس يعتقدون ملدة طويلة أن اإلسالم يضع املرأة يف مكانة وضيعة للغاية 

رة سرعان ما تسقط إزاء الدراسات جارية لزوجها، وتلك فك -إىل حد ما-بالنسبة ملكانة الرجل حني جيعل منها 
اجلادة لعادات وتقاليد الشرق، واألجدر أن نقول أن حممدًا قد رفع مكانة املرأة كثريًا عما كانت عليه من قبل" 

"وقد أقر موسى أن جنس املرأة اليت تلد بنتًا وتدخل يف العامل سببًا جديدًا من أسباب  :ويقول يف فقرة أخرى
ن أطول من تلك اليت تلد مولودًا ذكراً، ويستبعد التلمود النساء من االحتفاالت الدينية اخلطيئة ينبغي أن يكو 

وحيظر عليهن دخول املعبد، أما حممد فعلى العكس من ذلك فقد أعلن أن املرأة فخر الرجل ومسح هلا بدخول 
  2فاطمة". املساجد وأعطاها من أمثلة عظيمات النساء آسيا زوجة فرعون ومرمي أم املسيح وابنته

" يف زيارته ملسقط ويندل فسيلبسوهناك بعض الرحالة املتأخرين الذين زاروا العامل العريب ومنهم الرحالة "
بعمان يصف اجملتمع العماين فيقول "إن اجملتمع العماين جمتمع مسلم )...(، واملسلم فخور بنفسه، مستقل بذاته 

( ...) األحداث ولو كانت من أعدائه"، وعن أرضها يقول: "ذو نفس قانعة راضية، هادئ الطبع ال تستثريه حىت
وعند مزارع احلبوب وقصب السكر تتدفق أمامنا جداول مائية تعرب عن الوجه السعيد القنوع للفالحني األمر الذي 

فهذا الرحالة الغريب الذي جاب مسقط  3يساعد على استكمال الصورة اجلميلة للمجتمع على اجلبل األخضر".
 من أرض العرب وجمتمعها املسلم مبصداقية ومما رأت عيناه دومنا حتريف. واقعاً وجانباً ينقل 

وعليه أيًا كانت طبيعة الصورة اليت رمسها هؤالء الرحالة الغربيون فقد شكلت يف النهاية إحدى املصادر 
 العرب واملسلمني.واخللفيات املرجعية اليت يستمد منها الغرب ووسائل إعالمهم صورة ذهنية عن اإلسالم و 

                                                           
ص  ،القاهرة، مصر ،1991حممد الظاهر، منية مسارة، سلسلة كتاب أدب ونقد،  :، ترمجةرحلة إلى مصر الوادي وسيناءنيكوس كاز انتزاكيس:  -1

  .21، 20ص: 

 .  3، ص: 1988، اهليئة العامة املصرية للكتاب، 04، ترمجة: كوثر عبد السالم البحريي، اجلزء رحلة إلى الشرقجرياردى نرقال:  -2
. 20، 7 ص ص:، 1986، ترمجة: حممد أمني عبد اهلل، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عمان، رحلة إلى عمانويندل فسيلبس:  - 3  
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إذ خالل القرون املمتدة من الثامن إىل الثاين عشر امليالديني انبثقت بدايات الصورة  :الغربيةاآلداب  .2.  1. 1
وصاغها عامة رهبان وشعراء شعبيون من ذوي الثقافة احملدودة من وجهوا  ،حول اإلسالم واملسلمنيالذهنية 

، )...( وقد خذوا على عاتقهم إبراز مسات غريبة للمسلمنيأاعتبار للدقة و  انتباههم حنو حياة النيب الكرمي دون أي
عربت عن هذه الصورة أجناس أدبية شعبية عدة منها احلكم واألمثال والكلمات املأثورة والنكات واألساطري 

ويعات "الزعم ومن هذه التن ،ومتيزت حبدة السباب املوجودة فيها ضد اإلسالم واجلهل الفارط حبقائقه واحلكايات،
 أن املسلمني يعبدون ثالثني إله أكربهم خمومد".

أستاذ التاريخ الوسيط جبامعة أمسفورد أن "الشعر الشعيب األوريب  "R. Southern ريتشارد سوذرن"ويذكر 
 بعد جيل دون أن يطرأ عليها تعديل ملحوظ". ويزودنا سوذرن ظل يردد الصورة اخليالية املكونة عن اإلسالم جيالً 

ببعض من معامل  هذه الصورة الشعبية عن النيب الكرمي فيقول: حممد رجل مسيحي األصل تزوج أميا ثرية، وكان 
 .1("... (بالصرع، وحتدد هدفه بسحق املسيحية عن طريق اشرتاع حرية جنسية واسعة مصاباً 

دة يف أساسها على يتحدث ماثيو أرنولد عن املسلمني يف قصيدة بعنوان "الشرق والغرب"، وترتكز القصي
وموضوع القصيدة مستوحى من أسطورة بريطانية من مقاطعة  ،التمييز العنصري بني شعوب الشرق وشعوب الغرب

أن قديسني كانا يلتقيان مرة كل أسبوع يف مكان ما، حيث ينبع جدوالن، فكان أحد "ويلز قدمية، حتكي 
يسمي القديس اآلخر أهل الغرب بالبيض أهل  القساوسة يسمي أهل الشرق السود السمر امللونني، يف حني

الشجاعة والشهامة، والشرق يصور يف القصيدة من خالل نظرة هذين القسيسني بأنه مكان التصوف والتزمت 
  2."وهو مصدر الظالم والبؤس، لكن الغرب مكان احليوية ومصدر النور واإلشعاع

صور "دانيت" يف "الكوميديا االهلية" ابن سينا وابن أما عن حضور صورة اإلسالم واملسلمني يف الرواية فلقد 
أما  -حيث قسم كوميدياه إىل ثالثة أقسام اجلحيم واملطهر والفردوس-رشد وصالح الدين األيويب يف قاع اجلحيم 

لعدة تصنيفات  الرسول  )ص( واإلمام علي رضي اهلل عنه وضعهم يف اجلحيم وصنفهم يف جمموعة الدجالني وفقاً 
روايته، وجند يف الصنف األول أرواح املذنبني العظماء من شعراء وفالسفة وحكماء ممن ال جيوز إدخاهلم  ذكرها يف

ومن بني هؤالء  ،اجلنة لعدم إمياهنم باملسيحية، لكنهم مع هذا ال يستحقون اجلحيم الفعلي حسب مفهوم دانيت
دانيت استبعادهم من ملكوت السموات جند ابن سينا وابن رشد وصالح الدين األيويب أولئك الذين استوجب 

جبهلهم باملسيحية وإن كانوا عاشوا حياة نبيلة زاخرة باإلجنازات العظيمة، وهو ما يفسر أن دانيت قد استقى أمثلته 
إن ما أشار إليه دانيت يف   3م هبا من قبل أسالفه ومعاصريه.من صورة كانت معدة مسبقًا عن اإلسالم ومسلّ 

                                                           

 1 .78-75، ص ص: 2016، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ذاكرة اإلسالم والغربحممد حافظ ذياب:  -
2

  .639ص:  ،مرجع سابق، عدنان حممد عبد العزيز وزان -

، 02، العدد 20، اجمللد حوليات جامعة الجزائر، "اإلسالم يف العصور الوسطى عند األوروبيني وتأثريها يف الكوميديا اإلهليةصورة "جماجي علجية:  -3
 .196، ص: 2011
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انبثق عن رؤية متت صناعتها واصطبغت بطبيعة املرحلة استمدها من تصورات قبلية واليت  كوميدياه اإلهلية قد
  لتصورات الحقة عن اإلسالم واملسلمني لدى األجيال املتعاقبة. اً ستكون فيما بعد ال حمالة أساس

 يف روايته )دون كيخوته( الشخصية م(1616 -1547)وقد قدم األديب اإلسباين ميغيل دي سرفانتس" 
العرب أصحاب خيام العربية واإلسالمية برؤية معادية، فهي تتسم بسمات الشر والكفر والسحر، يف حني يظهر 

)جند(، والبالد العربية املتحجرة بني بالد العرب السعيدة )اليمن(، والبالد العربية القاحلة متنقلة يتوزعون 
بروعة البناء وروح التسامح، وكأن الذين بنوا احلضارة يف )احلجاز(، من دون أية إشارة إجيابية حلضارهتم اليت متيزت 

األندلس وأشاعوا النور يف إسبانيا وجوارها ليسوا عربًا وال مسلمني، إهنم عند سريفانتس سحرة خمتالون، ففي 
الفصل السابع عشر من القسم األول يعتقد دون كيخوته "أن كنز مجال هذه الفتاة يقوم على حراسته عريب 

  1."مسحور
ما مت التطرق إليه يعد عينة من اآلداب اليت شكلت موضوعاهتا صورة اإلسالم واملسلمني وحموراً فإن وهكذا 

لتمثالهتا بسلبياهتا وإجيابياهتا لدى الغرب، من خالل عدة أجناس أدبية كالشعر والقصة والرواية. وتعد املصادر 
 يل التصور الغريب عن اإلسالم واملسلمني:التالية املصادر الرئيسة اليت أسهمت بشكل فاعل يف تشك

يعد االستشراق من أهم املصادر اليت أسست لصورة اإلسالم واملسلمني لدى الغرب االستشراق:  .3.  1.1 
وسنحاول يف هذه اجلزئية الوقوف على تعريف االستشراق وأهم دوافعه وأهدافه ووسائله، مث نستعرض تصنيفات 

 املستشرقني.
إن كلمة االستشراق مشتقة من مادة "شرق" يقال َشَرَق، َيْشُرُق، شروقاً  االستشراق لغة: عريفت .1. 3. 1.  1

َشَرَقِت الشمس أي طلعت، واسم املوضع املشرق، والتَّْشرِيُق: األخذ يف ناحية املشرق، وشرقوا ذهبوا إىل املشرق أو 
 2أتوا املشرق.

ستشراق ليس له مفهوم حمدد متفق عليه فهناك من يطلقه إن مصطلح االاالستشراق اصطالحا :  .2. 3. 1.  1
على "كل من يقوم بدراسة الشرق حىت وإن كان ليس من املتخصصني يف الدراسات اإلسالمية، ولكنهم بصفتهم 
يعنون باملسائل والقضايا الشرقية دون أن يكونوا هم من هذه األصقاع"، ومنهم من ينظر إليه على "أنه تلك 

دراسات اإلسالمية واملشرقية اليت يعاجلها املستشرقون مبناهج وطرق علمية كتلك اليت يتبعها الغربيون املوضوعات وال
وهناك من يرى "بأن االستشراق دراسة كل شيء عن الشرق، لغاته القدمية، وهلجاته احلديثة  3يف دراساهتم".

من الناس واحليوان والنبات واملناخ والرتبة  وتارخيه وأساطريه وطباعه، وعاداته وأديانه، ومعادنه وكل ما يتصل به

                                                           
1

 .96 ، ص:2011، 11، جامعة مستغامن، العدد مجلة حوليات التراث، "صورة العرب واملسلمني يف رواية دون كيخوته"وفاء سامي االستانبويل:  -
  .303، ص: 1988، بريوت، ، اجمللد الثالث، دار اجليللسان العربابن منظور:  -2
 ،2012، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلسالم في مواجهة الغزو الفكري االستشراقي والتبشيري حممد حسن مهدي خبيت: -3

  .33 ص:
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، يف حني يرى آخرون "أن االستشراق خطاب أو إنشاء، لكنه 1)...( وعوامل الفرقة" ومكونات الشخصية
خطاب ال يعكس حقائق أو وقائع، بل يصور متثالت أو ألوانًا من التمثيل، حيث ختتفي القوة واملؤسسة 

و إعادة إنتاج له على صعيد التصور والتمثيل مما جيعل من االستشراق واملصلحة، إنه خلق جديد لألخر، أ
  2)موضوع معرفة( بينما يضل موضوعه الذي هو )الشرق( موضوع واقع ال تربطه به صلة تطابق أو انعكاس".

ويعرف مازن مطبقاين االستشراق بأنه "كل ما يصدر عن الغربيني من أوروبيني شرقيني وغربيني، مبا يف 
لسوفييت واألمريكيون من دراسات أكادميية جامعية تتناول قضايا اإلسالم واملسلمني يف العقيدة، ويف ذلك ا

الشريعة، ويف االجتماع، ويف السياسة، أو الفكر، أو الفن، كما يلحق باالستشراق كل ما تبثه وسائل اإلعالم 
الم سينمائية أو رسوم متحركة، أو قنوات فضائية الغربية سواء بلغاهتم أو باللغة العربية من إذاعات أو تلفاز أو أف

أو ما تنشره صحفهم من كتابات تتناول املسلمني وقضاياهم، كما أن من االستشراق ما خيفى علينا مما يقرره 
. وهذا التعريف الذي قدمه مازن مطبقاين 3الباحثون والسياسيون الغربيون يف ندواهتم ومؤمتراهتم العلنية أو السرية"

واسع يتعدى املعىن االصطالحي الذي قدمته التعاريف السابقة حبيث يشمل تقريبًا كل اجلوانب واجملاالت  تعريف
والوسائل احلديثة اليت ختدم االستشراق املعلنة منها واملسترتة، أما "املستشرق فهو عامل متمكن من املعارف اخلاصة 

  4بالشرق ولغاته وآدابه".
 أن خنرج بالنقاط التالية: وبعد عرض هذه التعاريف ميكن 

سالمية أو املهتمني بقضايا أن االستشراق يدل على دراسة الشرق سواء من قبل املتخصصني يف الدراسات اإل -
 الشرق.

َعاجلََة من قبل املستشرقني باستخدام مناهج  -
ُ
االستشراق يقصد به املوضوعات اليت تتناول الشرق وختتص به، وامل

 عن أهدافهم وغاياهتم. وطرق علمية بغض النظر
 االستشراق خطاب لكنه ال يعكس حقائق واقعية بل متُثْل وإعادة إنتاج موضوعات ال تطابق ذلك الواقع.   -

إن حتديد مفهوم لالستشراق من الصعوبة مبا كان ومع ذلك ميكن القول: "أن االستشراق يدرس كل ماله 
ه، ومعتقداته وأساطريه". أما املستشرق فهو" كل عامل غريب يشتغل صلة بالشرق، تارخيه، آدابه، لغاته، عاداته، فنون

 بدراسة الشرق أقصاه ووسطه وأدناه يف لغاته وعلومه وآدابه ومعتقداته وسائر مناحيه".
 
 

                                                           

.9، مكتبة وهبة، القاهرة، )د، س، ن(، ص: المستشرقين السيرة النبوية وأوهامعبد املتعال حممد اجلربي:  - 1  
.12، ص: 1995، العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، االستشراق اإلسرائيلي في المصادر العبريةحممد جالء إدريس:  - 2  

 بن عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة حبث مقدم لنيل جائزة نايف، (عرض ونقد) اإلسالم في المناهج الغربية المعاصرةحممد وقيع اهلل أمحد:  -3
  .44، ص: 2006ه، )د، م، ن(،  1427النبوية لعام 

 . 12، ص: 2004، دار األمل للنشر والتوزيع، األردن، المستشرقون والقرآن الكريمحممد أمني حسن حممد بين عامر:  -4
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 لالستشراق دوافع عديدة نذكر أمهها:دوافع االستشراق:  .3. 3. 1. 1
صليبية لتحطيم عقيدة املسلمني وفكرهم والعمل على جاء االستشراق كبديل عن احلروب الالدافع الديني: أ. 

وغلبة املسلمني باستخدام القوة ألن  الغرب املسيحي أنه ال طريق للنصربعد أن أدرك  نشر عقيدة النصارى،
املسلمني ال حمالة سوف يدافعون عن دينهم وعقيدهتم مبا أوتوا من قوة، وما قصده املستشرقون من هذا الدافع 

ألشخاص من عقائد أخرى إىل العقيدة اإلسالمية، مث حتول هذا الدافع إىل حماولة تشكيك املسلمني عرقلة حتول ا
يف دينهم من خالل العمل على زعزعة القيم اإلسالمية يف نفوس املسلمني وأبناءهم وحماولة غرس قيم احلضارة 

على الغرب قبل أن يصبحوا "كان املسلمون خطرًا  Maxime Rodinson" مكسيم رودنسون"يقول  1.الغربية
مشكلة، كما كانوا يف نفس الوقت عامل اهتزاز شديد يف بيان الوحدة الروحية للغرب، وأمنوذجًا حضاريًا جيتاز 

عرب  -ويف مواجهة تقدم هذا األمنوذج –بتفوقه وحبركته اإلبداعية املتسارعة وقدرته على االنفتاح واالستيعاب إذ أنه 
م باالندهاش أمام اإلسالم وبدا ذلك هلم وكأنه خطر على املسيحية"، لقد أدى فشل مثقفو الغرب عن شعور عا

الصليبني يف السيطرة على العامل اإلسالمي وشعورهم بالنقص إزاء اإلسالم وحضارته الزاهرة إىل أن يبحث 
وربية يف هذا وكان من أهم إجراءات الكنيسة األ ،األوربيون عن بديل حيقق هلم أهدافهم دون مواجهات عسكرية

  2الصدد أن عملت على تشويه صورة اإلسالم.
 بل حمضاً، علمياً  عمالً  يكن مل االستشراق فقال: "إن صراحة التبشريي بالدافع "فوك يوهان" اعرتف وقد

 ةحرك ليس لإلجنيل، فاالستشراق عربية برتاجم املسلمني بني بالنصرانية والتبشري اإلسالم على الرد هو منه املراد إن
 وجودها استمرار على اإلسالم خبطورة الكنيسة شعرت عندما" :بقوله عرييب ياسني حممد يؤكده ما وهو "،علمية
 هذا حبقيقة اإلملام بعد إال تتم ال اإلسالم حماربة أن الرومانية للكنيسة اتضحت وقد ملناهضته، العدة تعد قامت
 للفلك الدارسني اإلنكليز يد أحد على الرتمجة هذه متت وقد الالتينية، للغة القرآن ترمجة إىل فلجأت الدين،
 ودقة النص فهم يف العرب بأحد مستعينان "داملت هريمان" زميله مع بالتعاون "كتننزس روبرت" وهو أال العريب،

 نو ر املفك يؤكد عليه بناءً  "،مباشرة غري أو مباشرة بطرق هذا يومنا إىل القرآن معاين ترمجة استمرت الرتمجة. وهكذا

                                                           

.                . 32، 31ص ص: ، مرجع سابق ،حممد أمني حسن حممد بين عامر - 1  
مث قضى سبع سنوات يف الشرق األوسط أستاذًا مث  ،وأمت دراسته فيها 1915مكسيم رودنسون مستشرق وعامل اجتماع فرنسي ولد يف باريس عام  -*

ليت كان يديرها ا -باإلضافة إىل جملة الشرق األوسط -موظفًا يف مصلحة اآلثار يف بريوت، وهو أحد املناضلني التقدميني املعادين لالستعمار، وله
د زار القاهرة دراسات عديدة عن الشرق املعاصر والتاريخ الثقايف والبشري للعامل اإلسالمي والتاريخ اإلفريقي وعلم االجتماع واللغات السامية، كان ق

، دار الستشراق والدراسات اإلسالميةاني، أنظر: عبد القهار داود عبد اهلل العايل: ينيواشرتك يف الندوة العاملية الحتاد الطالب الفلسط 1964عام 
  .109، ص: 2001الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

.26-24، ص ص: مرجع سابقحممد جالء الدين إدريس،   - 2  
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 النبوي واحلديث القرآن برتمجة بدأها اإلسالم مفاهيم من واسعة حصيلة إجياد يف يكمن االستشراق عمل أن على
 1عنه. النصارى وإبعاد وتشويهه حملاربته قرب عن اإلسالم معرفة ذلك من وغايته ؛ةاملعروف الكتب وبعض

ي املستشرقني إليقاف حتول األفراد لقد شكل الدافع الديين أحد أسباب وأوجه االستشراق من خالل سع
شكل خطراً على املسيحية اليت ذلك أن اإلسالم  ؛إىل الديانة اإلسالمية وحماولة غرس قيم احلضارة والثقافة الغربية

كما عملت الكنيسة على مناهضته من خالل تدارسه واالملام بعلومه وترمجة   ،بدأت يف االحنسار يف مقابل توسعه
املستشرقون إىل ذلك لتحقيق أهدافهم من خالل الدافع الديين وبأقل اخلسائر، وهو ما وقفنا  القرآن، وقد اجته

 عليه من خالل اعرتافات العديد من املستشرقني ومنهم عميدهم مكسيم رودنسون. 
عوا بل س عندما فشل أعداء اإلسالم يف حروهبم الصليبية مل ييأسوا ومل يركنوا للراحة، الدافع االستعماري:ب.  

استيالئهم على بالد املسلمني إثر احلرب العاملية األوىل بدأوا  ، وبعدالستعمار املسلمني فكريًا وسياسيًا واقتصادياً 
يشجعون الدراسات االستشراقية لفهم أوضاع املسلمني يف البالد اليت استعمروها حىت يتمكنوا من إضعاف روح 

التشكيك يف تراث  يفهم، ولعل أهم الوسائل اليت اعتمدوها هاملقاومة لديهم والعمل على بث الفرقة بني صفو 
املسلمني وحضارهتم وقيمهم وعاداهتم، وعملوا على تفكيك وحدة املسلمني من خالل بث الفرقة واحلساسية 

 وأحد املقوماتالدينية والطائفية، وأخطر هدف سعوا إليه هو القضاء على اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن 
حيث تعرضت هذه اللغة إىل التضييق عليها وتوجيه الدراسات العليا يف كثري من  ،2سية للوحدة العربيةاألسا

 3.اجلامعات العربية والغربية من دراسة العربية الفصحى إىل دراسة العامية
خالل الدراسات االستشراقية أمكن  فمنوهكذا فإن الدافع االستعماري ال يقل أمهية عن الدافع الديين 

ليمكنهم من تشتيت صفوهم  ؛للمستشرقني الوقوف على أوضاع املسلمني يف البالد العربية واإلسالمية املستعمرة
وزرع الفرقة والشقاق بينهم وإثارة النعرات القبلية والطائفية والعرقية، وهكذا تسىن هلم إضعاف مقاومتهم للمستعمر 

 لتحقيق مآرهبم وخمططاهتم وأهدافهم املسطرة.
يتمثل بأطماع الغرب بثروات املسلمني واالستيالء على األسواق التجارية وإبقاء افع االقتصادي: الد ج.

"من الدوافع اليت حرضت كثرياً  "عبد الرمحان امليداين"، يقول األستاذ 4املسلمني متخلفني مستهلكني ال منتجني
مية غزوًا اقتصاديًا واهلدف: االستيالء على على الدراسات االستشراقية رغبتهم يف غزو البالد اإلسال من الغربيني

األسواق التجارية واملؤسسات املالية والثروات األرضية، واستغالل املوارد الطبيعية واحلصول عليها بأخبس األمثان 
                                                           

 1- Musa Yusuf Ali, et al: "The Religious Objective of Orientalism in Studying Islamic Literature According to 

Muhammad al-Bahi and Muhammad Yasin Arab" , International Journal of Islamic Thought,Vol. 1: (June) 

2012, p 98.  
، املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس، اجلماهريية اإلسالم وموقف بعض المستشرقين منها ظاهرة انتشارحممد فتح اهلل الزيادي:  -2

  .82، ص: 1983لشعبية االشرتاكية، العربية الليبية ا
، دار النفائس للنشر والطباعة (ومجعهالقرآن الكريم في دراسات المستشرقين )دراسة في تاريخ القرآن: نزوله وتدوينه مشتاق بشري الغزايل:  -3

  .43، 42، ص ص: 2008والتوزيع، دمشق، سوريا، 
  .306، ص: 2009، دار املأمون للنشر والتوزيع، األردن، كر الغربيالفكر اإلسالمي في مواجهة الففؤاد حمسن الراوي:  -4



الغرب في والمسلمين إلسالما صورة  الفصل الثاني 
 

64 
 

وإماتة الصناعة احمللية القدمية، لتكون بالد املسلمني بالد استهالك ملا تصدره املصانع الغربية"، ولقد خدم 
 1شراق الناحية االقتصادية خدمة عظيمة، وساعد على إحياء النهضة الصناعية يف أوروبا.االست

والعربية لطاملا  البالد اإلسالميةوال يكتمل االستشراق دون أهداف اقتصادية رمى إليها املستشرقون ف
فهذه أهم البالد الغربية  فالثروات اليت حتتويها قلما جتد نظريًا هلا يف ؛شكلت مطمعًا للغزاة وعلى مدار التاريخ

الدوافع االقتصادية لالستشراق ناهيك عن استغالل األسواق العربية واإلسالمية لتصدير منتجاهتا واليت شكلت 
األمثان ليعاد إليها مصنعًا وبأغلى األسعار، ويف الوقت احلايل ما  مادهتا األولية ما تزخر به هذه الدول وبأخبس

نسيات من هنب للمقدرات خلري دليل على ذلك فجل هذه الدوافع أسهمت يف هنضة تفعله الشركات املتعددة اجل
 . اضرأوروبا منذ زمن بعيد وإىل الوقت احل

دخل املستشرقون ميدان تاريخ العرب واإلسالم منذ اللحظة اليت اجتهت فيها ميوهلم إىل  الدافع العلمي:د. 
     استحالت حركة االستشراق إىل أغراض علمية بعد ذلك الكتابة عن الشرق ألغراض غري علمية أول األمر، مث

وإذا كان الغربيون قد غزوا بالد العرب واإلسالم تلك الغزوات السياسية والعسكرية واالستعمارية اليت نعرفها واليت 
البحث ا تاريخ العرب واإلسالم فأخذوا يقلبون وجوه و فإن املستشرقني منهم قد غز  ؛أذن اهلل لنا أن نتحرر منها

  2فيه، وألفوا  فيه كثرياً من الكتب.
 الدينية واالقتصادية والعلمية والثقافية إذ لقد تعددت دوافع االستشراق وتنوعت لتشمل جل اجملاالت تقريباً 

وإمنا مشل ميادين عدة حىت تؤيت جهودهم أكلها وحتقق نتائج باهرة  ،مل يتم الرتكيز يف ذلك على ميدان واحد
 . وبأقل التكاليف

 هدف االستشراق إىل حتقيق ما يلي:أهداف االستشراق:  .4. 3. 1. 1
حيث عملوا على تشويه صورته يف  ؛الغربيني له بناء احلواجز الثقافية والنفسية بني اإلسالم والغرب ملنع اعتناق -

رفني وإرهابيني أعينهم بوصفه دين متطرف وغري صاحل للحياة، كما عمدوا إىل ختويفهم باملسلمني باعتبارهم متط
مما أدى إىل حجب ومل يقفوا عند هذا احلد بل عمدوا إىل إسكات األصوات املنصفة لإلسالم وتعميق الكراهية 

 3اإلسالم عن أوروبا.
د قد أوحي إليه حمم هلي فجمهور املستشرقني ينكرون أن يكونالتشكيك بصحة رسالة النيب )ص( ومصدرها اإل -

صحاب النيب )ص( وخباصة السيدة عائشة أم أاليت كان يراها تفسري مظاهر الوحي  حيث اختلفوا يفمن عند اهلل 
 4املؤمنني رضي اهلل عنها.

                                                           
  .97، دار اجليل، بريوت، )د، س، ن(، ص: اإلسالم والمسلمون بين أحقاد التبشير وظالل االستشراقعبد الرمحان عمرية:  -1

.82، ص: 1988مصر، ، اهليئة العامة املصرية للكتاب، المستشرقون والتاريخ اإلسالميعلي حسىن اخلربوطلي:  - 2  
، مركز احلكمة، قطر، دراسة معاصرة ألبرز التيارات المناوئة لإلسالم()الثقافة اإلسالمية في مواجهة التحديات عدنان حممد زرزور وآخرون:  -3

  .122)د، س، ن(، ص: 
.53، ص: 2003، دار احلبيب، الرياض، الهجمة التنصيرية على البالد اإلسالميةحممد بن ناصر الشثري:  - 4  
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وقرار إنشاء كرسي اللغة العربية يف  م1312التبشري وتنصري املسلمني، وقد كان قرار جممع فيينا الكنسي يف  -
 1911عام  The Muslim Wolrdامل اإلسالمي جامعة كمربدج بعد ذلك بأكثر من ثالثة قرون، وتأسيس جملة الع

رئيس املبشرين يف الشرق األوسط، كانت هذه بعض الشواهد  Samuel Zweme" صمويل زومير"عن طريق 
 1الظاهرة يف اجتاه خدمة اهلدف الديين والعمل من أجله يف حميط االستشراق.

مي مما أدى إىل إضعاف ثقة املسلمني يف دينهم تشويه صورة اإلسالم يف أذهان الفئة املثقفة يف العامل اإلسال -
وتراثهم وحضارة أمتهم، ولتحقيق هذا اهلدف عرض املستشرقون اإلسالم عرضًا مشوهاً، وأبرزوا النقاط السوداء 
فقط يف تاريخ وتراث هذه األمة وأغفلوا حقائق اإلسالم فشككوا يف عقيدته ومثله العليا؛ مما جيعل املسلم يفقد 

أصوله ويتنكر هلويته مث يبحث له عن هوية أخرى وهم هبذا ميهدون لتحويل ضعاف النفوس إىل أتباع أو الثقة يف 
   2مالحدة.

حيث زعموا أنه مستمد من الرتاث اإلغريقي، إضافة إىل تشكيك  التشكيك بقيمة الفقه اإلسالمي الذاتية -
  3هو مستوحى من الفلسفة اإلغريقية.املسلمني يف قيمة تراثهم احلضاري، كما أن ما لديهم من حضارة 

التشكيك يف قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي، لتظل األمة العربية املسلمة عالة على مصطلحات  -
  4الغربيني.

إحياء القوميات اليت كانت هلم قبل اإلسالم وإثارة  من خاللإضعاف روح اإلخاء اإلسالمي بني املسلمني  -
 5 ملنع مل مشلهم وتوحيد كلمتهم. شعوهبم بني النعرات

                                                           
-  وكان ترتيبه يف أسرته الثاين عشر من مخسة عشر، وعائلته من أصول فرنسية، وقد هاجرت إىل م1867-4-12ولد صمويل مارينوس زومري يف ،

ي، وتعلم األملانية ، بدأ زومير تعليمه منذ الصغر فتعلم اللغتني اهلندية واإلجنليزية وعمره مخس سنوات، ودرس يف املدرسة يف ملواك1685هولندا عام 
      ىل املدرسة يف إفتكلم ثالث لغات يف صغره، ما سهل عليه تعلم اللغات األخرى فيما بعد، درس صمويل يف املدرسة احلكومية يف نيويورك، مث انتقل 

ية وكلية هوب، وكان عمره آنذاك  اثين دخل املدرسة اإلعدادية التابعة ألكادمي 1879عندما انتقلت عائلته إىل هناك، ويف خريف  1876ميتشتاجن عام 
، دخل الكلية املعروفة باسم كلية هوب وهي كلية فيها منهج التعليم التقليدي ُتدّرس 1883عشر عاماً، وعندما أصبح عمره ستة عشر عاماً أي يف عام 

س العلوم األخرى من مثل الفلسفة والعلوم املتصلة هبا والرياضيات فيه جمموعة من اللغات تضم الالتينية، اليونانية، األملانية والفرنسية، باإلضافة إىل تدري
وهو املكان الذي رغب والده يف الذهاب إليه، ويف عام ،  New Brunswickوالكيمياء وغريها، بعد خترجه التحق زومري باملعهد العايل يف نيوبرونسوك 

، فدرس بعض الكتب اخلاصة ودلياًل إرشادياً لتأهيله، فأوجدت هذه الدراسة درس صمويل زومير الطب من خالل دروس خاصة لتأهيله للتنصري 1887
بأنه من كبار املنصرين األمريكيني الذين يرحتلون يف كثري من البالد اإلسالمية، وأنه يتظاهر بالطيبة ولكنه  الفرصة له لفتح إجنيلية يف اجلزيرة، وصف زومير
على تشكيك املسلمني يف دينهم مث دعوهتم إىل الديانة النصرانية، اشتهر أيضا بأنه درس اإلسالم سنني  يف حقيقة األمر كان داهية ومتعصباً، ويعمل

، صمويل زويمر حياته وجهوده التنصيريةطويلة بعد أن عاش سنني أطول بني الشعوب اإلسالمية. أنظر: ناصر بن ابراهيم بن عبد اهلل آل تومي: 
 .32 -21ص: ص ، 2017لسعودية، العبيكان للنشر، اململكة العربية ا

   .75، ص: 1997، دار املعارف، القاهرة، مصر، : االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريحممود محدي زقزوق -1
.123، 122، ص ص: مرجع سابقعدنان حممد زرزور وآخرون،  - 2  
.80، ص: مرجع سابقحممد حسن مهدي خبيت،  - 3  
. 139، ص: 2008، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الم التربوي ودوره في التربية والتعليماإلعأمحد امساعيل أمحد:  - 4  

  .48، 47، ص ص: 1998ره، دار احلبيب، الرياض، : التنصير في البالد اإلسالمية أهدافه ميادينه، أثاحممد بن ناصر الشرتي -5
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أن يتعرَّفونا فتكون معرفتهم بنا صورة ينقلوها إىل بلداهنم وشعوهبم تلك الصورة اليت تشكل جمموعة من املعرفة  -
إذ شكلت هذه املعرفة إرث عظيم نادرًا ما جيدوه عند غرينا، حيث كان  احلضارية والنفسية والتارخيية والثقافية،

املسلمون يعيشون عاملًا متحضراً بينما كانت الشعوب األخرى تغط يف نوم عميق وجهل كبري، ومتثل هذا العرب و 
عن أعظم إجنازات وإسهامات العرب واملسلمني يف  مؤلفات وخمطوطات فيها كل ما يريدون معرفتهيف اإلرث 

 1احلضارة اإلنسانية يف تلك احلقبة.
 تمد االستشراق وسائل عدة من أمهها:لقد اع وسائل االستشراق: .5. 3. 1. 1
سانية كاملستشفيات واجلمعيات تبدو يف ظاهرها إنإرساليات التبشري إىل العامل اإلسالمي لتزاول أعمااًل  -

لتزويدها اخلرباء املستشرقني بواملدارس واملالجئ ودور الضيافة كجمعيات الشبان املسيحية وأشباهها، وإمدادها 
 ل.خبربهتم يف هذا اجملا

عقد املؤمترات وإصدار اجملالت اخلاصة ببحوثهم عن اإلسالم وتارخيه ونظمه وبالده وشعوبه، وما زالوا يعقدون  -
حىت اآلن، وتقوم على تنظيم هذه املؤمترات وإصدار هذه اجملالت مجعيات استشراقية 1783هذه املؤمترات منذ عام 

ما يربو عن ثالمثائة جملة كلها خاصة باالستشراق، وأخطر  وروبية، فقد أصدر املستشرقونمن البلدان األ يف عدد
باسم العامل اإلسالمي وطابعها طابع  وتسمتْ  "صمويل زومري"اجملالت اجمللة اليت أنشأها املستشرق واملبشر 

 2استشراقي تنصريي سافر.
والشرقية مظهرين عليها  قام املستشرقون بتأليف الكتب يف مجيع العلوم العربية واإلسالميةحيث تأليف الكتب:  -

وإن كانت هذه الكتب مل ختل من حتريف ومسوم مدسوسة وقد عمدوا يف ذلك إىل عدم إثارة طابع العلم املتجرد، 
 شكوك القارئ حىت ال تضعف ثقته هبم.

ومن أخطر  ،إصدار املوسوعات العلمية عن الشرق وعلومهاملستشرقون ب لقد عىن إصدار الموسوعات العلمية: -
وقد كتبت بأقالم مستشرقني كبار  املوسوعات )دائرة املعارف اإلسالمية( واليت صدرت بعدة لغات عاملية، هذه

تطفح بالعداوة لإلسالم حيث ُنشرت فيها أباطيل عن اإلسالم واحتوت تزييف وقلب للحقائق وتعصب لإلسالم 
، وهناك موسوعات ني من أبناء املسلمنيواملسلمني، ومما يؤسف أهنا مرجع لكثري من العلماء واملفكرين واملثقف

وموسوعة معارف العلوم االجتماعية، ودائرة املعارف  عامة كاملوسوعة الفرنسية )الروس(، واملوسوعة الربيطانية،
 3)الدين واألخالق( وغريها كثري.

                                                           
  .22، ص: 2010، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الدراسات اإلسالمية االستشراق ومناهجه فيسعدون الساموك:  -1

.84، 83، ص ص: مرجع سابقحممد حسن مهدي خبيت،  - 2  
.51-49، ص ص ، مرجع سابقعمر بن ابراهيم رضوان - 3  
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جبامعاهتم وتشرَّبوا  درسواتعلموا على أيديهم و استخدام تالميذ املستشرقني واملبشرين )عمالء االستعمار( الذين  -
سياسة املستعمر بقصد أو بغري قصد منهم  ويطبقون -بلداهنمأصبحوا قادة الفكر والسياسة يف  والذينمببادئهم 

  1.أنفسهم توجيهات املستشرقني واملبشرينبو 
ية من معهد خاص للدراسات الشرقال ختلو جامعة أوروبية أو أمريكية  من الواضح أن أيالتدريس الجامعي:  -

وتقوم هذه املعاهد مبهمة التدريس يف أقسام وبعض اجلامعات حتتوي على أكثر من معهد، سالمية والعربية، أو اإل
املاجستري والدكتوراه ممن سيواصلون يف اجملال األكادميي االستشراقي، أو من غريه من جماالت السلك الدبلوماسي 

 2مراكز البحوث املهتمة بالشرق أو غريها.أو االلتحاق يف األقسام الشرقية بدور الكتب، ويف 
 هناك تصنيفات ثالث للمستشرقني وتتمثل فيما يلي:تصنيف المستشرقين:  .6. 3. 1. 1

العلوم اإلسالمية وتبنوا موضوع الشرقيات هناك العديد من املستشرقني الذين درسوا المستشرقون المنصفون: أ. 
؛ بل لرغبتهم وشغفهم بالعلم وبذلوا جهوداً  ة واقتصادية أو دينيةعوامل سياسيأية تأثري  من دونواإلسالميات 

كبرية يف ذلك، فمن اجملحف عدم إنصافهم والثناء عليهم وعلى اجملهودات اليت بذلوها إذ بفضلهم برزت الكثري 
لوثائق من العلوم واملعارف إىل الواجهة ووجدت طريقها إىل النشر، كما أن هناك العديد من املصادر العلمية وا

وأي مسلم منصف يستطيع أن يزعم أن  ،3التارخيية اليت برزت إىل الوجود وصدرت ألول مرة بفضل جهودهم
ويزعم  )...(يف كتابه )األبطال( " )ص(كان )صليبيًا متعصباً( وهو يقول عن سيدنا حممد   "توماس كاراليل"

ال الشهرة الشخصية، ومفاخرة اجلاه والسلطان،  املتعصبون من النصارى امللحدون أن حممدًا مل يكن يريد بقيامه إ
وخرياً وحنانًا وبراً  كال وأميَّ اهلل، لقد كان يف فؤاد هذا الرجل الكبري ابن القفار الفلوات العظيم النفس اململوء رمحةً 

أفكار غري الطمع الدنيوي، ونوايا خالف طلب السلطة واجلاه )...( لقد كان زاهداً ( ...) وحكمة وحجى
لقد أخرج اهلل العرب باإلسالم من الظلمات إىل  (،...) شفًا يف مسكنه ومأكله ومشربه وسائر أموره وأحوالهمتق

 النور، وأحيا به من العرب أمة هامدة وأرضاً مواتاً". 
يف السرية والسنة  "دينه"وأخر مثل  "دير منجم"واملسلم املنصف ال يستطيع أن ينكر جهود مستشرق مثل 

وخاصة كتابه املشهور )الدعوة إىل اإلسالم(، بل من هؤالء املستشرقني من قام بأعمال علمية  "ولدتوماس أن"أو 
فقد كتبا جمموعة )علوم القرآن( ودونا  "؛بريستل"و "برحشرتاسر "دينية مل يقم مبثلها مسلم كاملستشرقني األملانيني 

مث نشرا يف  ،ع بيان قراءاهتا ومتعدد تفاسريهافيها آية يف كل لوح خاص حيوي متنوع الرسم يف خمتلف املصاحف م

                                                           
       .30، ص: ، مرجع سابقعبد القهار داود عبد اهلل العايل -1
  .126، ص: مرجع سابقرون، عدنان حممد زرزور وآخ -2
-7، ندوة القرآن الكرمي يف الدراسات االستشراقية أهداف الترجمات االستشراقية لمعاني القرآن الكريم ودوافعهاحممد أشرف علي املليباري:  -3
 .27، 26(، اململكة العربية السعودية، ص ص: م9/11/2006
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موضوعها مثانية كتب من األمهات ألشهر علماء اإلسالم بعد مضاهاة بعضها ببعض وحتقيقها وفهرستها وترمجة 
 1أجزاء منها إىل األملانية.

أقوال وآراء عن شخصية الرسول )ص( تستحق الذكر فيقول ما نص  "Buryأدورد بيوري "وللمستشرق 
ته "ولد حممد بن عبد اهلل النيب العريب وخامتة النبيني الذي جاء يبشر العرب والناس أمجعني بدين جديد ويدعو ترمج

توماس  "ويف االجتاه نفسه أضاف  ،إىل اهلل الواحد األحد، وليتمَّ الوحي الذي نزل من قبل على اليهود والنصارى"
قاها من مؤلفات السرية النبوية دون أن يشكََّك هبا فيقول: يف كتابه )األبطال( معلومات تفيد بأنه است "كارليل

سالم "لقد أصبح من العار على أي فرد متمدن من أبناء العصر أن يصغي إىل تلك االهتامات اليت وجهت إىل اإل
ل العظيم وواجبنا حماربة ما يشاع من أمثال هذه األقوال السخيفة املخجلة، فإن الرسالة اليت أّداها الرسو  ،وإىل نبيه

 2ما زالت السراج املنري لنحو أربعة مئة مليون من البشر".
وتتمثل هذه الفئة يف املستشرقني الذين دفعهم حقدهم على اإلسالم واملسلمني  المستشرقون المجحفون:ب. 

ن والرغبة يف حماربته االطالع والبحث عن السلبيات املوجودة فيه حسب زعمهم وتقدميها للمستشرقني واملبشري
ليجادلوا هبا املسلمني يف بالدهم، أو يف البالد األخرى اليت يسكنها املسلمون واملسيحيون بغية صدهم عن 

إذ أن كل ما كتبوه ابتعدوا فيه عن املنهج العلمي وتأثروا يف كتابته مبا بثته الكنسية فيهم من  ؛الدخول يف اإلسالم
فمن املستشرقني الذين عمدوا قصداً وتعصباً إىل  ،3واإلخالصأفكار عن اإلسالم وهبذا يندر يف كتابتهم اإلنصاف 

" حيث زعم أن ما 1921-1850تشويه احلضارة والرتاث والدين اليهودي اجملري "أعناطيوس أجنتس جولد تسهري 
تكن  نسب من أقوال على لسان الرسول )ص( هي من صنع القرون الثالثة األوىل للهجرة وأن أحكام الشريعة مل

سالمية كان الصقاً بكبار سالم، وأن اجلهل هبا وبتاريخ الوقائع اإلجلمهور املسلمني يف الصدر األول من اإلمعروفة 
احليوان "ئمة، وهذا ليس غريبًا ألنه حشد روايات ساقطة وافرتاءات متهافتة اعتمدت على ما نقله كتاب األ

ناً علمياً وثابتاً، وأخذ برواية ضعيفة ال يتمالك ، الذي أعرض عن كل ما دوَِّن عن تاريخ أيب حذيفة تدوي"للدمريي
 4طالب العلم املبتدئ يف الدراسة من الضحك لسماعها.

وهم املستشرقون الذين وقعوا يف اخلطأ والزلل وأساءوا إىل تارخينا مستشرقون مجحفون بدون قصد: ج. 
خف من فئة املستشرقني اجملحفني أ اإلسالمي وحضارتنا العربية، ولكن بدون قصد وعمد وإن كنا حكمنا عليهم
وميكن أن نعد املستشرق األملاين  5.بقصد والذين تعمدوا اإلساءة يف كل ما كتبوه عن اإلسالم والتاريخ اإلسالمي

                                                           
 .18، 17، ص ص: 1991، 116، رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، العدد ب المسلمآثار التبشير واالستشراق على الشباجابر قميحة:  -1
، 2013، املركز األكادميي لألحباث، بريوت، لبنان، االستشراق في التاريخ )اإلشكاليات، الدوافع، التوجهات، االهتمامات(عبد اجلبار ناجي:  -2

 . 265، 264ص ص: 
.97ص:  ،مرجع سابقحممد حسن مهدي خبيت،  - 3  
. 147، 146، ص ص: 1997، املكتب اإلسالمي، بريوت، االستشراق في الميزانمنذر معاليقي:  - 4  
.114، ص: مرجع سابقعلي حسىن اخلربوطلي،  - 5  
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الذي حاز لقب شيخ املستشرقني ونال التقدير واالحرتام لذكائه الثاقب ورؤيته  "1930-1836ثيودور نولدكه "
أحد الذين أساءوا عفوًا إىل العرب واإلسالم، وأحد الذين أتوا بآراء عن الشعر اجلاهلي الواضحة وذاكرته النافذة 

حكام، عماً أنه أبدع يف كل حقل طرقه والقرآن الكرمي، فيها افرتاضات خاطئة، ومنطلقات غري دقيقة يف إطالق األ
  .حلقول املختلفةفأجنز كلغوي وباحث ومرتجم وحنوي وناقد مقداراً ضخماً من العمل املثمر يف ا

وقد أكدت الوقائع التارخيية أن نولدكه وأمثاله من املستشرقني املنصفني ال يستطيعون أن يعطوا حكماً على 
للنقاد العرب، بسبب التمايز الثقايف والتباين اجملتمعي، واحلاجة إىل معرفة تامة بدقائق  الشعر العريب ويكونون بديالً 
وبالتايل ال جيوز  ،كتابة الشعرية اليت نشك يف قدرة أي أجنيب مستشرق أن يكتسبهااللغة العربية وإىل أساليب ال

منطقيًا أن نعول كثريًا على تصورات نولدكه وآرائه النقدية حول القصيدة العربية يف اجلاهلية اليت اعتربها غري 
تقادم الزمن )...(  مفهومة املعامل، وغامضة األصول، واليت اختلفت حسب رأيه عن صورهتا األصلية بسبب

ولذلك نراه يعلن أن التزييف الفعلي انطلق من الشعراء املتأخرين لينالوا احلضوة والقبول، والذين انتحلوا قصائد  
كاملة أو أبيات حمددة من أجل الوعظ أو الفخر بالقبيلة وذمها، يذكر نولدكه املعلقات فيعترب قصائدها املعلقة 

وغري ذلك من االفرتاضات  ،خرافة، وأن خربها مشكوك فيه، والشواهد عليها رديئةعلى الكعبة واملكتوبة بالذهب 
 1اخلاطئة واملنطلقات واألحكام غري الدقيقة.

وعليه فإن املستشرقني كباقي العلماء واملفكرين واملثقفني الغربيني الذين تناولوا اإلسالم يف كتاباهتم فمنهم 
كما هي دون حتريف أو تزييف ونيتهم يف ذلك خالصة بناًء على   من أنصف وعمل على نقل احلقائق والوقائع

رغبتهم وشغفهم للعلم، وهناك مستشرقون دفعهم حقدهم على اإلسالم واملسلمني إىل حماربته وتشويهه حيث 
انربت أقالمهم لكتابة أباطيل وأراجيف ال متت هلم بصلة، وهناك الفئة األخرى من املستشرقني اليت أساءت إىل 

الم والتاريخ اإلسالمي دون قصد وعن جهل منها، وعليه ال ميكننا أن نضع كل املستشرقني يف ميزان اإلس
اإلجحاف وتقليل جهودهم والتشكيك يف كل نواياهم وخري دليل على ذلك الفئة األوىل من املستشرقني الذين 

 أفادوا العرب واملسلمني بدراستهم للشرق واإلسالميات. 
يأيت التنصري كثاين أهم املصادر اليت شكلت نظرة الغرب لإلسالم واملسلمني وأسهمت يف  التنصير: .4. 1. 1

ترسيخها وذلك من خالل األهداف اليت سعى إليها املنصرون والوسائل اليت اعتمدوها يف ذلك، وهو ما حناول 
 الوقوف عليه يف هذا العنصر لكن قبل ذلك ال بد من تقدمي تعريف للتنصري لفهم كنهه.

- وَنصَّرَه النَّصرانية، يف الدخول هو اللغة يف والت ََّنصُّر للتبشري مرادف التنصريلغة:  التنصير تعريف .1. 4. 1. 1
 َمولود "كلُ  وسلم اهلل عليه صلى اهلل رسول هريرة: قال أيب عن النبوي احلديث ويف نصرانِّياً، الصاد: جعله بتشديد

 . 441، رقم 23، كتاب2 البخاري، اجلزء ميَجَِّسانِِه" صحيح أَو يَنصِّرَانِه أَو َدانِهيُهوِّ  فَأَبَ َواه الِفطرَةِ  َعَلى يولد

                                                           

.141-139، ص ص: مرجع سابقمنذر معاليقي،   - 1  
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يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا أَنَصاَر اللَِّه َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن فالن أي وقف إىل جانبه ومنه قوله تعاىل "ونصر 
  اللَِّه قَاَل احلََْوارِيُّوَن حَنُْن أَنَصاُر اللَِّه َفآَمَنت طَّائَِفة  مِّن َبيِن ِإْسرَائِيَل وََكَفَرت طَّائَِفة  َمْرمَيَ لِْلَحَوارِيِّنَي َمْن أَنَصارِي ِإىَل 

 14.1 " سورة الصف، اآليةفَأَيَّْدنَا الَِّذيَن آَمُنوا َعَلى َعُدوِِّهْم فََأْصَبُحوا ظَاِهرِينَ 

 )...( هبا يدينون اليت من ديانتهم الناس بأنه حتويل" اصطالحاً  تنصرييعرف الو  التنصير اصطالحا:  .2. 4. 1. 1
 واألساليب العامل بالوسائل أحناء يف عقيدته نشر النصرانية وحماولة دين إىل الدعوة" أو "النصرانية الديانة إىل

هد الكنسي الذي كما يعرف "بأنه اجل 2."عقائدهم وزعزعة تارخيهم يف املسلمني تشكيك" وهو أيضاً  "،املتنوعة
رف وقد عُ . 3يقوم به الدعاة إىل النصارى من أجل نشر املسيحية بني املسلمني يف العامل العريب واإلسالمي"

فالتنصري هو السعي إىل حتويل الناس من معتقدهم إىل "وعليه  ،التنصري بعدة مصطلحات منها التبشري، التكريز
 ."املعتقد والنهج املسيحي باستخدام وسائل شىت

 :هداف أبرزهاسعى التنصري إىل حتقيق مجلة من األأهداف التنصير:   .3. 4. 1. 1
 واملثل والقيم اإلسالمية.النصرانية أفضل من املبادئ والقيم االحياء بأن املبادئ واملثل  -
متسكهم كان نتاج التمسك بالثوابت النصرانية يف حني أن ختلف املسلمني يعزى إىل   اإلحياء بأن تقدم الغرب -

 باإلسالم وقيمه ومثله.
تعميق فكرة سيطرة الرجل الغريب )األبيض( على بقية األجناس البشرية األخرى، وترسيخ مفهوم الفوقية والدونية  -

ومن مث يستمر إخضاع العامل اإلسالمي  ،الشعوب واحلكومات اإلسالمية للرجل األبيض على تبعية ألجل اإلبقاء
 . يف ثرواته والتحكملسيطرة االحتالل، 

فريقيا وآسيا وأمريكا إإدخال النصرانية أو إعادهتا إىل عدد كبري من البالد اإلسالمية وغريها، وخباصة يف  -
أحد املنصرين من أمريكا الشمالية "لن تتوقف جهودنا وسعينا يف تنصري  "روبرت ماكس"اجلنوبية، ويف هذا يقول 

  4قام ُقدَّاس األحد يف املدينة".املسلمني حىت يرتفع الصليب يف مساء مكة وي
وتوجيه هتم لإلسالم هو منها براء، واألدهى من ذلك أهنم استطاعوا العمل على تشكيك املسلمني يف دينهم  -

تسخري مسلمني لفعل ذلك حيث قاد هؤالء محالت شعواء على اإلسالم لتشويه حقيقته وصورته بأقالمهم 
 5.ة وقيد احلريات والتاريخ اإلسالمي أسودومن ذلك اإلسالم ظلم املرأ ،املأجورة

                                                           
كلية العلوم اإلنسانية ،  مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانيةعشرين"، وال عشر التاسع القرن بني إفريقيا يف واالستعمار بوزيد: "التنصري بن خلضر -1

  .8، ص: 2016، جوان 10جامعة حممد بوضياف، املسيلة، العدد  واالجتماعية،
 .15ص:  ،2008، 227، رابطة العامل اإلسالمي، العدد سلسلة دعوة الحقأالرو: "التنصري يف إفريقيا"،  اجمليد عبد الرزاق عبد -2
، جامعة األمري عبد 2005، 10، العدد 5، اجمللد مجلة المعيار، "التنصري بني األمس واليوم  وكيفية مواجهته يف اجلزائر املعاصرة"جلياليل شقرون: ا -3

  .470: القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائر، ص

  .36-34، ص ص: 1993دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، ، التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهتهبراهيم النملة: إعلي  -4
      .159، ن(، )د، س، ن(، ص: م، مركز التنوير اإلسالمي، )د، التنصير )مفهومه جذوره، أهدفه، أنواعه، وسائله، صوالته(أكرم كساب:  -5
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العمل على إجهاض كل حماولة لتويل القادة املسلمني األقوياء زمام األمور يف البالد العربية حىت ال ينهضوا  -
"إذا وجد  1968يف جريدة التاميز اللندنية يف آذار عام  "مونتجو مري وات"يقول املستشرق الربيطاين باإلسالم، 

ناسب الذي يتكلم الكالم املناسب عن اإلسالم، فإن من املمكن هلذا الدين أن يظهر كإحدى القوى القائد امل
 1السياسية العظمى يف العامل مرة أخرى".

على حماربتها وشن محالت عليها املنصرون  حيث عملاللغة العربية:  وعلى رأسهاحماربة اللغات الشرقية  -
، ولعل عجزها عن مسايرة الركب احلضاري والتطور العلمي والتكنولوجي إلضعافها وخاصة اللغة العربية بدعوى

بواكري هذه الرياح كانت الدعوة إىل العامية، وقد تزعم هذه الدعوة املنصرون واملستشرقون من أمثال األملاين "فلهلم 
 2سبيتا" واإلجنليزي "ويليام ويلكوكس" واللورد "فرين الربيطاين".

 يمية يف العامل العريب واإلسالمي وذلك بوسائل كثرية منها: توجيه السياسة التعل -
 .التفريق يف مناهج املدارس احلكومية واملدارس التنصريية إلضعاف الوازع الديين للتالميذ 
 .التمييز بني املواد اإلسالمية واملواد العلمية لسلخ اإلسالم من شؤون اجملتمع واحلياة 
  واإلسالمية عن مشكالت جمتمعاهتم وتكوين منوذج معني من املثقفني تغريب الطالب يف البلدان العربية

 3العاجزين عن فهم هذه املشكالت.
 فكار الغربية بني املسلمني بعيدًا عن صبغتها الدينية لربط املسلمني العمل على نشر التعليم الغريب واأل

 4بالفكر الغريب وجعلهم يدورون يف الفلك الغريب.
وقد كتب أحد املبشرين يف جملة )الريفو مسلمان( اليت تصدر يف باريس مقااًل   مي:سالإخضاع العالم اإل -

ن اهلدف إ"قال:  كشف فيه بكل وضوح عن هدف اإلرساليات التبشريية حتت عنوان "إخضاع العامل اإلسالمي"
سيحية واإلسالم مل تنته ليس جمرد نشر النصرانية، بل إخضاع العامل اإلسالمي، فقد أثبت التاريخ أن اجملاهبة بني امل

مبجرد انتهاء ما يسمى باحلروب الصليبية، تلك احلروب اليت مثلت الصراع اجلسدي على أعلى املستويات 
، فإذا أضفنا هذا إىل ما كتبه األب "جريونر" يف خطاب "أن بني اإلرساليات واالستعمار تعاون وثيق"وقال ")...(

قال: "إن اإلسالم هو مشكلة اليوم اليت ال جيب تأجيلها، وأنه يتحتم علينا ألقاه يف أحد املؤمترات التبشريية حيث 
 5أن نرصد كل إمكانياتنا حللها، مما يدعو إىل التسرت يف هذا اهلدف والوصول إليه بأساليب غري مباشرة".

 
  

                                                           

  1                      .157ص: ، سابقمرجع  ،أكرم كساب -
. 83ص:  )د، س، ن(، ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،: التنصير واالستغالل السياسينحممود عبد الرمحا - 2  
.88ص:  ،المرجع نفسه - 3  

  .22، ص: 2005عربية للطباعة والنشر، القاهرة،  ،1914-1834التنصير األمريكي في بالد الشام عبد الرزاق عبد الرزاق عيسى:  -4
.305، ص: 1991دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، ، ، اجلزء الثاينمعلمة اإلسالمدي: أنور اجلن - 5  
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 هذه الوسائل:  لقد اعتمد املنصرون عدة وسائل لتحقيق أهدافهم التنصريية، ومنوسائل التنصير:   .4. 4. 1. 1
عن طريق الوعظ واإلرشاد حيث يكون داخل الكنيسة أو خارجها يتم وهو الذي االتصال المباشر العلني:  -

 الوعظ يف شكل األحاديث املباشرة أو احلوارات واملناقشات والندوات.
حيث  االعتيادية، وفيه يقوم املنصرون برسالتهم متسرتين وخمتفني وراء أعماهلماالتصال المباشر المستتر:  -

، ومن مث يقومون مبهمة التنصري من خالل تعريف يكون يف شكل مهمات وحرف يدخل هبا املنصرون إىل البالد
واحلديث غري املباشر عن املسيح وتعاليم اإلجنيل  ،اإلجنيل والنشراتكتب   احمليطني هبم بالسلوك النصراين وتوزيع

يف املؤمتر السادس ملنظمة جمالس اإلرساليات الذي عقد يف الواليات  وقد وردت اإلشارة واإلهتمام هبذا األسلوب
، عندما أشار أحد رؤساء اجلمعيات التنصريية إىل ذلك قائاًل "إن الباب أصبح 1980املتحدة األمريكية عام 

رص ال حدود مفتوحاً اآلن لدخول النصرانية إىل البالد املغلقة، وذلك من خالل الشركات الوطنية املتعددة فهناك ف
 1هلا يف هذا اجملال بالنسبة للمنصرين حيث احلاجة امللحة إىل مهاراهتم لتطوير البالد".

ومن وسائل املنصرين إقامة الندوات والدورات التعليمية للمتنصرين اجلدد  الندوات والدورات التعليمية: إقامة-
ملسلمني، وليس املقصود منها تعليم النصرانية بل توصلوا إىل إقامة مؤمترات علنية مع األسف الشديد يف بالد ا

هلؤالء املتنصرين فحسب، بل تقام لتعليمهم أساليب التنصري ومناهج التأثري، ولتعليمهم اللسان العريب الفصيح 
، وارشادهم إىل نوعية الشبهات اليت ينبغي -واإلسالم بريء منها-وإليقافهم على نقاط الضعف املوجودة فينا

يد ضعفاء املسلمني، وإىل الشهوات اليت ُيستمال هبا الشباب خاصة وإىل الفئات اليت ينبغي الرتكيز استغالهلا لتص
 2عليها.

اليت توجه ألصحاب األزمات والنكبات حيث يعمل اجلميع رجااًل ونساًء صغارًا وكبارًا على اإلغاثة: بعثات  -
ا نعمة من عيسى عليه السالم، سواء بالتصريح تقدمي املساعدة هلم من مؤن وخيام ومالبس ويقدموهنا على أهن

و الضمين من خالل الرموز واإلشارات أو بأي طريقة أخرى خوف انكشاف أمرهم واالبتعاد عنهم أاملباشر 
والتحريض عليهم، ومما يفعله املنصرون دراسة املسلمني وعاداهتم والتودد إليهم واستغالل تدهور أوضاعهم لتقدمي 

  3.راميهمذ ماملساعدة وتنفي
 4 وذلك بتسخري جماالته املتعددة:التنصير عن طريق اإلعالم:  -
ن الكلمة املكتوبة من الوسائل ذلك أقام املنصرون باستغالل الصحافة بشكل واسع  الصحافة والطباعة: -

ات "أن الصحافة هي أقوى األدو  "جب"املهمة لتأثري املنصرين على أفكار الناس يف ميادين التنصري، يقرر 

                                                           
 . 46، 45، ص ص: 1991، مكتبة الرتاث اإلسالمي، القاهرة، اإلذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العربكرم شليب:   -1

.7، 6، ص ص:2008كتبة اإلمام مالك، اجلزائر، ، مفي مواجهة التنصيرأيب عبد اهلل حممد حاج عيسى اجلزائري:  - 2  
، 2003، فهرسة مكتبة امللك الوطنية، الرياض، 2، طالتنصير في المراجع العربية دراسة ورصد وراقي للمطبوععلي بن إبراهيم احلمد النملة:  -3

  .81ص: 
  .60 -55، ص ص: 2007بية للموسوعات، الرياض، ، الدار العر 3، طالتنصير في الخليج العربيعبد العزيز بن إبراهيم العسكر:  -4
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األوروبية وأعظمها نفوذًا يف العامل اإلسالمي، وجنبًا إىل جنب مع هؤالء املبشرين الصامتني جيري توزيع 
 املطبوعات".

وقد أدرك املنصرون أمهيتها يف الوصول إىل أمساع العامل لتحقيق مآرهبم فاستغلوها للدعوة للنصرانية  اإلذاعة: -
خفية متوارية، ومن هذه اإلذاعات: إذاعة مونت كارلو، إذاعة مركز  بصورة بصورة علنية أوونشر االجنيل سواء 

 النهضة، إذاعة صوت الغفران وغريها.
هم الوسائل اإلعالمية اليت استخدمها املنصرون كوهنا تصل إىل أبعد نقطة من العامل أالذي يعد من  التلفزيون: -

  والربامج الوثائقية والتعليميةاملسلسالت واألفالم فخصصوا حمطات تلفزيونية للبث التنصريي، إىل جانب السينما و 
كما مت استغالل شبكة املعلومات الدولية االنرتنت إلنشاء عشرات املواقع خلدمة أغراضهم، وعليه فهذه الوسائل 

 .قد ساعدت يف التعريف باملسيحية وإظهارها بصورة مشرقة وقد جنحوا يف استمالة عدد من املسلمني
اليت ليست يف حاجة للمعونات االقتصادية يف بعض البالد اإلسالمية ية في العالم اإلسالمي: العمالة األجنب -

صرية الدخول إليها، تلجأ إىل أساليب واسرتاتيجيات أخرى مثل نواالجتماعية واليت ال تستطيع املنظمات الت
ريس يف املعاهد وتدريس خمتلف إدخال املنصرين عن طريق الشركات العاملية واملتعددة اجلنسيات، وعن طريف التد

 1.اللغات األجنبية
يعد االستعمار من أهم املصادر اليت شكلت صورة اإلسالم واملسلمني إضافة للمصادر  االستعمار: .5. 1. 1

 .السالفة الذكر
ظاهرة سياسية اقتصادية  Colonialismاستعمار "جاء يف "موسوعة السياسة" تعريف االستعمار:  .1. 5. 1. 1

، وتتجسد يف قدوم موجات متتالية من سكان البلدان )اإلمربيالية(كرية متفرعة ومتصلة بظاهرة االستعمار وعس
اإلمربيالية إىل املستعمرات قبل االحتالل العسكري أو بعده بقصد استيطاهنا، واإلقامة فيها بشكل دائم، أو 

د، ويطلق على هؤالء عادة اسم املستعمرين ومن هنا اهليمنة على احلياة االقتصادية والثقافية واستغالل ثروات البال
سياسة توسع سياسي واقتصادي مارستها انطالقا من القرن السادس  كما يعرف "بأنه  " 2."اشتقت كلمة استعمار

واملكرهة على قبول روابط تبعية وثيقة، وقد ظهر االستعمار يف مطلع  قل تطوراً عشر بعض الدول جتاه الشعوب األ
عرف و  3."اعي كحاجة لتزويد البلدان الصناعية باملواد األولية ولتصريف منتجاهتا يف البلدان األجنبيةالعصر الصن

                                                           
، رابطة الشباب املسلم العريب، أمريكا الشمالية، المخططات التنصيرية بين المسلمين تقييم لفلسفتها وإطارها الحركيإبراهيم محد القعيد:  -1

  .27، 26، ص ص: 1982
.46، ص: 1991)د، م، ن(، ية العاملية، ، منشورات مجعية الدعوة اإلسالمتحرير االستعمارشوقي أبو خليل:  -

2
  

3
       ،2004، مكتبة لبنان ناشرن، بريوت لينان، فرنسي(-إنجليزي -قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية )عربيأمحد سعيفان:  -

  .32: ص
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الباحثون االستعمار "بأنه قيام دولة بفرض حكمها أو نفوذها وسيطرهتا السياسية واالقتصادية خارج حدودها 
  1على شعب أو دولة أجنبية على غري أرض أهلها".

تعمار بأنه "سياسة هتدف إىل التوسع والسيطرة على ثروات البلدان واستغالهلا، كما وتعرف الباحثة االس
ميكن اإلشارة إىل أن االستعمار هو حركة توسعية استنزافية ظهرت يف حقبة من الزمن إثر ظهور حركة الكشوفات 

لدول املستعمرة حنو العامل أدت إىل تطوير كافة الوسائل فلجأت أنظار ا ،اجلغرافية وما جنم عنها من ثورة صناعية
اخلارجي كنقاط ومناطق حيوية لتصريف فائض إنتاجها وأسواق خارجية ومصادر للمواد اخلام فتجسدت النظرة 

 االستغاللية التوسعية، وهنا يكمن املفهوم التقرييب لالستعمار بنوعيه التقليدي واحلديث". 
 قيق أهدافه وتوطيد أركانه من خالل اآليت:سعى االستعمار إىل حت أهداف االستعمار: .2. 5. 1. 1
املعروف أن أسباب احلروب الصليبية وإن كانت دينية يف ظاهرها هدفها ختليص بيت املقدس من أيدي  من -

املسلمني؛ إال أهنا يف حقيقتها كانت هتدف إىل السيطرة على الشرق اإلسالمي من خريات اقتصادية ومراكز حربية 
 2.ه ومقدراته وهدم أبنيتهواالستيالء على ثروات

من البواعث النفسية اليت حترض جمرمي احلرب على التسلط وغزو البالد اإلسالمية الرغبة الكربى يف تسخري  -
أو أعمال اخلدمات  ،عمال االستثمارية وغريها كاألعمال الزراعية والصناعية والعمرانيةالشعوب االستعمارية يف األ

 3جيندون الشعوب املغلوبة ويدفعون هبا إىل معارك حربية ضد شعوب أخرى.وأمهها األعمال احلربية إذ 
 العالقة بين االستشراق والتنصير واالستعمار .6. 1. 1

 دينهم، حيث يف املسلمني تشكيك حماولة والتنصري االستشراق من كل   بني املشرتك القاسم كان لقد"
 أن من نعلم ملا ذلك يف غرابة وال ،النصارى أو منهم هودالي سواء املستشرقني أساسيًا أوائل مقصداً  ذلك كان

 أنَّ  للنصرانية، إالّ  بديالً  اإلسالم ورفض الديين العداء على −التاريخ عرب– قامت قد والغرب الشرق بني العالقة
يدان م إىل بأنفسهم النزول الكنيسة رؤساء اختار حني فأكثر أكثر تنجلي بدأت واالستشراق بني التنصري العالقة

 إملام مدى على كبري حد إىل يتوقف املسلمني بالد يف التنصريية محالهتم جناح أن الحظوا االستشراق، حيث
 الدينية معاهدهم بعض يف العربية اللغة تعليم إقحام إىل وثقافتهم، فعمدوا املدعوين هؤالء بعلوم مبعوثيهم

 مكتبة نأ ومطبوعه، حىت خمطوطه اإلسالمي راثنات من جداً  كبري عدد ومُجع عربية مطابع واجلامعات، وأنشئت
 4."واإلسالمية العربية الكتب من كبرية جمموعة تضم -البابا إقامة مقر– الفاتيكان

                                                           
مكتبة املدرسة للطباعة والنشر والتوزيع،  -لكتاب اللبناين، دار ا2، طالعالم اإلسالمي واالستعمار السياسي واالجتماعي والثقافيأنور اجلندي:  -1

  .364، ص: 1983بريوت، لبنان، 
. 92، ص: مرجع سابق، حممد بن ناصر الشثري - 2  
.65ص: ، 1998الرياض، ، دار احلبيب ،أثاره ،ميادينه ،التنصير في البالد اإلسالمية أهدافهحممد بن ناصر الشثري:  - 3  

 .25، ص: مرجع سابقأالرو،  اجمليد عبد الرزاق عبد -4
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ولقد ارتبط االستعمار منذ اليوم األول بقوتني أساسيتني مها: التبشري واالستشراق وكان اهلدف هو دعم 
ب، منحرفة عن أصالة اإلسالم الذي يعطيها دائماً القدرة على املقاومة الوجود االستعماري خبلق عقلية موالية للغر 

، وكانت حركة االستشراق هي املصنع الذي يعد أدوات العمل: الشبهات والطعون والشكوك 1واجلهاد واملواجهة
ا إىل حقل واالهتامات اليت يقدمها العلماء الذين يعملون تابعني لوزارات االستعمار يف الدول الغربية، يقدموهن

ختفَّى التبشري وراء التعليم والصحافة والثقافة وإن كان  فلما ُكشفت خمططات التنصري ،التنصري لنشرها واإلذاعة هبا
 2ال يزال ظاهراً ومتحركاً على جهات كثرية من العامل اإلسالمي.

نصري واالستشراق وعمومًا فالتنصري )التبشري( واالستشراق دعامتان من دعائم االستعمار، وعمالء الت
عمالء لالستعمار وخدام لسياسته؛ فقد تقاسم التنصري واالستشراق واالستعمار جوانب األعمال املقررة يف اخلطة 
العامة لغزو العامل اإلسالمي واملسلمني وديار اإلسالم، فحمل االستشراق أعباء العمل يف ميادين املعرفة األكادميية 

ماهريية حىت إذا متكن الفريقان من حتقيق أهدافهما متكن الثالث )االستعمار( من ومحل التنصري أعباء الدعوة اجل
 3غزو بالد املسلمني دون عناء.

ومرجعًا للغرب يف رسم وتكوين الصورة  بناًء على ما سبق فإن هناك العديد من األسس اليت تعد مرتكزاً 
ة واالستشراق والتنصري واالستعمار؛ هذه األخرية اليت الذهنية لإلسالم واملسلمني ومن أمهها الرحالة واآلداب الغربي

تعد أهم املصادر اليت شكلت اخللفيات الفكرية لصورة اإلسالم واملسلمني لدى الغرب عرب حقب زمنية متعاقبة 
 ويف الوقت احلايل. 

 الثقافة والتراث الغربيفي صورة اإلسالم والمسلمين  .2.1
 وربي في القرون الوسطى:صورة اإلسالم في الوعي األ .1. 2. 1

 املسيحي الوعي يف تشكلت فعالية األكثر الثقافية املبادالت زمن يف أي حتديداً  الوسيط العصر يف
، هذه األخرية اليت تكونت وارتبطت بطبيعة موقف اإلسالم عن الذهنية النمطية والالشعوري( القوالب )الشعوري

ارتبطت به، وهلذا ميكن القول أن التصورات الغربية عن اإلسالم  الكنيسة من اإلسالم إضافة إىل تصورات خيالية
مل ترتسم يف صفحة بيضاء نقية وإمنا انعكست يف مرآة قدمية مشوهة، وعلى العموم فإن الصورة املشوهة عن 
اإلسالم يف خميال الغربيني مل تتشكل بسبب ضعف معرفتهم باإلسالم ولكن هناك مكونات أخرى تداخلت مع 

 .4والعقالنية الالهوتية، املكونات امليثولوجية، ذلك وهي

                                                           
 .5، دار األنصار للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د، س، ن(، ص: االستعمار واإلسالمأنور اجلندي:  -1

.20، ص: المرجع نفسه - 2  
  3 .87، ص: مرجع سابقحممد بن ناصر الشثري، التنصري يف البالد اإلسالمية أهدافه، ميادينه، أثاره،  -

ص ، 1996 ،215العدد  الكويت، ، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،سلسلة عالم المعرفة"املسيحية واإلسالم"،  جورافسكي: يسكيأل -4
  .59، 58ص: 
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نظرة املسيحيني يف القرون الوسطى إىل اإلسالم فيقول "لقد كان اإلسالم يف  "هشام جعيط"يلخص لنا 
يدعو العاطفة حتديدًا ألنه يدعي الوقوف على نفس األرضية  التقليد املسيحي خالل القرون الوسطى خمربًا وقادماً 

ن جناحاته مهما تكن كبرية فهو ليس سوى قادم جديد، سيئ التسلح، بدائي، ودون إعداد من املسيحية، إ
عقائدي ومع كل احلسابات، إنه تبسيطي"، ويرى جعيط أن تشويه صورة اإلسالم يف العقل الغريب املسيحي يف 

 أن اإلسالم )ص(، الصفة األوىل لصاق صفتني مشينتني باإلسالم ونبيه حممدإالقرون الوسطى قد تركز على 
شهواين ومادي يف فكره ويف مفهومه للجنة، وإىل جانب الرسالة القرآنية وحياة النيب، يعترب رجال القرون الوسطى 
أن العقيدة واملؤسسات االجتماعية تعزز هذه الرؤية للفسق اإلسالمي، وأن تعدد الزوجات مدان بالطبع ألنه لذة 

عتربة خادمة ال رفيقة، بينما املوقف املسيحي على العكس من ذلك متاماً مسممة مضعفة مثرية وخمنثة، إن املرأة م
أما الصفة األخرى اليت ألصقت ، أخرياً أن الشذوذ اجلنسي موصوف يف القرآن الكرمي وبشكل ُيسمح به يف اجلنة"

ان معتربًا عاملياً باإلسالم يف الرتاث الغريب يف القرون الوسطى فهي العدوان والقوة والعنف "إن استعمال العنف ك
 1من اخلصائص العامة املكونة للدين اإلسالمي وداللة رعب بديهية".

فإن الغربيني كانوا يعتقدون يف معظم فرتات العصور الوسطى )...( أن اإلسالم  "دوارد سعيدإ" وحسب
بيًا ال إهلاً، وأما دين شيطاين يتضمن الردة والتجديف والغموض، ومل يكن يعنيهم أن املسلمني يعتربون حممدًا ن

الذي كان يعين املسيحيني أن يصفوا أن حممدًا بأنه نيب كاذب، رجل يبذر بذور الشقاق وحيب املالذ احلسية 
 2ومنافق وعميل للشيطان.

 عقيدة هو: الصورة التالية عن اإلسالم الوسطى( القرون )يف وربيني يفاأل وعي يف تكونت فقد عام وبشكل
 3.اهل مع امللذات والشهوات، بعيدة عن احلقائق تعمد إىل الكذب والتشويهتتس وهي حممد ابتدعها

 في الحقبة الصليبيةوالمسلمين صورة اإلسالم والعرب  .2. 2. 1
دخلت العالقة بني املسلمني والغرب املسيحي مرحلة جديدة مع بداية احلروب الصليبية يف أواخر القرن  

جمرد صراع عسكري وإمنا كانت  "قاسم عبده قاسم"روب كما يقول ومل تكن تلك احل"احلادي عشر امليالدي، 
صراعًا بني حضارتني بكل ما حيمله هذا الصراع من تيارات واجتاهات قد تكون نتيجة لتعارض هذين احلضارتني 
يف مرحلة ما من مراحل النمو والتطور، وتكشفت األوصاف اليت أصبغها مؤرخو احلملة األوىل على العرب 

على مدى التعصب الذي كان حيكم أوربا الكاثوليكية آنذاك، فما كان األورويب ليعرتف  -بكرم شديد-نيواملسلم
ملعرفة واقعية وإمنا هو نتاج دعاية نزقة غذهتا الكنيسة اليت   أو يسمح بوجود )اآلخر( فهذا )اآلخر( مل يكن نتاجاً 

كما غذهتا روح التدين الشعيب العاطفي الذي   كانت تسيطر على احلياة الثقافية يف أوربا يف العصور الوسطى،
 يتسم بالتعصب املقيت يف ظل ظروف اجتماعية واقتصادية متدهورة".
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أن رؤية الصليبيني لإلسالم والعرب يف هذه املرحلة كانت رؤية شعبية مشبعة " "هشام جعيط"ويرى 
ويقول  1."فاسداً، وزعيم شعب فاسدباخلياالت، إذ كانوا يعتربون املسلمني وثنيني وحممدًا ساحرًا وشخصًا 

إن املخيلة األوروبية الشطَّاحة اليت ابتدعت هذه الصورة لإلسالم كانت متر حبقبة غريبة ازدهر "ريتشارد سوذرن" "
 فيها هذا النوع من اخليال عن كل شيء، وخباصة ما مل يكن حتت بصرها".

ومنها أن حممد مسيحي متحيزة عن البيزنطيني، وفيما يتصل حبياة النيب يرى أن الغربيني ورثوا معلومات 
األصل تزوج إمرأة ثرية وكان يهدف إىل القضاء على املسيحية حيث مسح باحلرية اجلنسية، وعلى أساس هذه 

عتاد املؤلفون الالتينيون أن يطرحوا على أنفسهم أسئلة اوقد  املعلومات القليلة شكل الغربيون مالمح هذه الصورة،
ان، وعن أسباب انتشار دعوته مث جييبون عليها بأنه كان ساحرًا وسعة حيلته أن يقضي على عن حممد اإلنس

 2الكنيسة يف إفريقية والشرق وأن يثبت دينه ويغري الناس باتباعه حبرية جنسية أتاحها ملعتنقي دينه.
عملت فيه مل يقتصر على اصطدام است" "حممد أسد"إن األذى الذي جلبته احلروب الصليبية كما يقول 

عقليًا نتج عنه تسميم العقل الغريب ضد العامل اإلسالمي عن طريق  بل كان أواًل وقبل كل شيء أذىً  ؛األسلحة
لقد كانت جتربة احلروب الصليبية ذات أثر عميق يف "، تفسري التعاليم واملثل العليا اإلسالمية تفسرياً خاطئاً متعمداً 

ات املؤرخ "جوناثان رايلي مسيث" إذ كتب عن ماهية احلروب الصليبية العقل الغريب، وقد جسدت هذا األثر كلم
فقد جرت معاركها على نطاق واسع سواء  ؛يقول: "كانت احلروب الصليبية واحدة من القوى الكربى يف تارخينا

ني على مستوى اجلغرافيا أو الرجال الذين خاضوها، وقد حكمت احلروب الصليبية مشاعر الغرب األورويب فيما ب
بشكل شامل حيث يندر أن يوجد كاتب تناول الشؤون املعاصرة يف تلك الفرتة مل يشر  1400وسنة  1095سنة 

أو إىل مصري الدول اليت أُسست يف غمرة احلمالت الصليبية على  ،يف نقطة ما إىل إحدى احلمالت الصليبية
 3الشواطئ الشرقية للبحر املتوسط".

 من الحروب الصليبية حتى الدولة العثمانيةصورة اإلسالم في فترة  .3. 2. 1
احلروب استمرار سلمني يف األندلس على اإلسبان على العرب واملاليت حققها نتصارات اال شجعت

فإن معركة حطني اليت انتصر فيها املسلمون شكلت ضربة دون شك من ، و البلدان اإلسالميةواحلمالت على 
 ألزمنة طويلةيف أذهان بعض األوروبيني مرتسمة ورة العريب السيئة ويف هذه املرحلة ضلت صقاصمة للصليبيني، 

فلقد  ؛وتظهر هذه الصورة عند "سوذرن" الذي كتب عن اإلسالم متأثرًا مبصادر علمية وتارخيية غري موضوعية
 صور سوذرن النيب حممد )ص( ساحراً دمر الكنيسة يف إفريقيا والشرق بالسحر واخلداع، كذلك وضع "شرتكر" يف

                                                           

.48، 47، ص ص: مرجع سابق ،القادر طاش عبد - 1  
، 66: ، ص ص2006، ترمجة: رضوان السيد، دار املدار اإلسالمي، بريوت، لبنان، صورة اإلسالم في أوربا في القرون الوسطىريتشارد سوذرن:  -2
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القرن الثالث عشر كتابًا عن "كارل الكبري" عزا فيه ما يف اجلاهلية إىل حممد )ص( مبا يف ذلك عبادة األصنام 
 1والشعر اجلاهلي فاملسلمون يف رأيه مشركون، معبودهم الرئيس هو حممد )ص(.

بية يف العقل الغريب أما يف الفرتة املمتدة من الدولة العثمانية حىت احلملة الفرنسية فقد اتسمت الصورة العر 
 2 بأربع مسات:

عالقة يف أذهان الغربيني منها صورة الشرقي الغيب، الروحاين الذي الصورة القدمية: حيث بقيت  مالمحاستمرار  -
 يعيش يف عامل يسكنه اجلن.

جابوا  الذينازدياد عدد القصص املختلفة عن العرب: فعلى الرغم من ازدياد عدد الرحالة والتجار األوربيني  -
ومت تصويرهم على أهنم شعب خطر ا قصصًا خمتلفة و األقطار العربية واإلسالمية واحتكاكهم بأهلها إال أهنم قدم

 فظ، عدائي، وال يظهر املودة للمسافرين.
بعض الصور السلبية عن العرب مثل تلك اليت ل مت الرتويججديدة للصورة العربية: ففي هذه الفرتة أبعاد إضافة  -

 القرصنة والرق وكذلك البغاء.تتعلق ب
وهذا يرجع لسيطرة الدولة العثمانية على البالد العربية وحتولت الصورة جتاه تلك اخللط بني العرب والرتك:  -

كإرهايب  وأدى اخللط بني العرب واألتراك إىل ظهور صورة العريب ،الشعوب إىل صورة الشعب الرتكي أو العثماين
 طبيعية للمذابح اليت قام هبا األتراك يف الشعوب البلقانية. وبربري وقاٍس وذلك كنتيجة 

 الفترة االستعماريةصورة اإلسالم في  .4. 2. 1
 يكتفي الغرب تارخيياً بشن حروب شرسة ضد العامل اإلسالمي وإمنا تبع ذلك حبمالت استعمارية مدمرة مل

ية وااليديولوجية للعامل اإلسالمي واحلاقه على بلدانه، وقد عمدت احلركة االستعمارية إىل ضرب األسس الثقاف
 "سزرن"بذلك سياسيًا واقتصاديًا بالدول املستعمرة، وتتضح هذه االسرتاتيجية من مقوالت املستشرقني إذ يروي 

( حني حاول أربعة رجال متفقهني هم "جون أوف سوفوفيا ونيكوالس أوف  1460و 1450حدثًا احتداميًا بني )
ياس سيلقيس )البابا بولس(" أن يعاجلوا اإلسالم من خالل مؤمتر أعد ونظم ملواجهة كوسا وجان جرمان وإين

اإلسالم، وحاول من خالله املسيحيون أن حيملوا املسلمون على اعتناق املسيحية باجلملة، كما يرى املستشرق 
رنسية لذلك البد أن حتارب أن مثة ثالثة حواجز يف وجه السيطرة الفرنسية يف الشرق وأن أية قوة ف" فلوين"الفرنسي 

ثالثة حروب: األوىل ضد انكلرتا والثانية ضد الباب العايل العثماين والثالثة وهي أكرب صعوبة ضد املسلمني، كما 
 3عن اإلسالم كشيء بائس وعار وتافه ينبغي حماربته. "بريكهاردت"حتدث 

 
 

                                                           

177، 176، ص ص: 2004، املدينة برس، إلعالمية عوامل التشكيل واستراتيجيات التغييرالصورة الذهنية واأمين منصور ندا: - 1
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 في الحقبة المعاصرةوالمسلمين إلسالم والعرب اصورة  .5. 2. 1
ستمرت الرؤية املعادية لإلسالم يف املرحلة املعاصرة اليت ورثها العقل الغريب من الرتاكمات التارخيية يف ا

للغرب كما هو واضح من نظرية  فاإلسالم ميثل هتديداً  Pاحلروب الصليبية ومرحلة االستشراق االستعماري
بنظرية  " عن )عودة اإلسالم( وانتهاءً "زبنجيوبر جنسكي" عن )هالل األزمات(، مرورًا بنظرية "برنارد لويس

  1"صامويل هنتغتون" عن )صدام احلضارات(.
حيث أسهمت  لقد ظهرت يف احلقبة املعاصرة وسائل اإلعالم اجلماهريية لتضيف إىل املشكلة بعدًا جديداً 

ملصادر األوىل اليت يف زيادة التشكيل السليب لإلسالم واملسلمني نظرًا خلطورة دورها يف نقل الصورة املشوهة من ا
إىل فضاء واسع للتلقي نتاج وحولتها  إضافًة إىل الدراسات األكادميية ،أسست هلذه الصورة ومنها االستشراق

ومن هنا تنبع خطورة الدور الذي تسهم به هذه  ،اخلصائص اليت متتلكها من القدرة على االنتشار واجلذب والتأثري
 املخيال الغريب.الوسائل يف ترسيخ الصورة املشوهة يف 

وتدل الدراسات العديدة على وجود متاثل بني الدراسات السيئة اليت يقدمها خرباء الدراسات الشرقية 
واإلسالمية يف الدوائر العلمية واالستخباراتية عن اإلسالم والعرب والصور السيئة اليت تروج هلا وسائل اإلعالم 

ساته تؤكد تطابق وجهات نظر اخلرباء يف الدراسات الشرقية أن نتائج درا" "إدوارد سعيد"الغريب، وقد ذكر 
واإلسالمية اليت تستعني هبم الدوائر السياسية يف الغرب، وبني الطريقة اليت تعاجل هبا وسائل اإلعالم الغريب أمور 

هي  -اإلعالماخلرباء ووسائل –الشرق واإلسالم، وقد أبرزت تلك الدراسات أن الفكرة املركزية اليت حيملها الطرفان 
 2."أن اإلسالم ميثل هتديداً للغرب

من خالل ما سبق فإنه ميكننا الوقوف على ما متيزت به صورة اإلسالم واملسلمني عرب احلقب الزمنية 
من فرتة العصور الوسطى اليت بدأت تتشكل فيها معامل هذه الصورة واليت متيز فيها تشويه  انطالقاً  ،املختلفة

غريب بصفتني أساسيتني فاإلسالم دين شهواين ومادي، تعدد الزوجات الذي جاء به اإلسالم اإلسالم يف العقل ال
 مدان كونه لذة مسممة، أما الصفة الثانية اليت ألصقت به فهي العداوة والقوة والعنف إىل جانب شيطنته.

)ص( السحر  أما يف احلقبة الصليبية حيث زمن احلروب أصبغت على اإلسالم صبغة الوثنية، وعلى حممد
 والفساد إىل جانب صفات أخرى نتاج املعلومات املتحيزة املتوارثة عن احلقبة السابقة.

وفيما خيص صورة اإلسالم يف الفرتة املمتدة من احلروب الصليبية حىت الدولة العثمانية ظلت صورة العريب 
لتأثر بعضهم يف كتاباهتم مبصادر  الكتاب منهم زمنًا طويالً  خاصةً  ،السيئة مرتسمة يف أذهان بعض األوربيني

فكانت الصورة كاآليت: حممد ساحر دمر الكنيسة يف إفريقيا والشرق بالسحر  ،علمية تارخيية غري موضوعية
واخلداع، أما يف الفرتة املمتدة من الدولة العثمانية حىت احلملة الصليبية فقد اتسمت مبا يلي: العريب روحاين، العرب 

                                                           
1

 مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية،، "لإلسالموفوبيا يف اإلعالم املكتوب الغريب: حبث يف مصادر الصورة النمطية املعادية اإلسالم" كهينة افروجن:-
  .278، ص: 12، العدد 7اجمللد   جامعة حممد بوضياف، املسيلة،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
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ما أضيفت أبعاد أخرى للصورة السابقة كالقرصنة والرق والبغاء، لتحل احلقبة االستعمارية شعب خطر وعدواين، ك
ووفقًا لذلك فاإلسالم دين بائس وعار وتافه جيب حماربته، وتأيت احلقبة  ،وتضيف هي األخرى صورًا جديدة

سائل اإلعالم اجلماهريية املعاصرة بتمثالت جديدة لإلسالم واملسلمني حيث اكتسبت أبعاداً جديدة نتاج ظهور و 
 اليت أسهمت يف نقل الصورة املشوهة على أوسع نطاق.

 اإلسالم والمسلمين في كتابات المنصفين الغربيين .6. 2. 1
اعرتف الكثري من املفكرين الغربيني مبثالية اإلسالم واعتربوه دين العاملية وأن النيب حممد )ص( رسول 

  الغربية ضارات احلالصراط املستقيم، كما أمجعوا على أن فضل اإلسالم على اإلنسانية مجعاء وأن كتاب اهلل هو 
كفضل القمر على سائر الكواكب وأنه كان وراء كل تقدم وازدهار أُحرز يف املشارق واملغارب، كما أرجعوا الفضل 

هنارًا حىت قال  إىل املسلمني األوائل يف الوصول إىل غزو الفضاء واكتشاف الكواكب، وقد اعرتفوا هبا جهاراً 
أحدهم "لقد كنا يف ظالم دامس حىت عهد قريب وكنا يف جاهلية حىت زمن وشيك حىت أضاء لنا املسلمون 
مصابيحهم فتعلمنا على أيديهم شىت العلوم واغرتفنا منهم الفنون واملعرفة، مث انطلقنا ننهل منهم ونأخذ عنهم 

 1الرقي والتقدم واالزدهار".
غرب املنصفني القرآن الكرمي أفضل دستور للبشرية وأكمل قانون مل تستطع القوانني ولقد اعترب علماء ال 

إن هذا الكتاب قانون ديين " غوستاف لوبون""الوضعية على جماراة جزء منه ألنه ليس كالم البشر، يقول 
األوقيانوس القرآن مسلَّم به من حدود "جيبون" "، وقال "وسياسي واجتماعي، وأحكامه نافذة قبل عشرة قرون

األطلنطي إىل هنر اجلاجنس بأنه الدستور األساسي ليس ألصول الدين فقط بل لألحكام اجلنائية واملدنية والشرائع 
 2اليت عليها مدار نظام حياة النوع اإلسالمي وترتيب شؤونه".

اختص هبا رسول اهلل ودائرة املعارف الربيطانية يف الطبعة احلادية عشرة تعدد مناقب رسول اهلل وامليزات اليت 
)ص( من بني سائر الرسل، حيث نقرأ ونتدبر ونتأمل هذا النص الذي يشيد بأثر اإلسالم والرسول )ص( يف تقدم 

وتوفيقاً، ولقد وصل املسلمون إىل  البشرية مجعاء "كان حممد أطهر الشخصيات الدينية العظيمة وأكثرها جناحاً 
تثقفوا بعلوم اإلسالم اليت فاض خريها على العامل أمجع يف ذلك الوقت ذروة السمو الروحي والرخاء االقتصادي، و 

ها ليبدد دياجري اجلهل املتفشي يف كل مكان، هذا هو الذي رفع النيب فوق هامات املصلحني ئواليت تغلغل ضو 
 3واهلادين يف أعني املفكرين من ذوي العقول الناضجة".

                                                           
محمد صلى اهلل عليه وسلم في مؤلفات المنصفين من غير المسلمين )حكم النبي محمد لتولستوي ومحمد المثل األعلى مسري زياين:  -1

، ص ص: 2013، أحباث املؤمتر العلمي الرسول )ص( وحقوقه على البشرية، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اجمللد األول، لتوماس كاريل أنموذجين(
255 ،256.  

    .258، 257، ص ص: المرجع نفسه -2
، أحباث في مرآة المنصفين من المفكرين واألدباء العالميين من غير المسلمين  -صلى اهلل عليه وسلم–محمد صابر عبد الدامي يونس:  -3

  .317، ص: 2013ول، املؤمتر العلمي الرسول )ص( وحقوقه على البشرية، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اجمللد األ
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 م وحضارته العامل اإليطايل املعاصر "جابرييلي فرانشسكو ومن شهادات العلماء الغربيني املنصفني لإلسال
gabrieli francesco " (1904-1996)  وهو كبري أساتذة اللغة العربية يف جامعة روما، وهو يف شهادته هذه

 :يقارن بني مساحة اإلسالم وبني تعصب املسيحية، يقول: "إن اإلسالم أضفى على عقائد أهل الكتاب أي
هودية مكانة خاصة حيميها الشرع، وإن تكن ذات مرتبة أدىن يف الدولة، ومل يدم التزمت واالضطهاد املسيحية والي

فرتات طويلة إال يف أوقات الشدة وعدم الشعور باألمان، أما قانون املسيحية فليس فيه أي مكان ألي دين آخر 
 1الضطهاد".لذا فقد انتقل بسرعة وبتطور منطقي عندما انتصر اإلسالم إىل التعصب وا

فتعلل عداء الغرب للمسلمني منذ احلروب الصليبية، وختص بالذكر البابا الذي وجه  أما "زيغرد هونكه"
نداءه للفرسان، بأال يكفوا عن حرب العامل اإلسالمي أبدا بقوله "ولست أنا الذي ينذركم وإمنا الرب نفسه يطلب 

م واملبشرين الداعني إليه، وأن تطهروا األرض املقدسة اليت إليكم وحيذركم بصفتكم محلة لواء املسيح عليه السال
يعيش فيها إخوانكم املسيحيون من أولئك الرعاع"، باإلضافة إىل األحكام املسبقة الظاملة اليت شوهت وجه 
اإلسالم، كوصفه باجلربية وانتشاره حبد السيف واضطهاد املرأة، وتنطلق أبواق الدعاية لتكيل املدح للنصارى 

تهم نبالء عظماء وتنال بظلم بني املسلمني )الذين ال يستحقون سوى القتل وأن خيروا غارقني يف دمائهم تطأ بصف
أشالئهم األقدام وطئاً(، وقد فندت هونكة كل االهتامات املوجهة لإلسالم واملسلمني وناقشتها مبنهج علمي 

تها بأهنا احلضارة الزاهرة اليت غمرت رصني، ودفعها ذلك إىل إظهار فضل حضارة اإلسالم على أوربا ووصف
بأشعتها أوروبا عدة قرون(، وأزعجها من بين وطنها يف أملانيا خاصة موجات العداء املغرضة اليت تستهدف 

  .اإلسالم

                                                           
، متاح على الرابط التايل:     207ص: ، )د، س، ن( ، دار الشروق،اإلسالم في عيون غربية بين افتراء الجهالء وإنصاف العلماءحممد عمارة:  - 1

https://www.noor-book.com ،(15-01-2018) ،) 10 :22 . ( 
- مبدينة "كيل" األملانية، خترجت من جامعات "كيل" و"فرايبورج" و"برلني"، ختصصت يف الدراسات  1913أفريل سنة  26رقة أملانية ولدت يف مستش

مناط بأطروحة عنواهنا "حول تأثري األ 1939املقارنة بني احلضارات والديانات، حصلت زيغريد هونكه على الدكتوراه من جامعة "مهبولدت" يف برلني سنة 
وآداهبا وتاريخ  الغربية يف ضوء فن الغزل العريب واألملاين"، قامت بتدريس الفلسفة وعلم النفس اجلمعي للشعوب وعلم األديان املقارن واللغة األملانية

ته مقارنة باحلضارة الغربية القرون الوسطى يف كثري من اجلامعات، كما قدمت للمكتبة أعماهلا الفكرية املتميزة اليت ختصصت يف دراسة اإلسالم وحضار 
وصدرت ترمجته بالعربية  -ولقد بيعت منه أكثر من مليون نسخة- 1960"مشس اهلل تسطع على الغرب" سنة رانية، ومن هذه األعمال الفكرية والنص

ليس كذلك"، الذي كتبته أوائل و"اهلل  1987 ، "والعقيدة واملعرفة" الذي صدرت ترمجته العربية سنة1964بعنوان "فضل العرب على أوروبا "سنة 
 عن الصالت التارخيية بني العرب واألملان 1976، و"قوافل عربية يف رحاب القيصر" سنة 1995تسعينيات القرن العشرين وصدرت ترمجته العربية سنة 

لت الرئاسة الفخرية هلا، وهي عضو شرف رابطة محلت امسها وتو  1973ولقد أسست زيغريد هونكه ملشروعها الفكري املقارنات احلضارية والدينية سنة 
، وجائزة 1981باجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر وحاصلة على كثري من اجلوائز واألومسة العاملية ومنها جائزة وسام الفيلسوف "كانت" سنة 

هذا هو . أنظر: حممد عمارة: 1988لوم والفنون سنة ووسام االستحقاق والتقدير املصري من الطبقة الرفيعة يف الع 1985الشاعر "شيللر" لألملان سنة 
  .56، 55، ص ص. 2005، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، اإلسالم الدين والحضارة، عوامل امتياز اإلسالم شهادة غربية
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ويف موضع آخر من كتاهبا )اهلل ليس كذلك( تفسر العداء املعاصر بقوهلا "إن الصدمة النفسية العربية 
رب، واليت مل يشفى منها يف جمموعها بوجه عام، على امتداد ألف عام، فيما عدا استثناءات املتغلغلة يف كيان الغ

 1أرعن". ثائراً  واجحافاً  هبيجة صارت اليوم تنصب على األتراك ظلماً 
يضًا ما قاله العالمة "دريرب" املدرس يف جامعة هارفاد بأمريكا حول احلركة العلمية للمسلمني يف العصر أ

بالتقدم الباهر الذي نالته  تابه "املنازعة بني العلم والدين" أن نتائج هذه احلركة العلمية تظهر جلياً الذهيب يف ك
الصناعات يف عصرهم؛ فقد استفادت منها فنون الزراعة يف أساليب الري والتسميد وتربية احليوانات وسنن النظم 

، وقد انتشرت معاملهم ومصنوعاهتم لكل نوع )... (الزراعية احلكيمة، وإدخال زراعة األرز وقصب السكر والنب
وأن جامعات املسلمني كانت مفتوحة للطلبة األوروبيني ، )... (من أنواع املنسوجات كالصوف واحلرير والقطن،

  2الذين نزحوا إليها من بالدهم لطلب العلم، وكان ملوك أوروبا وأمراءها يفيدون على بالد املسلمني ليعاجلوا فيها.
أيضًا إشارة يف بعض الكتب التعليمية ما ذكره "احملجوب بن سعد" يف كتابه "اإلسالم  ومن ذلك

واإلعالموفوبيا اإلعالم الغريب واإلسالم تشويه وختويف" بعض االنصاف للعرب واملسلمني مثال ذلك كتاب 
الوسطى كانت علوم والذي ذكر "أنه يف القرون  ،" يف التاريخ للصف األول اإلعدادي يف فرنساBordas"بورداس 

الطب والرياضيات واجلغرافية وعلم الفلك متقدمة عند املسلمني بالنسبة إىل ما كان موجودًا يف أوروبا الغربية" 
" الذي ذكر "تأثر اللغة الفرنسية باللغة العربية عادًا ذلك إضافة أغىن العرب املسلمون هبا Balèneوكتاب "بالني 

ن هناك بعض الكلمات الفرنسية من أصل عريب مثل )خمزن، أمريال، أرابيسك، وكذلك الثقافة الفرنسية مشرياً إىل أ
 3بعض االخرتاعات انبثقت من احلضارة العربية اإلسالمية مثل اجلرب واألرقام والصفر...(".

" يذهب إىل االعرتاف بفضل ويليام منتغمري واتوتتواىل االعرتافات املنصفة للعرب واملسلمني فهذا "
"يقول: "برع علماء عظماء يف العامل اإلسالمي  تأثري اإلسالم يف أوربا العصور الوسطىواملسلمني يف كتابه "العرب 

يف اخليمياء  )الكيمياء(،كما برعوا يف العلوم األخرى، كتب الرازي أطروحات مهمة يف اخليمياء، ويعرف البريوين 
ما قاس مقدار جذب األرض ملواد عديدة بدقة عالية يف بكونه خبريًا باهلند وتضمنت دراساته العلوم اهلندية، ك

جمال اخليمياء"، ويضيف "ألف العرب أعمااًل يف النبات واحليوان واملعادن تشمل وصفاً وتصنيفاً جملموعات متنوعة 
من النباتات واحليوانات واألحجار، كان لبعض هذه التصنيفات فائدة تطبيقية، حيث كانت هذه املواد متعلقة 

 "النبات"الصيدلة والعالج الطيب، وأمهها أعمال يف علم النبات، والكتاب األساس يف هذا العلم هو كتاب  بعلم

                                                           
وة للطبع والنشر والتوزيع، ، دار الدعحضارة العصر... الوجه اآلخر مع مقال كيف نصون الهوية اإلسالمية في عصر العولمةمصطفى حلمي:  -1

 . 17، 16 ، ص ص:2001اإلسكندرية، 
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ، مجلة الباحث للدراسات األكاديميةلدغش سليمة: "أثر اإلسالم على احلضارة وفضائله على اإلنسانية" -2

 .190، ص: 2014، 4العدد  ،1، اجمللد 1احلاج خلضر باتنة
  .47، 46ص ص:  ،2010دار الفكر، دمشق،  ،)اإلعالم الغربي واإلسالم تشويه وتخويف(اإلسالم واإلعالموفوبيا سعد:  احملجوب بن -3



الغرب في والمسلمين إلسالما صورة  الفصل الثاني 
 

83 
 

يقول الدكتور "كويلر بونج" أستاذ العالقات األجنبية  1م". 895أيب حنيفة الدينوري تويف عام "للمؤرخ املعروف 
 الغريب مدين بوجوده إىل الثقافة العربية اإلسالميةيف جامعة "برنستون" يف واشنطن: "كل الشواهد تؤكد أن العلم 

كما وأن املنهج العلمي احلديث القائم على البحث واملالحظة والتجربة، والذي أخذ به علماء أوروبا إمنا نتاج 
 2اتصال العلماء األوربيني بالعامل اإلسالمي عن طريق دولة العرب يف األندلس".

ني يف حق اإلسالم ونبيه واملسلمني تبني أن الغرب يف نظرته لإلسالم إن هذه االعرتافات املنصفة لغربي
واملسلمني ليست واحدة؛ ذلك أن الغرب ليس واحداً فهناك املتعصبني وهناك العلماء واملثقفني الذين حبثوا ودرسوا 

 ة الذكر. الدين اإلسالمي وعملوا على نقل حقائقه دون حتريف أو تزييف وخري دليل على ذلك العينة السالف
 المسلمين في الغربو إلسالم اعوامل تكوين صورة  3.1

وتروجيها عرب وسائل واملسلمني إن من اخلطأ املنهجي تفسري ظاهرة الصورة املشوهة عن اإلسالم والعرب 
 عوامل يف تكوين هذه الظاهرةعدة بإرجاعها إىل عامل واحد دون غريه، لقد أسهمت ة املعاصر  ةاإلعالم الغربي

 تصنيف هذه العوامل إىل: وميكن
وتتمثل أساساً يف جهل الكثري من الغربيني حبقائق اإلسالم ونقص املعلومات الكافية  العوامل المعرفية: .1. 3. 1

، ومنها اليت نفت عن اإلسالم فهم مبدأ امليثولوجية والالهوتية والعقالنيةعنه، وقد تداخل مع هذا اجلهل العوامل 
، وهذا ال يتفق مع حقيقة اإلسالم اليت يرفضها مفكرو الغرب، وقد رة الوحيدة الكلية والشاملةبالقدالسببية وإميانه 

يرجع هذا إىل تقصرينا كمسلمني يف عرض حقائق الدين اإلسالمي والذي نتج عنه يف هناية األمر تشكيل صورة 
 .3مشوهة مفعمة بالسلبية والكراهية لإلسالم

 :ومنها :العوامل النفسية .2. 3. 1
مما الشك فيه أن الصورة اليت تقدمها وسائل اإلعالم الغربية جلماهريها حول اإلسالم واملسلمني  العداء لإلسالم:

تستمد جذورها من الرتاث والثقافة الغربية املتسمة بالعداء لكل ما هو متصل باإلسالم من قيم حضارية وروحية 
خمزوهنا النفسي  شعوريًا أو ال شعورياً الصورة تستدعي وفكرية، ولذلك فإن وسائل اإلعالم يف تقدميها هلذه 

 والتارخيي والثقايف املمتد لبدايات العالقة بني اإلسالم والغرب.
لقد نظر الالهوتيون والصليبيون واملستشرقون لإلسالم بوصفه خطرًا ماحقًا يهدد الوجود الغريب املسيحي 

الم يف النفسية الغربية، إن الفرد الغريب ال يسعه إال أن يكره لذلك فقد سعوا مجيعًا إىل زرع بذور اخلوف من اإلس
اإلسالم وحيقد عليه وتنتابه مشاعر اخلوف والرهبة من هذا الدين وأهله وهو يقرأ مقولة "أرنست رونان" الذي 

                                                           
، ص ص: 2016 ،، )د، م، ن(، ترمجة: سارة إبراهيم الذيب، جسور للرتمجة والنشرتأثير اإلسالم في أوربا العصور الوسطىويليام منتغمري وات:  -1

78 ،79 . 
.09، ص: 1981، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، 2، طأثر العلماء المسلمين في الحضارة األوربيةاملالَّ:  أمحد علي -

2
  

 -
3

، اجمللد أ، 1 ، جامعة قسنطينةمجلة العلوم اإلنسانية التغيري"، صورة اإلسالم واملسلم اآلخر يف اإلعالم الغريب عوامل التشكيل وسبل"أمساء بوعنان:  
  .281، ص: 2017، جوان 47لعدد ا
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حول نصيب الشعوب السامية يف تاريخ  "Collège de Franceالكوليج دو فرانس "ضمنها خطابه االفتتاحي يف 
يف هذا الوقت املناسب الشرط األساسي لتمكني احلضارة األوروبية من االنتشار "م إنه يقول:  1862حلضارة عام ا

)...( اإلسالم هو النفي الكامل  هو تدمري كل ما له عالقة بالسامية احلقة تدمري سلطة اإلسالم الثيوقراطية
لقضاء على اجملتمع املدين، إنه سذاجة الفكرة السامية ألوروبا، اإلسالم هو التعصب، اإلسالم هو احتقار العلم وا

، وهذه املقولة إمنا تعكس نظرة اخلوف والشك من اإلسالم الذي ظل يعد خطرًا على املسيحية كدولة "املرعبة...
 وعقيدة أكثر من ألف عام. 

ستطاع أن يواجه ا -اإلسالم بعقيدته وحضارته -إن هذا اخلوف من اإلسالم مرده يف حقيقة األمر إىل أن 
الغرب ليس سياسيًا وعسكريًا فقط، بل وفكريًا أيضاً، وقد كانت احلضارة الوحيدة اليت واجهت العرب وحتدهتا 

 "هشام شرايب"وتفوقت عليها على عكس احتكاك الغرب باحلضارات األخرى؛ لذلك فإن من املؤكد كما يقول 
جمرد جهل، ولكنه منط حمدد من املعرفة متتد جذورها إىل أن مصدر التشويه يف الصورة العربية يف الغرب ليس "

 1."عداء ديين وعرقي جتاه العرب واإلسالم
األجناس البشرية، وهذا الشعور  بقيةشعور عميق بالتفوق العنصري على  ونالغربيينتاب الشعور الغربي بالتفوق: 

ا الشعور يف اجملتمع األمريكي بشكل ، وقد ترسخ هذأحد عناصر التكوين النفسي للغرببالتفوق العنصري يعد 
واضح منذ هناية القرن التاسع عشر، يقول "قدري علجي" يف كتابه )أمريكا وغطرسة القوة( يف معرض حديثه عن 

ومع أن األهداف األمريكية كانت ترمي قبل كل شيء "النزعة التوسعية األمريكية يف امليدان االقتصادي والسياسي 
وبسط النفوذ، كان احلكام يرون يف أعماهلم هذه ما خيدم الرسالة اإلنسانية؛ تلك الرسالة  إىل التوسع واالستعمار

 2."اليت حتملها الواليات املتحدة األمريكية لتحضري اجملتمعات املتخلفة ونشر املسيحية
يف كتابه )صورة العرب يف الصحافة الربيطانية( املستشرق "ادوارد لني"  "خضر حلمي ساري"ويذكر 

يف جزءين، وعلى الرغم من وصفه  1836حب كتاب )العادات واألعراف يف مصر احلديثة( الذي نشر يف صا
املفصل ألمناط احلياة للشرائح املتعددة يف اجملتمع املصري ووصفه للشعب املصري بالضيافة واالحساس القوي من 

متحضر وأخالقي جداً، ذو نزعة علمية عطى انطباعًا يف كتابه بأنه رجل أإال أنه  ؛الوالء العائلي وحب الوطن
رفيعة، رجل يتفحص ببالغ العناية واالنصاف شعبًا هو بتقديره اإلجنليزي احملض شعب جاهل وبدائي، ويتضح 
الشعور بالتفوق العنصري لديه يف وصفه للعرب كل العرب بأهنم قوم يؤمنون باخلرافات وهو اعتقاد ورثوه عن 

                                                           
- ترب اهلل عّز الثيوقراطية مذهب يقوم على تعليل السلطة السياسية لدى اجلماعة على أساس االعتقاد الديين ومنها نظرية احلق اإلهلي يف احلكم اليت تع

رية، "اتسمت احلضارة األوروبية بطابع التصدي وجل مصدر للسلطة، وأن احلاكم مبثابة ظل اهلل على األرض، وتقوم الثيوقراطية على أساس العنص
 . 302، ص: 2008 ،مصر ،، اجمللد األول، عامل الكتب، القاهرة،معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار عمر:  أنظر:، للثيوقراطية"

.113-111، ص ص: مرجع سابقعبد القادر طاش،  - 1  
. 115، 114ص ص:، المرجع نفسه - 2  
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، وهو ميضي "يؤمنون باخلرافات كل اإلميان، وال يفوق شعب مصر يف هذا أحد إن العرب قوم"دينهم اإلسالمي 
 1يف اإلفصاح عن اجتاهاته اهلجومية إزاء اإلسالم فيؤكد )أن طاقة املصريني تنخفض مبثل هذا الدين(.

عدد يعد اإلسالم ثاين ديانة بعد الديانة املسيحية من حيث  العامل البشري واالمتداد الجغرافي: .3. 3. 1
، وهو الدين السائد يف قارتني مها آسيا أتباعه يف العامل وأحد أكثر األديان انتشارًا من حيث االمتداد اجلغرايف

وتدل ، وإفريقيا وهو أيضا الدين الرئيس لشعوب الشرق األوسط، ومعظم اجلزء اجلنويب لالحتاد السوفييت سابقاً 
األنظمة السياسية والفكرية يف األمر الذي لفت انتباه العامل دول  عربأعداد املسلمني  ازديادعلى ات اإلحصائي

بني متعاطف مع املسلمني ومنحهم احلرية الكاملة ملمارسة شعائرهم، وبني من يريد  العامل واختلفت يف توجهاهتا
شن محالت  تشتيتهم خوفاً من حتوهلم إىل قوة مؤثرة يف احلياة السياسية واالقتصادية لدول العامل وقد أدى ذلك إىل

 2.ضارية على املسلمني يف هذه الدول
  وتتمثل فيما يلي:: العوامل السياسية .4. 3. 1

لقد استهدف الغرب السيطرة على العامل العريب واإلسالمي واهليمنة على ثرواته  الرغبة في الهيمنة وبسط النفوذ:
اليت يقودها الغرب اإليديولوجية والسياسية ومقدراته منذ زمن طويل وإخضاعه للهيمنة الغربية، ويف خضم املعركة 
جرت محالت  رأس احلربة العسكري للغرباملسيحي ضد الشرق العريب اإلسالمي واليت ميثل فيها الكيان الصهيوين 

 اثننيالتشويه لإلسالم واملسلمني والشخصية العربية واإلسالمية، وقد هدفت هذه احلمالت إىل حتقيق أمرين 
لمني بصورة سلبية منفرة بوصمهم باخلداع والتطرف والفساد وبأهنم خمربون وقطاع طرق ومن تصوير العرب واملس

  3.أسوء األجناس البشرية، واألمر الثاين حتسني صورة اليهود وجتميلها بوصفهم رمز التقدم واحلضارة والدميقراطية
كان هلا أبرز األثر   لسياسية املعاصرة من األحداث احفلت املنطقة العربية بالعديد األحداث السياسية المعاصرة: 

برصد بعض هذه  "أدموند غريب"يف تنشيط احلمالت املعادية لإلسالم والعرب يف وسائل اإلعالم الغريب، وقد قام 
 سرائيلإجياد إلقد ُصوِّر العرب يف أشكال وهيئات عديدة فقبل "الصور النمطية للعرب يف اإلعالم الغريب فقال: 

 مقرتنة دائمًا باجِلمال والفتيات الراقصات والصحراء والرعيان، وأحيانًا الفارس البدوي كانت صورة العريب
الرومنطيقي واألهرامات، أما بعد اندالع الصراع العريب اإلسرائيلي فقد أخذ العريب ُيصور على أنه رجعي 

آخر لتلك الصورة وهو أضيف بُعد  1967وبعد حرب "، "متعصب، ماكر، كاذب، ال ذمة له، هنم جنسياً وكسول
بُعد )العريب اهلارب اجلبان( و)الزعماء الفاسدين الغوغائيني املتعصبني واملتهورين(، ومع صمود املقاومة الفلسطينية 

وحظر النفط  1973أضيفت صورة أخرى جديدة أال وهي )اإلرهايب املتعصب املتعطش للدماء(، وبعد حرب 

                                                           
، ترمجة: عطا عبد الوهاب، صورة العرب في الصحافة البريطانية )دراسة اجتماعية للثبات والتغير في مجمل الصورة(ي: حلمي خضر سار  -1

  .41، 40، ص ص: 1988مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، 
2 .282، ص: مرجع سابقأمساء بوعنان،  -

  

  3 .121-117، ص ص: مرجع سابقعبد القادر طاش،  -



الغرب في والمسلمين إلسالما صورة  الفصل الثاني 
 

86 
 

غين الذي يسيطر على نفط العامل وحياول قطع الشريان احليوي برزت صورة أخرى وهي صورة شيخ النفط ال
 1."األمريكي من خالل قطع النفط

 : وتتمثل يف اآليت:العوامل اإلعالمية .5. 3. 1
يستند اإلعالم الغريب إىل عدة معايري يف تغطيته لألخبار واالستجابة لرغبات  المعايير الغربية للعمل اإلعالمي:

يص مساحات معينة للمواضيع والعمل على تغطيتها ومعاجلتها إعالمياً، وبالنسبة اجلماهري من خالل ختص
أما بالنسبة للمعاجلة فهي حمدودة جداً،  بالعرب يف اإلعالم الغريبللمساحة املخصصة لتغطية األخبار املتعلقة 

عاة رغبات اجلمهور تؤثر اإلعالمية للموضوعات واألخبار املتعلقة بالعرب واملسلمني يف اإلعالم الغريب فإن مرا
هناك دائمًا خوف "يف سياق حديثه عن اإلعالم األمريكي  "ادوارد سعيد"يقول  تأثرياً واضحًا على تلك املعاجلة.

من إغضاب جهات نافذة ذات مصاحل قوية، وألن السود والصينيني واإليطاليني كانوا حيتجون على الصورة اليت 
حمطة تلفزيون أن تقرن اجلرمية بالعصابات  تحيل على أية صحيفة أو جملة أوتظهرهم هبا وسائل اإلعالم فإنه يس

ألهنم ال ميثلون –ويف مقابل ذلك فإن العرب ، اإليطالية أو دور الغسيل بالصينيني أو الكسل وأكل البطيخ بالسود
ل وأهنم يف أساسهم يصورون يف اإلعالم األمريكي بأهنم )دائما متورطون يف املشاك -جهة نافذة ذات مصاحل قوية

  2."سلبيون( وهذا األمر ناتج عن اختيار األخبار واملوضوعات من قبل أجهزة اإلعالم لتغطيتها
اليت سامهت يف تشكيل صورة  وأخطر العوامل الذي يعد من أهم النفوذ الصهيوني في وسائل اإلعالم الغربي:

كما -خيال الغريب باعتماد عدة أساليب ومن أمههامنطية سلبية عن اإلسالم والعرب واملسلمني وترسيخها يف امل
 -ترى جيهان رشيت:

الضغط على ، و جود عدد كبري من اليهود بني العاملني يف وسائل اإلعالم و، أامللكية املباشرة لوسائل اإلعالم -
الصحفيني الذين يكتبون عن أحداث الشرق األوسط، إن أبدوا أي ميل ملساندة العرب أو االعرتاض على 

ويعد أسلوب الرتويع والتخويف من أهم األساليب اليت يستخدمها اليهود يف الغرب للتأثري ، املمارسات الصهيونية
على الصحفيني واإلعالميني، يقول الصحفي األمريكي هارولد باييت )إن صيحة الالسامية القبيحة هي العصا اليت 

ر الصهيونية بشأن األحداث العاملية أو على التزام يستخدمها الصهاينة حلمل غري اليهود على قبول وجهة النظ
 الصمت(، ويرى "باييت" أن تغطية اإلعالم األمريكي للشرق األوسط مليئة باملغالطات والتشويهات.

وقد عرب عن هذا اخلوف رسام الكاريكاتور يف صحيفة جورنال هريالد األمريكية "روبرت إجنلهارت" حيث 
 كسفاح وكذاب ولص فال يعرتض أحد، ولكنين ال استطيع اعتماد صورة تقليدية أستطيع أن أصور العريب"يقول: 

 3."لليهود، وأشعر دائماً وكأنين أسري فوق البيض عندما أحاول أن أرسم شيئا عن الشرق األوسط

                                                           

  1  .122، ص ص: مرجع سابقبد القادر طاش، ع -
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من خالل ما تقدم تربز مجلة من العوامل اليت أسهمت يف تشكيل الصورة الذهنية لإلسالم واملسلمني يف 
حيث ال ميكن إرجاع هذه الصورة املتشكلة يف املخيال الغريب إىل عامل  ؛وشكلت أساسًا لنظرهتم احلاليةالغرب 

السلبية عن اإلسالم واملسلمني،؛ فإذا كانت العوامل الصورة يف تكريس  دون آخر بل أسهمت كل العوامل جمتمعةً 
ليت أسفرت عن صورة مشوهة حلقيقته فإن العوامل وااملعرفية واليت تتعلق جبهل الغربيني حبقيقة اإلسالم وأتباعه 

بصلة  إليهفالعداء لإلسالم واملتأصل يف الذهنية الغربية جتاه كل ما ميت  ؛النفسية أسهمت أميا إسهام يف ذلك
والشعور بالتفوق الغريب على بقية األجناس البشرية شكلت أهم العوامل النفسية اليت طبعت صورة اإلسالم 

ني يف الغرب، مث أن توسع اإلسالم وامتداده على حساب املسيحية وتزايد أعداد املعتنقني له خلق والعرب واملسلم
توجساً لدى الغرب منه، وهبذا فالعامل اجلغرايف والبشري شكل هو اآلخر أحد العوامل املسامهة يف تنميط الصورة 

رة أيضًا تأيت الرغبة يف السيطرة على العامل املشكلة للصو املرتسمة عن اإلسالم واملسلمني، ومن العوامل السياسية 
العريب واإلسالمي واستغالل ثرواته ومقدراته، كما شكل النفوذ الصهيوين يف وسائل اإلعالم الغربية أهم العوامل 

 سلبية يف املخيال الغريب عن اإلسالم واملسلمني. ذهنيةاإلعالمية املسامهة يف تشكيل صورة 
وهذه العوامل ليست وليدة رسم تلك الصورة،  لعبت دوراً هامًا يف ة الذكر جمتمعةً العوامل السالفوهبذا فإن 

وإمنا ضاربة جذورها يف عمق التاريخ ومشلت اجلوانب املعرفية، السياسية، البشرية واجلغرافية مث العوامل  الراهنالوقت 
 اإلعالمية. 

                               الغرب وظاهرة اإلسالموفوبيا .2
ظهور اإلسالم وهو يتعرض إىل محالت تشويه هدفت إىل التشكيك فيه ويف صحة الرسالة اليت جاء  منذ

مت وصم اإلسالم و هبا حممد )ص( للبشرية مجعاء؛ حيث أسندت إليه الكثري من النعوت اليت ال متت إليه بصلة 
ان السابقة عنه، وهو ما دأب عليه بالعنف وأنه دين دموي قام حبد السيف، وأنه دين استمد أفكاره من األدي

الغرب عرب فرتات زمنية متعاقبة، ويف الفرتة احلالية أحلقت به صفات اإلرهاب والتطرف حيث عمل الغرب على 
تشويهه والتخويف منه وتشكيل صورة عنه مفعمة بالسلبية يف املخيال الغريب وعرب وسائل اإلعالم الغربية وهو ما 

ن أهم املؤسسات االجتماعية والثقافية اليت تلعب متعد وسائل اإلعالم ذلك أن  ،1وبياجتسد يف ظاهرة اإلسالموف
، ومما الشك فيه أن وسائل اإلعالم الغربية قد عملت على تكوين صورة سلبية الذهنيةيف تشكيل الصور  اً بارز  اً دور 

 2.عن اإلسالم واملسلمني وترسيخها يف اجملتمعات الغربية
ل البحث يف أسباب تشويه صورة اإلسالم واملسلمني يف الغرب والعوامل الكامنة حناو  اجلانبويف هذا 

العريب واإلسالمي؛ حماولني  نيوتداعياهتا على اإلسالم والعامل 2011سبتمرب  11خلف ذلك؛ ونستعرض هجمات 

                                                           
 متاح على الرابط التايل: .88، ص: مشكلة األقليات المسلمة في الغربأمحد عبد الغين حممود عبد الغين:  -1

www.alukah.net/.../the%20problems%20of%20muslim%20minorities.doc ،  (.11: 00(، )2017-01-12)تاريخ االطالع 
العلوم اإلنسانية، اجمللد ، كلية اآلداب و بد العزيزمجلة جامعة الملك عنورة خالد السعد: "صورة املرأة املسلمة يف اإلعالم الغريب رؤية حتليلية"،  -2

 .8ص: ، 2008، 2العدد، 16
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اإلرهابية ودورها يف اجلهادية و إبراز بعض التنظيمات من خالل  داخلياً فسه الرتكيز على الصورة املنتجة يف الوقت ن
 تشويه صورة اإلسالم واملسلمني.

 سالم في الغرب وتفشي ظاهرة اإلسالموفوبياتشويه صورة اإل.  1 . 2
على عمليات التشويه والتمييع لصورة اإلسالم  وداالً  جامعاً  لقد أصبحت لفظة "إسالموفوبيا" مصطلحاً 

عن عقدة اخلوف واهللع من انتشار اإلسالم ونفوذ قوته  اً نه املصطلح األكثر تعبري إمن مرض اخلوف منه،  انطالقاً 
يف القواميس النفسية مبعىن "Phobiaالدينية، والثقافية، والبشرية داخل اجملتمعات والدول الغربية، وترد كلمة "الفوبيا 

 .اخلوف املرضي والرهبة واإلرهاب
ريسه وإشاعته من قلق مرضي وخوف ويف االصطالح العام تدل لفظة إسالموفوبيا على ما مت ترسيبه وتك

نفسي الشعوري لدى الغرب من اإلسالم، وكل ما يتصل به، وينتعش هذا املصطلح بصورة أكرب عندما يتحد 
العداء الغريب لإلسالم ويظهر من خالل القيام حبمالت تشويهية لصورة اإلسالم، خاصة عرب اإلعالم الغريب بكل 

  1مكوناته.
ب   )رهاب اإلسالم( ضمن ما يعتقد أهنا سياسة حكومية  اإلسالموفوبيا اختصاراً  عرَّب بعض الباحثنيقد و 

قناع اجملتمع الغريب بوجود تناقض صارخ مع اإلسالم، حسب مقولة أن اإلسالم هو اخلطر اجلديد اتستهدف 
  2البلدان الغربية من الشرق، بعد سقوط املعسكر االشرتاكي. إىلالقادم 

م، وحياول هاب مرتبطة بإرهاب من أجل تثبيت بعض األحكام املسبقة جتاه اإلسالاإلسالموفوبيا حالة ر ف
يديولوجي دائم جتاه هذا الدين، من خالل تثبيت صورة ذهنية إنفسية إىل موقف فكري و حتويلها من جمرد حالة 

بقاء أوربا مسيحية ، للحيلولة دون انتشاره وإضد احلداثة مضللة عن اإلسالم تقرنه بالعنف واإلرهاب وكونه ديناً 
يأيت ذلك كله يف سياق حرب ثقافية ممتدة ضد العرب واملسلمني تبدأ من الكتب الدراسية وتستمر عرب السينما و 

  3سالم لدى اجملتمعات األوروبية.واملسرح والكاريكاتور وكتب الصحفيني ...، مما أورث خوفا من اإل
بكونه خطر مهدد  إلسالم وإقناع العقل الغريبمن جهة أخرى فقد عمل الغرب على إشاعة اخلوف من ا

اإلسالم  واحلضارة الغربية ضمن مالمح جديدة تعرب عن استمرار ذلك التشكيل الذهين السليب عنللقيم 
بدأ "العقد األول من اإلسالموفوبيا" مع نشر تقرير مؤثر للغاية بعنوان "اإلسالموفوبيا"، من طرف  وقد 4واملسلمني.

وبطبيعة احلال فقد ازدادت ظاهرة اخلوف من اإلسالم يف السنة  "،الستئمانية للمسلمني الربيطانينيرونيميد ا"جلنة 
                                                           

، ورقة مقدمة للندوة العلمية "دور اإلعالم يف دور الصحافة في تصحيح صورة اإلسالم في الغرب ومعالجة ظاهرة اإلسالموفوبياحسن عزوزي:  -1
ة العربية السورية، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية ، حلب، اجلمهوري2006نوفمرب 13-11معاجلة ظاهرة اخلوف من اإلسالم )اإلسالموفوبيا("، 

  .44ص:  ،2008والعلوم والثقافة )ايسيسكو(، 
  2 .127، 126، ص ص: 2008، دار الفكر، دمشق، صناعة الكراهية بين الثقافات وأثر االستشراق في افتعالهاعلي بن إبراهيم النملة:  -

، الندوة الدولية "ظاهرة اإلسالموفوبيا ولوجية اإلسالموفوبيا وأثرها في تشويه صورة اإلسالم بالغرباألساطير المؤسسة إليديعزيز البطيوي:  -3
  .179، 178، ص ص: 2015والتعامل معها"، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، الرباط، اململكة املغربية، 

 .296، ص: مرجع سابق، منتصر حامت حسني - 4
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واملساحات اجملتمع الغريب  مستوى علىكبريًا   اً اليت نشر فيها التقرير الرئيسي األول، وعرفت اإلسالموفوبيا انتشار 
 2.ار الدعاء الغرب التمسك بالقيم اإلنسانية النبيلة؛ وهو ما يؤكد أن واقع اإلسالموفوبيا مأساوي واختب1السياسية

األبعاد السياسية ملفهوم "اإلسالموفوبيا" بدأت تتبلور منذ وبالرجوع إىل بدايات هذا املفهوم ميكن القول أن 
اإلسالمية" أو "صعود  وبداية الثمانينيات من القرن املاضي إثر بروز ظاهرة ما يسمى "الصحوة أواخر السبعينيات

وتزايد  1979الثورة اإليرانية بزعامة اإلمام اخلميين عام  إلسالم السياسي" يف العامل العريب واإلسالمي، وخاصة بعدا
ذلك على الغرب  بدراسة ظاهرة تنامي الصعود السياسي للتيارات اإلسالمية واألصولية، وتأثريات االهتمام الغريب

 .خصأعلى وجه  2001سبتمرب   11ادثخاصة بعد انطالق ما مسي باإلرهاب اإلسالمي وحو 
األخرية حبيث بات من الصعب الفصل  تداخل مفهوم اإلرهاب مع ظاهرة اإلسالموفوبيا يف السنوات

  3.لإلرهاب يكاد يقصره على املسلمني متجاهاًل مصادر اإلرهاب األخرى بينهما، خاصة وأن التعريف األمريكي
 وقّوهتا ومركزيّتها الغربّية الّذات تعايل من ختفيه ما إىل إضافة تسمح اإلسالموفوبياوهكذا ميكن القول أن 

 لرتبط اإلسالم، من اخلوف كونّية مقابل يف املسيحيّ  الغرب كونّية وتربز لإلسالم الغربّية الّتمّثالت طاقة بتدعيم
 الّنسق بناها اّليت باملفارقات الوعي بعد )االتباع(، ضرورة إىل داعيةً  الثّاين، عن وتنفيه باألّول، العقالينّ  الّتأويل

هذا األخري الذي يعد امتدادا لالستشراق الذي دأب عليه الغرب منذ بداياته والذي يتجسد  4.اجلديد االستشراقيّ 
آالف املواقع على الشبكة الدولية للمعلومات بعضها  عرب وسائل اإلعالم اجلديدة من انرتنت وغريها؛ حيث توجد

فوبيا( حيث توجد محلة منظمة للهجوم على اإلسالم و كل كبري يف تفاقم مشكلة )اإلسالمباللغة العربية تسهم بش
تبلغ تكلفتها حنو املليار دوالر سنوياً، ويأيت ذلك يف سياق محلة  Ientrnetعن طريق الشبكة الدولية للمعلومات 

جوم على اإلسالم وتتنوع تشويهية قوامها أكثر من عشرة آالف موقع الكرتوين مبختلف اللغات متخصصة يف اهل
واالفرتاء على الدين اإلسالمي وسب الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(  ،أساليبها ما بني القذف والسب يف اإلسالم

 5وتشويه صور الصحابة والتابعني والعلماء والفقهاء وحتريف القرآن الكرمي والتعسف واالبتسار يف تفسري معانيه...
ميكن إمجال أسباب تشويه صورة اإلسالم يف الغرب : وفوبيا وعوامل انتشارهااإلسالمظاهرة أسباب  .2 . 2

 :وتفاقم واستمرار ظاهرة اإلسالموفوبيا يف

                                                           
1 -Chris Allen  : Islamophobia, printed and bound in great Britain, by MPG books group UK, (2010), p3 , 

www.ashgate.com, (15-12-2017), (12 10: ). 
2

 - Amjad Mohamed-Saleem et al: "Islamophobia and Anti-muslim hatred", the cordobafoundation, Volume 4, 

Edition 7, 2010, P 9. 
  .11، 9ص ص:  ،2015 ،38 ، العددإصدارات مؤسسة العلوم النفسية العربيةحممد أمحد النابلسي: "جنون اإلسالموفوبيا"،  -3
، الرباط، اململكة املغربية، ، مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباثأدلوجة الخوف من اإلسالم في المشروع الحضاري الغربيحممد البوبكري:  -4

  .13، ص: 2017
، 219العدد رابطة العامل اإلسالمي، ، سلسلة دعوة الحقبني احلقيقة والتضليل"،  Islamophopiaعطية فتحي الويشي: "اخلواف اإلسالمي  -5

   .143، 142ص ص:  ،2007
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فالكثري من الغربيني خيافون اإلسالم ملعرفتهم السطحية به أو لكون أغلبهم يستقون الجهل باإلسالم:  -
 1.معلوماهتم عنه من مصادر تفتقر إىل النزاهة واملوضوعية

 اليت اإلسالمية الفتوحات نأ القول ميكن :والغرب اإلسالم بين الصراع وقائع ر منيبالكث التاريخ احتشاد -
 اليت اخلربات تلك الحقة طويلة قرون امتداد على حدودها وآفاقها بدأت منذ عهد الرسول )ص( وتوسعت

 .أتباعهو  الدين ذلك مع تفاعله حيكم مرضياً  نزوعاً  يطور وجعلته ذهنيته، يف اإلسالم من اخلوف بذور غرست
 من كثري يف دموياً  طابعاً  اختذت اليت السارة غري اخلربات من تنتهي تكاد ال بسلسلة التاريخ ويزخر

 تلك تتوقف مل وأهله؛ إذ اإلسالم حيالالغرب  جانب من املرتابة بل العدائية النظرة كرست اليت احلاالت،
 سجلها اليت العنيفة، اجملاهبة مواقف من طويلة إىل سلسلة تعدهتا بل لريموكا معركة حدود عند املؤملة اخلربات
 سنة األندلس كفتح الغريب، للعامل جدياً  هتديداً  كاد أو بعضها جسد اليت احلامسة املعارك من العديد يف التاريخ

( …) ه 857 سنة نيالعثماني يد على القسطنطينية وفتح ه، 114 سنة )الشهداء )البواتيه بالط ومعركة ه، 91
 2.اجلانبني بني الدامي الصراع وقائع من تنتهي تكاد ال قائمة خلإ

الوقوع في شرك "الخلط بين اإلسالم وواقع و  التخلف والجهل والفقر والضعف الذي يعيشه المسلمون" -
مما ( …) مسؤولية السلوك غري السوي الذي يصدر عن بعض املسلمني فضاًل عن حتميل اإلسالم ،المسلمين
 .تصديق تلك الصور املشوهة يف أسهم كثرياً 

 ال فكرياً  ينتمون لإلسالم عاطفياً فكثري من مسلمي اليوم  :غياب النموذج اإلسالمي عن أرض الواقع -
البد من منوذج واقعي عملي، فلو حتدث الدعاة عن اإلسالم ألف سنة، وُكتب مليون مقال وكتاب  إذ ،وعقدياً 

فهذا ج واقعي ملموس، فالنموذج اإلسالمي البد أن يتحقق يف عامل الواقع وعامل الضمري، فلن يغين هذا عن منوذ 
، والبعض األخر محد اهلل أنه أسلم قبل رؤية له من دين لو كان له رجال( )ياأحد الغربيني حينما قرأ اإلسالم قال 

 .ني(اإلسالم قبل أن أعرف املسلم )احلمد هلل الذي عرفينالعامل اإلسالمي فقال 
القارئ الغريب كتب كثرية ألفت عن اإلسالم ختيفه من األصولية، التعصب، احلرب املقدسة، سيف  حتاصر -

سطحية عن ( …) واستنتاجاتفيخرج يف النهاية بتعليقات احلرب احلضارية بني اإلسالم والغرب اإلسالم، 
 كتابه يف "Fanis Fukuyama فوكوياما يسفرانس" أمثال الباحثنيمثَّلتها كتابات بعض  3وحضارة. اً اإلسالم دين

 الليربالية للدميوقراطية اإليديولوجي املنافس يعدُّ  اإلسالم أن فيه أعلن الذي  (The End of History التاريخ هناية)
 صراع" كتابه يف"   Samuel Huntingtonهنتنجتون صامويل" املفكر ذلك يف تبعه السوفيايت، االحتاد اهنيار بعد

                                                           
1

، مجلة العلوم االجتماعية، "ة بني التناول املوضوعي والتضخيم اإلعالميظاهرة اإلسالموفوبيا يف الفضائيات اإلخباري"بشرى برش، حممد قارش:  -
  .198، ص: 2018، 30، العدد 07جامعة األغواط، اجمللد 

 الندوة الدولية ظاهرة اإلسالموفوبيا والتعامل معها، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم ،لماذا يخاف الغرب من اإلسالمعبد احلق محيش:  -2
  .24، 23ص ص:  ،2015والثقافة، الرباط، اململكة املغربية، 

 .94، 92، 91، ص ص: مرجع سابقأمحد عبد الغين حممود عبد الغين،  -3
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 الشيوعية بني اإليديولوجي الصراع أن مفادها نتيجة إىل خلص فيه الذي ،"Clash of Civilizations تااحلضار 
 يف وخصوصاً  اإلسالمية احلضارة ضمنها ومن احلضارات بني صراعاً  سيكون القادم الصراع وأن انتهى قد والليربالية
 1.أمة لكل والديين األخالقي اجلانب

املخزون الثقايف والصورة عملت على استنهاض  2001سبتمرب  11 جماتهفجنسية مرتكيب  اإلرهاب: -
، ويف هذا  القتل وإراقة الدماءهذا الدين الذي يبيح حقيقة عن  فقد جرى التساؤللإلسالم واملسلمني،  الذهنية
حتسن  )قد أمتىن أن أقول أن الفهم العام للشرق األوسط، وللعرب، ولإلسالم يف أمريكا قد "ادوارد سعيد"كتب 
امتألت بكتب مليئة  2001سبتمرب  11إن رفوف املكتبات األمريكية بعد  ،مل يتحسن ، ولكنه11-9بعد 

 2بعناوين مهلهلة صارخة عن اإلسالم واإلرهاب والتهديد العريب واخلطر اإلسالمي(.
 املسلمني لتصرفات مشينة لبعضوراء لقطات مصورة ومشاهد فيديو هلاث وتسابق وسائل اإلعالم الغربية  -

من الصحف واجملالت ، فضاًل عن أن كثري والعرب من املقيمني بالغرب وحماولة إضفاء طابع العمومية عليها
ا بالرتويج لظاهرة )اإلسالموفوبيا( حتسني مبيعاهت أو مشاهدين عملت علىتعاين فيه من أزمة قراء والقنوات واليت 

 3باعتبارها بضاعة رائجة.
 لقد أفرزت ظاهرة اإلسالموفوبيا انعكاسات وآثار سلبية وإجيابية:وانعكاساتها: ها مظاهر  اإلسالموفوبيا .3.  2
 ومنهااالنعكاسات واآلثار السلبية لإلسالموفوبيا: . 1.  3.  2
فقد جرى التخطيط للسيطرة على العامل العريب واإلسالمي سياسياً  محاولة السيطرة على العالم اإلسالمي: -

باعتبارها راعية اإلرهاب  اململكة السعوديةإياه بالتطرف، وباألخص  الت إعالمية متهمةً بشن مح واقتصادياً 
  4.حركة طالبان وتنظيم القاعدة ومتويلهماواملسؤولة عن 

ومن أهم األساليب املستخدمة يف ذلك أسلوب إشاعة الفاحشة  تسخير وسائل اإلعالم للنيل من اإلسالم: -
لإلسالم واملسلمني يف عشرات بل رمبا يف مئات األفالم الداعرة املاجنة اليت يسرهبا يف الكيد هذا األسلوب ويربز 

شباهبا بتقويض مقوماته اخللقية  وخاصةً  ،اليهود إىل اجملتمعات اإلسالمية لتكون معواًل هلدم كيان األمة اإلسالمية
  5والروحية.

                                                           
 للدراسات اإلسالمي املركز، مجلة االستغراباإلسالموفوبيا"،  إىل االستشراق من التوظيف رحلة والغرب الصهيونية بدر: "اإليديولوجية أشرف -1

  .124ص:  ،2017 الثانية، شتاء السنة السادس، العدد، )بريوت(اتيجية االسرت 
 . 58، 57، ص ص: مرجع سابق، معتز اخلطيب -2

. 94، ص: مرجع سابقأمحد عبد الغين حممود عبد الغين،  - 3  
لبنان، ربية للدراسات والنشر، بريوت، املؤسسة الع ،3ط ،: أمريكا والسعودية )حملة إعالمية أم مواجهة سياسية(ييبصالقعبد الرمحان غازي  -4

 .89 -87ص: ص   ،2002
دار عمان للنشر والتوزيع، دار البشري للثقافة  ،2، طاإلعالم اإلسالمي في مواجهة اإلعالم المعاصر بوسائله المعاصرةعبد اهلل قاسم الوشلي:  -5

  .57ص: ، 1994والعلوم اإلسالمية، صنعاء، اليمن، 



الغرب في والمسلمين إلسالما صورة  الفصل الثاني 
 

92 
 

حني نشرت  (2005)أيلول  30يف ظهرت أعراض هذا املرض بشكل الفت  الهجوم اإلعالمي الواسع: -
حدها معتمرًا عمامة يف أظهر يف  (ص)رمسًا كاريكاتوريًا للنيب حممد  12بوسنت" الدمناركية -صحيفة "يوالندس

وملا بدأت االحتجاجات من جهات  ،شكل قنبلة، ويف أخرى حاماًل سيفًا وقد غطيت عيناه مبستطيل أسود
الذي يشوه اإلسالم من جهة، وميس من جهة ثانية ليس فقط بنبيه على هذا العمل "الكاريكاتوري"  إسالمية

واقرتنت الرسوم مبقالة لرئيس التحرير يعرب  ،الكرمي بل أيضا بإحدى ثوابته الدينية املتمثلة بتحرمي متثيل اهلل ونبيه
ظلم لصاحب الرسالة إىل فضح التاريخ امل عن دهشته واستنكاره هلالة القداسة اليت يتوج هبا املسلمون نبيهم داعياً 

حد زعمه(، ولكن هذا الرجل اضطر مع رئيس وزراء بالده  اإلسالمية وإبراز حقيقته إىل الرأي العام العاملي )على
 1."إىل االعتذار وباللغة العربية على صفحات اجمللة أمام ضغط الشارع العريب واإلسالمي

ني ومعتقداهتم ورموزهم الدينية، وتنعكس يف الكثري من تتجلى ظاهرة العداء لإلسالم يف املساس حبريات املسلم -
(، الرسومات املسيئة للنيب 2004 املسائل مثل منع ارتداء احلجاب والنقاب يف املدارس واملؤسسات الرمسية )فرنسا

وكذا موجة االحتجاجات الواسعة اليت عرفتها الكثري من  ،، فرنسا مؤخراً 2006حممد )ص(، الدامنارك وهولندا 
دول الغربية ملنع بناء املساجد )نيويورك والنمسا( وتصل إىل حد االعتداء اجلسدي واالعتداء على أماكن العبادة ال

 2واملمتلكات والقبور(.
 استبعاد املسلمني أفراداً ومجاعات من مباشرة الشأن العام واحلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية. -
 3ة اليت تؤثر بشكل غري مناسب على املسلمني.قوانني احلد من احلريات املدني -
وكما كان لظاهرة اإلسالموفوبيا انعكاسات سلبية  :لإلسالموفوبيايجابية اإل واالنعكاسات ثاراآل .2.  3.  2

 على اإلسالم واملسلمني فإن هلا بعض االنعكاسات اإلجيابية حناول الوقوف عليها ومنها:
ياد احلرص على التمسك بشعائر اإلسالم واالعتزاز هبا )...( واالنكباب على ازدياد وعي املسلمني بدينهم وازد -

 والشروع يف برجمة استعادة الفعل احلضاري اإلسالمي من جديد. وفهماً  التاريخ دراسةً 
ومن حيث مدى املصداقية وميَّزت  ،أن ظاهرة اإلسالموفوبيا قد أفرزت املؤسسات الغربية من الناحية األخالقية -

ال يدع للبس معامل خريطة الرباء والوالء اليت  قد واملشكك واملتشكك منها واملعتدل واملرتدد، بل وحددت جماالً احلا
 على أساسها يتم تقنني التفاعالت اإلسالمية مع اآلخر بشكل ال يعذر معه جاهل أو غافل. 

                                                           
حبث مقدم إىل ، ظاهرة اإلسالموفوبيا "الرهاب من اإلسالم" كتحدي سياسي للعالم اإلسالمي والحلول المقترحة لهااهر: نعيم إبراهيم الظ -1

  .1019، عمان، ص ص: 3/4/2007-2"اإلسالم والتحديات املعاصرة" املنعقد بكلية أصول الدين يف اجلامعة اإلسالمية يف الفرتة:  مؤمتر
2

 1، جامعة باتنة المجلة الجزائرية لألمن والتنمية، "اخلطاب اإلعالمي والسياسي الغريب وتنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا"نفيسة رزيق، عزوز غريب:  -
  .33، ص: 2017، جويلية 11احلاج خلضر، اجلزائر، العدد 

المجلة الجزائرية ("، CCIFملوقعي شبكة األلوكة و  )دراسة حتليلية كرمية عرامة: "اجتاهات املواقع االلكرتونية اإلسالمية يف مواجهة اإلسالموفوبيا  -3
   .165، ص: 2018، 02، العدد 01، جامعة حممد الصديق بن حيىي، جيجل، اجلزائر، اجمللدلألبحاث والدراسات



الغرب في والمسلمين إلسالما صورة  الفصل الثاني 
 

93 
 

وأكثر وعياً  اإلسالم أكثر تنظيماً إدراك حجم احلقد والكراهية الغربية املنظمة جعل من صفوف املدافعني عن   -
  1بطبيعة التحديات على خريطة عملهم.

أيضا من املكاسب إقبال الغربيني على تعلم اإلسالم ملعرفة من هم املسلمون، وما هو اإلسالم؟ وقد أدى ذلك  -
يدفع لالعتقاد  إىل إسالم أعداد كثرية من األمريكيني، فقد لوحظ نفاذ الكتب العربية ونسخ القرآن الكرمي مما

 بازدياد عدد الداخلني يف اإلسالم من الغربيني.
شروع العديد من اجلامعات األمريكية يف تنفيذ فكرة تدريس الدين اإلسالمي األمر الذي سيزيل أية تشوهات   -

 والتباسات عالقة بالعقلية الغربية وال سيما األمريكية ولو بقدر حمدود يؤمل يف اتساعه أكثر فأكثر. 
االقبال الكبري من جانب األمريكان على دراسة اإلسالم وقراءة ترمجات ملعاين القرآن الكرمي، حىت نفذت  -

حىت أن مؤسسة  2بالفعل نسخ مطبوعة من القرآن ونسخ من كتب إسالمية كثرية، وأصبح هناك تعاطف كبري
نسائية تضم قرابة مخسة أالف سيدة أمريكية أعلنت ختصيص يوم يرتدي فيه أعضاؤها احلجاب اإلسالمي كنوع 

 3من هذا التعاطف الرمزي. من التضامن مع السيدات املسلمات احملجبات يف أمريكا، وقد أفاد املسلمون كثرياً 
بيا ظاهرة متجذرة هلا أسباب موغلة يف القدم ومن خالل ما تقدم ميكن القول أن ظاهرة اإلسالموفو  

وأخرى حديثة تتجدد حسب طبيعة املرحلة، ولقد أسهمت مجلة من األسباب والعوامل يف انتشار ظاهرة اخلواف 
من اإلسالم وتشويه صورته لدى الغرب كالتاريخ احلافل بالعداء بني الشرق والغرب، واجلهل باإلسالم ناهيك عن 

المي عن أرض الواقع، مث اإلرهاب الذي ينسب إىل اإلسالم زورًا وهبتاناً، ينضاف إىل ذلك غياب النموذج اإلس
إسهام وسائل اإلعالم الغربية يف توسيع نطاق هذا التشويه، وعليه فاألسباب املشار إليها سلفاً سامهت يف انتشار 

سلمني ومعتقداهتم ورموزهم الدينية ظاهرة اإلسالموفوبيا؛ هذه األخرية خلفت انعكاسات سلبية على اإلسالم وامل
وإن كنا ال نلغي بعض االجيابيات اليت اجنرت عن هذه الظاهرة، وخري مثال على ذلك إقبال الغربيني على التعرف 
على الدين اإلسالمي وازدياد أعداد املعتنقني لإلسالم يومًا بعد يوم وهو ما نقف عليه عرب وسائل اإلعالم 

 ختلفة.والوسائط االتصالية امل
 وتنامي ظاهرة الخوف من اإلسالم 2001سبتمبر 11هجمات  .3

 وخصوصياتها 2001سبتمبر 11ماهية هجمات  .1.3
الواليات املتحدة األمريكية على م 2001صباح الثالثاء احلادي عشر من سبتمرب سنة شكلت هجمات 

ن مدنيتان مركز التجارة العاملي يف اخرتقت طائرتا حيثحدث ليس له مثيل يف التاريخ ومل خيطر على بال أحد، 
نيويورك وحولته إىل أنقاض، كما قامت طائرة أخرى بتحطيم جزء من مبىن البنتاغون بواشنطن وهو مبىن وزارة 

                                                           

.205، 204: صص  ،مرجع سابقعطية فتحي الويشي،  - 1  
    .207 -205ص ص:  ،المرجع نفسه -2
، 20، العدد مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميةمن اإلسالم )اإلسالموفوبيا( األسباب واآلثار"،  مجال نور الدين إدريس: "اخلوف -3

 ، )د، ص(.    2010
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مت اسقاطها يف بنسلفانيا بواسطة القوات األمريكية قيل أهنا كانت متوجهة  بينما الطائرة الرابعة املختطفة، 1الدفاع
يف هذه اهلجمات قتل عدد كبري من املوظفني  2،يض مقر رئاسة اجلمهورية يف واشنطنلضرب البيت األب

األمريكيني واألجانب الذين يعملون يف برجي املركز، وسجل أكثر من مخسة آالف شخص يف عداد املفقودين 
 20قدر ب  تمن ركاب الطائرات اليت انفجرت تأكدت وفاهتم واخلسارة املادية  266شخص بينهم  400وأكثر من 

 3بليون دوالر.
إن هذه األحداث اليت تعرضت هلا الواليات املتحدة األمريكية تفردت جبملة من اخلصائص ميزهتا عن 

سواء ما كان منها ذا طابع سياسي أو عسكري أو  ،غريها من األحداث اليت شهدها العامل يف تارخيه املعاصر
 جمات يف اآليت:اهل هذه اتصوصيخألوىل والثانية، وتتمثل اقتصادي مبا يف ذلك أحداث احلربني العامليتني ا

أن هذه اهلجمات استهدفت الواليات املتحدة األمريكية، الدولة األقوى يف العامل واألكثر هيمنة على اإلعالم  -
 .والسياسة واالقتصاد، واألقدر على االستقطاب وجتييش املوقف الدويل بكل مؤسساته، وتعبئة الرأي العام الدويل

أهنا املرة األوىل يف التاريخ اليت تتكبد فيها الواليات املتحدة األمريكية هذا احلجم من اخلسائر املادية والبشرية  -
فوق أرضها، وعلى اهلواء مباشرة حيث أن اهلجوم أتى من داخل الواليات املتحدة األمريكية وعرب مطاراهتا وأدواهتا 

 يكون قد استغرق وقتاً طويالً من اإلعداد والتدريب.   وأجهزهتا املدنية املختلفة، والبد أن
أن املنفذ ليس دولة ذات سيادة ميكن حتديدها ومعادية للواليات املتحدة األمريكية مبا يوفر إمكانية شن حرب  -

 4وضربات ثأرية ضدها.
أي العام وأوضحت استطالعات الر  ، يسبق له مثيلمل أدت تلك األحداث بإحساس أمريكي بعدم األمان -

األمريكي أن كل اثنني من ثالثة من األمريكيني يشعرون بالقلق إلحساسهم أهنم قد يصبحون هدفًا لعمليات 
 إرهابية يف املستقبل.

إذ قام تسعة عشر شخصًا مبصادر مالية زهيدة بإغراق  ؛مثلت هذه األحداث منعطفًا يف تاريخ سياسة القوة -
 عامل يف حالة من الذعر نتج عنها أزمة سياسية عاملية.القوة األكرب واألكثر تقدماً يف ال

فضاًل عن ذلك كله فقد جاءت هذه األحداث دلياًل قويًا على هتافت فرضية التفوق التكنولوجي واملعلومايت  -
فكما أن الثورة التكنولوجية واملعلوماتية تسهم يف تدعيم ركائز األمن القومي، فإهنا يف الوقت نفسه وفرت رسائل 

                                                           
، ص: 2002، دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، زلزال الحادي عشر من سبتمبر وتوابعه الفكريةحممد سيد أمحد املسري:  -1
9 . 

.270، ص: 2002، دار البباوي للنشر، مصر، اإلرهاب صناعة غير إسالميةيل لوقا بباوي: نب - 2  
 -سياسية –قانونية -إلرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية في ضوء أحكام القانون الدولي العام )دراسة تأصيليةعثمان علي حسن: ا -3

  .186، ص: 2006هه ولري، كوردستان،  ،تحليلية(
 ، مركز كردستان2001أيلول  11السياسة الخارجية األمريكية حيال المملكة العربية السعودية بعد أحداث دانا علي صاحل الربزجني:  -4

 . 168، 167، ص ص: 2009للدراسات االسرتاتيجية، السليمانية، 
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وهبذا فقد قوض األمن  خرتاقه إذ أن اهلجوم مل يأيت من خارج الواليات املتحدة األمريكية وإمنا من داخلهاال
  1القومي للواليات املتحدة األمريكية.

 على اإلسالم والعالم العربي واإلسالمي 2001سبتمبر  11تداعيات هجمات  .2.3
 :تداعياتها على اإلسالم والمسلمين. 1 .2.3

وأض فت قبح اً إذ زادهت ا  يف الغ رب ص ورة الع رب واملس لمنيعل ى  2001 سبتمرب 11هجمات  كستانعلقد 
جم ات عليه ا ص فت أخ رى كص فة اإلره ابيني والقتل ة واحلاق دين عل ى الغ رب وقيم ه وحض ارته، وق د عمل ت ه ذه اهل

س     ب وش     تم  املس     لمني يف الع     امل حي     ث تعرض     وا للتهدي     دات واالعت     داءات م     نعل     ى زي     ادة الكراهي     ة للع     رب و 
 يف أمريك  ا االنفج  ارات ال  يت تل  تيف األس  ابيع الثالث  ة األوىل  اعت  داءً  625ك  ري" منظم  ة  " ومض  ايقات، لق  د رص  دت

 2على أشخاص ومؤسسات إسالمية ومساجد.
ه  و نش  رها مل  ا أص  بح يع  رف باإلس  الموفوبيا أي اخل  وف م  ن اإلس  الم، فق  د  أم  ا األث  ر الب  ارز هل  ذه اهلجم  ات

وق  د ظه  ر ذل  ك واض  حاً يف الكث  ري م  ن التص  رحيات ، م  ن التهوي  ل والتض  خيم خلط  ر اإلره  ابانطلق  ت موج  ة مس  عورة 
فقد صرح "روبرت باتسون" )أن املسلمني أسوء م ن الن ازيني( وهن اك  ؛اليت أطلقها قادة دينيون وسياسيون يف الغرب

ج  اء في  ه )نري  د  24 ف  رانسمؤس  س ح  زب رابط  ة الش  مال وإيطالي  ا أدىل ب  ه إىل قن  اة  "غيانك  ارلو حتيلي  يت"تص  ريح ل    
، فه  ذا "كل  ود أمب  ري" م  ن أس  بوعية 3حتري  ر ش  وارعنا م  ن امله  اجرين غ  ري الش  رعيني )...( ال أري  د مس  اجد يف ال  بالد(،

ع  ن رؤي  ة قاص  رة ومتعالي  ة تف  وح منه  ا رائح  ة التزم  ت  لوب  ان الفرنس  ية، "يق  رأ"، يف إح  دى افتتاحيات  ه، اإلس  الم كاش  فاً 
اقبة جمانني اهلل دون أن نثري اجلماهري املض طربة يف تقدس يها هلل؟، إن اإلس الم ال يفص ل والعنصرية: "كيف ميكننا مع

 كم  ا نفع  ل حن ن، إن  ه ي  دفع األف  راد والش  عوب إىل الص الة وااللت  زام بق  انون ق  رآين خين  ق العلماني  ة ب ني ال  ديين وال  دنيوي
ة ع ن املن اطق ال يت يوج د فيه ا، مث إن ه ميي ل إىل ه الديين جيمع ب ني امل دين والق انوين، ول نالحظ غي اب الدميقراطي ميفتعل

   4".(…) السيفالدعوة بالكلمة أو 
تع   رض األقلي   ات املس   لمة يف الع   امل إىل العدي   د م   ن املش   اكل واملض   ايقات حي   ث ذك   رت دراس   ة  إض   افًة إىل

يف بريطاني  ا وم  ا بريطاني  ة منش  ورة بعن  وان "املس  لمون حت  ت احلص  ار" املش  اكل ال  يت تواج  ه حق  وق األقلي  ات اإلس  المية 
موض  وع التقري  ر ك  ان حم  ور حلق  ة "حت  ت الرم  اد" عل  ى قن  اة الع  امل اإلخباري  ة، أش  ارت  ،مي  ارس ض  دهم م  ن اض  طهاد

                                                           

1 .207، 206ص ص:  ،2013، دار سردم للطباعة والنشر، )د، م، ن(، اإلرهاب والصراع الدولييوسف حممد صادق:  -
  

، متاح على الرابط التايل: قبل وبعد الحادي عشر من سبتمبر المسلمون في الغربمالك بن إبراهيم األمحد:  -2
https://www.google.com/search =، (.11: 00(، )2017-08-27) طالعتاريخ اال                                             

 .103، 102، ص ص: مرجع سابق  ،علي خليل شقرة -3
يونيو،  -بريلأ ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة، "جتليات خطاب الكراهية يف الوسائط اإلعالمية الفرنسية: حبث يف املصادر"الصادق رابح:  -4

 .  21ص:  ،2008
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يف بريطاني   ا حت   ت ض   غوط ع   دة، وم   ورس أض   حى املس   لمون  احل   ادي عش   ر م   ن س   بتمرب هجم   ات الدراس   ة أن بع   د
 1.مليون 2االضطهاد ضد املسلمني الذين يبلغون حنو 

مع  امالت املس   لمني يف عل  ى ظ  ر احل، وتوال  ت عملي  ات ه  ذه اهلجم  اتاقتص  اد املس  لمني بع  د  كم  ا حوص  ر
عل  ى املس  توى األم  ين س  خرت األجه  زة الغربي  ة كاف  ة و ، تع  د ب  املالينيوال  يت الغ  رب ال  يت تعرض  ت للتجمي  د واملص  ادرة 

ني أص  بحت حت  ت الرص  د س  اجد ومؤسس  ات املس  لمممراك  ز و  م  نإمكاناهت  ا ملراقب  ة الوج  ود اإلس  المي عل  ى أراض  يها 
الكام  ل ألجه  زة االس  تخبارات ح  ىت التجمع  ات وامل  ؤمترات وخط  ب اجلمع  ة أص  بحت تس  جل ويس  تند عليه  ا الهت  ام 

 2عملية التنصت تشمل االتصاالت اهلاتفية، وكذلك الربيد اإللكرتوين. ،أشخاص
العرب واملسلمني رهابية واجلرائم مقرتنة بأصبحت العمليات اإل 2011سبتمرب 11 هجماتوهكذا فمنذ 

حيث مت تصوير الدين اإلسالمي وتقدميه للرأي العام على أنه دين  وانتشرت بذلك ثقافة اخلوف من اإلسالم،
العنف والتطرف واإلرهاب والقتل من خالل محالت إعالمية دعائية مغرضة هدفها التخويف من هذا الدين 

  3.وأتباعه

ىل م   ا رس  خ يف ذه   ن الغ  رب وتراث   ه إض  افة إ -ع  اً قوي   اً داف 2011س   بتمرب 11 هجم  ات وعموم  اً فق  د ش   كلت
 وقد مت هذا التشويه بعدد من األساليب:املسلمني، لتشويه صورة اإلسالم  -وعقيدته

عل  ى اجملتم  ع الغ  ريب وحض  ارته وقيم  ه، وق  د كث  رت التص  رحيات م  ن خط  ورة اإلس  الم واملس  لمني التح  ذير املب  الغ في  ه  أ.
 اإلسالم واملسلمني على الغرب، وظهر ذلك من خالل:واملقاالت اليت حتذر من خطورة 

 للغرب بعد اهنيار االحتاد السوفيايت وانتهاء احلرب الباردة.القادم التأكيد على أن اإلسالم هو العدو اللدود  -
، يق  ول الق  س "ه  ول لندس   ي" للغ  رب وحض   ارته ورف  ض التع  ايش معه  اخبط  ورة اإلس  الم واملس  لمني  هتدي  د دع  اءا -

ن املس   لمني ال يري   دون فق   ط ت   دمري دول   ة إس   رائيل، ولك   نهم يري   دون ت   دمري الثقاف   ة اليهودي   ة املس   يحية ال   يت حم   ذراً "إ
 تشكل أساس احلضارة الغربية، إهنم كالشيوعيون يف أعماق فلسفتهم توق شديد لدفننا مجيعاً".

ج  اء ه ذا التح  ذير ع  رب أق  وال  ، وق  دعل ى الغ  رب واخلط  ورة الدميغرافي  ة يف ذل  كم  ن ازدي  اد ع  دد املس لمني التح ذير  -
، يق   ول "تش   ارلز م   ور" رئ   يس حتري   ر جمل   ة )الس   يكتاتور( 4لق   ادة ومفك   رين وتق   ارير ص   ادرة ع   ن جه   ات متخصص   ة

الربيطانية الشهرية )... بسبب إصرارنا العنيد على عدم إجناب األطفال سوف تب دأ احلض ارة الغربي ة يف ال ذبول ب دالً 

                                                           
، تاريخ https://mazenshamma.blogspot.com/2008/12/blog-post، متاح على الرابط التايل: المسلمون في بريطانيا تحت الحصار -1

 (.11: 00(، )2017-03-25)االطالع 
. 08، ص: مرجع سابقمالك بن إبراهيم األمحد:  - 2  

 ،77العدد  تونس، ، احتاد إذاعات الدول العربية،سلسلة بحوث ودراسات إذاعية"، والتعاطي مع التطرف واإلرهاب نظرية التأطريحممد قرياط: " -3
 . 31ص:  ،2015

   .108-106ص: ص ، سابقمرجع علي خليل شقرة،  -4
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عن  دها س  وف تنتص  ر اجلم  وع املعّمم  ة، وس  وف ي  تم ت  دريس الق  رآن، كم  ا ق  ال  م  ن أن تتج  دد م  ع ال  دماء اجلدي  دة،
   1جيبون يف نبوءته املشهورة يف مدارس أكسفورد(.

يف اهلج وم وتش ويه الص ورة: -لع امل الع ريب واإلس الميلي ة مل ا متثل ه م ن رمز -الرتكيز على اململك ة العربي ة الس عودية ب.
؛ وبالت  ايل فتش  ويه ص  ورة اململك  ة وغ  ريهوامل  دارس الديني  ة وامل  رأة الس  عودية الرتكي  ز عل  ى مناهجه  ا الدراس  ية  م  ن خ  الل

 يف كل البالد العربية واإلسالمية. ذلكهو تشويه لكل 
مل توق   ف عل   ى ال   دوائر اإلعالمي   ة فحس   ب، ب   ل ش   ارك فيه   ا زعم   اء  ص   ورة الع   رب واملس   لمنيمح   الت تش   ويه  ج.

وحلفائه ا ه ي  أمريك اأن احل رب ال يت تش نها " -ج دبليو ب وشجور – الرئيس األمريكي يف حينه صرحفقد  سياسيون 
، كم  ا ص  رح "-كم  ا ق  ال حض  ارة اليه  ود واملس  يحيني-ح  رب ص  ليبية ض  د م  ن يس  تهدفون احلض  ارة الغربي  ة ال  يت ه  ي

أن احلض ارة الغربي ة أرق ى م ن احلض ارة اإلس المية " 26/9/2001بتاريخ  -رئيس بريطانيا آنذاك-"سيلفري بريلسكوين"
ال ب  د م  ن انتص  ار احلض  ارة الغربي  ة عل  ى اإلس  الم ال  ذي جي  ب أن يه  زم ألن  ه ال يع  رف احلري  ة وال التعددي  ة وال )...( و 

 2."حقوق اإلنسان، وأن الغرب سيواصل تعميم حضارته وفرض نفسه على الشعوب
 على العالم العربي واإلسالمي 2001سبتمبر  11هجمات  تداعيات. 2 .2. 3 

منعطفًا حامساً على الواليات املتحدة األمريكية  2001ن سبتمرب )أيلول( جمات احلادي عشر مهشكلت 
 وبرزت مقوالت ،3إزاء العاملني العريب واإلسالمي حتديداً  خاصة توجه أمريكايف مسار العالقات بني الشعوب، 

 االبن بوش الرئيس )جورج حتدث مباشرة األحداث فعقب ." والصدام احلوار"والشر"،  والغرب" "اخلري اإلسالم
Bush (G.w. اإلسالمي والتطرف الصليبية، احلروب عن -وصفه حد على -احلر لألمريكيني والعامل خطابه يف 
 فرتة بداية عن اإلعالن منها أريد اليت املصطلحات، من وغريها املارقة والدول الشر، وحمور يكرهوننا، والذين
 4اإلسالمي. باإلرهاب أمساه ما ضد التحالف يف اجلميع كةمشار  وضرورة الدولية العالقات يف مسبوقة وغري جديدة

 العاملكان هلا العديد من التداعيات على  سبتمرب من عشر احلادي هجمات أن القول وعمومًا ميكن  
 اجليوسرتاتيجية حملوريته وذلك الدولية، والثقافية والعسكرية والسياسية األمنيةالعديد منها  اإلسالمي العريب

 وأدت ،"اإلرهاب ضد احلرب" فرضيةويف ظل ذلك برزت  العامل، يف الفاعلة القوى حترك والثقافية اليت يةواالقتصاد
 يف واقتصادياً  وسياسياً  وثقافياً  أمنياً  والشعوب، واحلكومات األنظمة مستوى على حادة تداعيات إىل بدورها

  اآلتية: األبرز النقاط املنطقة ميكن تلخيصها يف

                                                           
ملؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ، ا3، طأمريكا والسعودية حملة إعالمية أم مواجهة سياسيةغازي عبد الرمحان القصييب:  -1

 . 55، ص: 2002
  .111-108، ص ص: مرجع سابق ،علي خليل شقرة -2
، ص: 2010ترمجة وتعريب، بريوت، لبنان،  -نشر -، مدارك إبداعاإلرهاب والسينما جدلية العالقة وامكانات التوظيفبشار ابراهيم وآخرون: -3

227.  
                  .207، ص: مرجع سابقبة: حممد البشري بن ط 4-
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 وحتقيق االستقرار أن إال كبرية، عسكرية بقوات االحتالل وبرغم ،قبل أمريكا من لعراق وأفغانستانا احتاللمت  - 
 اآلن. حىت يتحقق مل منهما كل على احلرب أهداف

 هذا خالل ومن، إلهنائه زمن حتديد دون إفريقيا ومشال العريب، اخلليج منطقة يف املكثف العسكري التواجد  -
 أو العربية، اجلامعة مستوى على العريب السياسي القرار وحدة بتمزيق األمريكية املتحدة الواليات قامت الوجود

 .قطر دولة استقطاب مثال وأبرز اخلليجي، التعاون جملس أو العريب، املغرب دول
 .العربية اجملتمعات على بدورها أثرت واليت احلرب، بسبب األوسط الشرق ودول تأثر اقتصاديات الدول العربية -
 األوسط الشرق "مبادرة غرار على واإلسالمي العريب، العامل الحتواء خمتلفة مبادرات فرض حنو الغرب توجه -

 على اجلديدة مهمته نطاق يف املبادرات، هذه وتنفيذ تفعيل يف باملسامهة األطلسي مشال حلف وتكليف ،"األوسع
 .العاملي املستوى

 فلسطني والعراق يف املنطقة، وباألخص جتاه -املعايري ازدواجية على ئمةالقا- األمريكية السياسة إخفاقات تزايد -
األمريكية  والواليات املتحدة السياسية ونظمها العربية، الشعوب بني ما الثقة عدم فجوة تعميق إىل أدى مبا وإيران،

 1أخرى. جهة من
 وأصبحهنتغتون من قبل،  يهلإأشار  الذياحلديث عن صراع احلضارات أعادت  2001 سبتمرب11 هجمات -

احلديث عن انقسام العامل إىل عامل اخلري الذي متثله حضارة الغرب وعامل الشر الذي متثله بعض الدول العربية 
بني وعليه فإن مسار العالقات  ،واإلسالمية )املارقة( وغريها من الدول املعارضة للتوجهات الرأمسالية األمريكية

بعد وخاصًة  لفكرة صدام احلضارات اً جتسيد أضحى 2001سبتمرب  11عد هجمات ما بالغرب و العامل اإلسالمي 
    2رئيس جورج دبليو بوش الذي أكد فيه أن احلرب ضد اإلرهاب ستكون حرباً صليبية.ال تصريح

خلفت أثاراً كبرية على اإلسالم واملسلمني والعامل العريب واإلسالمي  2001سبتمرب  11وعليه فإن هجمات 
سواء حيث زادت صورة اإلسالم واملسلمني يف الغرب سوًء، وانضافت هلا مسات أخرى اصطبغت بطبيعة على حد 

املرحلة من تضييق للحريات على املسلمني والعامل العريب واإلسالمي الذي أصبح مسرحًا للعديد من األحداث 
 واالعتداءات العسكرية اليت أزاحت مقدراته.

 2001سبتمبر  11مات هجإلسالم بعد اتشويه حمالت  .4
سبتمرب برزت العديد من  11 هجماتبعد : المناهضة لإلسالم في الغربوالتنظيمات  اتحركال .1. 4

 :ونذكر منها اآليتاملنظمات واحلركات املناوئة لإلسالم يف الغرب 
 
 

                                                           

  1  .217، 216، ص ص: مرجع سابقحممد البشري بن طبة،  -
 . 202، ص: مرجع سابقدانا علي صاحل الربزجني،  -2
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 حركة بيغيدا  .1 .1. 4
الواقعة يف  "دريسدن"يف مدينة  2014 بيغيدا هي حركة احتجاج انطلقت يف خريف حركة بيغيدا النشأة والتطور:

واسم بيغيدا هو تصغري السم أطول هو )الوطنيون واألوروبيون ضد  ،شرق البالد، ضد اهلجرة وضد اإلسالم
  1أسلمة الغرب(.

 Pegida بيغيدا"حبركة  اً واليت تعرف اختصار  "أوروبيني ضد أسلمة الغرب نيوطني حركة"انطلقت 

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" باألملانية يف مدينة دريسدن- 
 باتفاق 2014يف أكتوبر/ تشرين األول عام  ،-يسكنها عدد من املهاجرين أقل بكثري من سواها من املدن األملانية

 .جمموعة من األملان واألوربيني املتعصبني ضد اإلسالم واملسلمني
 جانفي 21عن تزعم احلركة يف  ىإال أنه تنح عاًما (41)" وتس بامخانل"أسس هذه احلركة شخص امسه 

رأسها صحيفة   ىملانية وعلأبعد نشر صورة له بتسرحية أدولف هتلر وشاربه املشهور يف عدة صحف  2015
ا سببه ذلك الفعل من هزة باإلضافة مل ،من بني أنصاره حىت، مما جعله يتعرض النتقادات واسعة الشعبية "بيلد"

 .          داخل احلركة أسفرت عن استقالة مخسة قياديني منها بعد أسبوع من ذلك

هي و  ،أسابيع من انطالقها 6 آالف متظاهر بعد قرابة 10وجتاوزت شخص  500  بدأت احلركة مظاهراهتا ب
يف حشد الكثري  أيًضا جمموعة تظهر نفسها بأهنا حركة مدنية برجوازية ليربالية رافضة للعنف، وهبذه الصورة جنحت

إذا ": "ديسلدورف ألكسندر هويزلر"من األنصار هلا، فكما يقول الباحث األكادميي يف شؤون اليمني املتطرف 
    2".أرادت حركة ما رفع شعار معادي لإلسالم فإهنا تسعى إىل أال يتم ربطها حبركات ميينية متطرفة

 :ت توجه واحد، ومركزة على معاداة المسلمينذامنظمة : " ACTمنظمة "اعملوا من أجل أمريكا.2 .1. 4
 46من العمر  ةالبالغ ،الطموح الالحمدود اتذ ةاليميني ةاملثقف "Gabriel Brigitte برجييت غابراييل " تقام

م لتكون مبثابة شبكة عمل وطنية تكون  2007عام  ACTبتأسيس منظمة "اعملوا من أجل أمريكا"  ،عاماً 
  3.بئة األمريكيني فيما يتعلق بالتهديدات املتعددة من قبل اإلسالم األصويل"مهمتها "إبالغ وتثقيف وتع

                                                           
لدولية، قطر، ، ترمجة: رشيد بوطيب، منتدى العالقات العربية واخطاب ضد اإلسالموفوبيا في ألمانيا والغرب مناهضة بيغيداستيفان فايدنر:  -1

  .12، ص: 2016
 Pegida“2016 -2014“نموذج ا للفترة  ”Pegida“ سياسات اإلسالموفوبيا والحركات المعادية لإلسالمرفيدة رمضان يوسف حممد:  2-

"Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes ،متاح على الرابط التايل: ، املركز الدميقراطي العريب
https://democraticac.de/?p=34239#_ftnref41،  (.2019-04-15) طالع، تاريخ اال(2016يوليو 19 )تاريخ النشر 

شبكة ، 2011جذور شبكة التخويف من اإلسالم في الواليات المتحدة،  : التخويف من اإلسالم )اإلسالموفوبيا(وآخرون ليوجاهة ع -3
-06-20) طالعتاريخ اال ،www.alukah.net/books/files/book_3363/.../islamo-fopya.docx ، متاح على الرابط58 :ص ،األلوكة
2018). 
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 تدفع ألهنا للمسلمني معادية كراهية جمموعة أهنا علىمنظمة "اعملوا من أجل أمريكا"  وصف متوقد 
 واإلسالمي يلالراديكا اإلسالم دمج وتعمد األمريكيني املسلمني مسعة وتشويه للمسلمني، املعادية املؤامرة نظريات

 ظهور يف" املتحدة للواليات خملصني مواطنني يكونوا أن ميكن ال" املسلمني أن غابرييل قالت املثال سبيل فعلى
 الذين املتطرفني قبل من املستويات مجيع على أمريكا اخرتاق مت لقد" وأضافت ،2011 عام إن إن سي شبكة على

 يف الفيدرايل، التحقيقات مكتب يف املركزية، املخابرات وكالة يف إلينا تسللوا لقد ،أمريكا إيذاء يف يرغبون
ال  ،1املتحدة الواليات داخل وجمتمعاتنا مدننا يف املتطرفة، املساجد يف تطرفهم يتم. اخلارجية وزارة يف البنتاغون،

 سالملإلبث الكراهية والعداء لتعتمد منظمة "اعملوا من أجل أمريكا" على مواقع على شبكة اإلنرتنت 
م قامت غابراييل بتدشني عرض تلفزيوين  2011ويف عام  ،فقط بل أيضا تعمل على إنشاء حمتواها اخلاص

أسبوعي على شبكة الكيبل املسيحي لتسليط الضوء على عمل جمموعتها ولنشر القضية اليت طلب من 
  2من أجل أمريكا" التصدي هلا أسبوعيا. اعملواأعضاء منظمة "

 جمموعة خالل من ممكناً  ذلك أصبح حيث والية 23 من أكثر يف البالد أحناء مجيع يف احلركة متددت لقد
 بام ألمريكا بالنسبة! ACT غابرييل برجييت جتسدها كما الواحد، التوجه ذات اإلسالموفوبيا جمموعات من جديدة
 ومنتدى األمريكية األسرة عيةمج مثل احلالية واجملموعات للحرية، هورويتز ديفيد ومركز أمريكا، أسلمة أوقفوا غيلر،

 3.والعامل البالد أحناء مجيع يف اخلاطئة املعلومات خرباء نشر ويتم النسر،
 للحرية هورويتز ديفيد مركز.3 .1. 4 

 أصويل وهو - عاماً  72 العمر من البالغ "هورويتز" يد على 1988عام  للحرية هورويتز ديفيد مركزتأسس 
 ساعدت اليت الرئيسية املنظمات منهذا املركز  يعترب ،-مييين متحمس إىل حتّول وقد ،اجلديد اليسار من متطرف

 وحلفائه األصويل اليسار املتطرف جهود حيارب- أنه احلرية مركز يزعماجملتمع،  يف املتعصبة األفكار نشر على
 للقيام دوالر مليون 36 زاملرك دخل بلغ 2009 إىل 2002ومنذ عام ، األمريكية القَيم تدمري إىل الرامية املسلمني

 املساجد من 80% وأن -املسلمني لإلخوان واجهاتوالتحذير من املنظمات اإلسالمية اليت يعتربها  العمل هبذا
 املسلمني إن :"هورويتز قال بروكلني كلية يف له خطابٍ  ويف، -واألمريكيني اليهود ضد بالكراهية ممتلئة األمريكية

 :بأن وأضاف ،برناجمهم هو ذلك وأن )اليهود يقتلوا أن) إسالميون( يريدون )نازيون هم ألوسطا الشرق من
 4."املسلمني لإلخوان واجهات إال هي ما اإلسالمية االحتادات

                                                           
1
 -ACT for America: https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/act, , (2019-04-16)  (14: 07). 

  .61مرجع سابق، ص:  :وآخرون وجاهة علي -2
3
-Wajahat Ali, et al: The Roots of the Islamophobia Network in America, center for american progress, 

August 2011, p1.    
. 47ص:)د، م، ن(، ملركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، )د، س، ن(، ، االخوف من اإلسالم أو اإلسالموفوبياالشيخ كاظم الصاحلي:  - 4  
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 "سبنسر روبرت" إخراج من ،"Jihad Watchو FrontPage" جملة مها اإلنرتنت على جملتني يدير املركز
 املؤامرات من وخمططاهتم للمسلمني املناهضني املتعصبني ئهزمال من جملموعة اً مضخم صوتًا Horowitz يقدم

 اإللكرتوين واملوقع اجمللة مألوفة أخرى وأمساء سبنسر وروبرت بايبس ودانيال جافين فرانك يستخدم ،والتهديدات
 املعادية اإللكرتونية املواقع والتعصب والكراهية، وإىل جانب ذلك تعمل املخاطر من سلسلة ألحدث للرتويج

 ونظريات التهديدات ويضخمون يكررون الذين اإلذاعية احلوارية الربامج مضيفي مع جنب إىل جنباً  للمسلمني
 املستوى على معروفة شخصيات على" الكراهية راديو" صناعة تشتمل. وأنصارها املدونات هلا تروج اليت املؤامرة
 براجمهم اً مع يستخدمون وهم ها،وغري  Glenn Beckو Michael Savageو Rush Limbaugh مثل الوطين
 1والكراهية. مليئة بالتعصب للمسلمني معادية برسائل للتخويف كمنابر

 والبحوث لإلعالم األوسط الشرق معهد. 4 .1. 4 
 ترمجات توفر اإلسرائيلي الدفاع قوات من سابقون أعضاءأنشأها  املطبوعات ترصد أوسطية شرق وكالة هو

 اليت وهي العريب العامل يف اإلعالم وسائل حول البحوث ويقدما، اإلسالموفوبي اءأعض من الكثري عليها يعتمد
 عنيف دين هو اإلسالم بأن قضيتهم إلثبات -اإلسالم رهاب- اإلسالموفوبيا شبكة على القائمون عليها يعتمد

 .للتشدد ويروج بطبيعته
 املولد اإلسرائيلي "وورمسر ريافم" األكادميي بواسطة والبحوث لإلعالم األوسط الشرق معهد تأسيس مت
 لرتمجاته أيضا ولكنه يُنتقد السامية وعداء الكراهية لغة حملاربته املعهد الدوائر بعض وحترتم، اجلنسية األمريكي
 أن إال -اإلصالح- ريفورم املسماة مدونته يف املعتدلني املسلمني أصوات على يركز بأنه املعهد جيادل ،االنتقائية

 اإلعالمية مصادره من التحرير يف املعهد حتّيز وخيلق ،اإلسالموفوبيا نريان تؤجج العربية اإلعالم سائلو  من ترمجاته
 أفعال ارتكاب على الغرب يف املسلمني وحيث للغرب املناهض بالتحيز مليئة العربية اإلعالم وسائل بأن االنطباع

 مث جيدها أن ميكنه اليت بالكراهية املليئة عنفاً  لرتهاتا أكثر بالتقاط بانتظام ملعهدا يقوم ،(...) واإلرهاب العنف
 األوسط الشرق معهد، فقد عمل واشنطن يف الكوجنرس جملس أعضاء إىل نشرات يف ويرسلها برتمجتها يقوم

 2.على توفري الرتمجات التحريضية املناهضة لإلسالم والبحوث لإلعالم
ركات ومؤسسات غربية منتشرة يف عدة دول من ظمات وحمنمن خالل ما تقدم خنلص إىل أن هناك عدة 

ومنها السالفة الذكر أسهمت يف تأجيج مشاعر الكراهية لإلسالم واملسلمني وأوجدت  ،العامل خاصًة أمريكا وأروبا
يشع بالتعصب لإلسالم ومناوئته خصوصًا يف ظل الدعم والتمويل املايل الذي  من خالل أهدافها وأعماهلا مناخاً 

ريه العديد من املؤسسات اليت تغذي اإلسالموفوبيا، ويوضح ذلك حجم اإلنفاق عليها، وقد سعت جتتهد يف توف
هذه املنظمات إىل التنبيه لتهديدات اإلسالم األصويل على حد زعمها وتشويه مسعة املسلمني يف البلدان اليت 

املساجد بتصدير الكراهية لليهود  تنشط فيها هذه احلركات واملنظمات، إضافًة إىل نشر األفكار املتعصبة واهتام
                                                           

1- Wajahat Ali, Et All, op. cit, pp 87,92 .  
.51، ص:مرجع سابقالشيخ كاظم الصاحلي،  - 2  
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للغرب ودميقراطياته من خالل نشر العنف والتشدد والرتويج للتطرف  هلا يشكل هتديداً واألمريكيني، واإلسالم وفقا ً 
 واإلرهاب. 

 التنظيمات الجهادية واإلرهابية الوجه اآلخر للتشويه .2. 4
العرب واملسلمون يف حنن سهم نأمل  ،يب واإلسالميعاملنا العر وعن  ا كعرب ومسلمنيمث ماذا عن دواخلنا عن

واليت تسيء بعض العرب يف اخلارج  تسهم بعض التصرفات اليت يقوم هبا عند الغرب، أمللنا مشوهة  ةرسم صور 
إىل أمتنا اإلسالمية يف ترسيخ تلك الصورة املشوهة عنا، وبطبيعة احلال فالغرب يتأثر مبا يشاهده يف بالده من 

من قبل بعض األنظمة العربية يسيء هو اآلخر  لتطبيق املتزمت لإلسالما أنكما 1.ت املسلمنيخالل تصرفا
   2.لإلسالم ويسهم يف التخويف منه

اليت انزاحت ع ن بع ض أه دافها -ولقد كان أيضاً للعديد من املنظمات واحلركات سواء اإلسالمية واجلهادية 
 اإلسالم زورا وهبتان اً أث ر عل ى تش ويه ص ورة اإلس الم واملس لمني أو اليت تنسب إىل -السامية بقصد أو عن غري قصد

الدول    ة اإلس    المية يف الش    ام والع    راق  ،، تنظ    يم القاع    دةون    ذكر منه    ا حرك    ة الطالب    ان، حرك    ة أب    و س    ياف الفليبيني    ة
 ه احلركات والتنظيمات بالبحث فيها ودورها يف تشوية الصورة.ذهوسنخص بعض 

 حركة الطالبان .1. 2. 4
ومن حواف والية قندهار يف اجلنوب الغريب  1994يف يوليو من عام  نشأة حركة الطالبان: .1. 1. 2. 4

كانت هذه اجملموعة قد   1997وحبلول سبتمرب ، ألفغانستان ظهرت جمموعة صغرية من طالب املدارس الدينية
ن سيطرت على أنستان بعد ىل احلواف الشمالية ألفغاإووصلت جيوشها  باسم )حركة طالبان( اشتهرت عاملياً 

بذلك اخلارطة السياسية والعسكرية والفكرية للداخل  من مساحتها مبا يف ذلك العاصمة كابول مغريةً  %80حوايل 
 خان إمساعيل احلاكم قوات من "هريات" مدينة على طالبان حركة استولت، فقد 3والتشابكات الدولية يف اخلارج

 ومجيع اإلنسانية املنظمات وأعضاء للدبلوماسيني حتذير أعقاب يف رباين الرئيس حكومة مع متحالفة كانت اليت
 تشرين 20 يف كابول بقصف طالبان قوات هددت ،1995 سبتمرب 15 حبلول هتامبغادر  كابول يف األجانب

 دفاً ه أصبحت واملدينة كابول يف القتال اندلع أيام، أربعة خالل رباين الرئيس قوات تستسلم إذا مل أكتوبر/األول
 الصاروخية اهلجمات املدنيني، حياة من حيصى ال عدد فقدان يف تسبب مما تقريباً  يومي بشكل العشوائي للقصف

 جالل على طالبان حركة استولت 1996 سبتمرب 11 ، ويف1996 يونيه/حزيران يف ذروهتا بلغت كابول يف القاتلة

                                                           
  .90، 89، ص ص: مرجع سابق، علي خليل شقرة -1
 . 30، 29 ، ص ص:مرجع سابقعبد احلق محيش،  -2
-https://www.albayan.ae/one-world/1998-08-28  ، متاح على الرابط التايل:لنشأة األولى وعوامل الضعف والقوةحركة طالبان ا -3

  .(18: 58) ،(2019-04-15) ، تاريخ االطالع1.1019755
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 بداية من اعتباراً  ،1996 سبتمرب 27 يف كابول ىعل واستيالئها لباكستان، املتامخة الشرقية املدينة أباد،
 1البالد. ثلثي يف بفعالية طالبان حركة حتكمت 1997 يونيه/حزيران

مع مصادر  أفغانستان جمتمع غري متجانس، :طالبانالالتكوين اإليديولوجي والعرقي لحركة  .2. 1. 2. 4
شتون أغلب األعراق )أغلب عناصر طالبان ، يشكل الب2يامتداد إثين وطائفوذات  متعددة اهلويات لسكاهنا

، الشيعة %25من السكان، وبعدهم الطاجيك الذين ميثلون حوايل % 60و %40منهم( وهم يشكلون ما بني 
، اإلمياق وهم أقرب %6.6وهم موزعون على أعراق ثالثة الفارسوان والقزلباش واهلزارة، األزبك ميثلون  %10ميثلون 

 (...) وغري هؤالء فهناك البلوش والرتكمان والقرغيز والرباهي واملغول والكوجار والسيخ ،% 5.3إىل العنصر الرتكي 
 3إخل.

طالبان حركة إسالمية سنية تعتنق املذهب احلنفي وتتبع العقيدة املاتريدية اليت  :االنتماء الفكري .3. 1. 2. 4
وقد تعلم أفراد احلركة يف املدارس الدينية  ،السنةوفرقة املاتريدية من أهل  ،تؤمن باالختيار، ومن مث ال تؤمن باجلرب

الديوبندية )نسبة إىل قرية ديوبند يف اهلند( وتأثروا باملناهج الدراسية هلذه املدارس األمر الذي انعكس على أسلوهبم 
م إضافة إىل بعض العلو  ،حيث ركزت تلك املدارس على العلوم اإلسالمية كالتفسري واحلديث والسرية ؛يف احلكم

  4ويتدرج الطالب يف هذه املدارس من مرحلة إىل أخرى.، العصرية اليت تدرس بطريقة تقليدية قدمية
 كافة املتصارعة امليليشيات نزع سالحمتثلت بعض أهداف حركة طالبان يف  :أهداف الحركة .4. 1. 2. 4

إقامة احلكومة اإلسالمية على السوفيات(، (احملتلني  أولئك ضد والتخفيف من معاناة الشعب األفغاين والكفاح
اختيار العلماء وامللتزمني ، من الشريعة اإلسالمية مستمداً يكون أن قانون الدولة ، كما هنج اخلالفة الراشدة

حفظ أهل الذمة واملستأمنني ، أيضًا قلع جذور العصبيات القومية والقبلية، باإلسالم للمناصب املهمة يف احلكومة
 .وأعراضهم ورعاية حقوقهم املنصوص عليها يف الشريعة اإلسالمية وصيانة أنفسهم وأمواهلم

 حتسني العالقات السياسية مع مجيع الدول اإلسالمية وفق القواعد الشرعيةومن ضمن أهدافها أيضًا 
تعيني هيئات لألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مجيع أحناء الرتكيز على االلتزام باحلجاب الشرعي للمرأة، و و 
 قمع اجلرائم األخالقية ومكافحة املخدرات والصور واألفالم احملرمة ، ويف اجلانب األخالقي هدفت إىلدولةال

                                                           
1
- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR): UNHCR CDR Background Paper on Refugees and 

Asylum Seekers from Afghanistan, 1 June 1997, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6a6440.htm, 

(20 :19(, )2019-04-14)  
2
- Qamar Fatima, "The Rise and Fall of Taliban Regime (1994-2001) In Afghanistan: The Internal Dynamics ", 

IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS),Volume 19, Issue 1, Ver. I (Jan. 2014), P 37. 
 .13، ص: 2001ر الشروق، القاهرة، ، دا2 ، طكة الغلططالبان جند اهلل في المعر فهمي هويدي:  -3
(، 2008-05-13)تاريخ النشر  ،http://khaledfayyad.blogspot.com/2008/05/blog-post_13.html، مدونة المدونين األحرار -4

 .(17: 31(، )2019-03-29) طالعتاريخ اال
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اختيار منهج إسالمي شامل ، إعداد جيش مدرب حلفظ الدولة اإلسالمية من االعتداءات اخلارجيةوالسعي إىل 
 1.لدولة واالهتمام بالتنمية يف مجيع اجملاالتأسلمة اقتصاد ا، و جلميع املدارس واجلامعات وتدريس العلوم العصرية

للحركة سلبيات واجيابيات عدة حناول الوقوق على بعضها من ايجابيات وسلبيات حركة الطالبان:  .5. 1. 2. 4
 خالل اآليت:
استطاعت احلركة حتقيق األمن واالستقرار يف املناطق اليت سيطرت عليها، كما حركة الطالبان:  أ. ايجابيات

ت يف القضاء على الفساد اإلداري الذي كان مستشريًا من قبل وحماربة الفساد األخالقي، كما متكنت من سامه
مجع األسلحة املنتشرة بني السكان أثناء اجلهاد ضد القوات الروسية، إىل جانب مسامهتها يف إيقاف هنب أموال 

كما قامت بإنشاء احملاكم وجنحت يف احلد من الدولة من خالل بيع األسلحة الثقيلة من طرف القادة امليدانيني،  
 2زراعة املخدرات وجتارهتا.

هناك العديد من السلبيات اليت  ورغم اإلجيابيات اليت قدمتها حركة طالبان إال أنب. سلبيات حركة الطالبان: 
 اجنرت عن احلركة يف حماولتها لتطبيق الشريعة اإلسالمية وتنفيذ أهدافها ومنها:

اليوم األول ضمن أهدافها عن إقامة النظام  ذأعلنت حركة طالبان من وهة للنظام اإلسالمي:تقديم صورة مش
عنه أنه يتلخص يف محل الناس  االنظام، وجممل تصورهذا تصور واضح عن ها سالمي، ولكن ليس لديهاإل

بعض احلدود وإجبار وتقصري الشعر وإقامة  ،وإجبارهم عن اختيار املظهر اإلسالمي من اللحية والعمامة واللباس
أعلم الناس بالنظام اإلسالمي  اعتقد أهنتوليس وراء ذلك شيء و  ،الناس على صالة اجلماعة ومنع بعض املنكرات

 دون االستفادة من اآلخرين. اعلى تصوراهت صرت ابذلك، وهذا جيعله اوال أحد أعلم منه
لقد اهتمت حركة طالبان باألمر باملعروف  التطبيقات الخاطئة في مجال األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وقصصهم الغريبة  ،والنهي عن املنكر حىت كونوا وزارة االحتساب وارتكبوا جتاوزات كبرية أساءوا فيها إىل اإلسالم
حليته حيبس إىل  نهي عن املنكر أوامر بأن من حيلقيف هذا معروفة ومنتشرة، فقد أصدرت إدارة األمر باملعروف وال

يته، وقد اشتهرت قصة الرجل الذي ذهب ليشارك يف جنازة أمه فقبض عليه طالبان وحبسوه شهراً أن تطول حل
 أهنا كما 3.ح الذي ميارسونه بسبب أمور بسيطةونصف وعندما طالت حليته أطلقوا سراحه، هذا غري الضرب املرب 

 ذلك يف قاسية، مبا عقوبات امواستخد ،هتالسيطر  اخلاضعة املناطق بصرامة يف اإلسالمية العادات فرضت تطبيق

                                                           

طالع ، تاريخ االhttps://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage :   ، متاح على الرابط التايلالنشأة واإلمارة .حركة طالبان.. 1-
(28-03-2019 ،) 30):21 .) 
 مرجع سابق.، ألحرارمدونة املدونني ا -2
، معهد الدراسات السياسية، القسم العريب، إسالم آباد، باكستان، طالبان أفغانستان من حلم الُمال إلى إمارة المؤمنينمولوي حفيظ اهلل حقاين:  -3

 .156، 155، ص ص: 1997
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 إىل املرأة الذهاب على حضرت كما أهنا  ،والرقص الغربية واملوسيقى التلفزيون على حظر فرض اإلعدام، عمليات
 1الزنا. علناً الرتكاهبن جرمية النساء بعض وإعدام الصحية، الرعاية يف عدا ما املنزل، خارج العمل أو املدرسة

من خالل ممارسة التعذيب على كل من ثبت عليه اقتناء السالح أو إقامة عالقة مع  اإليذاء والتعذيب الوحشي:
 اإلعاقة أو املوت أو اإلصابة بعاهات مستدمية.حد وقد يصل الضرب أحيانا إىل  ،املعارضة

ق إغالمت  حيثباعتبار التعليم الديين هو األصل والتعليم العصري أمر ثانوي  عدم االهتمام بالتعليم العصري:
  2العديد من املدارس الثانوية معتربين األولوية للجهاد وحبجة عدم التمكن من توفري امليزانية للمدارس.

قرار اهلند بقطع العالقات مع حركة طالبان وتعزيز وقد واجهت احلركة العديد من املشاكل مع جرياهنا ومنها 
لبان كقوة إسالمية مسلحة حتت رعاية باكستان حيث يرى الكثريون يف اهلند أن طا ؛الفصائل املناهضة لطالبان

  .وقد قامت نيودهلي بإغالق سفارهتا يف كابول وإجالء موظفيها بسبب خماوف تتعلق بسالمتهم ،مهددة لآلخرين
الذي انتقد انتهاك طالبان حقوق اإلنسان واملرأة، وقرر عدم  1076كما أيد الكثريون قرار )األمم املتحدة( رقم 

عاملتها املروعة لألقليات يف كثري من األحيان مل اإلدانة الدوليةوكذلك  3.ة طالبان كحكومة شرعيةاالعرتاف حبرك
اهلزارة يف ثالثة أيام فقط، يف ظل من  2,000قتل  1998يف مزار الشريف يف آب/أغسطس فعلى سبيل املثال 

وقتل البعض  لالجئني:موظف من مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون ا حسب ما وصفهاشعة بظروف 
نق بعد أن حشر داخل حاويات معدنية غلي أو خُ قتل باملاء املبعضهم و وأعدم الكثري يف منازهلم،  ،عيف الشوار 

أهنا يف مستشفى واحد على األقل، كما و  مريضاً  30قتل ما يصل إىل ، ومت أوتساخنة يف مشس خمتومة حتت 
 لسكان املدينة املتبقية حتذيرًا صارماً وقدمت طالبان  ، منازهلمالشوارع أو يف تركت جثث العديد من الضحايا يف

مكربات الصوت وعن طريق  صدرت تعليمات عرب حيثكالب متزق اجلثث، ل عيان مبناظر مروعةشهود وأفاد 
متاثيل  يضاف إىل هذه الفظائع أعمال التخريب اإلمجايل، مثل تدمري ،أو دفنها تهاإزال ملنعاإلعالنات اإلذاعية 

  2001.4بوذا الشهرية " يف آذار/مارس 
وبناًء على ما تقدم فإن حركة طالبان قد حققت جناحات واجنازات على أرض الواقع حتسب هلا، ويف 

يف كتابه "طالبان جند اهلل يف  املقابل فإن سلبياهتا كثرية جدًا حتسب عليها، وقد أشار إىل ذلك "فهمي هويدي"
، لكن أخطر ما فعلته هو إعادة األمن واالستقرارن أهم ما أجنزته حركة طالبان املعركة الغلط" فحسب ما يراه أ

جاً إسالمياً وُصِور للعامل بأنه النموذج الذي يسعى املسلمون ذأهنا أقامت نظاماً عدته منو  -من وجهة نظره-احلركة 

                                                           
1
-Sajjad Ahmed: "The Exclusion of the Taliban from Afghanistan’s State-Building and Its Human Security 

Vulnerabilities"  , IAFOR Journal of Politics, Economics & Law, 4  , (1) 2017, p 16. 
   .157، ص: مرجع سابقمولوي حفيظ اهلل حقاين،  -2

3 - Avinash  Paliwal: "India’s Taliban Dilemma: To Contain or to Engage?", Journal of Strategic Studies,  2015  

pp 1, 10, DOI: 10.1080/01402390.2015.1040153,To link to this article: 

http://dx.doi.org/10.1080/01402390.2015.1040153.    
4
 -William Maley: "Afghanistan: an historical and geographical appraisal ," Review International of The Red 

Cross,92 (880), 2010  , pp 870  , 871. doi:10.1017/S1816383111000154. 
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فذلك كله يشفع هلم يوم  إىل حتقيقه يقول: "ال حتدثين عن إخالص أغلبهم وحسن نّيتهم وغريهتم على اإلسالم
القيامة بإذن اهلل وحسابه يوم احلساب، أما يف ميزان الدنيا فال يشفع هلم ذلك حبال، لقد كان اخلوارج من أشد 

، وكل ما ارتكبوه من أفعال وخطايا وتفانيًا يف الدفاع عن العقيدة، ومع ذلك مل يرمحهم التاريخ الناس إخالصاً 
 1مة حىت أصبح املصطلح مسبَّة وهتمة".يف ذاكرة األليهم وسحب من رصيدهم ُحِسب ع

وأخرياً ميكن القول أن حركة طالبان قد جنحت يف حتقيق أهداف عدة سطرهتا حيث عملت على استتباب 
األمن واالستقرار واستطاعت إيقاف التناحر بني فرق اجملاهدين، وسعت إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية وأبطلت 

تمع؛ لكنها من ناحية أخرى قدمت منوذجًا مشوهًا لإلسالم ودليل ذلك مجلة املخالفات مفاسد عديدة خنرت اجمل
  والسلبيات اليت اجنرت عنها واليت ال متت لإلسالم بصلة وهو ما متت اإلشارة إليه سلفاً.

  تنظيم القاعدة: .2. 2. 4
ووصف من  أفغانستان،يف  ملاضيهذا التنظيم يف سبعينيات القرن ا أسس تأسيس تنظيم القاعدة: .1. 2. 2. 4

اإلرهايب؛ حيث مت إنشاؤها ملقاومة العدوان على بالد اإلسالم التنظيم قبل عدد كبري من الدول اإلسالمية ب
إن تنظيم القاعدة هو واحد من أشهر التنظيمات اإلسالمية  ،ومقاومة الطاغوت األمريكي يف مجيع أحناء العامل

  2املسلحة يف التاريخ احلديث.
 جملاهبة االحتالل السوفيايت هائل خليجي أمريكي بدعم سياسي عسكري القاعدة يف بدايته تنظيم كان

احلرب على القوات األمريكية  1996أعلن التنظيم يف العام و  ،3واستقطب املقاتلني من أحناء العاملفغانستان، أل
ترأس بن الدن التنظيم  1989عام  هبعد مقتلو م ترأس تنظيم القاعدة بداية عبد اهلل عزا 4.بالد املسلمنياليت حتتل 

، وسع تدريب ملتطوعي اجلهادحيث أقام يف هذه األخرية معسكرات  5القاعدة مقرًا له يف السودان.تنظيم اختذ و 
تورط أسامة بن الدن منذ وأروبا، إفريقيا  ،جنوب شرق أسيا، الواليات املتحدةر أفكاره وهنجه إىل نشاطه وصدَّ 

جندي أمريكي إال  100بدعم تفجري فندق بعدن كان يستضيف حوايل  بدأهااملصاحل األمريكية  يف ضرب 1992
أهنم غادروه قبل يومني من التفجري، كما ينسب البن الدن أيضا توفري الدعم املايل واللوجيسيت للتفجري األول 

والذي أسفر عن مقتل  1996عام  رب يف السعوديةتفجري اخلُ ب، كما تأكدت صلته 1993لربج التجارة العاملي عام 

                                                           
  .176، ص: مرجع سابقفهمي هويدي،  -1
دار بابل  -، دار احلكمة للنشر والتوزيع، لندن،عالم داعش )تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام من النشأة إلى الخالفة(هشام اهلامشي:  -2

  .14، ص: 2015للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 
  .4، ص: 2014اإلنسان،  حلقوق االسكندنايف املعهد إصداراتاجلزء األول، ، خالفة داعش من هجرات الوهم إلى بحيرات الدمهيثم مناع:  -3
بريوت، املنظمة العربية للرتمجة،  تاريخ العنف في الشرق األوسط من نهاية السلطة العثمانية إلى تنظيم القاعدة، قراءة فيمحيد بوزارسالن:  -4

  .378، 377، ص ص: 2015لبنان، 
 ، ترمجة: فاطمة نصر،بعد مقتل بن الدن وعشر سنوات من الحرب على اإلرهاب القاعدة نهاية تنظيم أم انطالق تنظيماتكريستينا هلميتش:   -5

  .33سطور اجلديدة، املعادي، )د، س، ن(، ص: 
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جندياً أمريكياً، باإلضافة إىل حماوالت فاشلة لتفجري سفاريت الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل يف مانيال يف  19
1994.1  

 المولد والنشأة: أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة. 2. 2. 2. 4
العربية السعودية، وقد جاء والده حممد عوض  كةباململالرياض ب 1957مارس  10ولد أسامة بن الدن يف 

بن الدن أصاًل من حضرموت يف اليمن، وبدأ مسريته كعامل يف مواقع بناٍء يف السعودية إىل أن أنشأ إمرباطورية 
ثراء وتلقى تعليمه يف الرفاهية و ال، األمر الذي ضمن له حياة 2مقاوالت أصبحت األكرب من نوعها يف العامل العريب

 3.السعوديةالنخبة يف  مدارس
سافر أسامة بن الدن لزيارة الالجئني األفغان واالطالع على أحواهلم وتكررت الزيارات مرة بعد أخرى 

شكل ، وقد واتسعت لتتجاوز باكستان إىل داخل األراضي األفغانية، وشارك يف بعض العمليات العسكرية الرمزية
بداية العصر الذهيب للقاعدة، وعلى مدى  1996ستان يف ماي انتقال أسامة بن الدن من السعودية إىل أفغان

السنني اخلمسة التالية شهدت البنية التحتية للتنظيم وعملياته وعضويته توسعاً كبرياً، وعندما غزت قوات التحالف 
تطوعني كان التنظيم قد درب بضعة األالف من امل  2001بقيادة الواليات املتحدة األمريكية أفغانستان يف أكتوبر 

 4العرب ودبر أشد اهلجمات دوياً يف التاريخ.
 ا التنظيم نذكر ما يلي:ذمن بني صور طغيان ه: صور من طغيان تنظيم القاعدة.3. 2. 2. 4
عدم األخذ عن العلماء بدعوى أهنم علماء سلطان واالكتفاء بقراءة الكتب، أو فتاوى جلاهنم الشرعية ولو   -

 تطبيق فتاوى صدرت من بعض، ليل مع احلماس للقاعدة ليكون احلبل الوثيق لعلمهفيكفي العلم الق كانوا جهاالً 
وأهنم أوصياء على اجلهاد يف  ةادعاء أن اجلهاد مصلحة مطلق، و العلماء ملالبسات معينة وجعلها قواعد مطردة

، إىل جانب عدم عذر املخالفني هلم باالجتهاد، و التعصب الشديد آلرائهم وقياداهتم، أضف إىل ذلك العامل
عن غريهم. وجتدهم يتساهلون يف تفجري العبوات الناسفة أو العمليات  التساهل يف دماء املسلمني فضالً 

االستشهادية حىت لو وجد بعض أهل السنة أو نساء وأطفال بدعوى أن ذلك من الترتس وأهنم سيبعثون على 
 5ك املخالف من العلماء أو الدعاة أو املقاتلني.استباحة دماء املخالفني حىت لو كان ذلىل ذلك إ، ينضاف منياهت

 
 

                                                           

.111، 110، ص ص: 2007لتوزيع، مصر، ، هنضة مصر للطباعة والنشر واألصوليةعمرو الشوبكي: ا - 1  
  )د، ص(. ،2014، ترمجة: سعيد العظم، دار الساقي، بريوت، ما بعد بن الدن القاعدة الجيل الثانيعبد الباري عطوان:  -2
 . 6، 5، ص ص: 2008رة، ، مكتبة مدبويل، القاهتنظيم القاعدة النشأة، الخلفية الفكرية، االمتداد، )اليمن نموذجا (سعيد علي عبيد اجلمحي: -3
، ترمجة: أمني األيويب، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، الجهاد في السعودية )قصة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب(توماس هيغهامر:  -4

  .164، ص: 2013لبنان، 
  .47، 46، ص ص: مرجع سابقهشام اهلامشي:  -5
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 تنظيم القاعدة وتشويه صورة اإلسالم .4. 2. 2. 4
حول قضية تشويه صورة اإلسالم واملسلمني بسبب األعمال اإلجرامية اإلرهابية اليت  احلديثمدار هذا 

لتحقيق ذلك التشويه املقصود  اً تستغل وتوظف إعالميواليت ، حقيقةً  تورط يف ارتكاهبا بعض الفرق اإلسالميةت
الذي يقدم إىل اجلمهور الغريب يف سياق تضخيم إعالمي ودعاية مضادة إلثارة املشاعر واألحاسيس وتنمية نوازع 

بناًء على ما ورد حناول  1الكراهية والعداء مبا يزيد من ظاهرة "اإلسالموفوبيا" ويقوي "نظرية صراع احلضارات".
اإلرهابية يف تشويه صورة اإلسالم اجلهادية و سهمت فيه بعض التنظيمات اإلسالمية و البحث يف الدور الذي أ

يف زيادة رسم الصورة السلبية واملسلمني، ومن بني هذه التنظيمات تنظيم القاعدة؛ حيث ساهم هذا األخري 
هابية اليت قام االر  األعمال للمسلمني لدى الغرب حيث أضاف تشويهاً آخر لصورة اإلسالم من خالل العديد من

 هبا يف خمتلف مناطق العامل. 
أكرب صورة  اليت ارتكبت يف حق عدد من السواح األجانب واليت نقلتها وكالة االنباء  وتعد جمزرة األقصر

هذه إحدى اجملازر اليت قام هبا تنظيم القاعدة مت التنكيل جبثث السياح يف صور صادمة، لتشويه اإلسالم حيث 
إن مثل هذه األفعال اإلجرامية ال متت لإلسالم بصلة، وهناك العديد من األعمال  ؟اإلسالم يقرهالفعل هل هذه 

أثناء زيارته للفلبني حيث مت وضع  1995منها حماولة اغتيال بابا الفاتيكان يف جانفي  اليت ارتكبها هذا التنظيم
غتياله ما الذي سيحدث، أكيد سوف املتفجرات يف الطريق الذي سيسلكه البابا، فماذا لو جنحت العملية ومت ا

تقوم جمازر بني املسلمني والكاثوليك ردًا على هذا االغتيال، حرب دينية ستحصد ما ال حيصى من القتلى 
واجلرحى بسبب التصرف الطائش هلذا التنظيم الذي شوه اإلسالم يف نظر اجلميع ألن اإلسالم ال يقر مثل هذه 

    2التصرفات.
 دولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(تنظيم ال  .3. 2. 4

يف تاريخ احلركات اإلسالمية اليت  من أكثر التنظيمات عنفاً  والشام العراق يف اإلسالمية الدولةيعترب تنظيم 
 مسلح تنظيم، فهو 3مبا فيها حىت التنظيم األم الذي خرج منه أي تنظيم )القاعدة( اجلهادي السلفي الفكر تبىنت

بداية عام  تأسس ،4وسوريا العراق يف ميتد الشريعة وتطبيق اإلسالمية اخلالفةإىل إعادة  يهدف بباإلرها يُوصف
بقيادة أبو مصعب الزرقاوي على أرض العراق، وقد أصبح هذا التنظيم من أقوى التنظيمات املسلحة يف  2004

                                                           
، حبث مقدم إىل املؤمتر اإلسالمي العاملي إلرهاب في تشويه صورة اإلسالم والمسلمين في اإلعالم الغربيأثر اعبد احلق بن مالحقي الرتكماين:  -1

  .6، 5ص ص:  ،2015فيفري  25-22"مكافحة اإلرهاب" الذي نظمته رابطة العامل اإلسالمي 
  2   . 205 -202، ص ص: مرجع سابقنبيل لوقا بباوي،  -
.  09، ص: 2016، املكتب العريب للمعارف، القاهرة، داعش في المملكة العربية السعوديةال: حممد حممد عبد اجليد عبد الع - 3  

)د،  ،4 ، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، ملحقالرصد الدراسات"، ومراكز اإلعالم وسائل اسرتاتيجيتها يف .. قياداهتا. .. نشأهتا. "داعش-4
 . 09ص:  س، ن(،
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أصبح  19/4/2010 االثنني يوم يف هذا األخري مقتل وبعد 1أبو عمر البغدادي.ترأسه  2006عام ويف هناية  ،العراق
 البنك املتزامنة )كعملية النوعية العمليات يف توسعاً وقد شهد عهده  التنظيم، هلذا زعيماً  البغدادي بكر أبو

 اجلماعات واقتتال سوريا يف اجلارية األحداث واحلوت( وبعد غريب أبو سجين واقتحام العدل، ووزارة املركزي،
 أشهروأصبح من  ، 2011الشام أواخر سنة أهل نصرة جبهة تشكيل مت األسد بشار نظام مع احلر واجليش الثورية

 دولة مع النصرة جبهة تنظيم فرع دمج البغدادي بكر أبو أعلن 2013/4/9ويف  ،يف سوريا املقاتلة قوى أبرز ومن
 2.والشام العراق يف اإلسالمية الدولة مسمى حتت اإلسالمية العراق

 حتمله ما بكل حقيقي كابوس إىل (ب   )داعش اختصاراً  املعروفة والشام العراق يف الميةاإلس الدولة حتولت
 اجلهادية التنظيمات وكذا احلاكمة، السياسية واألنظمة العامل يف االستخباراتية األجهزة لكل معىن من الكلمة

 بالعامل يكن مل إن وسط،األ بالشرق املتعلقة احلسابات مجيع يف صعب رقم إىل عني رمشة يف وحتول األخرى،
 وبني دول، وإرهاب ومنظمات ومجاعات أفراد بإرهاب قائلوقد انقسمت اآلراء حول إرهاب داعش بني  3.كله
 التحديد من يف مستنقع جديد اإلسالمية( )الدولة مع العامل هذا دخل ،ومجاعات ومنظمات أفراد بإرهاب قائل

 وال مجاعات، بإرهاب وال أفراد بإرهاب ليس داعش إرهاب أن واضحاً  يبدو، و األسباب من جملموعة والتعريف
 من جديد منط أمام فنحن الدول، إرهاب وبني واملنظمات التنظيمات إرهاب بني يقع فهو تنظيمات، بإرهاب

 4.لإلرهاب الدولية الراعية املفاهيم حول األوراق خيلط أن قصد اخلطورة، شديد اإلرهاب
 :عالمية لداعشهداف اإلواأل االستراتيجيات .1 .3. 2. 4

 التنظيمات إعالم يف اً وكمي اً نوعي اً جديد حتوالً  اآلخر هو "داعش" اإلسالمية الدولة تنظيم إعالم لقد شكل
  رمسية: مؤسسات إىل داعش تنظيم إعالم مؤسسات تصنيف ميكنو  اجلهادية.

 .التنظيم اتلقياد ومسموعة مرئية مادة 160 من أكثر أصدرت اليت "الفرقان" مؤسسة-
  .متعددة وبلغات مرئية مادة 100 من أكثر أصدرت اليت "االعتصام" مؤسسة-
 الح قد أميت" ونشيد "أسألك نشيد "ريب مثل اجلودة عالية صوتية إصدارات أنتجت اليت "أجناد" مؤسسة-

 .نظيمبالت خلاصةا الصوتية واألناشيد املؤسسات باملواد من غريها تزود اليت هي املؤسسة وغريها، هذه "فجر
 :مثل التنظيم من تزكيتها مت واليت املناصرة أو الرمسية غري املؤسسات هي اإلعالمية املؤسسات من الثاين النوع 
 من املرات عشرات إغالقه ومت" تويرت" موقع على شخصي كحساب ابتدأت اليت األساوريت" ترمجان"مؤسسة -

 ".احلدود كسر "إصدار منها اإلصدارات من العديد املؤسسة هذه نشرت كذلك املوقع، إدارة
                                                           

، ص: 2017، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إلرهاب فكر مذموم وخنجر مسموم والجهل به ال يعفيك وال ينجيكامتعب الزبن:  -1
154. 

 .09ص:  ،مرجع سابقالدراسات"،  ومراكز اإلعالم وسائل اسرتاتيجيتها يف .. قياداهتا. .. نشأهتا. "داعش -2
، مؤسسة مؤمنون بال حدود، مجلة ذواتالداعشية("،  الظاهرة لظهور السياسي السياق املخارج )يفأوروين: "الظاهرة الداعشية األسباب و  ياسر -3

  .22، ص: 2014، 01 الرباط، املغرب، العدد
 ، )د، ص(. 2014، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، لبنان، أهدافه، استراتيجيتهداعش ماهيته، نشأته، إرهابه، مازن شندب:  -4
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 1املوصل". مدينة من وتبث للتنظيم إذاعة أول وهي "البيان" إذاعة- 
 اليت يعتمد عليها كما يلي: -حسب اخلطاب واللغة والرسائل-ميكن عرض االسرتاتيجيات اإلعالمية لداعشو 

يف حني تستخدم ألفاظ حتمل معاين حادة ملحمية وتكفريية مستعلية على الطرف اآلخر، استخدام لغة  -
اختيار الكلمات القادرة على احلشد دعائيًا استنادًا إىل ثقافة التبشري والتنعيم حني توجه ألنصارها، إىل جانب 
ختدم أهدافها، كما تستخدم أمساء توحي بالقوة واجلذب هلا دينية واسعة وإملام باملفردات واآليات القرآنية اليت 

أمساء املؤسسات )احلياة، الفرقان، دابق، أعماق( واإلصدارات )هليب احلرب، صليل و لغوي مثل ارتباط تارخيي أ
 مبا يتوافق وأهدافها.الصوارم، فشرد هبم، من خلفهم( 

لرتكيز لجذب االهتمام اإلعالمي الدويل  وإمجاال ميكن حتديد األهداف اإلعالمية لتنظيم داعش يف التايل:
ى تلميع صورته وإبراز أنفسهم قوة جديدة خمتلفة عن أي قوة جهادية أخر العمل على واجنازاته، و  على رسائله

التالعب بالعقول من خالل االستناد إىل صناعة ، إىل جانب جذب وجتنيد أعضاء جدد للتنظيم ومجع األموال
   2هزميته.زخم إعالمي للتنظيم يعمل على تصوير تنظيم الدولة اإلسالمية قوة عظمى وال ميكن كسر شوكته و 

على الرغم من أنه مل ميضي سوى زمن يسري على اإلعالن الرمسي عن الدولة : من صنع داعش .2 .3. 2. 4
، ودار الكثري من النقاش وصل ألصقاع العاملإال أن صيتها  2013أفريل  9اإلسالمية يف العراق والشام وذلك يف 

العوايل" يف دراسته "أدجلة الدين وعوملة اخلوف ظهوره، يذهب "التجاين  وأسبابحول هذا التنظيم  لواجلد
الظاهرة الداعشية أمنوذجاً" إىل أن هناك عدة روئ حول صناعة داعش، ويرى أن كل فريق يتهم اآلخر بأنه هو 
من صنع داعش، فاملسلمون يتهمون الغرب، والعرب يتهمون الصهاينة، والسنة تتهم الشيعة، واإلخوان يتهمون 

 جرا، وهو يف ذلك يضع قراءة ألهم التفسريات اليت تتمحور أغلبها حول من صنع داعش: الوهابية وهلمَّ 
حيث يرى بعضهم أن داعش صناعة إيرانية حلصار املد السينَّ يف داعش صناعة إيرانية لدعم نظام األسد: أ. 

هذا وقد تبىن ية، العراق من جهة وضرب الثورة ضد النظام السوري اليت تتزعمها الفصائل السنية من جهة ثان
على ذلك مبا ذهب إليه أحد اإلعالميني  يستدلالتفسري جمموعة من اإلعالميني والسياسيني وعلماء الدين، 

"جيب أن نعرف أن داعش قبل دخوهلا إىل سوريا كان نظام بشار يتهاوى، دخل داعش فتأخر سقوط  بقوله:
 23الذي ذهب ضحيته  2013يرانية يف بريوت يف نوفمرب النظام ..."، إال أن هذا الطرح يفنده تفجري السفارة اإل

                                                           
 ،فتوحات مجلةالبصرية"،  الرسائل من لعينة حتليلية دراسة )داعش( سالميةاإل الدولة لتنظيم اإلعالمي اخلطاب يف الصورة وسار: "بالغةنوال  -1

 .14، 13، ص ص: 2017الرابع، جانفي العدد
، دار جامعة نايف لوقائي )دراسة تحليلية(المحددات النظرية والعملية لإلعالم األمني احممد سيف الدين عبد الرزاق، يسرا حسين عبد اخلالق:  -2

  . 103-101، ص ص : 2016للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
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قتياًل من بينه امللحق الثقايف اإليراين فال يعقل لتنظيم صنعته إيران أن يتبىن ذلك التفجري مما يوحي بأن تنظيم 
 1داعش أكرب من أن يكون صناعة إيرانية.

استناداً إىل صناعة صهيونية أمريكية  يرى بعضهم اآلخر أن داعشداعش صناعة صهيونية بمباركة أمريكية: ب. 
أبو بكر البغدادي ليس إال  داعشوالذي مفاده أن زعيم  Today Veterans الذي نشره املوقع األمريكيالتقرير 
إدوارد "للموساد وامسه احلقيقي "سيمون إليوت" أو "إليوت سيمون"، وقد استند هذا املوقع إىل تصرحيات  عميالً 

من أجل استقطاب أكرب عدد من  ، أن حركة داعش صناعة أمريكية وإسرائيلية وبريطانيةالذي ذهب إىل "سنادون
املقاتلني املتطرفني من شىت أصقاع العامل يف تنظيم موحد خللق الفوضى يف الشرق األوسط واملنطقة العربية )...( 

 .وهذا ما سيمكن إسرائيل والغرب من السيطرة املطلقة على ثروات املنطقة
يف حني يرى أخرون أن داعش نسخة مطورة عن تنظيم القاعدة إذ يرى أحد ش استمرارية للقاعدة: داعج. 

اإلعالميني "أن داعش هي نسخة كربونية من القاعدة بل أكثر توحشًا وإجرامًا وفتكًا وقبحاً، وقد وصل اإلجرام 
عدنان "ا كالكرة"، غري أن الشيخ الوحشي هلذا التنظيم بشكل فاقع لدرجة أهنم يقطعون رؤوس البشر ويتقاذفوهن

مكانية ارتباط داعش بالقاعدة إذ يقول: "داعش ليست من القاعدة وهي تسترت هبا جلذب إينفي  "العرعور
وما يفند ذلك بيان زعيم  ،الشباب حىت إذا جاءت كلمة الفصل من الشيخ الظواهري انكشفت حقيقتهم"

 2الذي تربأ فيه من الدولة اإلسالمية يف الشام والعراق. 2014ناير القاعدة أمين الظواهري على قناة اجلزيرة يف ي
وهناك رؤية مغايرة ملا سبق إذ يرى فريق أخر ومنهم الطرف الرمسي السوري صناعة سلفية وهابية تكفيرية: د. 

 أن تنظيم داعش صناعة سلفية وهابية وال عالقة هلا بالنظام السوري، وقد حاول أحد الصحافيني دحض هذا"
التفسري وهو جييب على بعض األدلة اليت يتذرع هبا خصوم النظام السوري نذكر من ذلك أواًل: ربط تنظيم داعش 

الذين سوف يشكلون اللبنة األوىل هلذا التنظيم  ؛بإطالق سجناء احلركات التكفريية املتطرفة يف السجون السورية
بأمساء متنوعة  2004وإمنا منذ سنة  2013 مل تتأسس سنة وهذا حسب الصحفي دليل هش ومردود ألن داعش

وثانياً: أن أهم قادة هذا التنظيم ذو عقيدة سلفية وهابية تكفريية غري أن هذا التفسري تعوزه الواقعية عندما يضع 
صاحبه جمموعة من اجلهات يف نطاق واحد كاملعارضة السورية واإلخوان املسلمني والسلفية الوهابية واملوساد ودول 

 3".اخلليج
وتأسيساً على ما سبق فإن مثة انقساماً واضحاً حول اجلهة اليت صنعت داعش ودعمتها من قبل اإلعالميني 

فإن تنظيم داعش أصبح واقعاً  ؛والسياسيني واملثقفني والدعاة وغريهم، وإن اختلفت آراءهم حوهلا وتفسرياهتم هلا
رتكب العديد من األعمال اإلرهابية على مستوى العامل وايف الشام والعراق  امتد وتشعب على العديد من األراضي

                                                           
 ، مؤسسة مؤمنون بال حدود لألحباث والدراسات، الرباط، املغرب، أدلجة الدين وعولمة الخوف )الظاهرة الداعشية أنموذجا (التجاين بولعوايل:  -1

 .5-3ص ص: )د، س، ن(، 
  2 .6، 5، ص ص: نفسهجع مر ال  -
  3 .7، 6، ص ص: المرجع نفسه -



الغرب في والمسلمين إلسالما صورة  الفصل الثاني 
 

112 
 

أعمال ال متت لإلسالم بصلة، وعلى الرغم من ذلك تنسب إىل اإلسالم قصراً إللصاق املزيد من التهم والشبهات 
اليت تطال الدين اإلسالمي واملسلمني؛ وبالرجوع إىل ما مت التطرق إليه سابقًا حول اجلهات اليت صنعت هذا 

من  ،عن كون هذه التنظيم صناعة إسالميةيف أغلبها والتفسريات املقدمة يف هذا الشأن؛ واليت ال خترج  التنظيم
صناعة إيرانية إىل صناعة سلفية وهابية تكفريية إىل صناعة بنكهة إسالمية خالصة ممتدة لتنظيم جهادي عريق هو 

 تنظيم القاعدة.
 داعش وتشويه صورة اإلسالم .3 .3. 2. 4

منقطع النظري يف الغرب قصد التعمق يف حقيقة هذا الدين  ت الذي يشهد فيه اإلسالم اهتماماً يف الوق
الالهوتية والتارخيية والثقافية، تطفو على السطح بني الفينة واألخرى ممارسات شاذة من قبل أفراد ومجاعات 

شكوك لدى صناع احلوار حمسوبة على اإلسالم، ما يثري توجسات وخماوف لدى اآلخر غري املسلم ويزرع ال
 1احلضاري الذين ينشغلون بالتقريب بني األديان والفلسفات والثقافات منذ عقود طويلة.

من يتابع مشاهد القتل وسفك الدماء وإحراق أجساد األبرياء اليت متارسها املنظمات اإلرهابية وعلى رأسها 
نسانية بأية صلة فعال ال متت لألخالق والقيم اإلأ والقسوة اليت متارسها، والفظاعةبالعنف  تنظيم "داعش" يصدم

أستاذ علم اجلرمية واملنظمات اإلرهابية جبامعة القصيم "الشك أن )داعش( واجلماعات  "يوسف الرميح"يقول 
اإلرهابية األخرى أبدعت يف صنع وتكوين أعداء هلا من كل جهة، وما هذا التمثيل بالقتلى واخرتاع أنواع جديدة 

هبا ورسوله يف قتل األبرياء من الناس إال فقط الستعراض القوة وزرع الرعب واهليبة والنكاية يف قلوب  ما أمر اهلل
وأضاف "الشك بأن هذه األفعال املشينة واإلجرامية هلذه املنظمة ، اآلخرين حىت يبتعدوا عنهم وال يقاتلوهنم

وهذا  ،ملسلمني بأهنم متوحشون ودمويون وقتلةاإلرهابية تسيء أول ما تسيء لإلسالم واملسلمني وتنقل صورة عن ا
للعقيدة اإلسالمية اليت أهم بنودها حفظ النفس واملمتلكات حىت ولو كانت لغري  أمر غري حقيقي ومنافٍ 

  2املسلمني، فكيف بأبرياء يُقتلون هبذه الطرق املتوحشة".
ة اخلواف من اإلسالم لدى إن مثل هذه األفعال والتصرفات اليت متارسها داعش زادت من تفاقم ظاهر 

نشرت وكالة األناضول الرتكية تقريراً عن )ازدياد ظاهرة اإلسالموفوبيا يف أوربا جراء صعود يف هذا الصدد و  ،الغرب
أن " -رئيس جلنة حقوق اإلنسان اإلسالمية )مركزها بريطانيا(– "مسعود شارد جره"داعش(، نقلت فيه عن 

أن  "جره شارد"، وأوضح )...( وضعت املسلمني يف العامل يف موقف حرج األعمال اليت يقوم هبا تنظيم داعش
العديد من املسلمني تعرضوا العتداءات خمتلفة من قبيل: خلع حجاب النساء، والبصق عليهم وتسميتهم 

 خربين أو على أن ظاهرة اإلسالموفوبيا مل تغب عن أجندة وسائل اإلعالم اليت تعرض يومياً  باإلرهابيني مشدداً 
  ."جتاه املسلمني أو اإلسالم سلبياً  ثالثة حتوي مواد ختلق انطباعاً 

                                                           

.13، ص: سابقمرجع  ،التجاين بولعوايل - 1  
   ،https://www.assakina.com/news/news2 التايل: الرابط على متاح ،اإلسالم وتشويه الرعب لزرع بالقتل استعراض ... داعش -2

 (.11: 45(، )2017-10-26)تاريخ االطالع 
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وزادت أعمال داعش وانعكاساهتا يف وسائل اإلعالم من االعتداءات ضد "ويضيف التقرير الرتكي: 
إىل أهنا أذكت مفهوم اإلسالموفوبيا، حيث قامت الشرطة يف بعض  املسلمني القاطنني يف الدول األوروبية، إضافةً 

لدول مبمارسة ضغوط نفسية على املنظمات األهلية املسلمة يف تلك البلدان، ولفتت جمموعة تدعى )تيل ماما( ا
إذ أشارت  ؛املسلمنياليت تراقب االعتداءات ضد املسلمني يف بريطانيا االنتباه إىل ارتفاع األعمال العدائية ضد 

ادثة اعتداء نفذت ضد املسلمني يف بريطانيا عقب نشر ح (200)املعلومات اليت نشرهتا اجملموعة إىل أن أكثر من 
  1".مقطع الفيديو بإعدام داعش للصحفي األمريكي جيمس فويل

وجاءت التفجريات املدوية على أهداف مدنية يف عدد من البلدان الغربية، كالواليات املتحدة األمريكية 
تان واألردن، اليت تبنتها مجاعات تزعم انتماءها وبريطانيا وإسبانيا، واإلسالمية أيضًا كالسعودية ومصر وباكس

لإلسالم، كتنظيم القاعدة بتفرعاته، لتصب يف تيار تصعيد املخاوف من اإلسالم، ولتعطي ألعدائه املزيد من 
   2املربرات حملاربته وتضييق اخلناق عليه، حبجة مسؤوليته املباشرة عن توليد اإلرهاب واإلرهابيني!.

أهنا  -عن تلك اجلرائم اليت ارتكبتها فضالً –متعددة منها داعش ج السلبية اليت تركتها النتائوعموما فإن 
أضرت على املستوى اإلعالمي واملفهومي مبفهوم اإلسالم وصورته كديانة لكوهنا تنتسب إليه أو أن املنفذين 

ع يف ذات السياق اإلعالمي ، لكوهنا تقوقانوناً  ينتسبون إليه، وأضرت مبفهوم مقاومة االحتالل املشروعة ديناً 
التواصلي، وتنتسب إىل ذات الدائرة )اإلسالم( اليت صارت على مستوى التصور بفعل اإلعالم املنبع واحلاضن هلذا 

غذت )تربيرات( العنف  -الدينية والقانونية–الفعل، من جهة ثانية أن هذه العمليات العنيفة خارج إطار الشرعية 
 3ة الدولية واحمللية حبجة أنه )رد( على العنف األول.املعاكس الذي تتخذه األنظم

حول السلبيات اليت أفرزها تنظيم داعش على صورة اإلسالم  وعلى الرغم مما متت اإلشارة إليه سلفاً 
هناك قراءات متعددة ألثر تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام على صورة اإلسالم، وميكننا  واملسلمني إال أن

تتخوف من أن يلحق  :أوالمها ،عن قراءتني لتداعيات الظاهرة الداعشية على صورة اإلسالم يف الغرباحلديث 
تستبعد ذلك، أيهما األصلح إذن؟ يف واقع األمر تنطوي كال القراءتني على  :ضرر معني هبذه الصورة، وثانيهما

ئة لإلسالم كأحزاب اليمني املتطرف جانب من الصحة، إذ سوف تزداد صورة اإلسالم ترديًا لدى احلركات املناو 
والنازية اجلديدة، والتيار الالئكي املتشدد، وحركات املثليني، واملسلمني املرتدين، وبعض احلركات النسوية، أما 
بالنسبة إىل الشرائح اليت تتعامل مع اإلسالم بشكل عادي وموضوعي فسوف تدرك عرب املتابعة اإلعالمية أن 

 ملسلمني وأنه ضد اإلسالم نفسه.تنظيم داعش ال ميثل ا
وما يعزز القراءة الثانية أيضًا أن العديد من السياسيني واملثقفني الغربيني وعوا هذه احلقيقة فربأوا ساحة 
اإلسالم مما يقرتفه تنظيم داعش من جرائم ضد اإلنسانية، وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل موقف رئيسة الوزراء 

                                                           
  . 28، 27ص ص:  ،مرجع سابق، عبد احلق بن مالحقي الرتكماين -1

  2 .30، 29، ص ص: مرجع سابقعبد احلق محيش،  -
.79، ص: 2017، ، دار املشرق، القاهرةالعنف المستباح )الشريعة في مواجهة األمة والدولة(معتز اخلطيب:  - 3  
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اليت شاركت يف مسرية مناهضة لتنظيم داعش يف العاصمة أوسلو، وألقت كلمة  "ريغإيرنا سولب"النروجيية 
استشهدت فيها باحلديث النبوي املعروف "من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل 

ة تدل على يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان"، كما خلصت إىل أن مشاركة عدد كبري من املسلمني يف املسري 
  1أن تنظيم الدولة اإلسالمية ال ميثل اإلسالم.

فإن تشويه مسعة اإلسالم واملسلمني يفيد يف النهاية مصاحل كارهي اإلسالم، ولذلك فإن وبناًء على ما تقدم 
. داعش وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وغريهم من اجلماعات اإلسالمية املتطرفة اهلدية اليت ال تتوقف عن العطاء

إن أعمال اإلسالميني اإلرهابية اليت يّدعون زورًا أهنا باسم الدين، مروعة وبغيضة، وتسيئ هذه اجلرائم إىل أي 
شخص سوي مبا يف ذلك املتعصبني االنتهازيني الذين تتغلب رغبتهم يف تشويه مسعة اإلسالم على اهتمامهم 

ة وكل من ماثله واتبع خطاه من قتل وخطف وتفجري املمارسات الشائنة لتنظيم الدول ذلك أن ،2بضحايا املسلمني
الغرب ويوجد وسيب وهتجري وتشريد أهوج باسم اخلالفة فهو تقزمي وتشويه لتطبيق اإلسالم، وخيدم سياسات 

 3.من هذه األفعالأن املسلمني من أكثر املتضررين  كما  ،مربرات لسيطرته على بالد املسلمني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.14، 13، ص ص: مرجع سابقالتجاين بولعوايل،  - 1  
2

 متاح على الرابط التايل:، يتنافسون لتلطيخ صورة اإلسالمداعش والقاعدة وحزب اهلل وحماس واإلخوان  قانته أمحد: -
https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/03/islam-opinion-new ، (.02: 12(، )2019-05-06)تاريخ االطالع 

-http://www.al التايل:متاح على الرابط ، 2015أيلول ، 346العدد ، مجلة الوعي، " اإلسالميملاإلرهاب األسود صناعة غربية الستعباد العا" - 3

waie.org/archives/article/2049 ،18:(19، (2019-03-13) تاريخ االطالع.( 
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  خالصة:
ذا الفصل اجلذور التارخيية واملرجعيات الفكرية اليت شكلت مصادر صورة اإلسالم واملسلمني يف حبثنا يف ه

الغرب ووسائل اإلعالم الغربية بدًء بالرحالة واآلداب واالستشراق والتنصري واليت أسهمت يف تكوين هذه الصورة 
االستشراق دوافعه وأهدافه ووقفنا عند بعض يف الوقت احلايل، ووقفنا يف ذلك على سلبياهتا وإجيابياهتا حيث حبثنا 

املستشرقني املنصفني الذين نقلوا حقائق اإلسالم بكل موضوعية وبعيدًا عن التحيز، مث تناولنا التنصري وأهدافه 
ووسائله، وتطرقنا إىل االستعمار وأهدافه، وخلصنا يف األخري إىل العالقة بني األقطاب الثالث االستشراق والتنصري 

تعمار اليت شكلت املصادر الرئيسة للصورة الذهنية لإلسالم واملسلمني يف الغرب، مروراً  بتتبع صورة اإلسالم واالس
جتاه  ذهنيةواملسلمني يف الثقافة الغربية عرب حقب زمنية متعددة بدًء بالقرون الوسطى اليت شكلت القوالب ال

إىل جانب املستشرقني؛ لتؤسس لنظرة اإلسالم يف  اإلسالم وحضارته واليت عمل على رمسها الرهبان والكنسيون
احلقبة الصليبية اليت زادهتا سوًء وعملت على تسميم العقل الغريب جتاه العامل اإلسالمي واملسلمني، مث امتدادها 
للحقبة االستعمارية باعتبارها هي األخرى ضربًا لألسس العقدية والثقافية واإليديولوجية للعامل اإلسالمي 

مني، ليستمر تشكيل الصورة الذهنية لإلسالم واملسلمني يف احلقبة املعاصرة بناًء على التصورات القبلية اليت واملسل
لتضيف  ،أفرزهتا احلقب السابقة من خالل الرتاكمات التارخيية يف مرحلة احلروب الصليبية واالستشراق االستعماري

صرة أبعادًا أخرى هلذه الصورة واليت تغذت بدورها من عالم اجلماهريية اليت ظهرت يف احلقبة املعاوسائل اإل
 تصورات املراحل السابقة املمتدة إىل القرون الوسطى.   

وحىت نقف موقف املوضوعية بعد استعراض هذه املصادر املشوهة لإلسالم واملسلمني يف معظمها، فقد مت 
ات غربيني وقفوا موقفًا حقًا بنقل حقائق استعراض بعض من الكتابات املنصفة لإلسالم ونبيه واملسلمني بشهاد

وإننا نعرتف بوجود مثل هذه االنصاف يف العديد من الكتابات عرب خمتلف األزمان وإن  -اإلسالم ودون حتيز 
 .-كانت قليلة وال زلنا نقف عليها حلد اللحظة

واليت تنوعت  كما وقفنا يف هذا الفصل على عوامل تكوين وتشكيل صورة اإلسالم واملسلمني يف الغرب
بني عوامل معرفية وأخرى نفسية إىل جانب العوامل اجلغرافية والبشرية مث العوامل السياسية واإلعالمية اليت كان هلا 
أبرز األثر يف هذا التشكيل، ومتكنا أيضًا من الوقوف على عالقة الغرب باإلسالم من خالل حبث ظاهرة 

 11واالجيابية على اإلسالم واملسلمني، لنقف بعدها على هجمات  اإلسالموفوبيا أسباهبا وانعكاساهتا السلبية
م واملسلمني والعامل العريب اليت عملت على تنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا وأهم تداعياهتا على اإلسال 2001سبتمرب 

محالت  حملورية هذا األخري. مثسالمي اليت تلخصت يف انعكاسات سياسية وأمنية وثقافية وعسكرية وثقافية واإل
من خالل استعراض بعض احلركات واملنظمات املناهضة لإلسالم  2001سبتمرب  11إلسالم بعد هجمات اشويه ت

 يف الغرب اليت أسهمت يف خلق مناخ يفيض بالتعصب والكراهية لإلسالم واملسلمني يف اجملتمعات الغربية.
خر لتشوية صورة اإلسالم واملسلمني اليت وتناولنا بعض التنظيمات اإلسالمية واجلهادية اليت شكلت وجهاً آ

بعد أن انزاحت عن أهدافها األصيلة، وأضفت املزيد من  دأب عليها الغرب واإلعالم الغريب منذ عقود طويلة
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الشرعية على االنتهاكات اليت ترتكب حبق املسلمني يف بقاع العامل، ناهيك عن التدخالت العسكرية اليت 
ق هذه التنظيمات اليت هتدد مصاحلها يف العامل العريب والغريب على حد سواء وإن  استخدمتها كمربر وذريعة لسح

 كانت أهدافها املسترتة أقوى من دعوى مكافحة اإلرهاب والتطرف. 
 وانطالقا مما تقدم فقد حاولنا تلخيص كل ما مت تناوله يف هذا الفصل يف اخلريطة الذهنية التالية:

 

 (إلسالم واملسلمني يف الغرباصورة ) لثاينميثل خريطة ذهنية للفصل ا (05) ل رقم:الشك                       
 املتخصصة يف إعداد اخلرائط الذهنية mindmaster من إعداد الباحثة باالعتماد على برجمية المصدر:

باجلذور جممل العناصر اليت مت التطرق إليها يف الفصل الثاين بدءًا خريطة ذهنية تضم ميثل الشكل أعاله 
سالم واملسلمني، مث تطور هذه الصورة عرب العصور مث العوامل اليت أسهمت يف تشكيلها، لتضم التارخيية لصورة اإل

أفرزت انعكاساهتا السلبية واالجيابية على املسلمني إىل بقية اجلزئيات املتعلقة بالصورة من ظاهرة االسالموفوبيا اليت 
يف الغرب واليت لعبت دورًا فيها  تنامي ظاهرة اخلواف من اإلسالميف اليت أسهمت  2001سبتمرب  11جمات ه

مث بعض املنظمات والتنظيمات اجلهادية واإلرهابية اليت لعبت هي األخرى  ،عدة منظمات غربية مناهضة لإلسالم
 دوراً يف التخويف من اإلسالم.



 
 

 دةـجديـالم الـائل اإلعـوس      
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 تمهيد:
أدى ظهور االنرتنت يف اخلمسينيات من القرن املاضي وما نتج عنها من تغري يف طرق انتقال املعلومات 
وختزينها واسرتجاعها إىل ظهور وسائل اتصال حديثة يف بداية القرن الواحد والعشرين، واليت عرفت تسميات 

، اإلعالم االجتماعي، اإلعالم البديل، اإلعالم عديدة منها وسائل اإلعالم اجلديدة، الوسائط االتصالية اجلديدة
الشبكي وغريها، واليت متيزت جبملة من اخلصائص )كالسرعة والتفاعلية واملرونة، والعاملية...(، ومن أبرزها 

اليت شهدت إقبال منقطع النظري السيما وأن التقنية تطالعنا كل يوم بتطبيقات  ة الرقميةشبكات االجتماعيال
 لوسائل وأصبح هلا أثر بارز على مستخدميها. جديدة هلذه ا

وعليه سنتطرق يف هذا الفصل إىل ظهور وسائل اإلعالم اجلديدة يف ظل ظهور شبكة االنرتنت الدولية 
وتطبيقاهتا مث حملة عن كل نوع وتطبيق منها بتتبع  ،ومزاياها وخصائصها ،لنقف على طبيعة هذه الوسائل أنواعها

  تص اها.خييت نشأته ومجلة املزايا ال
بتناول نشأهتا مث املزايا واخلصائص اليت ختتص اها إىل  ة الرقميةشبكات االجتماعيالوسنستعرض يف البداية 

يف املدونات االلكرتونية بالتطرق إىل  ر لوسائل اإلعالم اجلديدة متمثلجانب أنواعها، مث نستعرض تطبيق آخ
لكرتونية كثالث تطبيق هلذه الوسائل حيث نقف عند نشأهتا وأهم وتأيت الصحافة اال ،مث أنواعهانشأهتا ومساهتا 

 خصائصها ومساهتا، لننتقل بعدها إىل املنتديات االلكرتونية مث املواقع االلكرتونية وأنواعها.
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 ثورة االنترنت وظهور وسائل اإلعالم الجديدة .1
احلياة االقتصادية  جماالتيف كافة  متسارعةت املعاصر يف هناية القرن العشرين تطورا ناشهد جمتمع

احلاسبات اآللية واألقمار الصناعية  لعبتوالسياسية والتكنولوجية، خاصة يف جمال االتصال واإلعالم، حيث 
املعلومات قل ون بني اجملتمعات بشكل مباشر لتواصل)األنرتنت( دورًا هامًا يف ا الدوليةوشبكات املعلومات 

 1املعرفة.و 
تغيري املفاهيم االتصالية نتاج حيث استطاعت  يف الوقت احلايلاالنرتنت أحد التقنيات االتصالية ويعد 

مسحت من خالهلا ملستخدميها االختيار حبرية ما يريدون من خدمات اتصالية تتالءم فقد ، املميزات اليت متتلكها
الدولية  املعلومات "شبكة لظهور يةأساس نواة احلاسبات جمال يف التكنولوجي التطور كان لقدو  2وحاجاهتم.

 "software" والربجميات"hardwareثالوث: الكومبيوتر" تالقي بسبب كان اهلائل التطور وهذا"internetانرتنت 
 .االتصال وشبكات
 خطوط طريق عن ببعض، بعضها الكومبيوتر شبكات من ماليني بني الربط من انطلقت اإلنرتنت فكرة إن
 العامل أحناء سائر يف البشر ماليني ويستخدمها الصناعية، األقمار طريق عن أو الرقمية اتالشبك أو التليفونات

توصف شبكة االنرتنت بالطريق االلكرتوين السريع للمعلومات نتيجة التقنيات املتوفرة حيث ، 3الساعة مدار على
  4يف الوقت نفسه.فيها واليت مكنت العامل أمجع من الوصول إىل املعلومات املتاحة على الشبكة 

اليت تعين "بني" وكلمة  Inter ، يتكون من البادئةInternetيف االنكليزية  اسم إنرتنتو  تعريف اإلنترنت:1. 1 . 
net  اليت تعين "شبكة"، أي "الشبكة البينية" واالسم داللة على بنية إنرتنت باعتبارها "شبكة ما بني الشبكات" أو

  interconnected (networks: باإلنكليزية( ( أوa network of networks "شبكة من شبكات" )باإلنكليزية:
اإلعالم العربية تسمية "الشبكة الدولية للمعلومات" اليت يطلق عليها يف اللغة  ومع هذا فقد شاع خطأ يف وسائل

اليت  Internationalيف االسم هو اختصار كلمة  Inter، ظنًا أن املقطع International Net Workاإلنكليزية 
أو الشبكة  Net Worldأو الشبكة العاملية   The Netتعين "دويل"، كما يطلق على اإلنرتنت عدة تسميات منها

 The Web.5 العنكبوتية
كل ما يتعلق بانتقال التطبيقات احلاسوبية عرب الشبكات السلكية "أما تسمية االنرتنت فيقصد اها 

مات النصية والسمعية واملرئية واحلركية على اختالف أشكاهلا، ذلك أن شبكة والالسلكية وتبادل البيانات واملعلو 

                                                           
  .09، ص: 2015، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الصحافة االلكترونية الرقميةماهر عودة الشمايلة وآخرون:  -1
  .37، ص: 2015، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلعالم الرقمي الجديدماهر عودة الشمايلة وآخرون:  -2
، وكالة الصحافة العربية ناشرون، اجليزة، مجهورية مصر الصحافة االلكترونية العربية االلتزام واالنفالت في الخطاب والطرحخالد حممد غازي:  -3

  .81، ص: 2016ربية، الع
. 381، ص: 2015، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دراسة تحليلية في اإلعالم الجماهيريجنالء حممد جابر:  - 4  

.39، 38ص:  ص، 2010، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، : اإلعالم اإللكترونيفيصل أبو عيشة  -5  
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األنرتنت هي وسيط مشويل معقد الرتكيب ميتد يف تأثرياته ليشمل العامل كله بغية تسهيل تداول ذلك الكم اهلائل 
  1."من الرسائل املتدفقة بدون انقطاع وبعدة أشكال
ليت تتميز عن بعضها البعض )...(، وتتنوع أشكاهلا ولعل أمهها ويتكون االنرتنت من عدد من القوالب ا

وأكثرها انتشاراً، املدونات بأنواعها، ومواقع التدوين املصغر "كتويرت" واملنتديات احلوارية ومواقع الدردشة والربيد 
كويكيبيديا" ومواقع ومواقع اجلماعات املؤلفة " ،ومواقع الفيديو "كاليوتيوب" ومواقع الصور "كفليكر" ،االلكرتوين

 2"كالفايس بوك" ومواقع راديو االنرتنت. الرقمية الشبكات االجتماعية
 نشوء وتطور شبكة االنترنت .2. 1

يف الواليات املتحدة األمريكية ألغراض عسكرية يف بداية ستينات القرن املاضي   شبكة االنرتنت تأسست
ثناء ما أطلق عليه احلرب الباردة بني الواليات أ 1950عام يف وبالتحديد  كمشروع خاص بوزارة الدفاع األمريكية

، حيث مت حبث كيفية احلفاظ على نظام االتصاالت يف حال نشوب حروب املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت
، وهو ما سعت إذا دمرت إحداها فإهنا تستمر يف العمل نووية قد تقضي عليه فتم تكوين شبكة اتصال ال مركزية

وكانت حتاول تأمني الرسائل الكفء لالتصاالت عرب الشبكات املنتشرة يف أحناء  3.وزارة الدفاع األمريكية إليه
الواليات املتحدة األمريكية كافة مبا يف ذلك مراكز البحوث يف اجلامعات، وبعد ذلك بدأ العمل بتطوير أنواع 

 The"اختصار للكلمة اإلجنليزية  "Arpa" 4خمتلفة من الشبكات يف منتصف عقد السبعينيات وأخذت اسم

Advanced Research Project Administration. لتوانتقArpanet   بسرعة من مشروع حبثي إىل وسيلة
اتصال واستخدمت يف خدمات الربيد االلكرتوين وجمموعات املناقشة وتبادل امللفات كما ازداد حجم الشبكة 

 تدرجيياً. 
ي عبارة عن شبكة كبرية من جمموعات املناقشة( وأخذ عدد اجلامعات )وه Usenet ولدت 1979ويف عام 

يف نيويورك شبكة تعاونية  City Universityأسست جامعة  1981 ويف سنة 5املوصولة باألنرتنت يزداد يومياً.
فقدمت خدمات الربيد االلكرتوين ونقل امللفات لعلماء اجلامعة دون الوصول إىل " Bit Netبت نت"أمستها 

 كة أربانت.شب
وضعت القواعد األساسية لشبكة االنرتنت وشهدت أوربا إنشاء شبكة مشااهة ربطت بني  1982ويف  

مت إغالق "أربانت" و"انرتنت" تتوىل املهمة  1990جامعات يف هولندا والدامنارك والسويد وبريطانيا، ويف عام 
مستعرض الشبكة "موزاييك" مث تبعه آخرون مثل  بدأ االحبار من خالل إصدار أول برنامج 1993باملقابل، أما يف 

                                                           
  .24، ص: 2015، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي: حارث عبود، مزهر العاين -1
 .15، ص: 2014، دار أجمد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دور اإلعالم في تنشيط الحراك السياسي العربيحممد فخري راضي:  -2
  .24، 23، ص ص: 2012األردن،  -مصر-ة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، مكتبالفايس بوك والشباب العربيليلى أمحد جرار:  -3
  .45، ص: 2014، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة، مدخل في صحافة االنترنتعبد األمري الفيصل:  -4
 . 103، 102، ص ص: 2015وموزعون، عمان، األردن، ، دار البداية ناشرون االتصال الرقمي أمم صاعدة وأمم مندهشةياس خضري البيايت:  -5
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برنامج "نتسكيب" وبرنامج" مايكروسوفت" وأطلق الرئيس األمريكي كلينتون صفحته اخلاصة على الشبكة 
أصبحت  1996شبكة، ويف  50000اتصل بشبكة "انرتنت" ستة ماليني جهاز خادم و 1995العاملية، ويف 

 1لعامل."أنرتنت" و"وب" كلمات متداولة عرب ا
ومتتاز االنرتنت جبملة من اخلصائص، وتربز خصائصها يف كوهنا: تتجلى يف قيام خصائص شبكة االنترنت: 3.1. 

وهذا ما عنه البعض  ،نظام االنرتنت على معادلة زمنية جتمع يف الوقت ذاته السرعة اللحظية وسرعة الطواف
بني القارات واجملتمعات واللغات عرب طرق اإلعالم املتعدد الذي هو مبثابة الزمن العابر للحدود  "الزمن العامليبـ"

 2الذي تنقل الصور والرسائل بالسرعة القصوى من أي نقطة يف االرض إىل أي نقطة أخرى.
 اتساع املساحة املخصصة للنشر مقارنة بالنشر الورقي؛ إذ ميكن نشر كمية أكرب من املعلومات. -
 اهتمامات متصفحي النشر االلكرتوين.التنوع إلرضاء مستويات متعددة من  -
 املرونة حيث متكن املستخدمني من الوصول السهل إىل عدد كبري من مصادر املعلومات واملعرفة. -
 اخنفاض تكلفتها مقارنة بوسائل النشر األخرى. -
ور العاملي النشر على االنرتنت ميتاز بالعاملية حيث ألغت احلواجز اجلغرافية ومكنت من الوصول إىل اجلمه -

 بسهولة.  
 وسائل اإلعالم الجديدة الخصائص والتطبيقات2. 

تستأثر وسائل اإلعالم اجلديدة باهتمام املشتغلني يف احلقل اإلعالمي من باحثني ودارسني ومؤلفني كوهنا 
إذ ية، شكلت مرحلة جديدة ختتلف عن سابقاهتا من املراحل بتطبيقاهتا اليت غريت نظم االتصال يف البيئة الرقم

حياة العديد من األفراد واجملتمعات وأصبحت جزء  دخلت، فوسائل اإلعالم اجلديدة غريت منوذج االتصال السائد
ال يتجزأ من يومياهتم ملا تتوافر عليه من خصائص غري مسبوقة، وعليه ميكن الوقوف على مجلة من اخلصائص 

 يقاهتا.واملميزات اليت تتفرد اها عن غريها من الوسائل وأهم تطب
  متتاز وسائل اإلعالم اجلديدة باخلصائص التالية:: خصائص وسائل اإلعالم الجديدة1.2. 

من أبرز صفاهتا هي تبادل األدوار بني املرسل واملستقبل أي: أن هناك أدواراً مشرتكة بينهما يف العملية  التفاعلية:
التصال لفظ مشاركني بداًل من مصادر ومن ويطلق على القائمني با"Interactive Communication"االتصالية 

 3ذلك جند مصطلحات جديدة يف عملية االتصال مثل: املمارسة الثنائية، التبادل، التحكم.

                                                           

  1 .85، 84، ص ص: مرجع سابقخالد حممد غازي،  -
. 54، ص: 2015، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، اإلعالم والمجتمعابراهيم جابر السيد:  - 2  

المجلة العربية  رتوين )املنصات التعليمية االلكرتونية منوذجاً("،"وسائل اإلعالم اجلديدة ودورها يف التعليم والتعلم االلك: وآخرونفريدة فالك،  -3
  .112، ص: 2019، فيفري 06، املؤسسة العربية للرتبية والعلوم واآلداب، القاهرة، العدد لإلعالم وثقافة الطفل
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أصبح من الواضح أن مستخدم الوسائل اجلديدة احلاسوب واهلاتف والراديو الرقمي والتلفزيون الرقمي السرعة: 
طابه مع الطرف اآلخر بصورة أكثر سرعة من املرحلة اليت سبقت ظهور واهلاتف احملمول يستطيع تبادل رسائله وخ

 1االنرتنت واألقمار الصناعية.
وسائل اإلعالم اجلديدة الوصول إىل كثري من مصادر املعلومات بكل سهولة ستخدم حيث ميكن ملالمرونة: 
املختلفة واملفاضلة بينها  تاحة هذه املصادر للمستخدم يزيد من قدرته على احلصول على املعلوماتإويسر، و 

 2ا.منهواختيار املناسب 
وتربز أمهية هذه السمة كوهنا تسمح بإمكانية تراسل املعلومات بني أطراف العملية االتصالية من دون  الالتزامنية:

شرط تواجدها وقت إرساهلا، وهذا يعين أن هناك إمكانية خلزن املعلومات املرسلة عند استقباهلا يف اجلهاز 
تعماهلا يف وقت احلاجة، فمثال يف أنظمة الربيد االلكرتوين ترسل املعلومات من منتجها إىل املستفيد منها يف واس

 أي وقت.
وهي إمكانية نقل املعلومات من وعاء ألخر باستعمال تقنيات تسمح بتحويل األوعية الورقية إىل  قابلية التحويل:

لعمليات املسجلة على املصغرات الفيلمية إىل األوعية املمغنطة مصغرات فيلمية وبالعكس، كذلك إمكانية حتويل ا
 أو الليزرية.

وتعين إمكانية تناقل املعلومات بني املستفيدين على مستوى العامل وذلك لتوافر كميات  العالمية أو الكونية:
ر تضفي الكثري من ونوعيات من التقنيات اليت تسمح بذلك؛ وهذه السمة من السعة يف تناقل املعلومات بني البش

 3املميزات على التواصل العلمي والتقين ويف تناقل اخلربات بينهم وبالتايل يكون التواصل عاملياً.
اجلديدة بقلة التكلفة مقارنة بالوسائل التقليدية، وهناك من يضيف خصائص اإلعالم متتاز وسائل قلة التكلفة: 

لالجودة، فالنصوص ذات لغة ركيكة، والصوت والصورة أخرى لوسائل اإلعالم اجلديدة كاتصاف مضامينها با
  4ذات جودة رديئة بسبب عدم خربة منتجيها.

تعدد الرسائل اليت ميكن االختيار مـن بينها لتالئم األفراد أو  :وتعين النظر إىل اجلمهور ليس بوصفه كتلة :تالتفتي
 5ماهري العريضة.اجلماعات الصغرية املتجانسة بداًل من توحيد الرسائل لتالئم اجل

                                                           
  70، ص: مرجع سابقحارث عبود، مزهر العاين،  -1
، 2014دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، عمان،  -، نبالء ناشرون وموزعونصل االجتماعي(اإلعالم الجديد )شبكات التواعلي خليل شقرة:  -2

  .57ص: 
، أحباث املؤمتر الدويل )اإلعالم اجلديد تكنولوجيا جديدة لعامل جديد(، منشورات جامعة تكنولوجيا االتصال المفهوم والتطور :حسن رضا النجار -3

 . 507، 506ص ص:  ،2009البحرين، 
   .69ص: ، مرجع سابقحسني حممود هتيمي،  -4
، جامعة قاصدي مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، "دور اإلعالم اجلديد يف التنشئة واملمارسة السياسية"الدين بلموالي:  بدر -5

 .04، ص: 2017، 29، العدد 09رقلة، اجلزائر، اجمللد ، و مرباح
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وتتمثل يف دجمها للوسائل املختلفة القدمية واملستحدثة يف مكان واحد على منصة الكمبيوتر وشبكاته االندماج: 
وما ينتج عن ذلك االندماج من تغيري انقاليب للنموذج االتصايل املوروث، مبا يسمح للفرد العادي من ايصال 

 1طريقة واسعة االجتاهات.ىل من يريد يف الوقت الذي يريد بإرسالته 
 عالم الجديدةوسائل اإلتطبيقات 2.2. 

 من جمموعة هي االجتماعية الشبكة" فإن فورسي، مليشيل وفًقا :الشبكات االجتماعية الرقمية2 .2 .1. 
( األصدقاء من شبكة)أو ( املثال سبيل على شركة) اجملموعة هذه تنظيم ميكن املتفاعلني من جمموعة بني العالقات

أو خاصة قد تكون  (إخل ،... اهلدايا تبادل الصداقة،) متاًما خمتلفة طبيعة ذات العالقات هذه تكون أن ميكنو 
 2ذلك. إىل وما ومجعيات أسر أيًضا تكون قد ولكن ،أفراداً  تكون ما اً غالب الفاعلة واجلهات غري متماثلة أو متماثلة
 LinkedInو Twitterو  Facebookاإلنرتنت مثلمواقع عرب  ة الرقميةشبكات االجتماعيالب"يقصد كما 

، حيث ميكن لألفراد إنشاء حسابات، والتواصل مع بعضهم البعض، وتسمح بالتفاعالت FlickrوGoogles و
 االجتماعية والشبكات، "الغنية مثل االنضمام إىل اجملموعات ذات االهتمام، أو املشاركة يف منتديات املناقشة

 أعداد يف هائلة زيادة على تنطوي اإلنرتنت عرب البشرية للتفاعالت هياكل أهنا على عادةً  اإليه يشار اليتالرقمية 
 إىل وهتدف معينة موضوعات على مبنيةالرقمية  االجتماعية الشبكات خدمات تكون ما وغالًبا ،املشاركني
 3.واخلدمات للمنتجات تقييمات أو تتضمن األصدقاء، مع التواصل

 :الرقمية الشبكات االجتماعية تطورنشأة و   .1. 1. 2. 2
شكل ظهور االنرتنت حدثًا عامليًا أثَّر يف حياة اجملتمعات العصرية، وأصبح جزءًا ال يتجزأ من حياة تلك 

إذ شهدت شبكات  ؛اجملتمعات مما أسهم يف تغيري أوجه احلياة املختلفة يف زمن قياسي وأحدث طوفانًا معلوماتياً 
يف سنوات عدة )...(، وقد ظهرت على هامش هذا التطور جمموعة من الظواهر املختلفة  االنرتنت تطوراً متالحقاً 

 4اليت يشرتك عربها ماليني من الناس كل حسب اهتماماته وميوله. ة الرقميةشبكات االجتماعياللعل من أمهها 
يف عام  (John A.Barnes)إىل عامل االجتماع جون بارنز  ة الرقميةشبكات االجتماعياليرجع ظهور مفهوم 

فالشبكات االجتماعية بشكلها التقليدي تتمثل يف نوادي املراسلة العاملية اليت كانت تستخدم يف ربط "، 1954
عالقات بني األفراد من خمتلف الدول باستخدام الرسائل االعتيادية املكتوبة، وساهم ظهور شبكة االنرتنت يف 

 ة الرقميةشبكات االجتماعيالمارسات املرتبطة بشبكاهتا اليت تسمى ظاهرة التواصل االجتماعي وتطوير امل انتشار

                                                           
  .34ص:  ،بقمرجع سا ،عباس مصطفى صادق -1

2-Zammar, Nisrine: Réseaux Sociaux numériques: essai de catégorisation et cartographie des controverses, 

Thèse de doctorat, universite2 rennes, Ecole Doctorale – Sciences Humaines et Sociales, Français  , 2012, pp 

55,56. 
3
-Bernd W. Wirtz, et al: "Strategic Development of Business Models Implications of the Web 2.0 for Creating 

Value on the Internet ,"  Elsevier Ltd   , Long Range Planning 43, 2010 , p 276. 
.78 ، ص:مرجع سابقحسني حممود هتيمي،  - 4  
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اليت تركز على بناء شبكات اجتماعية أو عالقات اجتماعية  (Applications)عرب االنرتنت املبنية على التطبيقات 
 1."بني البشر من ذوي االهتمامات املشرتكة، أو النشاطات املشرتكة

كان من أوائل املواقع يف هذا كما أشرنا و   1995يف الظهور يف عام  يةالرقم بدأت الشبكات االجتماعية
للربط بني زمالء الدراسة، وكان اهلدف منه مساعدة األصدقاء والزمالء الذين مجعتهم Classmates اجملال موقع 

يليب رغبة  الدراسة يف مراحل حياتية معينة وفرقتهم ظروف احلياة العملية يف أماكن متباعدة، وكان هذا املوقع
األصدقاء والزمالء يف التواصل فيما بينهم الكرتونياً، وقد أسسها "راندي كونرادز"، وال زالت قائمة حىت اليوم 

ألف  200مليون مستخدم يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا ينتمون إىل حنو 50 ويبلغ عدد أعضائها حنو
 2انة حىت اجلامعة.مؤسسة تعليمية متثل مجيع مراحل التعليم من احلض

 "Separation Degrees Six"الذي أخذ امسه من عبارة  "Six Degrees.com"عامني أطلق موقع  وبعد
"ست درجات من االنفصال" اليت أخذت من "جتربة العامل الصغري" لعامل النفس األمريكي يف جامعة هارفرد 

ال والتواصل بني األصدقاء واملعارف يسمح وهو موقع اجتماعي لالتص ،"Milgram Stanley"ستانلي ميلغرام 
مكانية تصفح إ (1998)للمستخدمني بعمل ملفات شخصية تعريفية، وادراج قوائم باألصدقاء، كما أتاح منذ عام 

اليت مل حتقق  (2001و) (1999)ظهرت جمموعة من الشبكات االجتماعية بني عام  هذه القوائم، وبعد ذلك
مع بداية  2002كن امليالد الفعلي للشبكات االجتماعية كما نعرفها اليوم كان سنة ل 3جناحاً لعدم جدوهتا املادية.

، لكن مل يتم التوافق 2003اليت حققت جناحًا دفع جوجل إىل حماولة شرائها سنة  "Friendsiter"العام ظهرت 
صة للتدوين، مث كمن Skyrockعلى شروط االستحواذ، يف النصف الثاين من نفس العام ظهرت يف فرنسا شبكة 

، وقد استطاعت بسرعة حتقيق انتشار واسع وصل حسب 2007حتولت بشكل كامل إىل شبكة اجتماعية سنة 
 4إىل املركز السابع يف ترتيب الشبكات االجتماعية حسب عدد املشرتكني. 2008احصائيات يناير 

 و موقع )ماي سبيسظهر موقع يبلغ عدد مشاهدات صفحاته أكثر من جوجل وه 2005ومع بداية عام 
My Speace ) األمريكي الشهري، ويعترب من أوائل وأكرب الشبكات االجتماعية على مستوى العامل ومعه منافسه

؛ والذي بدأ أيضا يف االنتشار املتوازي مع )ماي سبيس( حىت قيام فايس بوك 5( Face bookالشهري )فايس بوك
هذا ما أدى إىل زيادة أعداد مستخدمي )فايس بوك( بشكل  و  ،بإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين 2007عام 

  2008.6كبري وعلى مستوى العامل وجنح بالتفوق على منافسه اللدود )ماي سبيس( عام 
                                                           

، قسم العلوم األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،"منظور حتليلي() ملعاصردور شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق ا"حممد فالق:  -1
  .18، ص: 2017، 18 العددجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، االقتصادية والقانونية، 

.07، ص: 2012، مركز األهرام للنشر والرتمجة والتوزيع، القاهرة، اإلعالم الجديدحممد سيد زيان:  - 2  
  3 .80، 79، ص ص: مرجع سابق حممود هتيمي،حسني  -
  4 .201، 200، ص ص: مرجع سابقماهر عودة الشمايلة وآخرون: اإلعالم الرقمي اجلديد،  -
.201، ص: المرجع نفسه - 5 
  6 .39، ص: مرجع سابقليلى أمحد جرار،  -
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يف الرقمية تشرتك الشبكات االجتماعية  :الرقمية خصائص ومميزات الشبكات االجتماعية. 2.  1. 2. 2 
 خصائص ومميزات عديدة أمهها: 

إذ ميكن ألي مستخدم يتقن مهارات استخدام  ة الرقميةشبكات االجتماعيللمسة رئيسية  االستخدام:سهولة  -
 1االنرتنت أن ينشأ موقع ويديره على شبكة األنرتنت.

عملت على إلغاء الدور السليب للفرد فلم يعد دوره يقتصر على استقبال وقراءة املعلومات بل أصبح  التفاعلية: -
  2.ومات ومشاركا هلامرسل وكاتب للمعل

حيث يشرتك الشباب يف العديد من األنشطة اإلبداعية يف مواقع الشبكات مثل  التواصل والتعبير عن الذات: -
التدوين وإبراز املواهب واملشاركة يف األحداث اجلارية واملناسبات، فقد أصبحت حاجة ملحة للمهتمني باالتصال 

 مع اآلخرين والتعبري عن الذات. 
استطاعت كسر احلواجز اليت تعيق إرسال الرسائل كرد فعل للسيطرة الكاملة للسلطة على  الحواجز: كسر -

الوسائل التقليدية يف االتصال واإلعالم، واليت ال تسمح بظهور إعالم مستقل وحمايد، ولعبت دور يف عملية إقناع 
 3يف وتفادت رقابة األجهزة األمنية.الشباب ألهنا تتيح فرصة مشاركة األفكار لتغلبها على العامل اجلغرا

اقتصادية يف اجلهد والوقت واملال يف ظل جمانية االشرتاك والتسجيل، فالفرد البسيط  التوفير واالقتصادية: -
يستطيع امتالك حيز على الشبكة للتواصل االجتماعي، وذلك ليس حكرًا على أصحاب األموال، والنفوذ 

 4والسلطات.
فقد وفرت تلك الشبكات كمًا هائاًل من املعلومات احلديثة، ليس بالنص وحسب  مات:التدفق الحر للمعلو  -

الصوت( مما حيقق فورية تشارك املعلومات احملدثة  ،املوسيقى ،الفيديو ،بل باستخدام الوسائط املتعددة من )الصور
 وبث الوقائع واألحداث حلظة بلحظة.

ألحداث والوقائع االجتماعية والسياسية اليت مر اها العامل دور لعبت هذه  الشبكات يف ا وسائل إعالم بديلة: -
اإلعالم البديل، فاحلروب واألوضاع غري املستقرة يف البيئة العربية، وانغالق األنظمة سياسيًا وإعالميًا واستبداد 

العريب  احلكم وخنق احلريات أدى إىل البحث عن قنوات جديدة للتعبري، فعلى املستوى السياسي وجد الشباب
  5لالتصال جبميع أحناء العامل ومكنتهم من املشاركة يف إحداث التغيري. فيها طريقاً 

                                                           
1- Cachia  Romina: Social Computing (Study on the use and impact of online Social, Networking) , 

Euoropean Commission, 2008, p 3 .  
مجلة ، "مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف قطاع التعليم اجلامعي كلية الطب البيطري: جامعة القاسم للخضراء أمنوذجاً "أمحد كاظم حنتوش:   -2

  .206ص: ، 2017، 4، العدد 7، اجمللد مركز بابل للدراسات اإلنسانية
اجلمهورية اللبنانية،  -، دار الكتاب اجلامعي، دولة اإلمارات العربية املتحدةصحافة المواطن نحو نمط اتصالي جديدهنا السيد عبد املعطي:  -3

 .84، 83ص:  ص ،2015
  .102، ص: 2015، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، صناعة اإلعالم العالمي المعاصرعبد الرزاق الدليمي:  -4
 .84، ص: مرجع سابقهنا السيد عبد املعطي،  -5
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ونذكر منها على  ة الرقميةشبكات االجتماعيالتتنوع وتتعدد  :الشبكات االجتماعية الرقميةأنواع  .3. 1. 2. 2
  سبيل املثال ال احلصر ما يلي:

أسس املوقع عندما كان "Zuckerberg Markمارك زكربريج مؤسس املوقع ": Face Bookموقع فايس بوك 
طالباً يف جامعة هارفارد، وكان املوقع يف البداية خمصصاً فقط للطلبة يف جامعة هارفارد فقط لكن مت توسيعه الحقاً 

 1سنة. 13ليشمل طلبة املدارس الثانوية وأي شخص يتعدى عمره 
حيث ميكن للعضو اهذا املوقع أن يقوم الرقمية  ةجتماعياال الشبكاتوالفايس بوك من أهم وأشهر مواقع 

بإعداد نبذة شخصية عن حياته لتكون مبثابة بطاقة هوية وتعارف ملن يريد أن يتعرف عليه ويتواصل معه، وقد 
ألف  150واقع األخرى، حيث بلغ معدل االشرتاكات املحقق هذا املوقع جناحًا وانتشارًا واسعًا قل نظريه على 

       2ديد يومياً.مشرتك ج
من ناحية سرعة االنتشار والتوسع، قيمته السوقية الرقمية كما يعد من أكرب مواقع الشبكات االجتماعية 

عالية وتتنافس على ضمه أكرب الشركات، نقطة القوة األساسية يف الفايس بوك هي التطبيقات اليت أتاحت 
ملزاياه  ونظراً  3ة تطبيقاهتم املختلفة وإضافتها للموقع األساسي.الشبكة فيها للمربجمني من خمتلف أحناء العامل بربجم

جديدة  بسرعة من قبل األطفال، وخاصة املراهقني والشباب يف مجيع أحناء العامل، مما يتيح فرصاً  همت تبنيفقد 
 .4لعرض الذات، والتعلم، وبناء دائرة واسعة من العالقات، وإدارة اخلصوصية

ن الفايس بوك هو موقع يعمل على تكوين األصدقاء ويساعدهم على تبادل ومن هنا ميكن القول بأ
  وامكانية احملادثة أو الدردشة الفورية ،املعلومات وامللفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها

ه أكثر من وقد وصل عدد املشرتكني فيه بعد مثان سنوات من عمر  ،نية تكوين عالقات يف فرتة قصريةمكاإويسهل 
  5مليون مشرتك من كافة أحناء العامل. (905)

 
 
 
 
 

 
                                                           

 مجلة جيل الدراسات السياسيةدرقاوي عبد القادر شريف: "الفايس بوك يف الوطن العريب )دراسة علمية لظاهرة املنظمات االفرتاضية("،  -1
  .90، ص: 2015، 01، مركز جيل البحث العلمي، العددوالعالقات الدولية

 .65، 64، ص ص: مرجع سابقليل شقرة: اإلعالم اجلديد )شبكات التواصل االجتماعي(، علي خ -2
 .36، ص: 2015، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مهارات التواصل االجتماعي )أسس، مفاهيم وقيم(صاحل العلي:  -3

4
-Livingstone Sonia and Brake David: "On the rapid rise of social networking sites: New findings and policy 

implications, New findings and policy implications". Children and Society, 24 (1), 2009, p 75. 
نشر والتوزيع، ، الدار املنهجية للالشبكات االجتماعية والقيم )رؤية تحليلية(جربيل بن حسن العريشي، سلمى بنت عبد الرمحان حممد الدوسري:  -5

  .39، 38، ص ص: 2015عمان، األردن، 
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 2019واإلحصائية التالية متثل عدد مستخدمي موقع الفايس بوك للربع الثاين لسنة 

 

 

 2019من سنة للربع الثاين  العامل أحناء مجيع يف شهريًا النشطني عدد مستخدمي موقع الفايس بوكميثل  (06) الشكل رقم
 /https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide المصدر:

واإلخبارية اليت يسهل فيها انتشار اخلرب بسرعة  رقمية اليعد تويرت من الشبكات االجتماعية :  Twitterتويترموقع 
كبرية، كما أن سرعة التفاعل مع اخلرب يساعد على زيادة ضخ األخبار وعادة ما يكون هلا فضل السبق يف كثري 

 من األحداث اجلارية حملياً وعاملياً.
لوجو(  Logo)األزرق املوجود كـ تعين باإلجنليزية تغريد وهو ما يظهر يف شكل الطائر "Twitter" وكلمة تويرت

أو التدوين املصغر من خالل شبكة اجتماعية من  "Micro Blogging"للموقع وتقوم فكرته على ما يسمى بتقنية 
، وقد ساعدت جمانية اخلدمة وسهولة املوقع وعدم twitter.com /:httpأصدقائك وأقاربك ومعارفك على املوقع 

دميه وتواجد جهات ومؤسسات وأفراد ومراسلون صحفيون على انعاش وجود إعالنات مزعجة وزيادة مستخ
 1املوقع وامداده مبعلومات سريعة وحصرية قبل أن تنتشر بالصحف ووكاالت األنباء الرمسية.

كما أن موقع تويرت هو شبكة اجتماعية يتم التواصل فيها بني األعضاء تسمح ملستخدميها بإرسال 
حرف للرسالة الواحدة، وذلك مباشرة عن طريق املوقع أو عن طريق برامج  140حالتهم بأقصى  Tweetsحتديثات 

إرسال رسالة نصية قصرية، وتظهر التحديثات يف صفحة  "SMS"احملادثة الفورية أو التطبيقات اليت يقدمها 
 2املستخدم وميكن لألصدقاء قراءهتا مباشرة من صفحتهم الرئيسية أو زيارة ملف املستخدم الشخصي.

                                                           

.50، ص: مرجع سابقحممد سيد زيان،  - 1  
  .89، 88، ص ص: مرجع سابقهنا السيد عبد املعطي،  -2
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األمريكية يف مدينة  (Obvious) بصفته مشروعاً تطويرياً تابعاً لشركة 2006د بدأ هذا املوقع يف بداية عام وق
سان فرانسسكو، وأتيح للعموم يف أكتوبر من العام نفسه قبل أن تقوم الشركة بفصله عنها، ليكون نشاطًا خاصاً 

 2007.1بشركة تابعة هلا حتمل اسم )تويرت( يف أفريل من عام 
حيث حتمل عليه "بث لنفسك أو ذيع لنفسك"  يقوم املوقع على فكرة مبدئية هي :YouTubeموقع اليوتيوب 

 2.يومياً آالف مقاطع الفيديو من صنع اهلواة من كافة دول العامل ويف شىت اجملاالت
كأحد أكرب   2005عام  "Paypal " تأسس اليوتيوب من قبل ثالثة موظفني كانوا يعملون يف شركة

مت إطالق املوقع وقد  3.والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكيةب "Menlo parkلكيانات يف عامل الويب يف "ا
ليعقب ذلك تأسيس الشركة وإطالق اخلدمات يف ديسمرب من نفس العام، ويف  2005للجمهور يف مايو من العام 

لنمو للمواقع على الشبكة العاملية، وحصد املركز حقق املوقع واحدة من أكرب معدالت ا 2006نوفمرب من العام 
 2009اخلامس كأكثر املواقع زيارة على مستوى العامل، ويتم حالياً إدارة املوقع من قبل شركة غوغل اليت أعلنت يف 

 أن يوتيوب يوفر أكثر من مليار مشاهدة للفيديو يومياً يف مجيع أحناء العامل.
سنوات على إطالقه معلنًا وصول عدد املشاهدات اليومية  5رور احتفل املوقع مب 2010مايو  17ويف 

حىت منتصف –للموقع ألكثر من مليارين مشاهدة وعلى مستوى العامل، يأيت موقع يوتيوب يف املركز الرابع عامليًا 
من إمجايل مستخدمي االنرتنت  %9.23من حيث معدالت الدخول عليه، وتبلغ نسبة مستخدميه -2010يناير

 4ستوى العامل.على م
 5وفيما يأيت جمموعة من اإلحصاءات عن موقع يوتيوب واستخداماته وتطبيقاته:

 عدد املشاهدات يصل إىل أكثر من ملياري مشاهدة يومياً. -
 يعد يوتيوب ثالث موقع عاملياً من حيث الزيارات حبسب اإلحصاءات. -
 لغة خمتلفة. 24بلداً من خالل  23موقع يوتيوب متوفر يف  -
 دقيقة. 15يبلغ متوسط عدد الدقائق اليت يقضيها املستخدم يف تصفح املوقع ومشاهدته  -
 ساعة. 14يبلغ متوسط عدد ساعات الفيديو اليت يتم حتميلها يومياً على املوقع  -
 مليون زيارة للصفحة الرئيسية يومياً. 45يصل عدد الزيارات يومياً للموقع إىل حوايل  -
 ارات على املوقع تأيت من خارج الواليات املتحدة األمريكية.من حركة الزي % 70 -

                                                           
   .118، ص: مرجع سابق، سعد بن حمارب احملارب -1
 مجلة تنوير للعلوم، "رمزي ضد املرأة )موقع اليوتيوب أمنوذجاً(اإلعالم الرقمي ودوره يف احلد من ظاهرة العنف ال"فريدة فالك، امسهان حليس:  -2

  .75 ص: ،2019، مارس 09املركز اجلامعي أفلو، األغواط، العدد معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ، واالجتماعية اإلنسانية
3

 عمان، ، الدار املنهجية للنشر والتوزيع،رؤية تحليلية الشبكات االجتماعية والقيمحسن العريشي، سلمى بنت عبد الرمحن الدوسري:  بن جربيل -
  .48، ص: 2015

   .62، ص: مرجع سابقهنا السيد عبد املعطي،  -4
. 147، ص: مرجع سابقحارث عبود، مزهر العاين،   - 5  
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 1700املدة املطلوبة ملشاهدة مئات املاليني من مقاطع الفيديو املوجودة حاليًا على موقع اليوتيوب يصل إىل - 
 سنة.

 ونموذج تبادل الصور Flickerفلكر 
وهو يعترب أيضا مجعية هلواة التصوير موقع ملشاركة الصور وحفظها وتنظيمها،  هو (Flicker)موقع فلكر 

للتشارك يف الصور الشخصية، يتم استخدام املوقع من قبل  مشهوراً  على االنرتنت، باإلضافة إىل كونه موقعاً 
 املدونني من خالل إعادة استخدام الصور املوجودة فيه، أخذ املوقع شهرته من خالل ابتكاراته كإضافة التعليقات

Comments  ائرين وكلمات املفاتيح من قبل الزTags. 
يف فانكوفر يف كندا، وقد Ludicorp بواسطة شركة لودي كورب  2002مت تطوير موقع فلكر يف سنة 

بعد أن قامت الشركة بتأسيس لعبة مجاعية عمالقة على  2004قامت الشركة بإطالق فلكر ألول مرة يف فرباير 
لودي كورب وفلكر، ويسمح فلكر أيضا ملستخدميه بتنظيم اشرتت شركة ياهو شركة  2005االنرتنت، ويف مارس 

 1.صورهم كمجموعات شخصية أو جمموعات عامة تشرتك يف صفات معينة أو كليهما معاً 
وحيتوي موقع فلكر على خدمة )آر إس إس( اليت تسمح للمربجمني بتوسيع اخلدمات، ويستطيع مالك 

من خالل املوقع بشكل مباشر أو من خالل اهلاتف النقال  احلساب أن يضيف صوراً من خالل الربيد االلكرتوين
ذي الكامريا الرقمية، كما يتم استخدام موقع فلكر كموقع رئيسي لتخزين الصور من خالل الكثري من 

من املدونني، وهو يسمح أيضا ملستخدميه بإضافة الصور حتت تراخيص معينة  املستخدمني وبشكل كبري خصوصاً 
 الصور أحدث يعرض والذي به، اخلاصة الصور عرض إىل املستخدم اسم فوق النقر يؤديو  2يقومون باختيارها.

 حول معلومات تقدم واليت تعريفها، وملف ،"مفضلة" أهنا على مت حتديدها اليت والصور مت حتميلها، اليت
  Groups Flickrإليها، كما تتيح  تنتمي اليت واجملموعات االتصال جبهات قائمة ذلك يف مبا املستخدم،

 جمموعات هناك. ختيله ميكن موضوع أي حول خاصة اهتمامات جمموعات إنشاء جمموعات فلكر للمستخدمني
 إلنشاء فقط املستخدمة تلك أو حفظها مت اليت الصور لتصنيف جمموعات أو االستثنائية، الصور لعرض

 3التعليقات.
:My Space ماي سبايس 

 هو سبيس ماي"فإن  ،Wikipedia، ووفقا لـ الرقمية ماعيةمن الشبكات االجت شبكة سبيس ماي يعد
 وملء أفالم، أصوات، صور، بإرسال يسمح مما شخصية، ويب مساحةو لألعضاء التسجيل  جماناً  تقدم منصة

                                                           

1 .215، ص: مرجع سابقعباس مصطفى صادق،  -
  

 .216، ص: المرجع نفسه -2
3 -Kristina Lerman  et al: Personalizing Image Search Results on Flickr, pp 66,67  ,  

https://www.aaai.org/Papers/Workshops/2007/WS-07-08/WS07-08008.pdf,  .(15:00) (,2019-04-05)   
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 "شبكة وبناء األعضاء بني باالتصال يسمح اليت الرسائل أيضا نظام حيتوي املوقع. املختلفة الشخصية املعلومات
  1."األصدقاء من

 My Space و األصدقاء، من عاملية شبكة مع التواصل من املستخدمني ماليني My Space خدمة متّكن

 واليت الشخصية، ملفاهتم صفحات إنشاء للمستخدمني تتيح اإلنرتنت عرب االجتماعي للتواصل جمانية خدمة هي
 داخل الصفحات إىل وروابط قائهم،وأصد ألنفسهم وصور والكتب املفضلني، باملوسيقيني قوائم تتضمن أن ميكن

 مكافئة وظيفة) اخلاصة الرسائل واستقبال بإرسال للمستخدمني أيًضا اخلدمة تسمحMy Space وخارج حميط 
 املدونات) معينة معلومات عن الكشف وتقييد اآلخرين، الشبكة مستخدمي مع( اإللكرتوين الربيد رسائل

 يف املكثف بالتحكم املستخدمون يتمتع، و My Spaceيف  ألصدقائهم حصريًا( الشخصي امللف معلومات
 املخزنة باملعلومات االحتفاظ على قدرهتم ويف اهم، اخلاصة اهلوية مبعلومات يتعلق فيما سواء اخلاصة، حساباهتم

 يف تساعد قد مكثفة مساعدة صفحات على My Space موقع حيتوي اً أخري  حذفها، أو الشخصية ملفاهتم يف
  املعروضة اخلاصة امليزات فهم يف أيًضا تساعد وقد للجمهور، متاحة املطلوبة املعلومات كانت إذا ما حتديد

 My ملوقع الرئيسية الصفحة من العليا اليمىن الزاوية يف رابط عرب My Space مساعدة صفحات على العثور ميكنو 

Space.com.2  أن إىل التقديرات تشريو My Space مع مسجل، مستخدم يونمل 20 من أكثر على حيتوي 
  3يومًيا. مستخدم  230,000إىل يصل تسجيل معدل
  :Linkedinإن  لنكد

اجتماعي للمحرتفني، يضم املوقع قرابة ملونني حمرتف وحمرتفة يف جماالت متنوعة  لنكد إن هو "موقع
كان مديرك أو وخمتلفة يتشاركون يف جمموعات اهتمام، خاصية متميزة يف املوقع هي خاصية التزكيات، فبإم

 4."زمالئك السابقني يف وظيفة معينة شغلتها تزكيتك عن عملك يف الشركة
وهو موقع متخصص يف قطاع األعمال والشركات، ويقدم هذا املوقع العديد من املزايا للشركات ورجال "

لألشخاص  األعمال حيث يقوم بتسهيل عملية احلصول على املوظفني املرشحني للعمل حيث يتيح موقع لينكدان
وميكن ، "عرض سريهتم الذاتية املفصلة، وتستطيع الشركات إجراء البحث عن هؤالء عرب كلمات مفتاحية

للشركات الباحثة عن املوظفني التأكد من صحة املعلومات عن طريق اجلهات اليت عمل فيها املوظف، أو من 
 ركة.موقع لنكدان نفسه، ويف ذلك توفري الستخدام العنصر البشري يف الش

                                                           
1
-philippe Torloting : enjeux et perspectives les réseaux sociaux, Thèse de doctorat,institut supérieur de 

commerce du paris, marketing ,Management et Technologies de l’Information, promotion, 2006, p19. 
2
-My Space.com: Law Enforcement Guide Last updated November 1, 2007  , p 3.           

https://www.eff.org/files/filenode/social_network/myspace2007_sn_leg-dea.pdf,  .(19:02(,)2019-04-15)  
3
-J0hn Raacke, Jennifer Bonds-Raacke : "My Space and Facebook: Applying the Uses and Gratifications Theory 

to Exploring Friend-Networking Sites", Cyber Psychology & Behavior, Department of Psychology and 

Counseling, University of North Carolina–Pembroke, Pembroke, North Carolina, (11) 2, 2008, p170. 

. 115، ص: 2016، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلعالم التفاعليكايف:   مصطفى يوسف  - 4  
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للمهتمني خدمة التفاعل ومتابعة أخبار  2010كما أتاح موقع لينكدان يف حتديثات جديدة متت عام 
الشركات من حيث فرص العمل اجلديدة، ومتابعة أية تغريات تطرأ على املستخدمني لدى الشركة، إضافة إىل 

 1حتديث بيانات الشركة.
 2019لسنة  ة الرقميةجتماعيشبكات االالوفيما يلي احصائية متثل عدد مستخدمي 

 
 2019لسنة  الشبكات االجتماعية الرقميةعدد مستخدمي ميثل  (07) الشكل رقم

 /https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users المصدر:

 المدونات االلكترونية 2. 2. 2
العادي املستخدم لألنرتنت   دمن أهم املظاهر اجلديدة يف فضاء االنرتنت ظاهرة املدونات اليت تتيح للفر 

قيود وموانع الوسائل  مساع صوته لألخرين متجاوزاً إللمعلومات وقادرًا على  ومنتجاً  وكاتباً  كأن يكون صحفياً 
 2التقليدية.

 Web" اإلنكليزية اليت هي حنت من كلميت "Blog " ( هي تعريب كلمةBlogمدونة )باإلنكليزية:  وكلمة

log"  مبعىن سجل الشبكة، كما تستخدم الكلمة املستعارة من االنكليزية وتعرف بلوج )يف مصر( أو بلوق )يف
شام( )حسب منط التعريب الشائع يف املنطقة واللهجة حبيث تؤدي مجيعها دول اخلليج العربية( أو بلوغ )يف ال
                                                           

.83، ص: مرجع سابقعلي خليل شقرة: اإلعالم اجلديد )شبكات التواصل االجتماعي(،  - 1  
.151ص:  ، 2014، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، : اإلعالم االلكترونيعبد العزيز الشريف - 2  



الجديدة اإلعالم وسائل ثلالثا الفصل   

 

132 
 

 النطق بلوك(، كما يطلق على املداخلة الواحدة من ضمن املداخالت العديدة اليت تشكل املدونة اسم تدوينة.
دارة هي تطبيق من تطبيقات شبكة االنرتنت، وهي تعمل من خالل نظام إل"الـــ"بلوغرز"،  ،(Blogs)واملدونات 

احملتوى، وهي يف أبسط صورها عبارة عن صفحة ويب على شبكة االنرتنت تظهر عليها تدوينات )مدخالت( 
مؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعدياً، ينشر منها عدد حمدد يتحكم فيه مدير أو ناشر املدونة، كما يتضمن النظام 

نوان دائم ومسار دائم ال يتغري منذ حلظة نشرها، مما ألية ألرشفة املدخالت القدمية، ويكون لكل تدوينة منها ع
ميكن القارئ من الرجوع إليها يف وقت الحق، عندما ال تعود متاحة يف الصفحة األوىل للمدونة، كما يضمن 

 1."ثبات الروابط وحيول دون حتللها
عنواهنا، وتكون مرتبة االلكرتونية بأهنا "صفحة على شبكة االنرتنت تتميز بثبات  نةوتعرف الباحثة املدو  

 ترتيباً زمنياً تصاعدياً متكن كل فرد من مجع األخبار ونشرها، كما تسمح للمستخدمني من نشر التعليقات عليها".
 نشأة المدونات االلكترونية .1. 2.  2. 2 

انطلقت ظاهرة املدونات على االنرتنت منتصف تسعينيات القرن املاضي يف أمريكا وخصوصًا مع موقع 
الذي يعترب البداية احلقيقية للمدونة، والذي أسهم يف نشر فضيحة "مونيكا "Drudge Report"روج ريبون"د

ينفسكي" السكرترية اخلاصة للرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون، ويعتقد بعض االختصاصيني مبعلومات 
كن تصنيفه كمدونة وكانت ، كأول موقع مي1994سنة " Justin Hall"االنرتنت أن التدوين انطلق مع تأسيس 

هو املدون األمريكي "جورج  "Web log" تعرف حينها باسم املذكرات االلكرتونية، وأول من أبتكر مصطلح
مث  1998سنة " Opem Diaryو Xanga، ويف هذه السنة ظهرت خدمات التدوين مثل "1997بارغر" يف عام 

"Blogger وLive Journal الذي اشرتته شركة  1999" سنةGoogle بداية املرحلة  2001، وميكن اعتبار سنة
، ففي هذه املرحلة دخل الصحفيون 2001 سبتمرب 11الثانية أو امليالد احلقيقي للمدونات خاصة بعد أحداث 

  2يف معرتك التدوين، وبدأت املدونات تكتسب شيئاً فشيئاً قدرهتا على التأثري.
أهم الوقائع احمللية والعاملية اليت ساعدت  2003ق يف مث غزو العرا 2001قد كانت أحداث سبتمرب يف ل

على انتشار املدونات بالشكل الذي نالحظه اليوم وتسجله املوسوعات وحمركات البحث، اليت تبنت نظم إنشاء 
 3املدونات وإنشاء مواقع مضيفة هلا ضمن اخلدمات اليت تقدمها للمستخدمني والباحثني.

خالل احلرب  2003عديد من املصادر أهنا بدأت يف الظهور مع مطلع العام أما املدونات العربية فتؤكد ال
، وظهرت Blogger على العراق، حيث بدأت بعض املدونات العربية يف التدوين يف تلك الفرتة من على منصة

للشاب املصري "حممد" يف  Bigressing.blogspot.comبعد أشهر قليلة من احلرب كمدونة )طق حنك( 

                                                           

.151، ص:مرجع سابقفيصل أبو عيشة،  - 1  
دار النفائس للنشر  -، دار الفجر للطباعة والنشر، العراقالدعاية واإلعالن والعالقات العامة في المدونات االلكترونيةجاسم رمضان اهلاليل:  -2

  .128ص:  ،2012والتوزيع، األردن، 
  3 .68، ص: 2009عامل الكتب، القاهرة،  ،لالمدونات اإلعالم البديحممد عبد احلميد:  -
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، ومدونة حوليات صاحب األشجار 2004، ومدونة سردال لإلمارايت "عبد اهلل املهريي" يف مارس 2003ديسمرب 
 2004.1للمصري "عمرو غربية" يف أوت 

 يوميات رصدت اليت River Bend"النهر  احنناءة" ومهي باسم عراقية مدونة الفرتة تلك يف اشتهرت وقد
 تعمل كانت صحفية، تكن مل العراقية الكاتبة ،"حترتق بغداد" وانبعن مدونة يف ، 2003العام منذ يف بغداد احلرب

 مت الحقاً  .االنتشار واسعة مدونتها جعل ما بطالقة االجنليزية تتحدث لكنها الشركات، إحدى يف كمربجمة
 التدوينات أوائل من ولتكون املتحدة والواليات بريطانيا يف مبيعاً  األعلى كانت كتب يف تدويناهتا استخدام

 فهرس جائزة مثل العاملية، الثقافية اجلوائز من لعدد "النهر إحنناءة" املطبوعة، وترشحت الكتب يف املستخدمة
 الصحفي للتقرير "يوليسيس ليرت" جلائزة الثالث بالرتتيب وفازت ،The Index on Censorship 2006الرقابة 

 2املستعار. بامسها بةبالكتا تتمسكال زالت  اجلوائز كل ورغم أهنا إال ؛ 2005للعام
يف ظهور وانتشار املدونات  2001 سبتمرب 11وهكذا أسهمت احلرب على العراق وقبلها أحداث 

بعض الشيء قبل هذه الفرتة، ولكن مع احتدام األزمة بني العراق وأمريكا  وشيوعها مع أن حضورها كان فاتراً 
 ة التدوين.وإعالن قرار احلرب وتاريخ بدئه تغري املوقف وازدادت أمهي

ومن التجارب املؤثرة يف املدونات وعالقتها باحلرب على العراق ميكن التوقف عند جتربة املدون العراقي  
كان يدون يومياته بشكل منتظم يف موقع ، Salam Pax والنموذج األكثر شهرة هو موقعه سالم باكس 3رائد

ة مشاهد احلرب وتفاصيل حياته األسرية وكان الشاب حيكي يف مدونته الشخصي ،"?Where is Raed" باسم
واالجتماعية وحىت خصوصياته، كما كان ينقل مناحي احلياة اليومية يف بغداد احملتلة، وقد أثارت يومية "سالم 
باكس" وشخصية كاتبها اهتمام وسائل اإلعالم الدولية اليت كرست هلذا الشاب الظاهرة عددًا من املقاالت 

سالم بباكس: اليومية السرية لعراقي عادي"، وأصبحت موضوعاته اليومية من بغداد ليصدر كتاب عنه بعنوان "
ا ذهكو  4.دورياً  أحد مصادر األخبار يف الصحافة الغربية، وخصصت له صحيفة الغارديان زاوية يكتب فيها مقاالً 

 5ية.ونات العربمدونة عربية من حيث النشأة ومن أشهر املدأول  )سالم باكس(تعد املدونة املكتوبة باسم 
 
 

                                                           
ص: ، 2014نبالء ناشرون وموزعون، عمان، األردن،  -، دار أسامة للنشر والتوزيعالتدوين االلكتروني واإلعالم الجديدفوزي شريطي مراد:  -1

160.  
اإلعالم، جامعة  تطوير مركز - اإلعالم سياساتو  حبوث سلسلة، المحلية اإلعالم وسائل مصادر وتأثيرها على المواطن صحافة: حالوة تاال -2

 .08، ص: 2015بريزيت، رام اهلل، 
  3 .131، 130، ص ص: مرجع سابقجاسم رمضان اهلاليل،  -
. 199، ص: مرجع سابقعباس مصطفى صادق،  - 4  

، ص: 2012، 18الم، جامعة بغداد، العدد ، كلية اإلعمجلة الباحث اإلعالمي، "االنرتنت وصحافة املدونات االلكرتونية"فريد صاحل فياض:  -5
121.  



الجديدة اإلعالم وسائل ثلالثا الفصل   

 

134 
 

 سمات وخصائص المدونات االلكترونية .2. 2. .2. 2
جبانب أهنا متتاز عن غريها من وسائل اإلعالم واالتصال األخرى بكوهنا فضاًء رحبًا وجمانيًا لنشر اآلراء 

هناك فمل تتاح من قبل، وبقوة مل تعهدها مثل هذه الوسائل  واألفكار واظهار اهلوية الفكرية والشخصية بطرق
 1العديد من املزايا األخرى ومنها:

 املدونات نوع جديد من النشر االلكرتوين. -
 املدونات بداية ثورة جديدة يف صناعة النشر. -
 ال حتتاج املدونات إىل تصريح للنشر. -
 ىل آفاق جديدة واسعة.إتنقل الصحافة واإلعالم  -
 الم بوجه عام.تسهم يف تنمية املمارسة الدميقراطية يف وسائل اإلع -
 املدونات نوع من اإلصالح املعريف واملعلومايت والتكنولوجي. -
سامهت املدونات يف تعزيز املوجة اجلديدة من الصحفيني اجلدد الذين يطلق عليهم "الصحفيون املواطنون   -

Journalists Citizen." 
ا ويعرب عن رأيه يف خمتلف قضايا مكانية حتول كل مواطن إىل صحفي جيمع أخبار وينشرهإتدعم املدونات  -

  2اجملتمع.
ما حييل القائمون عليها التدوينة إىل مواقع أو  كما أن الروابط التشعبية هي أهم ما مييز املدونات، فغالباً 

وثائق الكرتونية أخرى استعانوا اها يف حترير إدراجاهتم، وتستثمر معظم املدونات تطبيقات تكنولوجية متشااهة يف 
 3هنا تستخدم واجهات بسيطة من حيث تصميمها وبناءها التقين.أحترير وأرشفة اإلدراجات والوثائق إال إدارة و 

 حتت مباشرة تعليقاهتم نشر من زوارها متكني املدّونات، اها تتسم اليت األخرى احملورية اخلصائص بني منو 
            والتحاور للتبادل ىل فضاءاتإ حيّوهلا ما وهو ؛)املدّونات كل يف تتوفر ال امليزة هذه أن اىل اإلشارة مع( اإلدراج
 من يثروهنا الذين املتابعني اهتمامات تثري ما مسألة حول رأياً  أو معلومةً  إدراجاهتم بتضمني أصحااها يقوم حيث
 دّوننيامل بني تفاعل شكل ويأخذ يتوسع أن ميكن التبادل هذا أن واحلاصل ،اها ترتبط اليت التعليقات جمموع خالل

 إلعالم (Trackbacks) الروابط الّتعقبية آلية موظفني البعض، بعضهم إدارجات على يعلقون حيث أنفسهم،
 4.األصلية إدراجاهتم يف كتبوها اليت التعليقات عن البعض بعضهم

                                                           
  .98، ص: 2009العدد اخلامس، )د، ب، ن(،  ،دراسات المعلوماتعصام منصور: "املدونات االلكرتونية مصدر جديد للمعلومات"،  -1
  .330، 329، ص ص: مرجع سابق، حمي الدين امساعيل حممد الديهي -2
مجلة جيل العلوم اإلنسانية ، "عالم اجلديد يف جمال التعليم العايل )املدونات التعليمية االلكرتونية منوذجا(تطبيقات اإل"سوسن سكي، سبيت فايزة:  -3

  .167، ص: 2016أكتوبر  ،24، مركز جيل البحث العلمي، العدد واالجتماعية
 لعامل جديدة تكنولوجيا اجلديد: الدويل اإلعالم املؤمتر أحباثوالفصل،  الوصل حدود في بحث :اإلعالمية والوسائط المدوناتالصادق رابح،  -4

 .541، 540ص ص: ، 2009البحرين، ، البحرين جامعة، الفنونو  والسياحة اإلعالم قسم ،0200أفريل  9 -7،جديد
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 رالنش أشكال عن خمتلفاً  جتعله واليت إنتاجه سريورة حتكم اليت اخلصائص من مبجموعة يتسمفالّتدوين أما 
 من معكوسة كرونوجلية بطريقة مرتبة )الّتدوينات( فاإلدراجات البساطة، احملورية السمات هذه بني من ،اإللكرتوين
 بتصنيف يتعلق ما يف اإلعالمي الفضاء يف املتبعة املعايري املدّونات تتبىن وال، وهكذا يليه الذي مث ،زمنياً  األحدث

 بقدر ذاهتا حديف  املدّونة من تنبع ال ما إدراج أمهية أن كما ها،صاحب كتبها كما عرضها يتم حيث ات،جاإلدرا
 1.الّتدوين فضاء على املرتددين على متارسها اليت واجلاذبية بالتعليقات تتحدد ما
املدونات ال تقف عند نوع معني، بل هلا أشكال وأنواع وصيغ خمتلفة أنواع المدونات االلكترونية:  .3. 1. 2. 2

 وعديدة، ومنها:
تعترب املدونات االلكرتونية اليت  :Link Blogsالمدونات االلكترونية التي تحتوي على الروابط التشعبية  -

أول أنواع املدونات االلكرتونية اليت مت نشرها على شبكة  (Web Link Blogs)حتتوي على املوصالت التشعبية 
وحيتوي هذا النوع من املدونات على العديد من  ،(Web Blogs)االنرتنت، ومن هنا جاء اسم املدونة االلكرتونية 

يه لالروابط ملوقع االنرتنت اليت يرى صاحب املدونة أهنا تستحق الزيارة إضافة إىل وصف خمتصر للموقع املشار إ
 الرابط.

ية تتناول هذه املدونات احلياة اليوم :On diary blogالمدونات االلكترونية التي تحتوي على الحياة اليومية  -
ملالكها: ماذا فعل وماذا دار يف ذلك اليوم، وال حتتوي هذه املدونات بالضرورة على الروابط للمواقع االلكرتونية 

  2 األخرى.
وتعترب هذه املدونات من أحدث ما توصلت إليه التدوينات اإللكرتونية، تعتمد على بث  مدونات الفيديو: -

بارها ضمن أمناط تلفزيون االنرتنت، ويف هذا النوع تكون التدوينات من النصوص، وميكن اعت مقاطع الفيديو بدالً 
 تسجيالت فيديو أو رابطاً لفيديو مدعوماً بنص توضيحي أو صورة.

وهي املدونات اليت تكون غالبية مادهتا التدوينية صوراً حيث ختتص هذه  المدونات التي تحتوي على صور: -
 املدونات يف عرض الصور اليت يرى أصحااها أهنا مهمة لزوار املوقع.

مسجلة وموضوعة على املدونة بغرض االستفادة  mp3وهي عبارة عن ملفات صوتية بصيغة المدونات الصوتية:  
 3تكون عبارة عن تدوينة ألغنية فنان أو فرقة مع وصف للموسيقى.والتحميل من قبل املستخدمني، أو 

 وهناك أنواع أخرى للمدونات:
وهي صحف شخصية يصممها أفراد ملشاركة اآلخرين يف عملية  المدونات الشخصية لألخبار واآلراء: -

 التواصل اإلخباري املتعلق حبياهتم وعائالهتم والتعبري عن ذاهتم.
                                                           

 .540 ، ص:، مرجع سابقوالفصل الوصل حدود يف حبث :اإلعالمية والوسائط املدونات، الصادق رابح - 1
  .73، 72ص ص: ، 2015، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، اجليزة، اإلعالم والفضاء االلكتروني ىن عاطف:صالح عبد احلميد، مي -2

-
3

)دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية علوم اإلعالم واالتصال السمعي البصري جامعة  والتعبرياملدونات اإللكرتونية فضاء حلرية الرأي "نزهة حنون:  
  .115، 114: ص ص ،2015، ديسمرب 44العدد ، 1، اجمللد 2جامعة قسنطينة ، لوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة الع، "3 قسنطينة
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وهتتم بتزويد الناس باألخبار والتفسريات والتعليقات وغالباً ما ختتلف يف نشرها عن  ليقات:مدونات األخبار والتع
 وسائل اإلعالم التقليدية.

 مدونات الرتويج واإلعالن والتسويق وخدمات املستهلكني. -
 مدونات املال واألعمال واملهنية، وتشمل مدونات املديرين ومساعديهم. -
 1خلية لتبادل الرأي ووجهات النظر بني اإلدارة والعاملني.املدونات املؤسسية الدا -

 من خالل ما سبق ميكن القول أن املدونات االلكرتونية تعد واحدة من تطبيقات وسائل اإلعالم اجلديدة
وقد بدأ الظهور الفعلي هلا يف الواليات املتحدة األمريكية اليت شكلت النواة األوىل لربوزها من قبل املدون 

واحلرب على العراق دوراً بارزاً يف  2001سبتمرب  11، كما وقد لعبت هجمات 1997كي جورج بارغر عام األمري
انتشارها عاملياً، وظهورها وانتشارها يف دول العامل العريب على وجه اخلصوص؛ نتاج املزايا واخلصائص اليت متتاز اها 

نية األخرى، كما وأن تنوع املدونات االلكرتونية شكل واليت ال تقل أمهية عن خصائص الوسائط االتصالية االلكرتو 
 فضاًء رحباً لتلبية رغبات كل املستخدمني.

 الصحافة االلكترونية .3. 2.  2
وسائل إعالمية تفاعلية فلم يعد مفهوم اإلعالم أحادي الطرف  -االنرتنت-أفرزت ثورة تقنية املعلومات

ذا احلال يف جمال التسويق وكافة اجملاالت؛ حيث يستطيع الفرد بسهولة وإمنا أصبح تفاعليًا بني الناشر واملتلقي، وك
 2الرد على ما يشاء مما ينشر خبالف الصحافة الورقية للقراءة ليس إال، وكذا احلال يف عمليات البيع والشراء.

إن من أبرز معامل التطور الذي شهدته الصحافة املطبوعة مستفيدة من تكنولوجيا احلاسب اآليل هو 
 تكنولوجيا االتصال الشبكي ظهور ما مسي بالصحافة االلكرتونية.

وقد استوقفت ظاهرة الصحافة االلكرتونية الكثري من الباحثني والدارسني فتعهدوها بالرصد والتحليل وكان 
من نتيجة ذلك أن ظهرت يف األفق الكثري من التعريفات اخلاصة بالصحافة االلكرتونية، وقد أشارت إحدى 

ات إىل أن مفهوم الصحافة االلكرتونية مل يستقر عند معىن حمدد لدى فئة كبرية من األكادمييني العرب الدراس
أن الصحافة االلكرتونية جتمع بني مفهوم الصحافة ونظام امللفات املتسلسلة واملتتالية يف "هناك من يشري إىل ف

مبوضوعات عامة أو موضوعات ذات طابع  منشور الكرتوين دوري حيتوي على األحداث اجلارية سواء املرتبطة
 3."خاص، وتتم قراءهتا عن طريق جهاز كمبيوتر

بأهنا وسيلة من الوسائل متعددة الوسائط تنشر فيها األخبار واملقاالت، وكافة الفنون " وهناك من يعرفها
ت عرض بشكل دوري وبرقم مسلسل باستخدام تقنيا -االنرتنت–الصحفية عرب شبكة املعلومات الدولية 

                                                           

.157، ص: ، مرجع سابقعبد العزيز الشريف -
1
  

  .17، 16، ص ص: 2015، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المسؤولية المدنية عن النشر االلكترونييعقوب بن حممد احلارثي:  -2
، دار (-نسيج، محيط، البوابة-الوظيفة اإلخبارية للبوابات االلكترونية )دراسة تحليلية للبوابات االلكترونية العربيةجليلة عبد اهلل خلف:  -3

  .151، ص: 2014الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة، 



الجديدة اإلعالم وسائل ثلالثا الفصل   

 

137 
 

شاشة احلاسب اآليل  لالنصوص والرسوم والصور املتحركة وبعض امليزات التفاعلية، وتصل إىل القارئ من خال
  1."سواء كان هلا أصل مطبوع أو كانت صحيفة الكرتونية خالصة

 باستدعائها القارئ ويقوم اإلنرتنت شبكة على نشرها يتم اليت الالورقية الصحافة بأهنا"وتعرف أيضا 
 2طباعته". يف يرغب ما وطبع منها، يريدها اليت املادة حفظ إىل باإلضافة ،داخلها والبحث فحهاوتص

وبأهنا منشور  Ienternet Newspaperالصحافة االلكرتونية بأهنا "صحيفة االنرتنت  "زاجين يل" وقد عرَّف
 (Navigation SoftWare) وليتاح على شبكة املعلومات الدولية، يتم مطالعتها وتصفحها من خالل برامج التج

 (HTML)ويتم بناء املوقع االلكرتوين واخلاص اهذا النوع من الصحف من خالل استخدام لغة ترميز النص الفائق 

(Hypertext Markub Language ،) وغريها من أدوات التصميم املستعينة باحلاسبات االلكرتونية لتقدمي النص
هذا بالنسبة لتعريف  ،3"املعلومات الصحفية على شاشات احلاسب االلكرتوينواملواد اجلرافيكية اليت حتتوي على 

الصحيفة االلكرتونية، أما الصحفي االلكرتوين فهو "الصحفي الذي ميكنه التعامل والكتابة للصحيفة االلكرتونية 
  4يف الصحافة وحترير اخلرب وامتد ليشمل صانعي األخبار وحمرريها".

 ن تعريفات للصحافة االلكرتونية ميكن حتديد أهم مرتكزاهتا يف:من خالل ما مت تقدميه م
 أهنا منشور الكرتوين دوري. -
 وسيلة متعددة الوسائط تتيح للقارئ تصفحها عرب شاشة احلاسب أو وسيط اتصايل اخر. -
 خالصة.تأخذ أشكال متعددة منها ما له أصل مطبوع أي نسخة الكرتونية لصحيفة ورقية أو صحيفة الكرتونية  -
 نشأة الصحافة االلكترونية: .1. 3.  2. 2

رغم عدم القدرة على التحديد الدقيق لتاريخ نشوء أول صحيفة الكرتونية "فإنه ميكن القول أن صحيفة 
بالكامل على شبكة االنرتنت  )هيلزنبورج داجبالد( السويدية هي الصحيفة األوىل يف العامل واليت نشرت الكرتونياً 

أنشأت شيكاغو أونالين أول صحيفة إلكرتونية على شبكة أمريكا أونالين وحبسب  1992عام  ويف، 1990عام 
يف كلية الصحافة واالتصال  1993"كاواموتو" فإن موقع الصحافة االلكرتونية األول على االنرتنت أنطلق عام 

 1994يناير  19وقع آخر يف وأحلق به م ،Palo Altoوهو موقع بالو ألتو أونالين  ؛اجلماهريي يف جامعة فلوريدا
وتعد هذه الصحيفة أول النماذج  ،، لتصبح الصحيفة األوىل اليت تنشر بانتظام على الشبكة"ألتو بالو ويكلي"هو 

اليت دخلت صناعة الصحافة االلكرتونية بطريقة كبرية ومتزايدة خباصة مع توفري خدمة االنرتنت جمانًا يف الواليات 
وبدأت غالبية  ،تقدم، حبيث أصبحت الصحافة جزءًا من تطور وتوزيع شبكة االنرتنتاملتحدة وبالد العامل امل

                                                           
، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، الحديثة في الصحافة الدولية االتجاهات اإلعالميةحممود عزت اللحام، مروى عصام صالح:  -1

 . 157، ص: 2015األردن، 
. 106، ص: مرجع سابق ،خالد حممد غازي - 2  
.58، ص: ، مرجع سابقالشريف عبد العزيز  - 3  

      .54، ص: 2014ري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار اليازو الصحافة االلكترونية في ظل الثورة التكنولوجيةعلي عبد الفتاح كنعان:  -4
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وزاد عدد الصحف اليومية األمريكية  1995-1994الصحف األمريكية تتجه إىل النشر عرب االنرتنت خالل عامي 
يف  368 مث إىل 1995صحيفة عام  115إىل  1994اليت أنشأت مواقع إلكرتونية من ستون صحيفة هناية عام 

 1".1996منتصف عام 
من الصدور بدون أن تتم عملية  "اللوموند والليرباسيون"متكنت صحيفتا  1997ويف شهر نيسان عام 

الطباعة الورقية بسبب إضراب عمال مطابع الصحف الباريسية، الصحيفتان صدرتا على مواقعها يف االنرتنت 
ا هو احلال اليومي لإلصدار الورقي، كما أشارت احملطات ألول مرة وتصرفت إدارتا التحرير بشكل طبيعي وكم

اإلذاعية ملا نشرته الصحيفتان كما تفعل كل يوم، ومارس الصحفيون عملهم بشكل طبيعي إال أهنم شعروا بضرورة 
 2تقدمي شيء جديد وإضايف وذلك إلحساسهم باختالف العالقة مع القارئ هذه املرة.

فة أمريكية تنفذ مشروعًا كلف عشرات املاليني من الدوالرات وتعد صحيفة واشنطن بوست أول صحي
حيث ختلت عن الورق واألحبار  ؛أطلق عليه اسم احلرب الورقي الذي كان بادرة لظهور الصحف االلكرتونية

  لتستخدم جهاز احلاسوب للتوزيع عرب الدول بال حواجز استجابة للتطورات املتسارعة يف تقنية املعلومات
 4000حوايل  2000ف االلكرتونية تتزايد بشكل مستمر حىت وصل عددها على االنرتنت عام وأخذت الصح

 صحيفة على مستوى العامل.
أما على الصعيد العريب فقد أعلنت صحيفة "الشرق األوسط" عن توفر نسختها االلكرتونية للقراء مث تلتها 

مث صحيفتا "احلياة والسفري" يف العام  ،1996 صحيفة "النهار" اليت أصدرت نسخة الكرتونية على االنرتنت عام
أصدرت صحيفة إيالف يف لندن أول صحيفة الكرتونية عربية، أما اليوم فنجد املزيد من  2001ويف عام  ،نفسه

 3الصحف العربية االلكرتونية.
وتوظيفها  ومما سبق خنلص إىل نتيجة مؤداها أن الصحافة االلكرتونية هي نتاج المتزاج التقنية مع اإلعالم

مبا خيدم الصحيفة؛ حيث حققت الصحافة االلكرتونية يف زمن وجيز ما حققته الصحافة الورقية عرب عقود من 
الزمن نظراً للخصائص واملزايا اليت ختتص اها، وخري شاهد على ذلك حتول العديد من الصحف الورقية إىل صحف 

 إىل جانب النسخة الورقية.الكرتونية أو ختصيص نسخة الكرتونية هلا على االنرتنت 
تتسم الصحف االلكرتونية بالعديد من اخلصائص  خصائص وسمات الصحافة االلكترونية: .2. 3. 2. 2

االتصالية، اليت تنطلق من قدرات شبكة االنرتنت كوسيلة اتصال حديثة، لتكون مبثابة املعامل املميزة للنشر 
 فة االلكرتونية هي:هم هذه اخلصائص االتصالية للصحاأو  االلكرتوين،

                                                           

.54، ص: مرجع سابق ،عبد العزيز الشريف - 1  
دراسة - نموذجا   اتجاهات الشباب العربي نحو الصحافة اإللكترونية )طلبة الجامعات في بغداد ـ عمان ـ دمشقالعزّاوي:  أمحد طالل ناصر -2

 .73، 72، ص ص: 2001يف اإلعالم واالتصال، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، منشورة غري رسالة ماجستري ، (-ميدانية
        .15، 14، ص ص: مرجع سابق، علي عبد الفتاح كنعان -3
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حيث ال تعد التفاعلية مسة للوسيلة بقدر ما هي عملية ترتبط باالتصال نفسه، وهي يف  :Interactive التفاعلية
الصحف االلكرتونية مبثابة نقطة التقاء بني االتصال املباشر، واالتصال الوسطي، واالتصال اجلماهريي، وميثل هذا 

لية اليت ينتج عنها تبادل األدوار بني املشرتكني فيها وتأثر كل طرف مبعطيات النمط يف االتصال املواقف االتصا
ن الصحافة االلكرتونية تعد من الصحف التفاعلية ألهنا أالطرف اآلخر واألطراف األخرى، ويؤكد )هربت( على 

من التقدم التكنولوجي تتميز بفتح اجملاالت للحوار واملناقشات يف خمتلف أنواع القضايا واملوضوعات بفضل إفادهتا 
  1الرقمي الذي يدعم احلوار ويثري قنواته.

إن الصحف االلكرتونية عرب االنرتنت تتسم بالعاملية :  Global Reachالنشر على نطاق عالمي واسع -
Globalization كما ميكن تصفحها عرب الشاشة يف ثواين معدودة وتسبق الصحف املطبوعة يف توقيت الصدور ،

لصحف االلكرتونية يف الوقت احلقيقي لتحريرها، ويعود ذلك بالطبع للسرعة العالية اليت تصل اها بل تصدر ا
الصحف االلكرتونية إىل قرائها يف أحناء العامل كافة، ومن خالل التوزيع عرب شبكة االنرتنت العاملية وهو ما يعرف 

 Instantaneous De Livery".2"بالتوزيع اللحظي 
إذ أهنا  ؛كرتونية عن الصحافة الورقيةلاهذه امليزة املعلومات الشاملة، وهذا ما مييز الصحف االويقصد الشمولية: 

  3، كما أهنا توفر أفضل الوسائل للوصول إىل املعلومات.توفر معلومات أكثر مشوالً 
 ةباريإلخاماهتا اخدااللكرتونية على حتديث  فةينطوي عمل الصحا :التحديث المستمر للمضمون المقدم

 مساهتا مأه ىورية إحدفد العشبكة االنرتنت اليت تلاصة اخلة يعلك ملسايرة الطبذ، و مشكل مستمر طوال اليو ب
لومات، واستكماهلا، وتصحيحها عااللكرتونية نشر امل حفالص يف ماملقد ىة احملتو يعطببقة الوقت الع فرتضوت

 4.ىل تاريخ متطورية املنشورة إفذلك املادة الصحب، فتتحول مشكل دائثها بديوحت
يعد النص الفائق هو أساس التجول على أي موقع لصحيفة الكرتونية على  :Hyper Taxt تقنية النص الفائق:

من التجول بني  -قراء الصحيفة االلكرتونية–شبكة االنرتنت، وهو الذي ميكن مستخدمي احلاسب اآليل 
فيديو أو غريها، وهذه الكلمات أو العناصر الكلمات أو العناصر املتصلة بنصوص أو صور أو موسيقى أو 

 Hot Elements."5"أو العناصر النشطة  "Hot Word"و نصوص أخرى تسمى الكلمات النشطة أاملرتبطة مبواقع 

                                                           

.86، ص: مرجع سابق العزّاوي، أمحد طالل ناصر - 1  
دار  -، دار الفجر للطباعة والنشر، العراقالعربية وإيالف أنموذجا  BBCاألخبار في الصحافة اإللكترونية موقعامجال عبد ناموس القيسي:   -2

  .99ص: )د، س، ن(، النفائس للنشر والتوزيع، األردن، 
. 275 :، ص2014، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، الصحافة الورقية وااللكترونية في دول الخليج العربي النشأة والتطورحممد يونس:  - 3  

4
، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مجلة علوم اإلنسان والمجتمع، ("دراسة وصفية نقدية)الصحافة االلكرتونية الدينية "وسنان: رقية ب -

  .794ص:  ،2017، 25، اجلزء الثاين، العدد حممد خيضر، بسكرة

  .95، ص: مرجع سابقمجال عبد ناموس القيسي:  -5
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توفر تقنية الصحافة االلكرتونية إمكانية احلصول على إحصاءات دقيقة عن زوار مواقع  نظام االحصاء والمتابعة:
، وتوفر للصحيفة مؤشرات عن أعداد قرائها وبعض املعلومات عنهم كما متكنها من التواصل الصحيفة االلكرتونية

 معهم بشكل مستمر.
توفر الصحافة االلكرتونية فرصة حفظ أرشيف الكرتوين سهل االسرتجاع غزير املادة، حيث  األرشفة والحفظ:

 مقاالت قدمية بسرعة قياسية مبجرد أن أو يعود إىل ،يستطيع الزائر أو املستخدم أن ينقب عن تفاصيل ما حدث
يذكر اسم املوضوع الذي يريد ليقوم باحث الكرتوين بتزويده خالل ثواين بقائمة تتضمن كل ما نشر حول هذا 

 1املوضوع يف املوقع املعني يف فرتة معينة.
غري حمدودة يف  تتميز خدمات الصحافة االلكرتونية بالعمق والشمول بتهيئة مساحات ومواد العمق المعرفي:

 2فضاءات شبكة االنرتنت من خالل اإلحالة إىل روابط عديدة للمواقع ذات الصلة.
وعليه فإن اخلصائص اليت تتميز اها الصحافة االلكرتونية تؤهلها للمزيد من االنتشار وحتول الصحف إىل 

نقاش حول خمتلف املواضيع املضمون االلكرتوين خاصة ميزة التفاعلية اليت متكنها من فسح جمال للحوار وال
   والقضايا، تنضاف إىل ذلك ميزة النشر العاملي والسرعة اليت تصل اها الصحيفة إىل قرائها وعلى مستوى العامل

كما متكن تقنية النص الفائق املتصفح التجول عرب الصحيفة والعناصر املوجودة اها، أما التحديث املستمر 
ات جيعل منها قبلة للعديد من املستخدمني لألنرتنت، وميكن الرجوع ألعداد ملضموهنا والنشر الفوري ألية مستجد

الصحيفة من خالل ميزة األرشفة االلكرتونية، فكل هذا ميكن الصحافة االلكرتونية ككل من االنتشار على نطاق 
الورقية عرب العامل واسع، إن اخلصائص واملزايا اليت حتتويها الصحافة االلكرتونية تربر انتقال العديد من الصحف 

وحتوهلا إىل النشر االلكرتوين نتاج توظيف التقنية يف ذلك وهو ما وقفنا عليه يف تتبع نشأة وتطور هذا النوع من 
 الصحافة. 

 المنتديات االلكترونية: .4. 2.  2
 واقعم أي أو اإلعالمي املوقع على تعمل خاصة برامج عن عبارة تعرف املنتديات االلكرتونية على "أهنا

 يف اآلراءو  األفكار بعرض وتسمح- املتخصصة املواقع مثل- االنرتنت شبكة على عام خاص أو طابع ذات أخرى
 عليها الرد يف املشاركني أو للمستخدمني الفرصة تاحةإو  املوقع، على للمناقشة املطروحة املوضوعات القضايا أو
 القيود باستثناء املشاركني على قيود دون املطروحة، فكاراأل أو اآلراء ضد أو مع ذلك كان سواء فورياً، ومناقشتها

 ."الربنامج على املقام والتحكم الضبط نظام خالل من املنتدى مسئولو يضعها اليت

                                                           
، العدد مجلة الشريعة والقانونراهيم حممد: "الصحافة االلكرتونية ماهيتها واملسؤولية التقصريية الناشئة عن نشاطها"، نواف حازم خالد، خليل اب -1

  .231، 230، ص ص: 2011أفريل  ،46
مجلة الدراسات يدانية("، سلمى محيدان، بدر الدين محيدان: "تأثري الصحافة االلكرتونية على مقروئية الشباب اجلزائري للصحافة الورقية )دراسة م -2

  ، )د، ص(.05العدد  ،2018، املركز الدميقراطي العريب، برلني، أملانيا، اإلعالمية
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 للجميع حيقق مبا الشبكة اها جاءت اليت البديل واإلعالم والتفاعل املشاركة تطبيقات من واحدة وهي"
احلي  التواجد من النوع هذا تطبيق على تعمل املختلفة الربامج من جمموعة نفسه الوقت يف وهي أصواهتم، مساعإ

 الظهور يف املنتديات فيه بدأت العام الذي 1995 ماع حوايل إىل يعود نشاط وهي االنرتنت، على للتجمعات
 انينياتالثم يف سادت اليت األخبار وجمموعات BBSااللكرتونية  النشرات من تطورية أو انتقالية مرحلة ومتثل

 جمموعة أو بلد أو معني موضوع حول غالباً  تدور اليت اجملتمعات االفرتاضية من نوعاً  لتخلق التسعينيات، وبداية
 ."املوضوعات من

 اإلعالم اجلديد يف السعودية )دراسة حتليلية يف احملتوىيف كتابه " "سعد بن حمارب احملارب"ويعرفها 
بأهنا مواقع على الشبكة يتم حتميل برنامج املنتدى عليها، وتتفرع منه "" اإلخباري للرسائل النصية القصرية(

مشرف عام  وصالت تبويبية مصنفة، واملعارف فيها ثابتة للمشرفني واألعضاء على حد سواء، ولكل منتدى عادةً 
صالحية  املراقب العام، وفريق من املشرفني هلم صالحيات متفاوتة فثمة مشرفون هلم -يسمى يف بعض املنتديات-

حترير وتعديل مشاركات بقية األعضاء، وآخرون تتسع صالحياهتم لتشمل حذف املواضيع، ويف الغالب يكون 
 1املشرفون أعضاء عاديني يف املنتدى تتم ترقيتهم وفق اعتبارات تضعها إدارة املنتدى".

على الشبكات اخلاصة املنتديات أيضا على أهنا "خدمة يتم تقدميها على شبكة االنرتنت أو كما تعرَّف 
 2حيث يستطيع جمموعة من األشخاص وضع مقاالت وردود على هذه املقاالت ومشاركة بعضهم البعض فيها".

وجمموعات  ومنتديات النقاش ،ويطلق على املنتديات عدة أمساء مثل منتديات الوب ومنتديات الرتاسل
 . message boards. Web forums boards bulletin. Discussion group. Discussion forums النقاش

Discussion boards  ًفيوجد هلا اسم آخر هو املنابر. أما عربيا 
وهو يعمل بال رقيب  Un-moderated web froumيوجد نوعان من املنتديات بعضها مفتوح يطلق عليه 

كون بال خربة مثلما يتوفر أو حسيب، وبعضها يدار بواسطة جمموعة تعمل مبثابة حارس بوابة ولكنها يف الغالب ت
 moderated web froum.3للصحافة التقليدية من جهاز حتريري 

تقوم فضاءات منتديات احلوار اجلماعي على منطق الدميقراطية يف املشاركة إىل حد ما يف التواصل ما بني 
ذي مييزها يف أن أفراد اجلمهور، وتأخذ فضاءات احلوار اجلماعي شكل الدردشة واحلوار، ويتمثل املبدأ العام ال

جتمعهم شواغل وهواجس مشرتكة يقررون االئتالف ضمن جمموعة افرتاضية ليتحدثوا ويتناقشوا ويتبادلو اآلراء حلل 
متكن من عرض األفكار واآلراء  جلديدةاإلعالم اوسائل وعليه فاملنتديات "هي واحدة من تطبيقات  4موضوع ما.

                                                           
 . 107ص:  ،مرجع سابق، سعد بن حمارب احملارب -1

.20، ص: ، مرجع سابقيعقوب بن حممد احلارثي - 2  
. 194، ص: مرجع سابقعباس مصطفى صادق،  - 3  

  .37، ص: 2014، املكتب العريب للمعارف، القاهرة، دور مواقع القنوات التلفزيونية االخبارية في اندالع الثورات العربيةرانده عاشور بسيوين:  -4
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ملوقع، وتتيح للمستخدمني الرد عليها ومناقشتها ومشاركتها مع بعضهم حول القضايا املطروحة للنقاش على ا
 البعض".

 المواقع االلكترونية: .5.  2.  2
جمموعة من الصفحات والنصوص والصور ومقاطع الفيديو  بأنه" (Web Site)يعرف املوقع االلكرتوين 

وحيتوي كل ،  (Server)ن نوع خادمحاسوب م الرقمية واملرتابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل تكون حمملة يف
ويكون للموقع عنوان حمدد وخاص به  ،ىل صفحات أخرىإؤدي ت (Main Page)موقع على صفحة رئيسة 

(URL) 1".ىل املوقع ال حيدد بزمان وال مكانإوالوصول ( االنرتنت) مييزه عن بقية املواقع على الشبكة العنكبوتية 
 (Webpages)عاملي مؤلف من جمموعة هائلة من الوثائق االلكرتونية  كما يعرف أيضًا "بأنه نظام معلومايت

 Hyper)وتقنية الوصل الفائق  (Hypertext)املكتوبة بلغات برجمية خاصة باعتماد تقنية النصوص املرتابطة 

media) ."2اليت تسمح برتابط هذه الصفحات ببعضها عرب األنرتنت 
عبارة عن نظام معلومايت مكون من جمموعة من الصفحات وتعرف الباحثة املوقع االلكرتوين بأنه "

والنصوص والصور ومقاطع الفيديو، ينفتح على روابط تشعبية، ويهدف إىل عرض املعلومات والبيانات بطريقة 
 .متكن من الوصول إليها دون حتديد للزمان أو املكان"

املعلومات بكميات هائلة، ومن مصادر  تتيح املواقع االلكرتونية وسائل غري مسبوقة للمعرفة واحلصول على
عن ختصيص مضموهنا مبا يتوافق مع اختيارات واحتياجات املستخدمني، وهناك العديد من  متنوعة ومتعددة فضالً 

الربامج اخلاصة بتصفح املواقع االلكرتونية واالحبار فيها يسمى الواحد منها املتصفح وأشهر املتصفحات املوجودة 
وكذلك سندباد "، Internet Explorerو"انرتنت أكسبلورر "Netscap Navigataorر هو "نتسكب نافيجتو 

املتصفح العريب من صخر الذي يأيت حبل متكامل الستعراض الصفحات العربية، وإرسال الربيد االلكرتوين باللغة 
لتحكم يف )...(، ويعمل هذا املستعرض على توفري كل أدوات ا لإلنرتنتوهو أول مستعرض عريب  العربية

  3االنرتنت للتعامل معها والتواصل مع الربامج األخرى املتوافرة على االنرتنت لكل مرتادي الشبكة من العرب.
 أنواع المواقع االلكترونية: .1. 5.  2. 2

عالمية اليت تتشكل منها االنرتنت ويقرتح الصادق إىل املضامني اإل ميكن تصنيف املواقع االلكرتونية استناداً 
 مامي التصنيف اآليت: احل

                                                           
 تاريخ،  .https://www.zuj.edu.jo/Arabic/pdf ، متاح على الرابط التايل:وتصنيفهامعايير جودة المواقع االلكترونية  :فراس حممد العزة -1

 (.23: 56(، )2019-05-08)االطالع 
2

األغواط، اجلزائر،  ،، جامعة عمار ثليجيمجلة الدراسات القانونية والسياسية، "أمساء املواقع االلكرتونية بني التقنية والقانون" :حاج صدوق ليندة -
  .230ص:  ،2018، جوان 02 ، العدد04اجمللد 

3  .119 ،118، ص ص: مرجع سابق ،جليلة عبد اهلل خلف -
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  وهي مجلة من املضامني اليت تنتجها املؤسسات بأصنافها املختلفة )اقتصادية المضامين المؤسساتية: -
وتتيح هذه املؤسسات كميات هائلة من املضامني ، (وغريها منظمات عاملية، مجعيات، مؤسسات حكومية، إدارة

للمؤسسات االقتصادية واجلمعيات واإلدارة، وهلذه  مهماً  داً اهدف االتصال جبمهورها، ذلك أن اإلعالم يشكل بع
املضامني هدف جتاري أو إعالين، أو عملي، وال خيضع هذا املضمون لقواعد العمل اإلعالمي ولكن لقواعد 

 اإلعالم املؤسسايت. 
قات يتيح هذا املضمون لألشخاص الذين يستخدمون االنرتنت التواصل وبناء عال المضامين الشخصية: -

وهلذا املضمون الشخصي أشكال عديدة هي: الصفحات الشخصية ، اجتماعية جديدة أو التعبري عن آرائهم
 وفضاءات الدردشة، ومنتديات احلوار واملدونات.

بنت هذا النوع املؤسسات اليت تنشط يف جمال إنتاج املعلومات فهي تنتج املضامني ت المضامين اإلعالمية: -
ل الصحافة االلكرتونية واملواقع االلكرتونية اإلعالمية اليت تديرها مؤسسات ميثل اإلعالم ألهداف إعالمية، وتشم

نشاطها االقتصادي الرئيس، وختضع ملعايري وضوابط العمل اإلعالمي املتعارف عليها مهنيًا سواء على مستوى 
  1الكتابة واإلخراج أو على مستوى أخالقيات املهنة.

 قع االلكرتونية ومنها:وهناك تصنيفات أخرى للموا
وهذه تكون حتت إشراف الدولة واملؤسسات الرمسية كاملواقع احلكومية إضافة  (:Offisial Sites)مواقع رسمية  -

وتكون حمتوياهتا حسب نشاطها  ،ملواقع األحزاب والنقابات واجلمعيات الرمسية املدعومة من أحد أطراف الدولة
 اطاهتا وطموحاهتا.ومتتاز أكثر بالتعريف بأهدافها ونش

ومتتاز هذه املواقع باحلرية إذ يستطيع أي شخص عرض أفكاره وميوله  (:Sites Special)مواقع خاصة  -
وتوجهاته سواء كانت ذات قيمة علمية ومصداقية أو كانت جمرد افرتاضات أو مغالطات أو مواقع ال متت 

 ت تراقب حمتوى املواقع.لألخالق وال للقيم اإلنسانية بأي صلة بسبب عدم وجود هيئا
وهذه مصممة لتسهل على الزائر العثور على احللقة اليت يريدها بعدة  (:Commercial Sitesمواقع تجارية ) -

ما تكون عن طريق  وغالباً  ،طرق ويقدم له معلومات تفصيلية عنها مع الصور يسمح بشرائها مباشرة ودفع القيمة
وبيان  ،فيما خيص الدفع وطريقة الشخص الذي يفضلها املشرتي بطاقات االئتمان مع وجود خيارات أخرى

 2التكلفة االمجالية يف كل حالة.
 :وتضم هذه املواقع نطاقات اهتمام واسعة متنوعة من حيث :مواقع شاملة -
 .فتهتم باجملاالت السياسية واالقتصادية والعلمية واالجتماعية وغريها :التخصص. أ

                                                           
       .121 ،120ص ص: ، مرجع سابق ،جليلة عبد اهلل خلف -1
، تلفزيون (الوسائط المتعددة في اإلعالم االلكتروني دراسة مقارنة )العربية نت، محيط، راديو سوا، إذاعة العراق الحرعباس ناجي حسن:  -2

  .116ص: ، 2016للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار صفاء ، وكالة نينا( أنموذجاالشرقية
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 . األخبار والتحقيقات واملقابالت واستطالعات الرأيفتنشر  :القوالب الفنية. ب
 .فتهتم مبساحات جغرافية متنوعة: المناطق الجغرافية. جـ

اهم  وهي املواقع التابعة ألشخاص ينشرون فيها بيانات أو صور أو معلومات خاصة :المواقع الشخصيةد. 
 .()كالسري الذاتية مثالً 

واملتخصصون  معلومات علمية أو حبوث أو دراسات وقد يضعها الباحثونتقدم هذه املواقع  :المواقع العلميةه. 
 .يف اجملال واألكادمييون

مواضيع تعليمية  ختص هذه املواقع اجلامعات واملعاهد واملدارس واهليئات التعليمية وتطرح اها: المواقع التعليميةو. 
 .أو دراسية

 إال إذا مات خمتلف اجلهات العسكرية وال تتاح للعامةوتتضمن صفحات هذه املواقع معلو  :المواقع العسكريةز. 
 .1كانت البيانات املوجودة اها مصرح هلا بالنشر

 وتقوم بإعدادها جهات حكومية للتعريف بنفسها ونشاطها واخلدمات اليت تقدمها.مواقع حكومية: ح. 
معني وصفحات أشخاص  وهي مواقع تقدم معلومات عامة للزوار كمعلومات عامة عن بلدمواقع ثقافية: ط. 

 يف جمال ثقايف معني كاملسرح وغريه.
 2والغرض منها ترفيه الزوار وحتتوي على ألعاب وموسيقى وأفالم.مواقع ترفيهية: ي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2017، جوان 47اجمللد ب، العدد ، 1جامعة قسنطينة  ،مجلة العلوم اإلنسانية "املواقع اإللكرتونية خصائصها ومعايري قياس جودهتا،"مسية ثنيو:  -1

  .30ص: 
2

 ، جامعة األغواط، العددمجلة دراسات، "كرتونية ومتطلبات تطويرها يف اخلدمات البنكية دراسة مسحيةلاملواقع اال"عبد اهلادي مسعودي:  -
  .178، 177، ص ص: 2014أ، جانفي21االقتصادي رقم 
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 خالصة:
من خالل ما سبق ميكن القول أن التطور التكنولوجي لعب دوراً حامسًا يف ظهور شبكة املعلومات الدولية 

 شكلت كوسيلة اتصال حديثة نقطة حتول يف جل اجملاالت اإلعالمية والسياسية واالقتصادية والثقافية االنرتنت اليت
والعسكرية؛ إذ استطاعت مبا متتلكه من مزايا اتصالية وتقنية أن تغري املفاهيم االتصالية السائدة نتاج اخلصائص 

ستويات النشر وحمدودية التكلفة قياسًا بوسائل اليت متتاز اها من ختطي حدود املكان والزمان إىل جانب تنوع م
 -اليت تعد نتاج ظهور هذه الشبكة-النشر األخرى، وقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل وسائل اإلعالم اجلديدة 

حيث وقفنا على خصائصها وأنواعها مثل الفايس بوك الرقمية وخصائصها وتطبيقاهتا بدًء بالشبكات االجتماعية 
، لنبحث بعدها املدونات االلكرتونية اليت أتاحت فضاًء للمستخدم وفلكر ولنكدان وغريهاواليوتيوب  وتويرت

ليكون صحفياً وكاتباً وقادراً على إنتاج خمتلف املضامني وإمساع صوته لآلخرين من خالل عرض نشأهتا ومزاياها مث 
لكرتونية بتتبع نشأهتا وخصائصها أنواعها، لننتقل إىل وسيلة أخرى من وسائل اإلعالم اجلديدة وهي الصحافة اال

حيث تعد التفاعلية أبرزها كوهنا تفتح جمااًل للحوار والنقاش ناهيك عن مجلة اخلصائص األخرى اليت  ؛ومساهتا
 مكنتها من االنتشار على نطاق واسع. 

صول على كما وتعد املواقع االلكرتونية واحدة من هذه الوسائل اجلديدة اليت تتيح مزايا غري مسبوقة للح
واليت تعددت أنواعها بني املواقع الشخصية والرمسية والتجارية والثقافية والعسكرية وغري ذلك  ،املعلومات واملعرفة

من األنواع والتطبيقات. وعليه فكل وسيلة من هذه الوسائل ختتص جبملة من املزايا واخلصائص اليت قد تلتقي 
 وختتلف مع غريها من الوسائل. 

فإن هذا التطور اهلائل يف وسائل اإلعالم اجلديدة مبختلف أنواعها وتطبيقاهتا مل يكن  وكنتيجة عامة
ليحصل لوال التطورات املتسارعة اليت شهدهتا شبكة االنرتنت والتزال تفتح الباب على وسائل أخرى وتطبيقات 

 جديدة تطالعنا اها التكنولوجيا والتقانة بني الفينة واألخرى.
 :فيه هنية تلخص حمتوى هذا الفصل وتربز أهم النقاط املتطرق إليهاوفيما يلي خريطة ذ



الجديدة اإلعالم وسائل ثلالثا الفصل   

 

146 
 

 
 .))وسائل اإلعالم اجلديدة لثالثميثل خريطة ذهنية للفصل ا (08) الشكل رقم:

 املتخصصة يف إعداد اخلرائط الذهنية mindmaster من إعداد الباحثة باالعتماد على برجمية المصدر:

تتناول أهم ما تضمنه الفصل الثالث من فصول الدراسة وسائل اإلعالم  ميثل الشكل أعاله خريطة ذهنية
 اجلديدة خصائصها ومميزاهتا وتطبيقاهتا ومميزات كل تطبيق منها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ةالشكات االجتماعية الرقمي  

 

 أنواعها
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 تمهيد:
تسهم وسائل اإلعالم بنوعيها التقليدية واجلديدة بدور فاعل يف تشكيل القوالب والتصوير الذهين لألفراد 
واجلماعات وتكوين االنطباعات اإلجيابية أو السلبية عنهم؛ كون هذه الوسائل هلا قدرة كبرية يف صنع الصورة 

 وانتشارها.
عالم بنوعيها التقليدية واجلديدة يف تشكيل الصورة الذهنية وللوقوف على الدور الذي تسهم به وسائل اإل

حناول يف هذا الفصل عرض هذه الصورة  ،لألفراد والشعوب عامًة وصورة اإلسالم واملسلمني على وجه اخلصوص
يف وسائل اإلعالم التقليدية من خالل عرض نتائج الدراسات اليت خلصت إليها يف تناول صورة اإلسالم 

ًً  نبث  صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالواملسلمني، مث من املواقع  م اجلديدة وتختل  مااهرها ابتدا
نبث  صورة اإلسالم ، مث الشبكات االجتماعية الرقميةااللكرتونية مث صورهتا يف املدونات اإللكرتونية وصواًل إىل 

 يف األلعاب االلكرتونية.واملسلمني 
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 ل اإلعالم ودورها في تشكيل الصورة الذهنية:وسائ .1
تعد وسائل اإلعالم من أهم القنوات اليت تسهم يف تشكيل وتكوين الصور الذهنية يف أذهان الناس 
وتكتسب هذه الوسائل أمهية كربى يف تكوين الصورة الذهنية يف حياتنا املعاصرة بسبب انتشارها الواسع وقدرهتا 

ستقطاب، وخاصة بعد انتشار األقمار الصناعية وتعددية القنوات الفضائية واالنتشار البالغة على اإلهبار واال
إذ غريت الصورة ووسعت مداركنا ملا يستثق أن  ؛املذهل للصورة يف العامل أوجد اآلن ما يسمى بدستورية الرؤية

أننا نستطيع أن حنتضن العامل  ننار إليه، بل وملا لدينا احلق للنار إليه باإلضافة إىل أن الصورة منثتنا اإلحساس
 وتربز أمهية وسائل اإلعالم يف تكوين الصور يف النقاط األتية: 1يف عقولنا كمناومة من الصور.

إن نطاق جتربة معام الناس حمدود بطبيعته، لذلك فإن اإلنسان يستقي معلوماته مبا تنشره وتذيعه وتعرضه  -
 .باختالف تقدم الدول تكنولوجياً  وسائل اإلعالم املختلفة، وختتل  هذه النسبة

االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم وامتداده األفقي والعمودي فهي حتاصر اإلنسان يف كل مكان حي  يوجد  -
 وبسبب هذا االنتشار الكبري فال ميكن للفرد اهلرب من رسائلها.

لعامل، وبلورهتا يف صورة معينة وهذا يف ا قدرة وسائل اإلعالم على تفسري األحداث واحلقائق اليت جتري يومياً  -
يف التثليل والتفكري فيلجأ إىل االعتماد على  هذه الوسائل يف معرفته للعامل احمليط به، وال  يوفر على الفرد جهداً 

 2سيما ما خيص أولئك الذين لديهم املقدرة على اختيار حتليلي واضح لكل األمور.
من خالل دور هذه الوسائل يف صنع الصورة  لذهنيةوالصورة اوتنبع أمهية العالقة بني وسائل اإلعالم 

عن دورها يف عكس هذه الصورة داخل اجملتمع، ويؤكد هذا املعىن )اوتو كلينربي( حي  يرى "أن  وانتشارها، فضالً 
قوم وعرضها كما هي يف اجملتمع، باإلضافة إىل أهنا ت لذهنيةيف تشكيل الصورة ا وسائل االتصال تلعب دوراً مهماً 

 من به تقوم ملا ناراً  اإلعالمية يف الدراسات بالغ باهتمام الذهنية الصورة حايتقد و  3بدور أساسي يف نشرها".
 يف معها يتعامل اليت املنامات أو األشخاص، أو األشياً، حيال الفرد سلوك وتشكيل اآلراً، تكوين يف مهم دور
 اجلماهريي اإلعالم وسائل به حايت الذي االهتمام وكذلك بنشاطها، ويتأثر به احمليط االجتماعي الواقع

 وإمكانات قدرات من متتلكه ما حبكم األفراد لدى الذهنية الصور تكوين يف تسهم اليت القنوات أهم من باعتبارها
  4متطورة.

ولذلك ركزت معام الدراسات على وص  مسات الصور الذهنية من خالل حتليل مضمون وسائل 
إن جماالت أخرى للبث  ميكن أن تساهم يف زيادة قدرهتا على عملية التصوير الذهين اإلعالم، ومع ذلك ف

ومن أهم هذه اجملاالت وص  دور الوسائل اإلعالمية يف عمليه التصوير  ،والاروف اليت يتم فيها هذا التصوير
                                                           

.96، ص: 2012، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلعالن التلفزيوني وتأثيره في الجمهورسعد سلمان املشهداين:  - 1  
.221، ص: 2012، دار املسرية  للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، مدخل إلى وسائل اإلعالم الجديدعبد الرزاق حممد الدليمي:  - 2  

 .43ص:  مرجع سابق،الزعيب: سالفة فاروق  -3
 .38، 37ص ص: ، مرجع سابق، احلماد احللبا اليف خل  -4
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كتفاً بوص  مسات الذهين مع دراسة عالقة هذه الوسائل باجلماعات املسيطرة، ذلك أنه مل يعد من املمكن اال 
يديولوجية اليت حتققها هذه الصور، وملاذا تقوم الوسائل ولكن ال بد من دراسة األهداف اإل الصور الذهنية،

وملاذا يتم الرتكيز ، اإلعالمية بالرتكيز على الصور الذهنية لشعوب معينة أو مجاعات إثنية معينة يف فرتات حمدودة
 وإمهال مسات أخرى.على مسات معينة يف الصورة الذهنية 

تستطيع وسائل اإلعالم من خالل ما تقدمه من موضوعات تتصل بأمناط احلياة يف اجملتمعات املختلفة أن 
تنقل األفراد من عاملهم احملدود إىل عامل أوسع، ويؤدي هذا االنتقال إىل معرفة هؤالً األفراد بأساليب احلياة يف 

وقد أشارت عدة دراسات إىل أن وسائل اإلعالم  1ستعداد لألخذ هبا.بعض اجملتمعات املتقدمة فينمو لديهم اال
تنجح يف تكوين انطباعات وصور ذهنية إجيابية أو سلبية وبشكل منطي يف ظروف حمددة، وال سيما حينما تكون 
لدينا معلومات مسبقة عن املوضوع، وحينما جتمع كل الوسائل على تقدمي صور معينة منطية ال تتغري، وترى 

جيهان رشيت" أنه من األيسر على وسائل اإلعالم تقدمي الصور النمطية بينما يصعب عليها تعديل أو تغيري هذه "
ويرى البعض أن دور وسائل اإلعالم يف تقدمي الصورة النمطية يتوافق وميل األفراد إىل التصني  النمطي  ،الصور

 سية:لألشخاص واألشياً من حوهلم ملا هلذا التصني  من وظائ  نف
امل مع حيقق هذا التصني  للفرد قدرًا كبريًا من اقتصاد اجلهد مبا يقدمه من أطر عامة جاهزة تكفل له التع -

 دون إمعان النار يف خصائصهم الفردية.اآلخرين والتنبؤ بسلوكهم 
ون عليه ُيضّيق من نطاق اجلهل يف التعامل مع اآلخرين؛ وذلك ملا يقدمه من معرفة مسبقة مبا ميكن أن تك -

 صورة اآلخرين خالل تعاملهم معه. 
من األهداف التوافقية للمعرفة اإلنسانية  أساسياً  عملية التصني  مبا تتضمنه من تعميم واختزال إمنا حتقق هدفاً  -

 2بوجه عام.
ومن خالل ما تقدم ميكن القول أن وسائل اإلعالم تسهم بشكل فاعل يف تشكيل وتكوين الصور الذهنية 

اد واجلماعات والشعوب والدول سواً عن طريق تدعيم األفكار املسبقة يف أذهان األفراد أو تعزيرها أو عن األفر 
 خلق تصورات جديدة كوهنا النافذة اليت يطل من خالهلا الفرد على العامل.

 إلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم الغربية. صورة ا2
 م التلليدية:صورة اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعال 1 . 2

 نتائج بعض دراسات صورة اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم التلليدية 1.1.2
إن املتتبع لصورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية التقليدية باختالفها من صثافة مكتوبة 

على صورة سلبية حيان وأيضًا قصص وروايات ومؤلفات لباحثني غربيني يق  يف أغلب األ ،وسينما وتلفزيون
                                                           

، املدرسة الوطنية العليا للصثافة مجلة االتصال والصحافة، "الصورة الذهنية ووسائل اإلعالم قراًة يف املفهوم والتكوين"كموش مراد، مالك حممد: -1
  .95، 94، ص ص: 2017، 02، العدد 04اجمللد  اجلزائر، وعلوم اإلعالم،

   .48، ص: مرجع سابق، إدريس بولكعيبات، ليلى بولكعيبات -2
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الصورة وتشكيل أبعادها، وحسب اطالعنا على العديد من الدراسات اليت تناولت صورة  رسمحي  عملت على 
حي  مت تصوير العرب واملسلمني  ؛سلبية يف معامها ذهنيةاإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغريب تبني وجود صور 
، وصفات أخرى إرهابيون عدميو الضمائرمرتفون، أشرار، ووصفهم بعديد الصفات منها تخادعون جشعون، 

 وغريها. عديدة، يف حني يصور اإلسالم على أنه دين التخل ، العن ، والتطرف واإلرهاب
دراسة السلبية لإلسالم واملسلمني يف الغرب منها  الذهنيةوقد أكدت نتائج العديد من الدراسات الصورة 

، حي  (العرب السلبية إىل تراكمات تارخيية )كاحلروب الصليبية وثقافة عامةواليت ردت فيها صورة  (1989) سامل
نتج عنها تشويه لصورة العرب يف أوروبا، لقد تأثرت ثقافة األجيال الغربية هبذا املخزون الثقايف وعززته الكتابات 

ال ذكرت األمثلة التالية: فمن خالل مراجعة األدبيات يف هذا اجمل ،ة للصورة العربية واإلسالميةهاألدبية املشو 
القرآن من تألي  حممد، وفكرة اجلن واملالئكة، واألفكار الرببرية، وركوب اجلمل، ورفض العقالنية، واالنتقام 

  .)الثأر(، وامليل للخطابة، واإلرهاب
 اوةالصورة العربية يف أمريكا وتوصل إىل أن الصورة العربية تركزت حول: البد "زامل آبو زنادا"لقد درس 

(Nomad)ًوالثرا ، (Wealth)   والعن(Violence) واجلوع اجلنسي ،(Hunger Sexual)،  جاك شاهني "أما دراسة
(Shaheen Jack)"  ن صور العرب يف التلفزيون هي: "العرب يشرتون األمة، والعرب خيتطفون ابنتك أفقد بينت

تخدمون احليوانات يف التنقل، ويقتلون النساً والعرب يلبسون بيجامات النوم، والعرب يعيشون يف الصثراً، ويس
  إذا ارتكنب اخليانة الزوجية، والعرب إرهابيون.

 ومن األمثلة على تأثري القوالب الذهنية يف رسم صورة العرب وتشويهها ما عرف بفضيثة ابسكام 
(Abscam)، ميارسون الرشوة ، وخداعون، و ًرمست صورة شيوخ العرب على أهنم كذابون، وأثريا  1978ففي عام

كمبري عبد " ا شيخ خيايل امسهله، وبط (F.B. I)والفساد للثصول على ما يريدون، وابسكام خطة نسجتها الـ
بالعمل لصاحل هذه الشركة   (F.B. I)وتااهرت الـ ،، مت تزويده بشركة مزيفة ملشاريع عبد الرمحن احملدودة"الرمحن

وقد تبني زي   ،ئولني أمريكيني الستغالل نفوذهم لصاحل العربوباشرت بدفع مئات األلوف من الدوالرات ملس
فقد أظهرت أن صورة العرب يف الصث  األمريكية بعد حرب حزيران قد  (1978) هذا التلفيق، أما دراسة سامل

فقد ظهرت  1973أما بعد حرب  ،امتازت بالسلبية )العريب يشعر بالدونية، فاقد الثقة، وغييب، وكاذب، وإرهايب(
  1ض الصور اإلجيابية مثل )العريب واثق، متثضر، علمي(.بع

بتثليل صورة العرب واإلسالم يف الكتب املدرسية الفرنسية، حي  حللت الصور يف   "نصر مارلني"وقامت 
خالل  كتاباً  85ومشل التثليل ،كتب القراًة والتاريخ واجلغرافيا والرتبية الفنية يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي

من  %2 أو أكثر عن العرب واإلسالم، وشكلت نص  الكتب املدرسة تضمنت نصاً  ووجدت أن،  1986عام
 واملغامرة األخرية الكربى للطوارق، ويف مصنع السيارات ،جمموع النصوص منها )علي بابا واألربعني حرامي

                                                           
 ، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، اجمللدمجلة العلوم اإلنسانية، "الصورة النمطية للعرب والغرب واليهود لدى الطالب األردنيني"ذياب البداينة:  - 1
  .42، 41 ، ص ص:1999، 01 ، العدد11
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 االبتدائية على الصثراًوالبث  عن الواحة...إخل(. ويالحظ أن غالبية هذه الصور قد تركزت يف املرحلة 
واحلكايات، واملدينة العربية، والري . وقد غيبت هذه الصور الزمن احلاضر للعرب وهتربت من احلاضر، ورمست يف 

عن العرب مل تفرق بني العرب لذهنية جمال صثراوي، وزمن عائم، ولعب األدوار بدو رحل، كما أن الصور ا
بدونية، ونقص خلقي، وعقلي، واقتصادي، ومهين أو وظيفي، يف حني  كانت الصور تاهر العرب ،  والبدو واملور

 1.كانت شخصية الفرنسي تتص  بالشجاعة
بينت أن صورة اإلسالم اليت ترمسها الكتب  ،ويف دراسة أجرهتا اجلمعية الفرنسية "اإلسالم والغرب"

ي السليب والتضخيمي لإلسالم يف املدرسية، ولو أهنا حتسنت قليال إال أهنا مازالت ختضع لنفس النموذج التارخي
ل يف طياهتا متتسم بالعداوة املفرطة واملباشرة لكل ما هو إسالمي، فإهنا حتمل  ، فهي وإنالرؤية الغربية عموماً 

وتاهر العامل العريب واإلسالمي يف الوقت  ،مفاهيم وأفكار حتط من اإلسالم واملسلمني وبصورة، غري واعية أحياناً 
تخل  يعتمد على املساعدات اخلارجية الغربية، غري منتج، وال ميلك إال تصدير البرتول واليد احلاضر كعالـم م

، وإن تـم التطرق إليه فمن خالل "موائد العاملة، أما احلضور اإلسالمي يف فرنسا فال ذكر له ويتـم حتاشيه متاماً 
سميه بعض وسائل اإلعالم الفرنسية رمضان" حي  التأكيد على البعد البذخي واإلسرايف للمسلمني، أو كما ت

  2"شهر األكل والتخمة".
السلبية املرسومة للعرب واإلسالم الذهنية أمجعت يف معامها على الصورة املذكورة آنفًا  إن هذه الدراسات

 واملسلمني يف املخيال الغريب.
، كمال قابيل (1995) ودراسة مادلني نصر (1992)واتفقت دراسة كل من حممود حممد عبد العاطي كما 

، وأيضًا كل من مرعي مدكور (1997)وعزة عزت يف عام  ،H. & Jack  Karim Karim، وكل من(1996)
 (1999)وهناً فاروق صاحل عام  Michael Suliman، وراجية قنديل وUdo Cyril Towsend و Steinbachو

عالمية، فاإلذاعات املوجهة كصوت أمريكا السلبية لإلسالم واملسلمني يف أكثر من وسيلة إ الصورةاتفقوا على أن 
وهيئة اإلذاعة الربيطانية تربط بني اإلسالم واإلرهاب، والتطرف، والعدوانية، والالم والقهر والفقر، أما اإلذاعات 
املوجهة إىل العامل اإلسالمي فيغلب عليها العمومية، والعشوائية والتثيز، كم أصرت الكتب الغربية )الفرنسية( على 

ار اإلسالم دين خضوع، وجمتمعه جمتمع عبودي يتسم بالتعصب، وأثبتت املقاالت الصثفية الكندية أن إظه
وظهرت خطورته بعد احلرب الباردة، كما أن الصث  اإلجنليزية  ،النصوص الصثفية تربط بني اإلسالم والعن 

يهدف إىل مهامجة العامل الثال  تقدم اإلسالم على أنه دين مل يثبت جدواه يف التغيري االجتماعي، وبرناجمه 
 وتصور الصثافة الكندية اإلسالم على أنه دين ميارس اضطهاد أصثاب األديان األخرى ورافض للتسامح.

                                                           
 .44، ص: سابقمرجع  ،ذياب البداينة -1
، 2012 ،01، العدد01، اجمللد ، وهران، جامعة السانيةمجلة الصورة واالتصال ،"يف مصادر الرؤية اإلعالمية الفرنسية لإلسالم"الصادق رابح:  -2

                    .110ص: 
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 Losولوس أجنلوس تاميز  Detroit Free Press Theو New York Timesكما أن ثالث صث  أمريكية   

Angeloes Times  والتاميز اللندنيةTimesدة هذه الصورة السلبية عن الدول اإلسالمية يف الفرتة ما ، أثبتت زيا
 1985( الفرتة من يف  Le Monde، ومل ختتل  الصث  الفرنسية وخباصة صثيفة لوموند)1992 -1988(بني 
على معاجلة األحداث املتعلقة بالدولة اإلسالمية بصورة سلبية تتفق مع االجتاه الرمسي السليب يف  )1992حىت 

لك الوقت، وامتدت هذه الصورة إىل اجملالت واإلذاعة والتلفزيون والسينما األمريكية على أن اإلسالم فرنسا يف ذ
دين اإلرهاب ال يعرف التعايش السلمي، دين جهاد وكراهية وتعصب واضطهاد للمرأة، وياهر اإلسالم يف جممله 

)االحتاد السوفييت(، كما أنه يهدد حضارة  يف وسائل اإلعالم الغربية العدو والبديل للغرب موضع العدو التقليدي
  1الغرب فهو دين دموي، ووسائل اإلعالم األمريكية ترى اإلسالم دين مخول وكسل.

  و Issam Suliman Moussa دراسات كل من:فيها اتفقت أما الدراسات اليت أجريت يف األلفينيات فقد 
Samory, Rashid و Yahya R,Kamalipour  س ، ومريفت حممد الطرابيسي ومها حممد  ودراسات حممد يو

إميان نعمان  ، Al Kahtani Ali ودراسات كل من:، 2010يف عام    Suleiman, Mahmoud.fكامل الطراشي.
  Shylaو Mc Connell, Heatherودراسات ، (2002)عام  مجعة وحنان أمحد سليم وحسام علي سالمة يف

,Welch و Gerges  ,Fawaz و  Alison , Rusell  ودراسة  ،(2008)ودراسة شعيب الغباشي  .(2003)يف عام
(2008)   Korteweg Anne & alودراسات كل منSmith Geoffrey  و Maguire, Thomas و  Revel, 

Lynn وal   Malcolm Dominic& (.2010)يف 
تشددة، ديانة اتفقت هذه الدراسات على أن وسائل اإلعالم األمريكية تصور اإلسالم على أنه الديانة امل

ضد الديانة املسيثية واليهودية، وأكدت السينما األمريكية على أنه  أنه ميثل حرباً و احلرب والعن  واإلرهاب، 
مصدر لتهديد الغرب، وذكرت الدراسات عبارات "التهديد اإلسالمي" و"األصولية اإلسالمية"، كما يتم بناً 

األبعاد الدينية والسياسية والثقافية والتارخيية واالجتماعية، كما  الصور السلبية يف الصث  اليومية األمريكية على
ومت تناول قضايا الشرق األوسط على أهنا قضايا إسالمية، وأن وسائل اإلعالم ، اقرتن اإلسالم أكثر بالعرب

هلا مااهر سلبية األمريكية مل ختضع ملعاجلة متوازنة للنار إىل اإلسالم واملسلمني فهم يف احلقيقة ياهرون يف منطية 
  .أكثر من اإلجيابية، بل أثبتت العديد من الدراسات إطالق النمطية السلبية

وأكدت الدراسات اليت أجريت على الصث  األمريكية والفرنسية واألملانية أن هناك كراهية للخطاب 
اخلطاب األملاين، ويتجه  وطغت السلبية على األمريكي للعامل اإلسالمي، بينما جاً اخلطاب الفرنسي أكثر توازناً 

ًً على نارة إجنيلية لتربير أن اإلسالم يف  اإلعالم الغريب بصفة عامة لتقدمي األحداث والقضايا احمليطة وتفسريها بنا

                                                           
مجلة البحوث والدراسات كة االنرتنت )دراسة حتليلية نقدية("، أماين عبد الرؤوف حممد عثمان: "آليات تصثيح صورة املسلم على شب -1

 .362، 361، ص ص: 2013 اجلًز الثاين، العدد األول، ، املعهد الدويل العايل لإلعالم، مدينة الشروق، القاهرة،اإلعالمية
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، وتبني سيطرة املنامات املتطرفة املعادية للمسلمني على اإلعالم ووسائله ورسائله اليت عربت عن ذاته هتديداً 
  1نتائج طبيعية على تضخيم إعالمي مؤسسي مبين على معاداة اإلسالم.اخلوف من املسلمني ك

وخلصت نتائج دراسة قام هبا أستاذان جبامعة "أرفورت" األملانية حول صورة اإلسالم يف اإلعالم األملاين من 
يت ، وقد بلغ عدد الربامج ال(ZDFو ARD)خالل متابعتهما ورصدمها للربامج اليت تطرقت لإلسالم يف قنايت 

، ووصل عدد احللقات املتعلقة (ZDF)برناجمًا آخر يف قناة  15، و(ARD)برناجمًا يف قناة  22تناولتها بالبث  
حلقة، خلصت إىل أن تناول اإلسالم يف اجملالت اإلذاعية والربامج احلوارية والوثائقية، والتقارير  33باإلسالم إىل 
تاهر اإلسالم بصفته خطرًا دامهاً، ويسبب العديد من املشاكل يتم بصورة سلبية  (ZDFو ARD)اليت تبثها قناتا 

 (ZDFو ARD)من املواد اإلذاعية، إن اإلسالم من خالل قنايت  %80يف اجملتمع والسياسة فيما يزيد عن نسبة 

قدر يبدو وكأنه قمة العن  والصراع مما يعطي للمشاهدين األملان انطباعًا بأن اإلسالم ال يعترب دينًا وشريعة، ب
 2اعتباره فكراً وأيديولوجية سياسية جمتمعية، تتعارض وتتصادم مع القيم واآلداب الغربية.

العرب -كيف تحط هوليود من قدر الشعوب فيلم وثائقي بعنوان " ويدعم نتائج هذه الدراسات
واملسلمني يف أفالم  للعرب الذهنيةمسرية تطور الصورة  ت فيهقناة اجلزيرة الوثائقية تتبع أنتجتهالذي  3"-األشرار
فيلم من أول أفالم  1000شاهد أكثر من  أنه بأمريكا أستاذ جبامعة إلينوى اجلنوبيةجاك شاهني يروي فيه هوليود، 

هوليود األوىل وحىت اآلن، يقر بأن العرب هم اجملموعة األكثر خبثًا يف تاريخ هوليود حي  غالبًا ما يعتربون دون 
خطرية للعرب، العرب يف األفالم مهرجني هدفهم الضثك الرخيص مثل فيلم "بائعة متتابعة و  ذهنيةالبشر، صور 

 True، وفيلم "أكاذيب حقيقية "Happy Hooker Goes To Washington اهلوى السعيدة تذهب إىل واشنطن

lies" ،ًوفيلم  ،يصور  العرب محقى خطريين وغري أكفا"Cannonball Run2 ،" يصور العرب كمهرجني، كل
 فيلم "ال تقل أبدًا أبدًا مرة أخرى، ومنه ور النمطية موجودة العرب أثرياً جدًا ولكن ال يعرفون قيمة املالالص

Never Again Never Say "والد العروسويعترب فيلم  ،إمرأة أمريكية وتباع لبدوي عريب لستغالالذي يصور ا"" 
يصور ابتزاز عريب لشخص أمريكي يشرتي حي   هانةأكثر األفالم إ من" Father of The Bride (2) اجلًز الثاين

منه املنزل وعندما يرغب صاحب املنزل يف استعادته يطلب أضعاف سعر بيعه، وإذا ما مت النار للفيلم ال يوجد 
 .؟ملاذا أقثمتهم هوليود يف هذا الفيلموهنا يكمن التساؤل، فيه أي عرب 

العريب خيرج الشيخ  ،"Rollover"، ففي فيلم نوعًا ماغري بعد احلرب العاملية الثانية بدأت صورة العرب تت
 Crusade Theوفيلم "شيوخ النفط ، للسيطرة على العامل بأمواله وشراً أمور كثرية من الواليات املتثدة األمريكية

                                                           

  1 .362 :ص ،سابقرجع م، أماين عبد الرؤوف حممد عثمان -
2

، املدرسة الوطنية العليا للصثافة مجلة االتصال والصحافة، "سلمني يف اإلعالم الغريب بني الدراسات العربية والغربيةصورة اإلسالم وامل"حسينة قانة:  -
  .205، ص: 2018، 01العدد، 05اجمللد اجلزائر، وعلوم اإلعالم، 

 (.22:30(، )2019-03-11)تاريخ االطالع ، https://vimeo.com/41521038 :الرابط التايلالفيلم الوثائقي متاح على  -3
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Last"  ًيف إلطالق صاروخ  يصور الشيخ الذي ميتلك الكثري من املال وخيرج الرتكاب مجيع أنواع اإلرهاب، إضافة
فيلم عنصري يصور هو اآلخر  "،NetWorkفيلم "الشبكة ، "Ernest In The Armyفيلم "أرنست يف اجليش 

املذيع يطلق عبارات غاضبة ضد الناام ومباشرة على اهلواً ولكنه يوجه العبارات األكثر غضبا للعرب باعتقاده 
 يشرتون أمريكا.

ومنها أفالم ، ب واملسلمني حي  صورهتم إرهابينيوهناك العديد من األفالم اليت ربطت اإلرهاب بالعر 
الفلسطينيون إرهابيون كلهم أشرار، لقد عرضت هوليود الصراع العريب اإلسرائيلي بشكل غري عادل، ففي  تاهر
 يصور الفلسطينيون غري مرئيني أو مرتبطني بالنازيني أو يقومون باألعمال اإلرهابية.  "Exodusاخلروج "فيلم 
ا الفيلم ذياهر اإلسرائيليني كضثايا للعن  أبرياً، ويبدو الفلسطينيون يف ه "Cast a giant Shadow"آخر  فيلم

أدىن من مجيع املخلوقات ال تراهم سوى أشرار حيملون البنادق أو جمانني مستعدين لقتل اآلخرين يف أي مكان 
ية إرهابية من خالل إرساهلا منطاد يصور املرأة الفلسطين "Sunday Blackفيلم "األحد األسود ، أما وألي سبب

أمريكي يف ملعب السوبر بول وتقتل أي شخص يعرتض سبيلها بدم  80.000 فوق ملعب ميامي حتاول إبادة
فيلم عمل على  30، هذه األفالم تعكس سياسة واشنطن خاصة يف الثمانينات والتسعينات حي  يوجد بارد

والصورة األكثر حتقريًا للعرب والفلسطينيني يف فيلم "املوت ني. إظهار الشعب الفلسطيين يلثق األذى باألمريكي
 حي  الفلسطينيون يبيدون عائلة إسرائيلية، والفيلم األكثر معاداةً "Death Before Di shonor ،1978قبل العار 
نون أبدا ال ميكن إظهار الفلسطينيني يعا، و حي  يعرض هذا الفيلم أسبوعياً "True Lies حقيقيةيب ذهو "أكا

 .االحتالل أو يف تخيمات الالجئني أو الضثايا الذين يُقتلون
 "Three Kings ثالثة ملوكومع ذلك فقد بدأت النارة إىل العرب تتثسن ولو قلياًل جند ذلك يف فيلم "

، يركز على العراقيني احملرتمني الذين يرغب صدام يف قتلهم 1991تدور أحداث الفيلم أثناً حرب اخلليج األوىل 
"مملكة آخر جيسد التثسن يف نارة الغرب للعرب هو فيلم فيلم ، هناك احرتام متبادل بني األمريكيني والعراقينيو 

باهرًا يصور احلمالت الصليبية، ويف هنايته حني يسيطر  ي القى جناحاً ذال " Heaven Kingdom ofالسماً 
ياهر  ، والفيلميتمتع بتسامح دييناملسلم البطل على األرض يلتقطه،  صالح الدين يدخل الكنيسة يرى صليباً 

 يتمتع بوص  صادق وحقيقي للعرب ياهر أمريًا عربيًا حمرتماً.ف "Syriana"فيلم أما  ،العريب بطريقة حمرتمة وعادلة
"، الذي تدور أحداثه  Hideous Kinkyيف فيلم "القبيح غريب األطوار برزتنوع آخر من اإلنسانية واالحرتام 

ليزية وابنتيها يف املغرب، يصور الفيلم عالقة البطلة اإلجنليزية وحبيبها املغريب بطريقة مجيلة، وحينما حول إمرأة إجن
فهذه بعض األفالم اليت أنصفت ولو قلياًل  ،لكذترغب يف العودة لبلدها يقوم بتضثيات كبرية ملساعدهتا على 
 يف نارة الغرب للعرب واملسلمني. العرب واملسلمني وأبانت عن اجلانب اإلجيايب والتثسن امللثوظ 

وبعض الدراسات وإن كانت قليلة أبانت عن صورة إجيابية إىل جانب صور سلبية حنو اإلسالم واملسلمني 
"صورة الرجل المسلم كما يراها الطلبة الغربيون في سليمان ملكاوي  عمريف تخيال الغربيني كدراسة 

أن الصورة الذهنية للطلبة الغربيني عن الرجل املسلم  هام نتائجأه واليت كانت من ،2017الجامعات األردنية" 
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وتتشابه يف ذلك مع  %(78. 8)قبل جميئهم إىل األردن هي يف غالبيتها صورة عادية، وميثل هذا الرأي ما نسبته 
ه حبي  كانت صورت %(69)صورته بعد جميئهم إىل األردن عند الذين تغريت الصورة لديهم إىل إجيابية بنسبة 

 1لديهم "مواطن عادي" مثله مثل أي شخص آخر يف العامل، ويشعرون ويتعاملون معه على أساس ذلك.
الصورة النمطية السلبية عن المسلمين في اإلعالم "إدريس بولكعيبات، ليلى بولكعيبات ودراسة 

( 1935)الصليبيون فيلم اليت تطرقت لصورة العرب واملسلمني من خالل الوقوف على أحد األفالم وهو  "الغربي
وهم يقاتلون بصورة إجيابية العرب املسلمني  الذي وعلى الرغم من أنه ينطوي على صور سلبية إال أنه صور

 ةاملسيثيني يف القدس، وياهر الفيلم كذلك ريكاردو قلب األسد ملك اجنلرتا وهو يقاتل صالح الدين يف فرت 
صوير صالح الدين بصورة حسنة بصفته تيف هذا الفيلم  "حارب فيها املسيثية كلها ضد اإلسالم كله"، وجرى

  2سلطان اإلسالم العايم.
إن نتائج الدراسات املذكور آنفا تبني وجود بعض املااهر والصور اإلجيابية لصورة اإلسالم واملسلمني يف 

مما يربز مالمح اإلعالم الغريب وإن كانت على قلتها، ذلك أن اجلانب السليب هو السائد يف اخلطابات الغربية 
ويؤكد  ،وسائل اإلعالم الغربية على اختالفها )مطبوعة، مرئية، مسموعة(بعض جتسده الذي تزن املخلطاب لبعض ا

اختالف زوايا نار الغرب لإلسالم واملسلمني واملسؤول عنها واليت ترتاوح بني التشديد والتوازن يف الطرح، فالغرب 
 لوحده بل متعددة وتختلفة. األمريكي تتمثل يف اإلعالم ووسائل اإلعالم الغربية ال اً ليس واحد

ًً على نتائج العديد من الدراسات ومنها املذكورة آنفاً،  وحىت ال نغوص أكثر يف هذه الصورة يف وسائل وبنا
البث  يف طبيعة وأبعاد هذه الصورة  حناول -واليت ال تزال ميدان خصب للعديد من الدراسات-اإلعالم التقليدية 

وسائل اإلعالم اجلديدة وتختل  الوسائط االتصالية احلديثة؛ للوقوف على الثابت واملتغري فيها من خالل تقدمي  يف
  بعض النماذج يف الوسائل السالفة الذكر.

 صورة اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم الجديدة 2 . 2
قنية احلديثة، إن مل تكن أمهها ناراً ( من أهم تطبيقات التاإلنرتنتاملعلومات الدولية )تـَُعدُّ شبكة 

إلمكانياهتا اهلائلة يف االتصال ونقل املعلومات، فعن طريقها ميكن نقل فكرة أو جمموعة أفكار يف صور شىت 
ة، مسموعة، ومرئية( يف أقل وقت وجهد، وبأقل تكلفة إىل أبعد األماكن على وجه املعمورة دون أن  )مقرًو

رات الكرتونية تعرب حدود القارات، أض  إىل ذلك كوهنا املصدر املفضل واألكثر يعرتضها أحد فما هي إال إشا
استخداماً للثصول على املعلومات لدى شرحية كبرية جداً من اجملتمع اليوم إذ يتيسر هلم احلصول على املعلومات 

ية وصياغتها عن ، كما أهنا تقوم بتشكيل الصورة الذهن3ونشرها واالستفادة منها يف أي وقت ومن أي مكان
                                                           

  .317ص: ، مرجع سابق، عمر سليمان ملكاوي -1
 . 50، ص: مرجع سابق، إدريس بولكعيبات، ليلى بولكعيبات -2
 ندوة القرآن الكرمي، المية في الرد عليهاالمناهضة لللرآن الكريم ودور المواقع اإلسمواقع االنترنت الغربية عبد اهلل رفاعي حممد الزهري:  -3

 .02 ،01، ص ص: 2009سعودية، املدينة املنورة، ال ،جممع امللك فهد ،)تقنية املعلومات( والتقنيات املعاصرة
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األفراد واجملتمعات والشعوب بشكا إجيايب أو سليب من خالل ما يب  عربها من حمتويات إعالمية وعرب تختل  
 وسائطها االتصالية واإلعالمية اجلديدة اليت حناول من خالهلا حب  صورة اإلسالم واملسلمني.

 صورة اإلسالم والمسلمين في المواقع االلكترونية 1.  2.  2
فالواقع أننا جند يف بعض املواقع اإللكرتونية الغربية من الدراسات واألحباث عن السنة حىت نكون منصفني و 

، إال وموضوعية وعلمية يف التناول من بعض املستشرقني أو الكتاب الغربيني عموماً  إنصافاً  والسرية واإلسالم أحياناً 
جتنح إىل التشويه واالفرتاً  لى أغلب املواقع اإللكرتونيةفإن الروح الطاغية واملهيمنة ع -لألس  الشديد -أنه 

 والطعن والقذف، والتثري  وقلب احلقائق، وتلبيس احلق بالباطل.
ذلك ألن املستشرقني والكتاب الغربيني ال يكتبون حني يكتبون هذه األعمال والبثوث لنا، وإمنا يتوجهون 

كأهنم يريدون أن  عليه، وحُيَصِّنونه من أن يقع يف إسار اإلسالم ىل اإلنسان الغريب، واملثق  الغريب، خيافونإهبا 
وهذه بعض النماذج  1من التشويش، والتشويه، والتقبيح، والتشنيع. كثيفاً   يضربوا بني اإلسالم وقومهم ستاراً 

 .واملشوهة لصورته لإلسالماملناهضة وغريها للمواقع االسرائيلية والفرنسية 
وقد تنوعت أمناط صورة اإلسالم على مواقع االنرتنت اإلسرائيلية  مواقع االسرائيلية:البعض صورة اإلسالم في  

 :ما بني عدة أمناط، وجاًت على النثو التايل
تصدر هذا النمط قائمة األمناط املتعلقة بصورة اإلسالم على مواقع االنرتنت  رد اإلسالم لمصادر يهودية: -

ة( على أهنا جمرد هرطقة يهودية ونصرانية أو مقتبسة ومتأثرة بالكتب الدينية اإلسرائيلية، فقد قدمت )السرية النبوي
فعلى سبيل املثال املوقع اإللكرتوين للمستشرق اإلسرائيلي الربوفيسور  ،التلمود، اآلجادا، اليهودية )العهد القدمي

، مليً www.urirubin.com ستاذ الدراسات القرآنية واإلسالمية جبامعة تل أبيب أ " Uri Rubin "أوري روبني
باملقاالت واألحباث والدراسات بل واملقابالت اإلذاعية املسجلة اليت تدور مجيعها حول رد عناصر من السرية 

 النبوية الشريفة وما يسميه بالرتاث اإلسالمي املبكر إىل العهد القدمي.
احملاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اإلنسانيات باجلامعة العربية بالقدس  "مريي شيفري"أما الدكتورة 

مدخل  לאסלאם קצר מבוא" واملتخصصة بشؤون التاريخ اإلسالمي السيما احلقبة العثمانية، فقد أشارت يف كتاهبا
احلدي  عن مراحل تكون اإلسالم  تختصر إىل اإلسالم" الذي نشرت مقتطفات منه على االنرتنت إىل أنه ال ميكن

يف شبه اجلزيرة العربية إبان  بدون احلدي  عن تأثره واقتباسه من الرتاث الديين اليهودي واملسيثي الذي كان منتشراً 
 2.زمن البعثة النبوية

                                                           
تاريخ ، http://www.elghalbzouri.com/news23 ،في بعض المواقع االلكترونية الغربية صورة اإلسالمتوفيق بن أمحد الغلبزوري:  -1

 (.20: 15(، )2018-02-15)االطالع 
املؤمتر الدويل األول للسرية النبوية  ،وسلم( وسيرته بمواقع االنترنت اإلسرائيلية عرض ونلدصورة الرسول )صلى اهلل علية أمحد البهنسي:  -2

  .8-6ص ص:  ،2013، جامعة إفريقيا العاملية، 2013يناير  12، 11الشريفة 
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اكتات الكتابات اإلسرائيلية على االنرتنت عقب وقوع  ربط اإلسالم بمفاهيم العنف واإلرهاب والتعصب: -
بالكثري من األفكار واآلراً اليت حتاول التأكيد على أن أفكار وقيم سفك الدماً  2001سبتمرب  11حداث أ

من أبرز النماذج واألمثلة  ،رهابية وانتثاريةإوالقتل موجودة يف القرآن الكرمي وهو ما يدفع املسلمني لشن هجمات 
املنشور على موقع صثيفة هاآرتس  ،م. بر أشري" مائري" אשר-בר 'מאירמ على ذلك مقال الربوفيسور اإلسرائيلي

، والذي 2005يونيو  15بتاريخ  www.haaretz.co.il/literature/1.1018840 اإلسرائيلية بالعربية على االنرتنت
أشار من خالله إىل أن هناك عدة مفاهيم يف القرآن ختضع املسلم لقيم القتل والعن  وهي تلك القيم املرتبطة 

  .هاد" الوارد بعدد من اآليات القرآنيةمبفهوم "اجل
، نشر على موقع صثيفة يديعوت "اإلسالم على رجل واحدة האסלאםעלרגלאחת" ويف مقال محل عنوان

سبتمرب  11، أشار إىل أن أحداث 2009سبتمرب  11بتاريخ  https://www.ynet.co.ilة أحرونوت اإلسرائيلي
وله أنياب، وأن هناك من املسلمني  سالم املتشدد ما زال موجوداً أثبتتا أن اإل 2006واحلرب على لبنان عام  2001

من ميكنه أن ميوت ومييت معه الكثريين من أجل أفكاره، وأن اإلسالم قائم ليس فقط من أجل اتباعه ولكنه قائم 
 .أيضا من أجل أن يسود العامل

أشار الصثفي اإلسرائيلي  ،"استغالل القرآن ألهداف اإلرهاب ןלמטרותטרורניצולהקורא " وحتت عنوان
، إىل أن هناك 2004ديسمرب  22دانيال فايبس يف مقاله على موقع صثيفة معاري  اإلسرائيلية االلكرتوين بتاريخ 

من املفاهيم  اً الكثري من املعاهد القرآنية يف الواليات املتثدة اليت خترج عناصر إسالمية متشددة تستغل عدد
 1واآليات القرآنية هبدف خدمة أهداف إرهابية.

وهو ما ظهر أكثر يف الكتابات ذات الطابع األديب على مواقع  2ربط المجتمعات اإلسالمية بالتخلف: -
االنرتنت اإلسرائيلية، اليت وصفت الشخصية اإلسالمية بالتخل  والوحشية اجلهل، مثال الكتابات املوجودة على 

والذي نشر قصة عربية حتمل عنوان "عائشة" ، www.sfarim.co.ilسفارمي األديب اإلسرائيلي بالعربية موقع 
عربية أمسها )عائشة( تنتمي ألسرة فقرية ويراها  وتدور القصة حول فتاة ،لألديب اإلسرائيلي موشيه مسيالنيسكي

عنها حتت سطوة املال  د( صاحب اجلاه واملال والذي له ابن يسمى )عبد اهلل( فيزوجه من عائشة رغماً الشيخ )أمح
  واجلاه.

  https://www.vanleer.org.ilااللكرتوين  ونشر نتائجه على موقعه ويف حب  أجراه معهد فان لري اإلسرائيلي   

 :جاًت النتائج على النثو التايل ، فقدحول رأي اليهود يف العرب املسلمني حتديداً 
 
 

                                                           
 لرابط التايل:، متاح على اماط والسمات وسبل التصحيحنسالم في مواقع االنترنت اإلسرائيلية. األصورة اإلأمحد البهنسي:  -1

https://vb.tafsir.net/tafsir41143/#.XM74idjgrIU،  (.2017-02-11(، تاريخ االطالع )2014-11-24)تاريخ النشر 
 المرجع نفسه. -2
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 هل توافق على العبارة التالية نعم ال
 العرب أكثر كسال من اإلسرائيليني % 53 % 36
19 % 74 %  ًً  من اإلسرائيليني العرب أقل ذكا
 يشعر العرب حبقد أعمى جتاه اإلسرائيليني % 68 % 26
 العرب أشد قسوة من اإلسرائيليني % 75 % 14
 العرب ليسوا يف شجاعة اإلسرائيليني % 80 % 12
 العرب أكثر ختلفا من اإلسرائيليني % 66 % 20
 العرب أدىن من اإلسرائيليني % 67 % 23

هذا املوقع صمم بصورة كئيبة ليناسب الغرض املطلوب منه، حتت موقع اإلسالم مفضوح على مستوى العالم: 
 القاهرة وصورة ملسجد "أمة اإلسالم" يف شيكاغو بالواليات املتثدة العنوان توجد صورة ملسجد "حممد علي" يف

اإلجنليزية لكلمات سورة الفاحتة أول كلمات يصادفها من يريد التعرف على اإلسالم حني  األمريكية، مث الرتمجة
وي أباطيل ال ها املوقع واليت حتتنيقوم بقراًة نسخة مرتمجة من القرآن الكرمي، مث عناوين املوضوعات اليت تضم

حصر هلا عن اإلسالم، تصور املسلمني يف صورة قتلة وإرهابيني وأكاذيب عن النيب الكرمي حممد )ص(، بل وعن 
والذي حيمل عنوان "ليس اهلل رحيماً" سبثانه وتعاىل عما يصفون، جند يف  الذات اإلهلية، ففي أحد املواضيع مثالً 

للمذابح يف اجلزائر وغريها، وتنتهي الصفثة  ن املوضوع ذكراً يسار الشاشة صورة الفتة لسي  يتثرك، ويتضم
الرئيسية يف املوقع بصورة للكعبة الشريفة يف مكة املكرمة يتبعها يف أسفل الصفثة التعليق التايل: "إن اإلسالم  
جة كئيب للغاية، ولذلك فإننا أضفنا يف هناية هذه الصفثة زرًا لتضغط عليه وتتخلص من هذه األخبار املبه

 1وانتعاشاً". ألجل قضاً وقت أكثر سعادةً 
 صورة اإلسالم في بعض المواقع الفرنسية:

يف سياق تشويه صورة اإلسالم عرب شبكة اإلنرتنت تندرج املواقع املناهضة للقرآن الكرمي و مناهضة اللرآن الكريم: 
الكرمي والسعي حنو تشويه حقائقه ضمن املواقع ذات االنتشار الواسع واإلثارة، إذ يبدو أن التثامل ضد القرآن 

وتعاليمه يأيت ضمن أولويات السياسة اإلعالمية الغربية يف تشويه صورة اإلسالم، ولتثقيق هذا الغرض اتفقت 
  تختل  اجلهات والتيارات اإلحلادية والعلمانية والنصرانية املتطرفة.

دعاً باملصدرية الكتابية للقرآن الكرمي يف ففي بعض مواقع اإلنرتنت املعادية ملصدر القرآن الكرمي يأيت اال
نطاق إنكار املصدرية اإلهلية عنه وهو أول ما تفتتح به املواقع اإللكرتونية حديثها عن القرآن، وتبالغ بعض املواقع 

 2عندما تضي  أن للقرآن مصادر أخرى جمهولة أو غامضة )هكذا( غري املصادر الكتابية.

                                                           
  .38، 37، ص صه1421، دار املعارج للنشر والتوزيع، الرياض، نترنتكيف نخدم اإلسالم من خالل االتركي بن أمحد العصيمي:   -1
 ،ندوة القرآن الكرمي والتقنيات املعاصرةبعض مواقع اإلنترنت المناهضة لللرآن الكريم باللغة الفرنسية، الواقع وسبل التصحيح، : حسن عزوزي -2

 .3، 2 ص:ص ، 2009املدينة املنورة، السعودية،  جممع امللك فهد
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مـن إمعـان لـبعض املواقـع اإللكرتونيـة يف تأكيـد املصـدرية الكتابيـة للقـرآن مـا  ومن أغرب ما ميكـن العثـور عليـه
هم أهنـــا مـــأخوذة مـــن التـــوراة أو فقـــد مت اســـتعراض اآليـــات القرآنيـــة الـــيت يتـــو  www.sos-islam.orgجـــاً يف موقـــع: 

ولكي يكـون القـارع علـى بينـة مـن هـذا التثامـل والتشـويه املتعمـد  ،جنيل وهي متسلسلة من أول القرآن إىل آخرهاإل
قدمي واجلديـد حسـب زعـم ورد هنا منوذج آيات سورة البقرة اليت أوردها املوقع مرفقة مبا يقابلها يف العهدين النللقرآن 

-47-41-38-34-33-32-29-28-27-26-23-22-20-14-7-6ســــورة البقــــرة: اآليــــات: ، عوقــــأصــــثاب امل
وال شك أن املطلع من الغربيني على مثل هذا اإلسفاف والتمويه سوف يبدو لـه القـرآن مـأخوذاً كليـًة عـن  ،48-50

وازاة مــع صــفثات هــذا املقــال سيســتعرض القــارع صــور أغلفــة أخبــ  الكتــب الــيت صــدرت املوبــ ،التــوراة واإلجنيــل
شـدة الـبغض والكراهيـة للقـرآن قـد تـدفع والذي ميكن استفادته مـن هـذا هـو أن ، بفرنسا عن القرآن الكرمي واإلسالم

أحياناً إىل التعبري عن ذلك بأفكار خيالية وغريبة تنم عن مدى االستعداد لدى جهات غربيـة مناهضـة لإلسـالم إىل 
 1جماهبته بأعىت األسلثة اإلعالمية.

لغربيني عن طريق هذا من العلماً ا وملا هدى اهلل تعاىل يف هذا العصر كثرياً : الطعن في اإلعجاز العلمي لللرآن
 يرمى بالتكذيب والتشويه العلم: اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي، فإن سهام هؤالً الكتاب الغربيني اختذته غرضاً 

إن مباح  اإلعجاز يف  يف نفس املوقع يف شأن مبث  "اإلعجاز العلمي يف القرآن":"Fiatlux" يقول الكاتب
على ما يتضمنه من حقائق  للغربيني اعتماداً  Marketingويق اإلسالم املواقع االلكرتونية هي صيغة جديدة لتس

علمية، ويعتمدون يف ذلك على حجج باطلة وأكاذيب مستندة إىل سلطة العلم، من أجل إثارة واستمالة بعض 
ة ، وذلك من منطلق القاعدة اآلتية: اشربوا العلم بدون مناقشFraicheالعقول، عرب دسه يف كوب من املاً منعش 

 مبعىن اشربوا القرآن بدون مناقشة.
le coran sans discuter sans discutions Avaler la science sans discuter, c’est aussi avaler .2  

 Le Coran et l'slamجند دراسة  بعنوان  http://www.coranix.free.fr/sommaire.htmيف موقع و 

Etude Historique et gio-politique  11 يف الفصل احلادي عشرـbis    Chapitre  :املعنون بـ"& double 

langage  Islam, technologie" املسلمون الذين ال يزالون ينتقدون وبصوت عال  الدراسة حي  انتقدت 
حىت عندما  صبثوا مهتمني بالتكنولوجيات الغربية"التقنيات الغربية" اليت "حترف اإلنسان"، لكن سرعان ما أ

بعض العلماً يتثدثون عن "حل وسط" حول موق  املسلمني من وترى أن  ،يتناقضون مع الوصفات القرآنية
يعتمد تكي  املسلمني مع العامل احلدي  " :املوسوعة العاملية وهو ما أشارت إليه ،التطور التكنولوجي والعلمي
التقدم التقين موضع ترحيب  ،نقبل العلم بشرط أال يدخل العقيدة ،ى حتويل فكريعلى حل وسط وليس عل

 ."شريطة أال يغري البىن االجتماعية واألسرية بشكل كبري

                                                           

..   28-26ص ص: مرجع سابق، ، حسن عزوزي -  1  
..مرجع سابق ،توفيق بن أمحد الغلبزوري - 2  
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ال يتعلق "بالتسوية" بل نفي العلم. هذا هو احلال يف العديد من  موقًفاً  يف الواقع امللموس، نواجه أحيانًاً 
"التسوية" اليت ذكرها  ،ًر أي حقيقة أخرى غري اليت يفرتض أن تنبثق من القرآناملدارس القرآنية حي  يرفض امل

ويف كثري من احلاالت تتجاوز  ،حمررو املوسوعة الشهرية ليست دينية حبتة بل على مستوى القادة العرب املسلمني
حي  يفرتض أن حيار القانون  املثال األكثر تفصياًل هو التصوير الفوتوغرايف والسينما والتلفزيون،، وفكرة التسوية

سرعان ما أدرك القادة لكن  ؛أي شكل من أشكال التمثيل بالصورة أو النثت عادة ما يكون رمزياً  القرآين
نوا و ومل يك ،فيما يتعلق بالدعاية املسلمون أن هذه التقنيات الغربية البثتة ميكن أن تكون مفيدة هلم، خاصةً 

، إن هذه 1اعدة أسامة بن الدن استخدم هذه التقنيات لتوسيع شبكاته، فزعيم القمرهقني بالتشكك الديين
الدراسة أرادت أن تبني املوق  املتناقض للمسلمني من التكنولوجيا وقضايا أخرى حي  يتم استخدامها 

 ملصاحلهم )الرفض واملمانعة مث االستخدام وفق ما تستوجبه املصلثة(.وفقا ً 
مما يدل على عدم إنصاف وعلمية لم ونعته بالكذب والدجل: تشويه سيرة محمد صلى اهلل عليه وس
للسرية النبوية؛ وإمنا مراجع  ااملصادر اإلسالمية الصثيثة يف عرضه وموضوعية هذه املواقع أهنا ال تعتمد أبداً 

 point de :ففي موقع ،املستشرقني السيما الكنسيني منهم الذين حيملون الكراهية الصليبية لإلسالم واملسلمني
bascule canada. Ca/archives/717.  مثال جندهم أثبتوا كتاب القسيسM.L Castillon  م 1765الصادر عام

 M.L :حب  يف أخطاً وخرافات اإلسالم". يقول "Essai sur les erreurs et les superstitions"وعنوانه: 

Castillon ( ومن شقاً البشرية أنه ، لقد كان طموحاً خرياً  وال إنساناً  عجيباً  ال تخلوقاً  -يف ناري-حممد ليس ،
انتشار "مث يـَُعدُّ ما يانه مساوع وجرائم حممد فيقول:  ،ولد يف زمن ويف بيئة خصبة لتطبيق مشاريعه وآرائه(

اإلسالم ال يرجع إىل ذكاً حممد أو إىل تفوقه، أو إىل بعد ناره، ولكنه راجع إىل فساد قومه العرب وجهلهم 
ريقية، وتقهقر اإلمرباطورية الفارسية، وتفرق كلمة الكنيسة الشرقية وانقسامها، والفساد العام وضع  احلضارة اإلغ

يف األعراف والتقاليد اليت كانت سائدة، كانت هذه هي األسباب اليت جعلت اإلسالم ينتشر ويتطور بنائه 
 2."ويستقر

 :نموذج من تحريف األحاديث والسنن 
سقاط عبارات منه ومجل لو ذُكرت لدلت منوذج مت فيه إيف هذه املواقع، ذج حتري  األحادي  امن ومن بني

تنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها وجلماهلا "على عكس املراد متاما، ومثال ذلك حدي  النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
 "on marie  une femme pour quatreة وترمجته بالفرنسي"، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

choses :sa richesse, sa beauté, sa noblesse et sa piété". 
يف كتب الغربيني ومواقعهم اإللكرتونية بإسقاط  كم من مرة رأيت هذا احلدي  حمرفاً : يقول أحد الكتاب املسلمني

 لدينها""ولدينها" "فاظفر بذات الدين تربت يداك" فأمثلهم طريقة من الكتاب الغربيني يرتك نقط حذف بعد "و 
                                                           

 (.21: 22(، )2019-02-15)، تاريخ االطالع http://www.coranix.free.fr/111bis/index.htm الدراسة متاحة على الرابط التايل: -1
.مرجع سابق ،توفيق بن أمحد الغلبزوري - 2  



وسائل اإلعالم الجديدة إلسالم والمسلمين فيصورة ا الرابع الفصل   

 

162 
 

الدين، ليدسوا يف ذهن القارع أن املسلمني يهتمون باجلمال واملال بالنسبة للمرأة اليت  والبقية ال يذكرون أبداً 
 مع أن تتمة احلدي  يف ترمجته التامة. يريدون الزواج هبا أكثر من اهتمامهم بالدين

"est meilleur d’entre vous est celui qui épouse une femme pour sa piété" ، هل ترون كي  يكون
 حتري  األحادي ؟ مع أن احلدي  يتثدث بنقيض ما يريد الكتاب الغربيون يف هذه املواقع أن يعتقد القراً، طبعاً 

باإلسالم والسنة، ولكن القارع الغريب املقصود هبذه  هذا التثري  واحليلة املاكرة ال تنطلي على من له أدىن إملام
فرنسني واملتغربني عندنا من أصثاب األمية الدينية الذين ال يعرفون هذا احلدي  وأمثاله وكذا املت ،الكتابات

يصدقون هذا بسهولة، وينطبع يف أذهاهنم أن اإلسالم ينار إىل املرأة اجلسد وال يلتفت إىل اجلوهر والدين 
  1واألخالق.

مريكيني يف املؤمتر السنوي ني يف األبرز املتثدثأمن  وهو راعي كنسية وهو :جيري فاينز Gerry Vlineموقع 
 املسلمني عند اهلل أن لفكرة يروج وهو ،www.Fbcjay.com  اإلنرتنت على وموقعه اجلنوبية املعمدانية للكنائس
 كثرية أخرى ك مواقعوهنا – وسلم عليه اهلل صلى – على النيب افرتاًات إىل باإلضافة املسيثيني عند الرب ليس
 2.الكثري وغريهاwww.sanabes.com ، وموقع  www.sistani وموقع ، www.star28.com: منها

 االلكترونيةفي المدونات والمسلمين صورة اإلسالم  2. 2.  2
تعد املدونات االلكرتونية من بني وسائل اإلعالم اجلديدة اليت تقوم بتشكيل صورة ذهنية سلبية أو اجيابية 

ا إلسالمي من بني األديان اليت طاهللألفراد واجلماعات حول األفكار واآلراً واملعتقدات واألديان، ويعد الدين ا
تسمى احلوار املتمدن تتثامل على اإلسالم  3حبها "مالك بارودي"التشويه عرب هذه املدونات، هناك مدونة لصا

ور القرآن وبتثوير آياته وابتداع سوتنعته بصفات دنيئة، وفيها حتري  للقرآن الكرمي بإسقاط سور من إنشائه على 
عناوين ومسميات أخرى للصور كسورة اإلرهاب، احلمار، الوهم، ...إضافة إىل مقاالت عدة يهاجم فيها 

 سالم واملسلمني.اإل
اإلسالم هو اإلرهاب، وكّل مسلم إرهايب وهذا مقتط  من أحد املقاالت اليت نشرها على مدونته بعنوان "

ينبغي التأّكيد من حقيقة استفثال الوباً اإلسالمي ( ...)وهذا بعض مما جاً يف املقال: ""، إىل أن يُثبت العكس
عديد املرّات يف مقااليت من أّن اإلسالم ال يُنتج إاّل اإلرهاب  على األنرتنت وثُبوت صّثة ما ذهبُت إليه يف

ال، بالّنسبة يل )وقريبا سيقتنع العامُل كّله  (...) ستقولون يل: ال تعّمم، فليس كّل املسلمني إرهابّيني واإلرهابّيني.
الّتفاهات والتّـّرهات  بذلك(، كّل مسلم  حيمل يف داخله بُذور اإلرهاب اإلسالمي احملّمدي الذي رضعه من كتاب

ومن كتب األحادي  اليت متّجُد الّنجاسة والعن  والقتل وتدعو للّتفرقة باسم رّب  ،واخلزعبالت املسّمى القرآن
وقدوة  ومن ُكتب سرية مّدعي الّنبّوة اإلرهايب جمهول األب حمّمد بن آمنة الذي يعتربه املسلُم سّيداً  ،الّرمال الومهي

                                                           
 .مرجع سابق ،توفيق بن أمحد الغلبزوري -1
 .1588، ص: مرجع سابقأحالم حممود مطالقة،  -2
 http://ahewar2.blogspot.com/2015/01/blog-post80.html، (20-05-2019،)  (30 :10.)املدونة:  موقع  -3
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كّل مسلم  هو إرهايّب أو مشروع إرهايّب. وكّل   ، وخيلص إىل أن(...)األخالقي "قّمة األخالق"لُه ويعترب احنطاطه 
 1من يقول غري ذلك كاذٌب مدّلٌس أو بّبغاً جاهٌل...

وهذه عينة من سور القرآن الكرمي اليت طاهلا التثري  يف هذه املدونة باستبدال عناوينها ومضامينها 
يف حتد  (34" )سورة الطور، اآلية فليأتوا حبدي  مثلهكل سورة بآية "  مبتدًع ة بكلمات من إنشاً صاحب املدون

 صارخ لكالم اهلل عزَّ وجل. 
وكشفنا هلم َمْكرك  (2)وأخرجنا للّناس عهرك  (1)إنّا فضثنا لك سّرك " سورة اإلرهاب -فليأتوا بحديث مثله 

فال نقسُم  (6)ك وكتب أتباعك وُهم مصدُر فخرك مبا يف كتاب (5)وقَصمنا لك ظهرك  (4)ونكثنا لك ُدبرك  (3)
وما  (7)آمنة وال شيً يستثّق أن نُقسم به وال يُقسُم إاّل كّذاٌب سفيٌه فاشٌل فكرُه مثُل فكرك  ابنبشيً يا 

ساقها وحرَّفها وأخرجها عن  وهناك مناذج أخرى لسور 2...".(8)نفعت أميانك وال أمياُن رّب الّصثراً اخلرايف 
 صلي منها:نصها األ

 (2)واخلروج عن الّنّص  (1)املّص " بسم العقل العايم واملنطق الّسليم سورة الحمار -فليأتوا بحديث مثله 
( 5)ذلك جزاً من خيتلقون اخلرافات والقصص  (4)يستثّق القّص  إّن لإلنسان لساناً  (3)واحلشو والّرّص 

كان قُثم بن آمنة يكذب وينُسب كّل شيً لربّه مثلما كذلك    (6)ويتالعبون بعقول الّناس ومن بالهتهم يسخرون 
 3صدق العقل العايم. ..."(8)وما ربّه إالّ خرافة مثل خرافات الّسابقني  (7)فعل من قبله أناس منافقون 

ال أعبد ما  (1)قل يا أيّها املسلمون " بسم العقل العايم واملنطق الّسليم.، سورة الوهم -ليأتوا بحديث مثله ف
فبماذا نفعكم إسالمكم وأين  (4)وال أنتم بكتبكم عارفون ( 3)وال أنتم يف أصل إميانكم تفّكرون  (2) تعبدون

قل هل  (6)لكي ال تعرتفوا بأّن رّبكم من أساطري األّولني  باالبتالًتومهون أنفسكم  (5)رّبكم إن كنتم صادقني 
صدق العقل ..." (7)إن كان خلقنا من طني  اهتاماتنايستطيع رّبكم أن يرينا وجهه فيؤيّد إميانكم وينس  

  4العايم.
هذه صورة من صور حتامل هذا املدون على اإلسالم واملسلمني يف مدونته وحماولة تثبيت صورة يف غاية 
السلبية ال متت يف واقعها ال لإلسالم وال للمسلمني بصلة، وتعدى ذلك لتثري  كالم اهلل وحماولة النسج على 

مضمونه، وهو ما وقفنا عليه يف بعض هذه النماذج للسور احملرفة؛ ويف هذا ما يعكس درجة  منواله مبا يناقض
مدونات الكراهية اليت حيملها بعض الغربيني لإلسالم واملسلمني والعمل على النيل منهم. إضافة إىل هذا هناك 

 هذه املدونات:الكرتونية غربية أخرى حتفل بكراهية وتشويه لصورة اإلسالم واملسلمني ومن ضمن 

                                                           
 http://ahewar2.blogspot.com/2015/01/blog-post_80.html، (26-06-2018( ،)22:15.) :املقال متاح على الرابط التايل -1
2- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=428525 ، (.14:20(، )2018-06-30)تاريخ االطالع 
3-  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385534، (.22:15(، )2018-06-26)  تاريخ االطالع 
4- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385386 ، (00:30(، )2018-06-26)تاريخ االطالع. 
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 لسثب غابرييل لربجييت في مقال بعنوان "نداًف :David  Horowitz (News Real)   هورويتز ديفيد مدونة -
 An Appeal to Brigitte Gabriel to Withdraw her Campaign toاملسلمني الطالب مجعية حلار محلتها

Ban the Muslim Students Association ، حياول ديفيد يف مقاله رسم صورة مسيئة لإلسالم وتوصيفه
 وبالتايل االستبداد، ضد أمهية أكثر أو أكرب حصن يوجد يقول: "ال املسلمني باإلرهاب ودعوة حلار احتاد الطلبة

 أي حار هي لإلسالميني الرئيسية األجندة األول، التعديل حريات من الفاشي اإلسالمي واجلهاد يعةالشر  ضد
 إىل واإلساًة الكراهية وخطاب بالتجدي  وصفها خالل من اإلرهابية واألساليب االستبدادية لرباجمهم نقد

 الذي املتثدة األمم قرار حوله دوري ما هذا هولندا؛ يف فيلدرز" "خريت حماكمة حوله تدور ما هو هذا املسلمني،
 ترتكبها اليت اجلماعية اإلبادة محلة مكافثة املركز يف حنن حناول احلايل الوقت للمسلمني، يف املسيً الكالم حيار
 األكاذيب جدار" لوضع مضادة حبملة" عنصرية دولة" أهنا على إسرائيل لتوصي  املسلمني اإلخوان مجاعة

 وافرتاًاهتم. الذي يكش  تارخيهمهذا األخري  ،"الفلسطيين
 التجمع حق - األول التعديل عن الدفاع معركة هي اإلسالمي االستبداد ضد األمامية اخلطوط يف املعركة

" املدنية احلقوق منامات"و اإلسالميني الدكتاتوريني قبل من بانتاام احلقوق هذه انتهاك يتم نعم ،-التعبري وحرية
    شقيقة ومنامة املسلمني اإلخوان مجاعة من مجاعة وهي) األمريكية اإلسالمية قاتالعال جملس مثل هبم اخلاصة
 ضع  هو هذا ،الباردة احلرب خالل الشيوعيني الدكتاتوريني قبل من كانت كما متاماً ( ومحاس MSAلـ )

 ضع  نقطة لكنها - احلقوق تلك تدمري يف هدفهم يتمثل الذين ألولئك احلقوق متنح فهي - احلرة اجملتمعات
 عن التخلي هو نفعله أال جيب ما أكاذيبهم، وكش  قوية حجة خالل من مبكافثتها معها نتعامل أن جيب
 الطلبة احتاد حلار االلتماس هذا تسثب أن ألمريكا ووسام غابرييل برجييت من أتوسل أحرارًا، تبقينا اليت احلقوق
  1.املضللة احلملة هذه عن والتخلي املسلمني
يف تدوينته ال يتواىن يف وصم اإلسالم باإلرهاب واملسلمني مبا يسيً إليهم وفق خطط  هورويتز ديفيدإن 

وسياسات جتعل منهم أساس كل شر وتطرف، ومحل النقيض بني توصي  إسرائيل وفلسطني حبقائق خيفيها 
  موضع الضثية واجلالد. ون واملسلمونمبوجب توجهاته وخلفياته حي  يضع اإلسرائيلي

       :Ted  Blog مدونة 
 كما ،"تقريباً  التاريخ ونص  العامل نص " أو ،ه610 عام يف لإلسالم األساسية الصوفية اللثاة "حدثت

 القرآن من األول الوحي العادي الرجل هذا تلقى حارة صثراوية ليلة يف حممد سرية كاتبة هازلتون، ليسلي تقول
 اهلواً على ميشي وكأنه اجلبل قبالة عائًما حممد يأت مل" حدث مما أكثر أذهلين مكة، ما خارج جبل على الكرمي
 وال املالئكة، من جوقات هناك تكن مل. والفرح النور يشع مل. الرب فليتمجد. اهلل سبثان يصرخ، وهو يركض مل

                                                           
1
- David Horowitz: An Appeal to Brigitte Gabriel to Withdraw her Campaign to Ban the Muslim Students 

Association, blog News Real, https://newsrealblog.wordpress.com/2011/03/02/an-appeal-to-brigitte  , ( 20-01-

2019)  .(18:22 ),  
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 شيً أي يفعل مل أنه أي. اهلل كرسول املطلق املسبق الدور له معىن ال. به حتيط ذهبية هالة وال نشوة، وال غبطة،
 حممد للكتابات وفًقا ال،" تقية حكاية باعتبارها بأكملها القصة وإخضاع البكاً السهل من جيعل أن شأنه من
 ولكن اإلدانة يف غارقًا يكن مل باخلوف عميق بشعور يشعر كان هلوسة، عن عبارة كانت اللثاة أن اً مقتنع كان
 وتقول إن حممد، شكوك عن الروايات هذه يرفضون نياإلسالمي الالهوتيني بعض أن إىل الشك، وتشري طريق عن
" األول املسلم" الذاتية سريته شرتن يتال هازلتون تقول ،إليها أوصلته اليت هي العواط  من بالضبط الزوبعة هذه
 فكرت كلما  "بالكامل برؤيته أبدأ أن يل مسح لقد: "البث  من سنوات مخس بعد 2013( يناير) الثاين كانون يف
 1 لإلميان". ضروري الشك ألن". "ذلك يف يشك أن أكثر املنطقي من كان ر،األم يف

حول سرية النيب حممد )ص( متت اإلشارة فيه إىل كاتبة يهودية تدعى  Tedهذا مقتط  من مقال يف مدونة 
hazleton  lesley  بارها تناولت سرية حممد حي  انتاهبا تساؤل جوهري حول ليلة نزول الوحي ورسالته باعتواليت

 The doubtاللثاة األساسية يف اإلسالم، املقال يف املدونة حييل إىل موقع حي  مقطع الفيديو املعنون بـ"

essential to faith الذي تروي فيه جتربتها مع كتابة السرية الذاتية حملمد )ص(. وأهم ما  2"الشك ضروري لإلميان
وخصوصاً  (…) إهنا رحلة يف أرض غريبة حلياة شخص آخر جاً فيه "كتابة السرية الذاتية أمر عجيب تقوم به،

إذا كنت يهودية مثلي واحلياة اليت ستستكشفها هي حياة حممد، منذ مخس سنوات مضت أجد نفسي أستيقظ  
ه حني 610 كل صباح على ذلك السؤال املستثيل ما الذي حدث بالضبط يف تلك الليلة الصثراوية من عام 

القرآن على جبل خارج مكة، إهنا اللثاة األساسية يف اإلسالم، كانت أول ردة فعل تلقى حممد أول الوحي من 
أنه قفز من أعلى املنثدر ليهرب من الرعب الذي أصابه هاربًا تلك الليلة مل يطغى عليه التوهان بل الشك 

كت أن شك حممد ذاته ، بينما كنت أقرأ السجالت القدمية أدر عل العقالنية واإلنسانية الوحيدةاخلوف كان ردة الف
هو الذي جعله حقيقياً بالنسبة يل ألن الشك ضروري لإلميان، مل يقتصر األمر يف تلك الليلة على اجلبل بل طول 
سنينه كرسول والقرآن حيثه دائماً على أن ال ييأس ويدين أولئك الذين يعلنوهنا صراحة أهنم يعلمون كل شيً وأهنم 

حنن الغالبية الشائعة الصامتة تنازلنا عن الساحة العامة لألصوليني القلة مسثنا هم وحدهم فقط على احلق، ولكننا 
لليهودية أن يستوىل عليها من قبل العنيفني من يهود املستوطنني يف الضفة الغربية، والنصارى من قبل متخويف 

ليس باإلميان إنه التعصب هذا  (…) املثلية املنافقني وكارهي النساً واملتعصبني، اإلسالم من قبل االنتثاريني
وجيب علينا التوق  على اخللط بينهما، هل كان باستطاعة حممد تغيري عامله جذرياً بدون هذا اإلميان بدون رفضه 
التنازل لعجرفة عدميي الضمري، بعد مصاحبيت له ككاتبة على مدى السنوات اخلمس املاضية ال أراه إال غاضباً  

الذين يدعون التثدث والعمل بامسه يف الشرق األوسط، وأي مكان اليوم سوف كليًا على ميليشيات األصوليني 

                                                           
1
-7fascinating talks on better understanding Islam: https://blog.ted.com/6-fascinating-talks-on-betterunderstanding , 

(25-05-2019),(  30 :10 ). 
-05-23)، تاريخ االطالع https://www.ted.com/talks/lesley_hazleton_the_doubt_essential_to_faith رابط مقطع الفيديو - 2

2019)  ،(08 :10.) 
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يشعر بالفزع من اضطهاد نص  السكان بسبب جنسهم وسوف يتمزق من االنقسام الطائفي املر ليسمي 
اإلرهاب مبا جيب تسميته )...(، لكل من آمن وعاىن من أجله سوف ينادي مبا قاله القرآن )من قتل نفسًا بغري 

س أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعًا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً( وسيلزم نفسه كليًة لعمل نف
 السالم الصعب والشائك".

 حتوي هذه املدونة على عدة مقاالت ويف مجيع املوضوعات ومن ضمنها هذا املقال :French Todayمدونة 
"Muslim French Vocabulary"  للمدونة"Camille Chevalier-Karfis"  املفردات اإلسالمية تناولت فيه

عض أرادت من خالله شرح وتقدمي ب. ، الصيامأمساً األعياد اإلسالمية بالفرنسية، مفردات الصالة، الفرنسية
 املصطلثات اإلسالمية املتداولة عند الفرنسيني.

وال أعرف الكثري من املسلمني ة، دعين أبدأ هذا املقال بالقول إنين لست مسلماستهلت مقاهلا بـ "
لذا مل تكن كتابة هذه املقالة سهلة للغاية، فإذا  ،يتثدثون الفرنسية واالجنليزية بطالقةو الفرنسيني الذين ميارسون 

فريجى املسامهة يف هذه املقالة واالتصال يب. سأكون إذا كانت لديك اقرتاحات ذات صلة ًأ، أو ارتكبت خط
 بإضافة مفردات اللغة الفرنسية للمسلمني )مع الرتمجة اإلجنليزية من فضلك(.ة سعيد

ركان قدمت يف مقاهلا مجلة من املفردات اإلسالمية اليت يتم تداوهلا يف الفضاً الفرنسي للتعري  ببعض أ
القرآن الكرمي، القرآن = القرآن ، حممد، اهلل ،املفردات الفرنسية مسلم اإلسالم = اإلسالم اإلسالمي- اإلسالم

مسلم = مسلم، مسلم املسجد املسلم = املسجد )ينتهي بالصوت بالفرنسية( الصالة =  ،مكة = مكة املكرمة
= احلج = احلج = الزكاة = الزكاة الصدقة( الصدقة = الصالة للصالة = اإلميان = اإلميان النيب = النيب واحلج 

الصوم = الصوم )الصوم، الصوم( احلالل = احلالل شروق   ،الصدقة "السالم عليكم" = "السالم عليكم"
الشمس = شروق الشمس الغروب = التقومي القمري للغروب = تقومي قمري سين = صويف سين = شيعي صويف 

 .= شيعي
ة تتبع حياة النيب حممد )ماهوميت بالفرنسية( وأمهية القرآن. اإلسالم حيتفل بعطلتني كبريتني  األعياد اإلسالمي -

لثقافات املسلمني املختلفة، لكن أعياد املسلمني تتبع التقومي  اً ختتل  التواريخ وفقوعيد األضثى، و عيد الفطر 
مينا املعتاد )التقومي الشمسي الغريغوري(. هلذا القمري، وهذا يعين أن توارخيهم تتغري كل عام عندما ُترتجم إىل تقو 

احلد األدىن  la prièreالسبب ال ميكنين تضمني التواريخ هنا! اخلطوة األكثر أمهية يف العقيدة اإلسالمية صالة = 
جيب على كل مسلم إعطاً جًز من  Donner laخالل شهر رمضان( تقدمي الصدقة =  6مرات يف اليوم ) 5

 .حااً دخله إىل األقل 
)الصالة( يف العديد من البيئات  "la prière")للصالة( أو  "prier"استخدام الفعل للصالة يستخدم الفعل  -

 Est-ce que tu vas à la"اليت قد ال يستخدم فيها األشخاص من الديانات األخرى تلك الكلمة. بدالً من قول 

mosquée"(من املرجح أن يسألوا )هل أنت ذاهب إىل املسجد" Est-que tu vas à la prière؟." 
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، األعمال الصاحلة والصيام. تقام يف الشهر الكرمي للصالة واإلحسان ما هو رمضان؟ رمضان هو شهر رمضان -
جيب على  ،التاسع من التقومي القمري اإلسالمي، وبالتايل تتغري التواريخ الدقيقة كل عام لتقومينا الغريغوري املعتاد

شرب من الفجر حىت الغسق، واالمتناع عن أي التعون بصثة جيدة وقادرون على الصيام وعدم البالغني الذين يتم
  1.(…)قرأوا القرآن، كنوا سخاً إ، الصالةسلوك خاطئ، 

توجد منتديات عدة تطرقت ملسائل متعلقة سلمين في المنتديات االلكترونية: صورة اإلسالم والم 3.  2.  2
  .قوف على بعض صورها يف هذا املنتدىحناول الو باإلسالم واملسلمني 

منتدى أملاين تتصدر صفثته األوىل "غذاً الروح منتداك  ،www.geistigenahrung.orgمنتديات غذاء الروح: 
لزواج، الصثة، احلياة بعد احلواري" وهو عبارة عن جمموعة من منتديات احلوار يف جماالت تختلفة: مثل احلياة وا

املوت، األحالم وتفسريها، اهلل، التاريخ، اليهودية، والنصرانية، اإلسالم، اهلندوسية، البوذية، البهائية، أديان أخرى 
وهو يعد أكرب منتدى حواري على الشبكة للناطقني باألملانية كما هو مدون يف صفثته األوىل إذ يسهم فيه أكثر 

 8482زائراً، منهم  394175ويتصفثه عدد كبري من الزوار يوميًا يبلغ عددهم أحيانًا أل  مشرتك،  350من 
 (.2008أكتوبر 20مشرتكاً )

واملنتدى اإلسالمي على هذا املوقع يتضمن كثريًا من املقاالت عن اإلسالم عامة، وعن القرآن بصفة 
م عن طريق األمحدية، ماذا لو صار خاصة، فمنها حول اإلسالم: حب  تارخيي نقدي لإلسالم، إصالح اإلسال

الكاثوليكي مسلماً؟ سؤال حول موضوع الدين احلريب، حممد وزوجته عائشة، ومنها حول القرآن: واإلجنيل، خلق 
الكون يف القرآن ستة أم مثانية أيام؟، ونارًا ألن املنتديات احلوارية يكون االشرتاك فيها متاحًا جلميع الطوائ  

ابقة بعضها مناهض للقرآن وبعضها اآلخر ليس كذلك تبعًا الختالف ديانة وثقافة صاحب فنجد املشاركات الس
 2املشاركة.

 الشبكات االجتماعية الرقمية: صورة اإلسالم والمسلمين في  4. 2.  2
من خالل تصفح هذا املوقع وباستخدام كلمة اإلسالم واملسلمني تبني وجود آالف مقاطع  في موقع اليوتيوب:

تتسم  أخرى، و ال جمال حلصرها حول هذه الصورة منها مقاطع مشوهة لصورة اإلسالم واملسلمني الفيديو
باإلنصاف يف تناول هذه الصورة وتبني عامة هذا الدين وأثر اإلسالم واملسلمني على الغرب وحضارته، ومن هذه 

 املقاطع:
العلماً املسلمني يف نقاش إعالميني وص  كالم أحد  حي  مت 3اإلسالم دين العلم وبعض العلماء أساءوا له:

للعلم دون األديان  وبأنه دين العلم وأكثر األديان صديقاً  ،غربيني "بضرب اإلسالم" يف نقاش حول دوران األرض
؛ فهو يتماشى مع مشيئة اهلل وأن ما مت التوصل لهمشوليًا جتاه العلم والبث  وترسيخا  األخرى كونه ينتهج منهجاً 

                                                           
1

- Camille Chevalier-Karfis  : Muslim French Vocabulary   , on February 26, 2018 , 

https://www.frenchtoday.com/blog/french-vocabulary/islam-muslim vocabular,( 2019-05-31 ), ( 50 :00 ). 

.30، 29: ،  ص صقبمرجع ساعبد اهلل رفاعي حممد الزهري،  -
2
  

3
- https://www.youtube.com/watch?v=CVwdB3bdAtE  .(17 :15( , )2018-11-04)  ,  
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دوران األرض مستمد من النصوص القرآنية، واإلسالم هو ذلك الدين الذي أيد البث  العلمي إليه حول حقائق 
 واحرتمه. ويف هذا إشارة واضثة إىل صدقية هذا الدين وإعجازه العلمي.
The Reasom Why Islam is The Fastest Growing Religion: 1 يقر حبقائق تتعلق بالدين اإلسالمي كونه

لعدد املسيثني خبالف األفكار اليت تروج إىل أن اإلسالم ديانة يف  يصبح عدد املسلمني مساوياً يتزايد باضطراد ل
"أن اإلسالم سينمو بشكل سريع  حي  يرىاحنسار واضمثالل، وهذه شهادة من غربيني تبني زي  ادعائهم 

لكل امرأة تلد،  1.3 وأسرع من أي دين يف العامل، وهذا راجع ألسباب عدة منها ارتفاع نسبة اخلصوبة حوايل
سنة  15كانت نسبة عالية من املسلمني األصغر من   2010التوزيع العمري من بني كل جمموعة دينية من عام 

وارتفاع مستمر يف فئة الشباب كما أن بعض الدول ستصبح هبا األغلبية املسلمة وحسب التوقعات سيكون عدد 
 لعدد املسيثيني". املسلمني مساوياً 

:
2

Introduction to Islam I belief I Oprah Winfrey Network 
يف هذا املقطع تتشكل صورة موجبة لإلسالم واملسلمني بتثديد مكانة اإلسالم يف العامل إذ حيتل املرتبة 
الثانية يف الديانات، يعطي توصي  لإلسالم ومكوناته وأركانه مع شرحها، هذه األخرية اليت تربط املسلمني برابط 

العامل. "اإلسالم هو ثاين دين يف العامل بالرغم من اختالفاته )سنة، شيعة...(، املسلمون أنفسهم  مشرتك حول
حممد جاً بتوحيد اليهودية واملسيثية، مث يعمد ألركان اإلسالم ون هلل وال شيً مقدس على احلرب و متواضع

 يربط املسلمني عرب الزمان واملكان." ويشرحها معترباً أنه من خالل هذه الركائز اخلمسة ينتج شعور مشرتك عاملي
:3  
Robinson :Muslims Are Victims of Islam  

يديولوجيا، وبني املسلمني إيف هذ املقطع تناول لإلسالم بواقعية وحيادية وفصل تام بني اإلسالم كدين و 
هو حق من عند اهلل  إن اختيار الدينوبعض احملسوبني على اإلسالم واملسيئني له، وهذا مقتط  مما جاً فيه "

األطراف  لبعض يديولوجيةإ، اإلسالم املسلح ني سيئنيسالم وال ميكننا قول مجيع املسلمسواً املسيثية أو اإل
منفصالن، وأعتقد أن املسلمني ضثايا  لذلك أمتىن  آنئشياملسلمون هم أبرياً منهم ألن الكتاب واألشخاص و 

  أن أراهم أحرار".
 لعاب االلكترونية:العرب والمسلمين في األاإلسالم و صورة  5. 2. 2

قيم ومفاهيم سلبية واجيابية، وقد من مبا ترسخه يف ذهنه فرد لأللعاب دور كبري يف تشكيل عقل ووجدان ال
ومعناها )الشيطان املقيم( وقد أنتجتها شركة ألعاب يابانية  4صمم )دغاركيون( لعبة فيديو باسم )رزيدت أيفل(

 وتقوم اللعبة على:
                                                           

 .(20 :16( , )2018-11-28)  ,https://www.youtube.com/watch?v=rT_LV5D1-1 
2

- https://www.youtube.com/watch?v=wgP_OSOS3I . (00 :21( , )2018-12-03) ,  
3

- http://feed.incognitosearches.com/?q=Robinson%3A+Muslims+Are,        (55 :17( , )2018-11-28)  

https://www.youtube.com/watch?v=ScbKb53qSpc، (03-07-2019 ،)اللعبة االلكرتونية متاحة على الرابط التايل:  معلومات عن  -4
(11:21).        
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 االستهزاً برموز الدين اإلسالمي وتشويهها كالقرآن الكرمي والكعبة واملسجد النبوي. وياهر ذلك من خالل: -
ما ياهر يف هذه اللعبة من أن يكون االنطالق يبدأ بتفجري أحد املساجد مما يدفع الطفل بشكل الإرادي  - 

 اإلسالم وعباداته شرط ضروري للتقدم.ليقوم هبذه املهمة، وهو ما يغرس يف ذهنه من أن التخلص من رموز 
لقاً القرآن الكرمي على األرض واطالق النار عليه واملرور من فوقه لالنتقال من مرحلة إىل أخرى؛ وهو ما إ -

 .يوحي للطفل ويغرس يف ذهنه أن التغيري والتطوير لن يتم إال بالتخلي عن القرآن بل اعدامه والتخلص منه هنائياً 
ه الكعبة يف هذه اللعبة وحياول )كريس ريد فيلد(  وهو الشخصية الرئيسية فيها أن يدخل هذا وجود مبىن يشب -

وهو ما يشعر الطفل بأن الكعبة قبلة املسلمني ما هي إال ملجأ ومسكناً  ،املبىن ويقتل ما بداخله ألهنم شياطني
 للشياطني وبالتايل ال بد من التخلص منهم بأي مثن.

شارات واضثة ال إللعبة يشبه املسجد النبوي وطبع على بابه عالمة للشيطان، وهي وجود مسجد يف هذه ا -
 ساًات وتشويه ال حتتمل التأويل.إحتتاج إىل تفسري، بل هي 

تعتمد اللعبة على الفنون القتالية مع ما يعنيه ذلك من خلق شخصية عدوانية بتنشئة الطفل على القتال  -
رهايب ال جييد إال القتال والغزو وب  الرعب يف نفوس إملسلم كمتطرف و والعن ، وهي يف ذلك تكريس صورة ا

 1الناس.
الغربية؛ وهو ما ذهبت إليه هذه عينة من التمثيل السليب لإلسالم واملسلمني يف بعض األلعاب االلكرتونية 

 ألعاب يف وصورة املسلمني اإلسالم "متثيل All & Fereidoon Najafi، (2015)دراسة نتائج 
 مت حتليلحي  ، "Representation of Islam and Muslims' Image in Computer Gamesمبيوترالك

إىل الباحثون  جمموعة من األلعاب االلكرتونية للوقوف على متثيل اإلسالم واملسلمني يف هذه األلعاب، وقد توصل 
 والرموز العالمات وباستخدام مباشر غري بشكل بتقدميها ممثلة األلعاب يف واإلسالم سلمنيامل صورة متييع متأنه قد 
 املعتقدات وتدمري اإلسالم من اخلوف من نوع إلجياد حماولة وهناك ،(....) واللغة والنص واملوسيقى واأللوان
 يف املسلمني عن املمثلة الصورة يفسس األ وأهم إيران، وخاصة اإلسالم يف الفكر مبادع يف والتشكيك والقيم
 باسم اإلسالم يعرف حبي  ؛وتعليماته معه وبالرتابط اإلسالم مع بالعالقة املرتبط إلرهابوا العن  هي األلعاب
  التصوير من النوع هذا واإلكراه، ويف واالحنراف والالعقالنية واالنتهاك اإلرهاب، إضافًة إىل التطرف وصانع املروج

 مسلمني غري أناس بقتل يقومون العامل من تختلفة أماكن يف إرهابية جرائم يرتكبون خطرون أشخاص هم املسلمون
  2اإلرهابيني. قبل من الكفار عليهم يطلق

هناك العديد من األلعاب اليت صممها صانعوها حتمل رموز دينية بقصد أو دون قصد، ومنها ألعاب و 
مت   Tekken Tag2أساًت إىل اإلسالم واملسلمني، ومن تلك األلعاب اليت أثارت حفياة املسلمني لعبة املصارعة

                                                           

.85، 84، ص ص: مرجع سابقعلي خليل شقرة: اإلعالم والصورة النمطية )صورة العرب واملسلمني منوذجا(،  - 1  
2- Fereidoon Najafi Shabankareh, et al: "Representation of Islam and Muslims' Image in Computer Games ", 

Current Research Journal of Social Sciences, 7 (1(, 2015, pp 1-10. 
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تصميمها يف بيئة مشاهبة للبيئة العربية منثوت على أرضية احللبة اسم اجلاللة، وبعد مراسلة الشركة املنتجة من قبل 
القائمني على هذه األمور تبني أنه مل تكن على علم بأن ما هو موجود على أرضية احللبة حيتوي لفظ اجلاللة، ومت 

القت  Zacr& Wiki، وهناك لعبة أخرى حتمل عنوان 1.03املوايل تعديل أرضية احللبة مباشرة يف اإلصدار 
ذ حتتوي اللعبة على صوت تكبري أثناً القيام بطقوس وثنية، وقد إ 2007استهجان يف عرضها قبل نزوهلا األول يف 
للعبة قبل ومت إزالة التكبري من ا Capconباالتصال بالشركة املنتجة  Cairقام جملس العالقات اإلسالمية األمريكية 

حتتوي آيات من القرآن مدجمة مع موسيقى يف  Little Big 2وهناك لعبة أخرى حتمل عنوان  نزوهلا لألسواق،
تشويه واضح للقرآن، وقد مت االتصال بالشركة املنتجة بعد نزول النسخة األوىل ومت إزالة النصوص القرآنية، وهناك 

 Zelda Ocarina of Timeلك لعبة ذغري قصد وتشويه ومن  املزيد من األلعاب اليت تتضمن إساًة عن قصد أو

لعبة معبد النار فيها تصور أقرب للتصور الغريب للجثيم، وقد تبني فيما بعد أن الشركة كانت تستخدم مؤثرات 
هنم مل يكونوا يدركون بعد مراسلتهم أكد منتجو اللعبة أصوتية فيها سورة الصمد والتكبري من املكتبة الصوتية و 

هذه بعض األلعاب اليت أعيد النار فيها  1ك، مت التنبيه للموضوع ومت تعديله يف إصدارات الحقة من اللعبة،ذل
 .قبل نزوهلا لألسواق، وهناك العشرات من األلعاب املسيئة واملشوهة لصورة اإلسالم واملسلمني

 :الفصل يف اخلريطة الذهنية التاليةهذا وعليه ميكن متثيل ما تقدم يف 

 
 وسائل اإلعالم اجلديدةيف إلسالم واملسلمني اصورة ميثل خريطة ذهنية للفصل الرابع  (09) شكل رقم:ال

 املتخصصة يف إعداد اخلرائط الذهنية mindmaster من إعداد الباحثة باالعتماد على برجمية المصدر:            
                                                           

-13)طالع تاريخ اال ،https://www.youtube.com/watch?v=X-LODt2Uf9o على الرابط التايل:متاح ، ألعاب أساءت إلى اإلسالم -1
05-2019( ،)00 :00.) 
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صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل  ميثل الشكل أعاله خريطة ذهنية جململ ما تناوله الفصل الرابع حول
مع استعراض لبعض نتائج  ،اإلعالم اجلديدة من خالل حب  دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الصور الذهنية

الدراسات اليت ُقدمت حول صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم التقليدية وحب  مااهرها، مث حب  هذه 
ومنتديات الكرتونية ومدونات  شبكات اجتماعية رقميةمبختل  وسائطها من الصورة يف وسائل اإلعالم اجلديدة 

 .واأللعاب االلكرتونية الكرتونية  إىل جانب املواقع االلكرتونية
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 خالصة:
من خالل ما تقدم خنلص إىل أن دراسات الصورة الذهنية يف العقود األخرية عرفت انتشارًا واسعًا وهذا 

مهية اليت تؤديها الصورة يف تشكيل العالقات بني األمم والشعوب واجلماعات واألفراد، ويف هذا الفصل حاولنا لأل
الوقوف على الصورة الذهنية املرتسمة لإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم التقليدية يف إطار تشكيل الصورة 

ة يف وسائل، لننتقل بعدها إىل عرض هذه الصور الذهنية من خالل عرض نتائج العديد من الدراسات يف هذه ال
دراستها عرب العديد من املواقع اإلسرائيلية  تمت وقد ،باملواقع االلكرتونية الغربية وسائل اإلعالم اجلديدة بدًً 

والفرنسية واألملانية حي  وقفنا على سلبية يف معامهما مرتسمة لإلسالم واملسلمني من خالل ما توفر لنا من 
إىل جانب مواقع مت االطالع عليها وترمجة بعض ما مت االستدالل به، كما تناولناها  ،حول هذه املواقعدراسات 

 االلكرتونية. واأللعاب  ة الرقميةاالجتماعي الشبكاتعرب املنتديات االلكرتونية واملدونات االلكرتونية، إىل جانب 
وسائل اإلعالم اجلديدة بني السلبية واالجيابية خلصنا إىل تنوع يف الصورة الذهنية لإلسالم واملسلمني يف 

على خالف وسائل اإلعالم التقليدية اليت وقفنا عليها من خالل نتائج  ،واحليادية يف الطرح كلمثة عامة
 الدراسات اليت حبثت متثل هذه الصورة حي  خلصت إىل تشكيل سليب يف مقابل حمدودية التمثالت اإلجيابية.

واليت ال  ة الرقميةاالجتماعي الشبكاتجيابية خاصًة عرب إال يعين غياب مناذج  واستعراض هذه النماذج
للوقوف على طبيعة هذه غريب هو فيميو وعليه فضلنا دراسة موقع  ،يكفي املقام حلصرها وباألخص موقع اليوتيوب

 الصورة وبدقة من خالل حتليل خطاباته ومتثالته املختلفة لإلسالم واملسلمني.
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 تمهيد:
للوصول للهدف الرئيسي من الدراسة مت يف مرحلة أوىل الدراسة، و يف هذا الفصل سنعرض نتائج

مقطع فيديو، ويف مرحلة ثانية مت اختيار مقاطع الفيديو الغربية املتعلقة  480حتديد جمتمع الدراسة املكون من 
  اإلجنليزية، الفرنسية، اإليطالية غات ومنهالتعدد مقاطع الفيديو املعروضة بعدة ل ونظرا   ،باإلسالم واملسلمني
، مت اختيار املقاطع باللغة اإلجنليزية لكوهنا اللغة الطاغية على املقاطع املختارة، واألسهل وغريها الرتكية، اإلسبانية
ام متغري صورة اإلسالم واملسلمني مت البحث باستخد تتضمنالتساع العينة، ومبا أن الدراسة  يف الرتمجة ونظرا  

املقاطع املتضمنة للخطاب الغريب لإلسالم  ، وقد اخرتناIslam and Muslimsمفرديت اإلسالم واملسلمني 
الدراسة وعلى مت اختيارنا هلذه املقاطع وفقا  ألبعاد و مقطع فيديو،  (22)حيث بلغ عدد عينة الدراسة  واملسلمني

ثت خالهلا املقاطع واليت تتضمن اخلطاب الغريب عن ولتشمل العينة خمتلف السنوات اليت ب   ،امتداد جمتمع البحث
 اإلسالم واملسلمني مستثنيني من ذلك مقاطع الفيديو اليت مل توجد إمكانية لتحميلها. 

الفكرية   التحليل الثالث األطروحات عناصروقد مت استخدام استمارة حتليل اخلطاب باالعتماد على 
من  ،قها على مقاطع الفيديو اليت تناولت موضوع اإلسالم واملسلمنيالقوى الفاعلة، ومسارات الربهنة ومت تطبي

 تحليل البيانات الكيفية ملقاطع الفيديو املذكورة.ل Nvivo جهة أخرى مت اعتماد برنامج 
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 تحليل وتفسير البيانات . 1
 نتائج تحليل الخطاب اإلعالمي لمقاطع الفيديو: .1. 1 

ألطروحات لعالمي ملقاطع الفيديو لحل الدراسة ونستعرض التحليل الكيفي نعرض نتائج حتليل اخلطاب اإل
الرئيسية والفرعية اليت تناوهلا خطاب هذه املقاطع، كما نعرض القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي لكل الفكرية 

ب استعراض إىل جان ،مقطع من مقاطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني باستعراض التكرارات والنسب املئوية
مسارات الربهنة يف مقاطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني من خالل رصد التكرارات والنسب املئوية لكل مقطع 

 لكل ما مت ذكره.مث تقدمي حتليال   منها
  (Islam - The Untold Story) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو.  1.  1.1

 

 جدول:تحليل بيانات ال
األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب  (10)والشكل رقم  (02)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

حبيث يتضح من أرقام اجلدول  Islam - The Untold Story)) اإلعالمي ملقطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني
 (48.38)ة األوىل حيث سجلت أعلى نسبة جاءت يف املرتب (اإلسالم واحلقائق املخفية أطروحةأعاله أن )
تكرار  )11(، وبـ (35.46) بنسبة (اإلسالم حقائق ووقائع تكرار، وجاءت يف املرتبة الثانية )أطروحة 15بواقع 

  .تكرارات (5)بـ  (16.16)بنسبة ( ويف املرتبة الثالثة )أطروحة وصف اإلسالم وميزاته
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 ( يف املرتبة األوىل بنسبةغياب أدلة وحقائق كافية حول اإلسالم وحةأطر (جاءت  بالنسبة لألطروحات الفرعية:
(25.80) أطروحة البحث عن أصل وحقيقة اإلسالم(تكرارات، ويف املرتبة الثانية جاءت كل من  )8(، وبـ( 
سبة بن )العرب غزاة )توسع اإلسالم( من منظور بعض الغربيني أطروحة(و أطروحة لحمد نيب اهلل ورسول اإلسالم((
 أطروحة القرآن أصل اإلسالم وال دليل غري القرآن((تكرارات، وتأيت يف املرتبة الثالثة  (5)أي مبقدار  (16.12%)

اليت شكلت  ()أطروحة التاريخ احلقيقي لإلسالم مت إخفائهو (و)أطروحة إسهام اإلسالم يف التآخي ومل مشل العامل
اإلسالم عمل )و ()أطروحة اإلسالم دين له تاريخنها، لتحتل بواقع تكرارين اثنني لكل واحدة م (%6.46)نسبة 

  .أي ما ميثل تكرار واحد لكل أطروحة (%3.22)نسبة  على حترير العامل(
 وسنستعرض بعض األطروحات على النحو اآليت:

يف سياق حديثه عن هذه الفكرة وحبثه عن  "Tom Holland"فقد أشار أ.  البحث عن أصل وحقيقة اإلسالم: 
 :مؤرخة وباحثة يف التاريخ حيث قالت "Katrin"بقول  يقة اإلسالم إىل املعلومات واألدلة املغيبة عنه مستدال  حق

"ال توجد أدلة ملموسة كافية ألسباب قيام الدولة اإلسالمية، فهو جانب مغيب"، وتضيف "أنا أدرس التاريخ 
ضوعية ألن هذه احلقائق قد تصيب املؤرخني حىت لو كانت احلقائق تؤذي الباحثني البد من نقل احلقائق مبو 

 بصدمة وجتعلهم غري سعداء وغاضبني".
على هذه األطروحة عندما حبث عن من يكون "Tom Holland"أكد محمد نبي اهلل ورسول اإلسالم: ب. 

"لحمد كان يف غار حراء  Seyeed Hossain Nasr  1إلسالم وأين ظهر، إجابة قطعية منلحمد، ما هو أصل ا
ل عليه الوحي، خاطب العرب من خالله، الرسالة كانت واضحة ووحيدة، اهلل واحد ولحمد نيب واحد، اإلسالم تنز 

 دين اهلل، هذه الرسالة تركت حضارة إسالمية قائمة بذاهتا".
ذكر منتج اخلطاب هذه األطروحة يف معرض البحث عن أدلة  ج. غياب أدلة وحقائق كافية حول اإلسالم: 

من أول الباحثات يف الدين اإلسالمي "القرآن مصدر حياة العرب "Katrin"يقة اإلسالم تقول كافية تؤرخ حلق
ت  يف الدين اإلبراهيمي "ال نعرف خم2Guy  stroumsa "لكن بالنسبة لنا ليس كمرجع لعدم وجود أدلة كافية"، 

 دين العرب األوائل". 
 إخفاهها "احلقيقة اليت مت Fred donner "3"ألطروحة أشار إىل هذه ا د. التاريخ الحقيقي لإلسالم تم إخفاؤه: 

هؤالء كانوا يستطيعون القضاء على  يف جمموعات صغرية بني اليهود واملسيحيني، أن العرب كانوا يعيشون
اإلسالم، لكن املسلمني كانوا أقوياء يعتقدون أنفسهم مؤمنني" والسؤال املطروح مؤمنني مباذا؟ نسبة للمراجع 

مبا يؤمنون خيلق و  املؤمنون يؤمنون بأن اهلل واحد ويتبعون تعليمات الدين، شخصيا  أقرأ عن العرب املسيحية كان
 Tom"لدي شك هل هذه االعتقادات جاءت من الديانة اليهودية أو املسيحية أو من اإلسالم وحده"، 

                                                 
1
 - Professor of  Islamic  Studies George Washington University.   

2
- Professor of  Abrahamic Religions University of Oxford. 

3
 - Professor of  Near Eastern History University of Chicago. 
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Holland" ورهم من ذالعرب جيقول أن الديانة اليهودية واملسيحية جاءت من منطقة صحراوية مفرتضا  أن
 Seyeed Hossain"الديانة اليهودية" هذه بعض اإلشارات إىل حقائق خمفية عن اإلسالم واملسلمني، ليخل  

Nasr" و"Katrin"  إىل أن احلقائق اخلاصة باإلسالم مل تكن مكتوبة كلها بل نقلت مشافهة مما أدى إىل ضياع
 جزء كبري منها. 

تربز أطروحة )اإلسالم واحلقائق املخفية( هذه الفكرة الرئيسة تعكس  يف إطار حتليل األطروحات الفكرية
، وهو ما يفسر علقة باإلسالم واليت مت اخفاههاموضوع مقطع الفيديو يف سياقه العام لتبحث مجلة احلقائق املت

أفصح  ، فالتشكيالت اخلطابية أبانت عن تاريخ غيب عنوة  (48.38)استحواذها على أعلى نسبة من التكرارات 
عنه منتج اخلطاب؛ مما يربز مركزية العنوان يف العديد من اخلطابات اإلعالمية )البحث عن حقيقة اإلسالم، غياب 
أدلة كافية عن اإلسالم، التاريخ احلقيقي مت إخفاهه(، وضمن الفكرة الرئيسة حتتل الفكرة الفرعية )غياب أدلة 

كون هذه األدلة املغيبة تشكل مرجعية تارخيية ودينية   (25.80)وحقائق كافية حول اإلسالم( أعلى نسبة تكرار 
ألغلب الباحثني عن أصل وجذور هذا الدين سواء من أتباعه أو أتباع ديانات أخرى بصورة خاصة، هذا الدين 

 الذي ترك حضارة إنسانية قائمة بذاهتا.
وما تنضوي حتتها من  (35.46)ويف السياق ذاته تأيت أطروحة )اإلسالم حقائق ووقائع( لحتلة  نسبة 

واملغيب عن  ،خلطابات سابقة تؤكد جدوى الوقوف على املسكوت عنه ا  أفكار فرعية شكلت يف جمملها امتداد
طريق خطابات تسعى لتنوير البنية غري الواعية، وبيان ما هو حقيقي وما هو غري صحيح لتجسيد هوية متجذرة يف 

 اصيل حقائق بالوقوف على األماكن اليت تعد شواهد مل ميحها الزمن. الذاكرة اإلنسانية والتوغل يف تقدمي تف
للوصول إىل حقيقة نرية  (جيسد االنطالق من سياق ما وجود حقائق )البحث عن أصل وحقيقة اإلسالم

 التاريخ احلقيقي لإلسالم مت إخفاهه( أي من ما هو مغيب للوصول إىل ما جيب أن يربز. )هي أن 
مل مشله من  ايا وخصائ  اإلسالم الذي عمل على حترير العامل واحلرص علىوضمن ما هو مغيب مز 

 خالل إسهامه يف تآخي بين البشر، وهو ما تفصح عنه األطروحة الرئيسية )وصف اإلسالم وميزاته( بنسبة قدرها 
(16.16) .من جمموع النسب 

الذي حيدد إطار الرهية العامة من خالل وانطالقا  من عنوان الرسالة اإلعالمية وبالرتكيز على عنصر اإلبراز 
يف دعوة للبحث عن أصل وكنه ما مت إخفاهه وعلى امتداد  ،إشباعها بدالالت مؤطرة للخطاب تغازل وعي متلقيه

 . تأيت كل جمريات اخلطاب قرون من الزمن عن دين شكل بظهوره مرحلة حامسة يف تاريخ البشرية
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         ( The Untold Story -Islam)اإلعالمي لمقطع الفيديو القوى الفاعلة في الخطاب  .2. 1. 1

 
القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني حيث  (11)والشكل رقم  (03)اجلدول رقم ميثل 

ارات تكر  (6)أي ما ميثل  (%42.86)تأيت يف املرتبة األوىل بنسبة )أكادمييون وأساتذة جامعيون(  تبني األرقام أن
تكرارات، مث )مؤرخون(، )كتاب(، )منتجو فيديو وأفالم(، )رجال دين(  (3)ومتثل ( %21.44)يليها )أفراد( بنسبة 

  .تكرار لكل منها (1)ومبعدل  (%7.14)بنسبة 
 ونستعرض بعض هذه القوى على النحو التايل: 

تاذ يف اجلامعة العربية بالقدس، يشغل  ج. سرتوما" أس Guy Stroumsa" من بينهم :أ. أكاديميون وأساتذة جامعيون
كرسي مارتن بوبر يف تاريخ األديان ويدير مركز دراسة املسيحية على وجه اخلصوص، له عدة مؤلفات نشر املعرفة 

فقد قدم  1واخلالص: التقاليد اليهودية واإلغراءات الثنائية يف املسيحية القدمية واليهود املقّدمني إىل املسيحيني.
 ومعلومات حول حقائق خمفية عن اإلسالم. وجهات نظره

Fred McGraw Donner  أحد الفاعلني الرئيسيني يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو وهو أستاذ تاريخ الشرق
بعد حصوله على درجة  ،األدىن يف املعهد الشرقي وقسم لغات وحضارات الشرق األدىن يف جامعة شيكاغو

إىل  1975ة برينستون، قام بتدريس تاريخ الشرق األوسط يف جامعة ييل، من البكالوريوس والدكتوراه من جامع
. وهو رئيس سابق جلمعية دراسات الشرق األوسط ووسطاء القرون الوسطى يف الشرق األوسط، وعضو 1982

 2.مدى احلياة يف اللجنة العلمية لألكادميية التونسية العلوم واآلداب والفنون "بيت احلكمة"
                                                 

1
 -Guy Stroumsa: Babelio , https://www.babelio.com/auteur/Guy-Stroumsa/371863 14:10) (,2019-07-05) 18 ).  

2
-Fred M. Donner  : The American Academy In Berlin, https://www.americanacademy.de/person/fred-m-

donner/. :14) (,2019-07-05)  18). 
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دونر املبكرة على العالقات بني البدو الرعاة واجملتمع املستقر يف الشرق األدىن، وعلى مر  ركزت أحباث
تشمل منشوراته  ،السنني حتولت إىل التاريخ اإلسالمي، والدراسات القرآنية، والربديات العربية، وأصول اإلسالم

ص  األصول اإلسالمية: بدايات (؛ ق1981الرئيسية الفتوحات اإلسالمية املبكرة )مطبعة جامعة برينستون، 
(؛ ولحمد واملؤمنون: يف أصول اإلسالم )مطبعة جامعة هارفارد 1997الكتابة التارخيية اإلسالمية )داروين برس، 

(؛ قام أيض ا بتأليف عشرات من املقاالت العلمية حول التاريخ اإلسالمي املبكر والوسيط، والدراسات 2010
  1القرآنية... إخل.
دور فاعل يف اخلطاب اإلعالمي من خالل طرحة جملموعة من األسئلة واإلجابة عنها دونر لعب  قدوعليه ف

 حول إميان املسلمني باهلل وعالقتهم باملسيحية وغريها مربزا  الدور املغيب لإلسالم عرب التاريخ.
مهما  من  الذي شكل خطابه جزءا   "Tom Holland"تتمثل القوى الفاعلة األخرى يف املؤرخ مؤرخون: ب. 

 .احلقائق املبحوث عنها حول اإلسالم وبداياته بتتبع أصول وجذور هذه الديانة وأتباعها
مؤرخ وكاتب سرية ومذيع حائز على عدة جوائز، وهو مؤلف كتاب  "Tom Holland"ويعد املؤرخ 

للجنة  ا  ني ورئيسمعية املؤلفني ملدة عامجل هورية الرومانية، شغل منصب رئيسروبيكون: انتصار ومأساة اجلم
 4.2باملكتبة الربيطانية. قام بكتابة وتقدمي عدد من األفالم الوثائقية التلفزيونية ليب يب سي والقناة  PLRاالستشارية 

أفراد  أكادمييون وأساتذة جامعيون) وعلى عدة مستويات أفصح اخلطاب عن وجود جمموعة من الفاعلني
( ختتلف طروحاهتم باختالف ين، كتَّاب، منتجو فيديوشخصيات سياسية، شخصيات إعالمية، رجال د

أكادمييون وأساتذة )يربز و  ،مرجعياهتم الفكرية ومشارهبم ضمن نطاق موضوع اإلسالم واحلقائق املخفية واملغيبة عنه
المتالكهم خلفيات  طبيعة املوضوعهو وما يفرضه  ،(%42.86)مبا مياثل نسبة  كأكثر الفواعل حضورا   (جامعيون
مما أفرز  ؛وانطالقا  من ختصصاهتم خاصة  يف حضارات الشرق ودياناته ،رفية حول األديان، تارخيها وأصوهلامع

خطابات منتجة منطلقة من مسلمات تارخيية متكن من التشخي  وحبث االختالالت املوجودة يف التوازن املعريف 
كل األكادمييون واألساتذة اجلامعيون باحثني يف ف ،بني ما هو بارز وخمفى عن الديانة اإلسالمية على وجه التحديد

والوقوف على على تتبع جذور وأصول اإلسالم  اخلطابمما يوقف  ؛التاريخ وخاصة اجلانب الديين واإلسالمي منه
حقائق من أهل االختصاص )أصل اإلسالم، نبيه، بداياته، مميزاته( قدموا مجلة من التصرحيات تنتمي ملكونات 

ظهرات وتشكيالت خطابية أطرت املوضوع تارخييا  ودينيا ، تارخييا  من خالل لحاولة البحث عن خطابية أبرزت مت
اليت جعلت البحث عن وكنهه و املغيبة، ودينيا  باستكشاف مميزات هذا الدين  أدلة كافية تؤرخ حلقيقة اإلسالم

 حقائقه وسرب أغواره لحل اهتمام الباحثني من خمتلف األطياف.

                                                 
1

- Fred M. Donner  : University of Chicago,https://nelc.uchicago.edu/faculty/donner, (23:14(,)2019-07-05) . 
2
-About Tom-Holland  : https://www.tom-holland.org/about/,  (18 :14) (,2019-07-05)  
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الذي شكل  ال خيرج عن السياق العام كونه (%21.44)لفاعل )أفراد( يف مرتبة موالية بنسبة ويأيت حضور ا
فوجود أشخاص من أتباع الديانة اإلسالمية ضرورة تفرزها مصوغات اخلطاب من  ؛من احلقيقة ذاهتا حضوره جزء  

دى إىل ضياع جزء كبري ذلك أن جل احلقائق اخلاصة باإلسالم مت نقلها مشافهة مما أ ؛منطلق الفاعل األصل
ليستقر يف الوجود من خالل اللغة واملمارسات  ،وبالتايل يشكل هؤالء األفراد نسق خطايب معريف ينزاح عن العدم

إذ أهنم أقرب لإلفصاح عن ما غيب عن ديانتهم عنوة  باعتبارهم أصل احلقيقة  ؛احلدث دينيا  هبا اخلطابية اليت أطروا 
 ومكون هلا.

عل األخرى )شخصيات سياسية، شخصيات إعالمية، رجال دين، منتجو أفالم( ضمن كما شكلت الفوا
تناولوا ما له عالقة باجلانب السياسي والديين  من جمموع الفاعلني (%7.14)اخلطاب حضور باهت ما مياثل نسبة 

 املرتبطة باملوضوع العام. املساحة اليت تنشأ فيها شىت املوضوعاتواإلعالمي وعلى امتداد 
ليه فقد اعتمد اخلطاب وضمن تشكيالته وممارساته على سلطة علمية بدرجة أوىل من خالل الوقوف وع

السلطات الدينية والسياسية أنساق السلطة )على ما هو علمي موضوعي يف حبث احلقيقة، مث تأيت جممل 
 يف درجة ثانية حسب ما يفرضه نسق اهليمنة اخلطايب. (واإلعالمية

  ( The Untold Story -Islam)هنة في مقطع الفيديو مسارات البر  .3. 1.1

   
مّثل نسبة  (خرائطأن مسار الربهنة ) (12)والشكل رقم  (04)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 

تكرارات، يأيت يف  (4)بـ  (%18.18)( إذ شكل نسبة براهني تارخييةتكرارات، يليه ) (8)أي مبقدار  (36.36%)
 (3)وهو ما شكَّل ما جمموعه  لكل واحدة منهما (%13.64)( بنسبة كتب)و( حقائق ووقائع)مرتبة ثالثة 
تكرار، لتأيت )مواقف  (2)وهو ما ميثل  (%9.10)، مث )أدلة وآيات من القرآن( بنسبة لكل واحدة منهما تكرارات
  .وبواقع تكرار واحد (%4.54))آراء ومقوالت( بنسبة وإنسانية( 
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 Islam- )أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو  وفيما يلي نستعرض

The Untold Story): 
ومن مث فمحمد انطلق  ،استدل املؤرخ على الكعبة ومكة باعتبارها مكان والدة لحمد وبيت اهللحقائق ووقائع: أ. 

 برسالته.
قف اإلنسانية اليت جاء هبا اإلسالم يف معرض احلديث فقد أوضح أحد األفراد بعض املوامواقف إنسانية:  ب. 

 يف اجلاهلية وقبل اإلسالم كانوا ال حيبون إجناب البنت خوفا  " عن فكرة اإلسالم عمل على حترير اإلنسان والعامل
 عمر بن اخلطاب وأد ابنته فلما جاء اإلسالم أوقف كل هذه من العار، فيقومون بذحبها أو دفنها وهي حية، فمثال  

 األعمال".
مت استعراض مقولة ألحد األفراد تبني تضحية أتباع الدين اإلسالمي ألجل نشره "املسلمون آراء ومقوالت: ج. 

تركوا كل الدنيا مل يفكروا يف التجارة، مل يفكروا يف أبناءهم، ما كانوا يفكرون يف املوت يف منتصف الطريق، أو 
 يف جناح اإلسالم". املوت جوعا  مل يفكروا يف كل هذا، بل فكروا

أن القرآن  ويرى، لحاولته تقفي أثر اإلسالم ألنه لغز كبريإىل  "Tom Holland"يشري أدلة وآيات من القرآن: د. 
َنا ِعيَسى اْبَن مَ براهيم إحيث لحمد على اتباع طريق  َنا ِمْن بـَْعِدِه بِالرُّس ِل َوآتـَيـْ َنا م وَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـْ ْرمَيَ ﴿َوَلَقْد آتـَيـْ

 .87اْلبَـيـَِّناِت َوأَيَّْدنَاه  ِبر وِح اْلق د ِس﴾ البقرة، 
فهي املكان الذي انطلق منه  ؛مكة مدينة اإلسالم كوهنا مرجع أساسي لإلسالم واملسلمنيكما يشري إىل   

خ تاري ويستعرض الدليل قاطع على أن اإلسالم بدأ من مكة.و اإلسالم وتوسع فمكة )مركز اإلميان والتاريخ( 
 تعاىلقول اهلل على ذلك بآيات من القرآن يف  مستدال  ها إبراهيم وابنه امساعيل الكعبة وبناءها بالرجوع إىل مؤسسيْ 

  .712ْلَعِليم ﴾ البقرة، ﴿َوِإْذ يـَْرَفع  ِإبـْرَاِهيم  اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإمْسَاِعيل  َربَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَِّميع  ا
حول فكرة القرآن مصدر اإلسالم فالقرآن كما يرى مرجع للمسلمني  "Fred donner"وقد أوضح 

  يستوعب كل جماالت احلياة ومنها الزراعة يستدل على ذلك بآية من سورة التني، اآلية األوىل ﴿والتِّنِي َوالزَّيـْت وِن﴾.
مد حاول العثور على بعض الدالئل على ذلك  يف رحلة حبثه عن أصل وحقيقة اإلسالم ولح براهين تاريخية:ه. 

ك عليها اسم لحمد )بسم اهلل، لحمد رسول اهلل( واليت كانت كان أوله يف املتحف الذي حيوي أول قطعة نقود ص  
على  إذ مل يعثر يف املتحف على قطعة قبل عهده حيث تعد قطع النقود شاهدا   ؛يف عهد عبد اهلل بن الزبري
 .قرونبقايا مساجد وشواهد تارخيية يف منطقة الصحراء الكربى، وأرض رام باألردن ترجع لالتاريخ. كما مت عرض 

حيث مت االستدالل هبا يف مواضع كثرية ومنها لتحديد مكان مكة أقدس وأقدم مكان يف اإلسالم خرائط: و. 
وسعت مث امتدت إىل وضع آخر لتحديد إمرباطورية العرب اليت تملحمد، كما مت االستدالل هبا يف  مكان والدة

 مشال بالد فارس ومصر يف مشال إفريقيا.
يف ظل البحث عن احلقائق املخفية  الرباهني الواردة ضمن مسارات الربهنةشكلت جممل احلجج واألدلة و 

عرفة حبيث املالذي يروم إىل الوقوف على سجل تارخيي حافل باألحداث الزمنية واملكانية و  ؛يف إطار املوضوع العام
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 (%36.36)نسبة  تمثّل واليت ()خرائطيف مقدمتها تشكيلها وفق اآلنية، فمنتجو اخلطاب قدموا عدة أدلة  عيدي
يف إطار البحث عن حقائق واضحة للعيان لتحديد بعض األمكنة منها مكة واملدينة كدليل مادي ملموس يعكس 

 ة لتعالقها مع التاريخ والواقع.العمق التارخيي لإلسالم بإبراز املكونات التارخيية والثقافية والديني
يربره طبيعة املوضوع ذو الصبغة  (%18.18))براهني تارخيية( أوردها منتجو اخلطاب يف مرتبة ثانية بنسبة 

التارخيية كشفت عن متظهراهتا يف لغة خطاب منتجيها )اآلثار، النقود، حدود األرض التارخيية واجلغرافية( كوهنا 
  تشكل شواهد تارخيية.

ففي األوىل لالستدالل على مجلة من  (%13.64)( بنسبة كتب)و( حقائق ووقائع)يت مسار الربهنة يأو 
لتحديد هوية دينية  ؛احلقائق منها حتديد الفضاء الروحي واجلغرايف مبكة واملدينة واملنطلقة منه رسالة لحمد )ص(

ذلك املكان الذي يعد نسقا  حلمولة متجذرة يف الذات اإلنسانية من خالل سرد وقائع معايشة وتقدمي تفاصيل 
 يقف على حدود املعرفة املغيبة يف ذهن املتلقي للخطاب مسعيا  وبصريا .و داللية ضمن مسار سرد يرتاءى بصريا  

تشكل الكتب مرجعيات فكرية ومعرفية متكن من الوقوف على أحداث سالفة موغلة يف القدم تنقل كما و 
ذاهتا وهو ما حدى باألرض  ةمرتبط اناتوتفصح عن بدايات وتأسيس دي ،منيبني طياهتا أخبار األولني واملتقد

مبنتجي اخلطاب إىل استخدامها ضمن مسارات الربهنة ملا تنطوي عليه من حجج دامغة يف إثبات ارتباط اإلسالم 
 بأقدس أرض مكة واملدينة. 

 (%9.10)بنسبة جاءت  اليت)أدلة وآيات من القرآن( وقد استخدم منتجو اخلطاب حجج من نوع آخر 
لبحث تاريخ الكعبة وبناءها  ؛حجج من كتاب مقدس لتقدمي دالالت خطابية من خالل ربط الدال باملدلول

ورة البقرة اليت تفرز محولة لغوية وداللية سمن  (127)ومؤسسيها كوهنا منطلق الرسالة احملمدية باستعراض اآلية 
 التأسيس. مربزة  الفاعلني )ابراهيم وامساعيل( لحورا
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 (Muslim No Matter if Obama is a) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو. 1.1. 2

 
األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب  (13)والشكل رقم  (05)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

والذي تضمن  (Muslim No Matter if Obama is a) اإلعالمي ملقطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني
جاءت يف املرتبة األوىل  (ويتضح من أرقام اجلدول أعاله أن )رهساء أمريكا ونظرهتم لإلسالم أطروحتني رئيسيتني؛

تكرارات، وجاءت يف املرتبة الثانية )أمريكا وتقبل اإلسالم(  )8 (بواقع( 61.52)حيث سجلت أعلى نسبة 
 تكرارات. )5(، وبـ (38.48) بنسبة

 عقيدة الرئيس أوباما ال ختلق فارق يف أمريكا( يف املرتبة األوىل بنسبة(جاءت  بالنسبة لألطروحات الفرعية:
(30.76)أطروحة جورج بوش ضد معارضة اإلسالم(، أطروحة تكرارات، ويف املرتبة الثانية جاءت ) )4 (، وبـ(

عائلة هيالري وانتماءها لرابطة أطروحة ) (،يكا غري قابلة للنقاشأوباما ومسألة عدم فرض اإلسالم على أمر 
، وتأيت لكل منها أي مبقدار تكرارين اثننيلكل أطروحة  (%15.38) اإلخوة املسلمني/ األخوات املسلمات( بنسبة

ل جورج بوش عمل على تقب) ()حرب أمريكا ضد اإلرهاب ال ضد اإلسالم واملسلمنييف املرتبة الثالثة كل من 
وبواقع تكرار  (%7.70)اليت شكلت نسبة  (إمنا ما حيدث هلا )عدم أمهية معتقد املنتمي ألمريكاو (أمريكا لإلسالم

 وسنستعرض يف إطار ذلك هذين األطروحتني الرئيسيتني على النحو اآليت: .واحد لكل واحدة منها
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حديثه عن هذه الفكرة إىل أن رهساء  يف سياق "Bill Warner"فقد أشار  :رؤساء أمريكا ونظرتهم لإلسالمأ.  
تواجد  انأمريكا يف نظرهتم لإلسالم هي نظرة عادية ال يشوهبا أي شيء فالرئيس أوباما وجورج بوش ال يرفض

 اإلسالم واملسلمني يف الواليات املتحدة األمريكية.
ال يشكل أي مشكلة طرح هذه الفكرة أكثر من مرة حيث أشار إىل أن اإلسالم : أمريكا وتقبل اإلسالمب. 

ن معتقد من حيكم أمريكا ليس له أعلى ذلك بتقبل رهساء أمريكا له قبل اآلخرين، كما  بالنسبة ألمريكا مستدال  
 أدىن أمهية مادام خيدم أمريكا؛ وهو ما سيأيت تفصيله يف األطروحات الفرعية.

 وبالنسبة لألطروحات الفرعية: 
حيث أشار يف ذلك إىل "أن من أكثر األسئلة اليت  في رئاسة أمريكا:أ. عقيدة الرئيس أوباما ال تخلق فارق 
نفس اإلجابة ال يهم ما دام أنه يعمل عمله وال حياول  أعطيهم دائما   اتطرح عليَّ هل أوباما مسلم أم ال؟ وأن

 فرض اإلسالم يف أمريكا".
  جعل أمريكا تتقبل يف هذا السياق يقول: جورج بوش أول شخب. جورج بوش يرفض معارضة اإلسالم: 

 اإلسالم.
ذكر منتج اخلطاب هذه ج. عائلة هيالري وانتماءها لرابطة اإلخوة المسلمين/ رابطة األخوات المسلمات: 

األطروحة يف سياق اإلشارة إىل تقبل األمريكيني لإلسالم مبا فيهم املسؤولني الكبار يقول: "بالتأكيد هيالري  
يف رابطة اإلخوة املسلمني واألخوات املسلمات، هي  ينها كانا عضو مسلمة لكن أمها وأبو كلينتون ليست 

 ليست مسلمة لكن تتقبل اإلسالم". 
لتأكيد فكرة عدم أمهية  "Bill Warner"يرجع إنما ما يحدث لها:  د. عدم أهمية معتقد المنتمي ألمريكا

ن الشخ  مسلم أم ال ما يهم يقول مرة أخرى "ال يهم إن كا ،املعتقد الديين للشخ  الذي يعيش يف أمريكا
 هو ما حيدث ألمريكا ليس فقط ما حيدث للمسلمني يف أمريكا".

لحور اخلطابات  (61.52)اليت جاءت بنسبة  ()رهساء أمريكا ونظرهتم لإلسالمشكلت الفكرة الرئيسة  
ار إليها "ميخائيل باختني" املنتجة حول مسألة الدين، األنا واآلخر ناظرا  ومنظورا  إليه يف سياق احلوارية اليت أش

ونظرهتم  مريكاأوباما ال يرفضون تواجد اإلسالم يف أفرهساء أمريكا جورج بوش و  ؛وإن كانت على مستوى خطايب
ذلك أن املسلمني يشكلون قوى فاعلة يف اجملتمعات  ؛إليه ال خترج عن نظرهتم إىل باقي الديانات واملعتقدات

يد، وبالتايل فمقصدية اخلطاب اإلعالمي انزاحت إىل توجيه املقصدية التأثريية الغربية واألمريكية على وجه التحد
بطروحاته وعرض وجهات نظره إزاء قضية متعلقة  هملتلقي إلقناعاملقصدية اإلقناعية حنو املنتج اخلطاب إىل 
 ى امتداد عقودعل الذي شكل جدل واسع بني حزبني فاعلني يف أمريكا اجلمهوري والدميقراطي ؛باملعتقد الديين

ليخرج أعلى نسق يف السلطة السياسية ضمن سلطة خطابية ليأيت احلسم من  ،ومسألة راهن الكثري على تبعاهتا
 ومسألة غري قابلة للنقاش. يف أمريكا  ر إىل حقيقة التقرير بأن اإلسالم مرحب بهثاخلطاب من نسق التأثري والتأ
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سة األوىل ال خيرج عن متثالت األطروحة الرئيسة الثانية  إن ما متت اإلشارة إليه ضمن األطروحة الرئي
مبا حتويه من أفكار ؛ -أي أقل من األطروحة األوىل- ؛(38.48))أمريكا وتقبل اإلسالم( اليت مثلت نسبة 

وتناغم على مستوى التشكيالت يف تناغم على مستوى اإليديولوجية الفكرية، ومواقف يدخل األطروحتني 
مشل )الرهية، التقبل واملعارضة، احلرية يف  غري أن األوىل جرت على مستوى عام ؛هرات اللغويةاخلطابية والتمظ

االعتناق أي عدم فرض اإلسالم بالنسبة لألمريكيني، عدم أمهية ديانة الرئيس( يف سياق األطروحات الفرعية إذ مت 
 حكم أمريكا حىت لو كان مسلما ، ويف الرتكيز على عنصر اإّلبراز، إبراز معتقد الرئيس الذي ال خيلق فارق يف

الثانية انتماء العديد من املسؤولني الكبار يف أمريكا منهم هيالري كلنتون وعائلتها يف سياق األطروحات الفرعية  
ومنهم كبار املسؤولني  اإلشارة إىل تقبل األمريكيني لإلسالم من خاللذكر منتج اخلطاب هذه األطروحة حيث 

 على مستوى خاص. 
وعموما  فقد شكل تقبل أمريكا ومسؤوليها لإلسالم لحورا  للخطاب املنتج ضمن مقطع الفيديو، وميكن 

بعنوان "اإلسالم بطريقه ليصبح حتت  2018جانفي  14وردته دراسة حديثة نشرت يف أاالستدالل على ذلك مبا 
 تزايدا  وأظهرت الدراسة  ،األمريكيPEW األحباث  مركز أجراهاالدراسة  ،اليهودية" ثاين ديانة بأمريكا متجاوزا  

يف منو أعداد املسلمني يف أمريكا متوقعة أن العقدين املقبلني قد يشهدان حتّول اإلسالم إىل ثاين أكرب دين  واضحا  
لتعداد السكان يف  2017و 2011و 2007بيانات تعود ألعوام  جبمعركز امل ، فقد قاميف الواليات املتحدة
 (لوضع صورة أوضح ملستقبل املسلمني يف أمريكا (لبيانات غري قائمة على االنتماء الديينالواليات املتحدة ا

  3.45وحسب البيانات املستخلصة، هنالك منو متسارع للسكان املسلمني، وسيتضاعف عددهم ليقفز من حوايل
ذلك الرقم  وحبال الوصول إىل، 2050مليون شخ  يف عام  8.1ـ إىل ما يقدر ب 2017مليون شخ  يف عام 

فمن املتوقع أن يتجاوز عدد املسلمني يف أمريكا عدد اليهود الذين يشكلون اليوم ثاين أكرب جمموعة دينية يف 
 .البالد

مليون شخ ، أي أنه سيزيد  253سيقرتب عدد السكان املسيحيني من  2020على سبيل املثال يف عام 
وهو منو  مليون نسمة تقريبا   262يكون عدد املسيحيني ، فس2050. أما يف عام عن عدد املسلمني بسبعني ضعفا  

فقط من  ٪2.1، ولكن بسبب منو اجلماعات الدينية األخرى، واخنفاض نسبة السكان سيمثل املسلمون هائل
  1.السكان
 
 

                                                 
1
، https://arabic.cnn.com/world/2018/01/14/islam-us-religion، اليهودية اإلسالم بطريقه ليصبح ثاني ديانة بأمريكا متجاوزا   - 

 (.11: 12(، )2019-09-15) ، تاريخ االطالع2018 جانفي 14تاريخ النشر 
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                             (Muslim No Matter if Obama is a)القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو  .2.1.2

 
القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني  أعاله (14)ل رقم شكالو  (06)ميثل اجلدول رقم 

واحد لكل  (%50)بنسبة  نفسهاتأيت يف املرتبة حيث تبني األرقام أن )مؤسسات(، )أكادمييون وأساتذة جامعيون( 
 بقية القوى الفاعلة مل تسجل وال تكرار.  ، يف حني أن(1)منهما أي ما ميثل تكرار واحد 

 لآليت: وسنستعرض هاتني القوتني الفاعلتني وفقا  

رئيس مركز دراسات اإلسالم السياسي ومنتج  "Bill Warner"تعد القوة الفاعلة املتمثلة يف أ. القوى الفاعلة: 
سالم واملسلمني بأمريكا وحقيقة اخلطاب بأكمله حول قضية عقيدة الرئيس الذي حيكم أمريكا، وأيضا  تواجد اإل

بيل   Bill Warner"تقبله من قبل الرهساء واملسؤولني الكبار يف الواليات املتحدة األمريكية أنفسهم، ويعترب 
لتعزيز دراسة  (CSPI)أسس مركز دراسة اإلسالم السياسي  2006دكتور خبري اإلسالم السياسي، يف عام  "وارنر

 وتداعياهتا على احلضارة الغربية. سياسة أيديولوجية اإلسالم 
ويعد وارنر  ،يعّرف وارنر اإلسالم السياسي على أنه جزء من العقيدة اإلسالمية اليت خت  غري املسلمني

يف منطقة األمازون، الشريعة اإلسالمية لغري املسلمني  ا  يف ذلك أفضل الكتب مبيع ، مباا  مؤلف خلمسة عشر كتاب
القرآن البسيط هو أول القرآن الذي ميكن فهمه بسهولة من خالل دمج حياة لحمد  ،لغة 20واليت يتم نشرها يف 

 .مجيع كتبه موجزة وسهلة الفهم ،اللكتاب مما جيعل املعىن شفاف   ا  القرآن. هذه الطريقة تعطي سياق يف آيات
مع أكثر من  نشر وارنر العديد من املقاالت حول موضوع اإلسالم السياسي وهو مدون فيديو غزير اإلنتاج

يشتمل مقطع الفيديو اخلاص به، "ملاذا حنن  ،مقطع فيديو خمص  للتعليق والتثقيف حول هذا املوضوع 150
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وقد قاد وورنر حلقات دراسية وأجرى لحادثات عامة يف مجيع  ،خائفون"، على أكثر من أربعة ماليني مشاهدة
وعليه فقد كان لتخص  وتوجه وخلفية ، 1ودول البلقان يف أوروبا الوسطى ا  ء الواليات املتحدة وكندا، ودوليأحنا

"Bill Warner" .حول اإلسالم دور يف إنتاج خطابه املتضمن يف مقطع الفيديو 
ملركز مؤسسة ايعد هذا  Center for the Study of Political Islam: مركز دراسات اإلسالم السياسيب. 

املركز نفسه "هو مؤسسة تعليمية تطوعية غري هادفة للربح  حسب ما يصفو  ،"Bill Warner"غري رحبية يرتأسها 
تقوم برتمجة ونشر الكتب وتوفري التدريب واحملاضرات، وإجراء البحوث وتوفر القدرة على التواصل مع األشخاص 

 املتشاهبني يف التفكري يف مجيع أحناء العامل والذين يرغبون يف أن يكونوا ناشطني. 
وجية اإلسالم السياسي، وليس يف الدين أو أعضائه. تقدر منظمتنا التفكري يديولإفقط بـ CSPIIيهتم 

التفكري القائم على  -العقالين والنقاش حول األفكار السياسية. لدى العامل أداة جديدة للتعامل مع اإلسالم 
سالم والوقوف على وبالتايل فهذا املركز يلعب دور فاعل يف التعامل مع اإل 2احلقائق والتواصل النشط واملعريف".

حقائقه مبا يقدمه من دراسات وحبوث خاصة حول اإلسالم. وقد كان خطاب هذا املركز حاضرا  من خالل 
 .Bill Warnerخطاب رئيسه 

باإلسالم وخاصة  اإلسالم السياسي كونه رئيس مركز دراسات عرفية ته املانطلق منتج اخلطاب من خلفي
تأليف يف هذا املوضوع، واجلدير بالذكر العالقة الطردية التبادلية بني فاعلي اإلسالم السياسي وله باع طويل يف ال

ذلك أن األول فالفاعل األول انعكاس للفاعل الثاين  ؛(%50)كوهنما سجال النسبة نفسها   موضوع مقطع الفيديو
تعلقة باخللفية الدينية صاحب مركز الدراسات املشار إليه سلفا ، وقد لعب دورا  بارزا  يف التشكيالت اخلطابية امل

السياسية واإليديولوجية املتعلقة لجوانب لرئيس أمريكا كون معظم األسئلة اليت تواجهه تتعلق هبذه النقطة، إضافة  ل
من منطلق أحباثه ودراساته ومترسه يف وأمريكا على وجه اخلصوص باإلسالم وتأثري كل ذلك على احلضارة الغربية 

ابة على حقيقة لطاملا شكلت تساهال  لحوريا  لدى الكثريين فيما يتعلق مبعتقد الرئيس وقد سعى لإلج ،هذا اجملال
 األمريكي باراك أوباما.

ويف النسق ذاته تربز القوة الفاعلة الثانية )املؤسسة البحثية( من خالل التشكيالت اخلطابية املفرزة والتعبري 
إلسالم السياسي( وإن كانت تلعب دورا  فاعال  بتقدمي عن ما هو سياسي وديين بإسقاط الديين على السياسي )ا
 دراسات حول اإلسالم للوقوف على حقيقته وطبيعته.

 
 

 

                                                 
1
-Center for the Study of Political Islam  : https://www.politicalislam.com/wp content/uploads/2017/12/PI-

EPK-Long.pdf, . (09 :09(, )2019-07-05)  
2

-  CSPI International  : Center for the Study of Political Islam   , https://www.cspii.org/about/ ,(2019-07-05) , 

,(10  :15 ). 
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  (Muslim No Matter if Obama is a) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 2

   
مّثل  (ة )أراء ومقوالتأن مسار الربهنأعاله  (15)والشكل رقم  (07)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 

وبواقع  (%25)( بنسبة مواقف إنسانية( و)حقائق ووقائعتكرارات، يليه ) (5)أي مبقدار  (%41.67)أعلى نسبة بــ 
 وبتكرار واحد. (%8.33)تكرارات، يف حني جاء مسار الربهنة )كتب( بنسبة  (3)

 Muslim)اإلعالمي ملقطع الفيديو وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب 

No Matter if Obama is a): 

رهساء أمريكا ونظرهتم لإلسالم على أطروحته اليت قدمها بشأن  "Bill Warner"استدل حقائق ووقائع:  أ.
فقد أشار خبصوص معتقد أوباما الذي توجه له بشأنه عديد األسئلة أن معتقد أوباما ال يهم إن كان  ؛ومعتقدهم
يقول: "أوباما مل يفرض اإلسالم على أمريكا وجورج بوش  ،يا  أو غريه املهم أن تتوافق أمريكا مع الشريعةإسالم

يتقبل اإلسالم يف أمريكا، ويؤكد يف خضم ذلك ويربهن على أن احلرب ليست حرب ضد اإلسالم، وليست 
ئق والوقائع عرب خطابه مجلة من احلقا "Bill Warner"حرب ضد اجلهاد، بل حرب ضد اإلرهاب، فقد نقل 

 ضمن هذا املقطع من الفيديو.
فقد أشاد ببعض املواقف اإلنسانية اليت أبداها رئيس أمريكا السابق جورج بوش إزاء مواقف إنسانية:  ب. 

اإلسالم إذ يرى أن جورج بوش يعترب اإلسالم دين سالم، واإلسالم دين عادي، جورج بوش كان يعرف نظرة 
 للتفجريات.الشريعة اإلسالمية 

يف معرض احلديث عن فكرة أن تقبل اإلسالم يف أمريكا وأن اإلسالم يف هذه األخرية ال آراء ومقوالت: ج. 
مت استعراض مقولة حول هيالري كلينتون وانتماء عدد من أفراد عائلتها لرابطة مسلمة  ؛يعارضه من ال يدين به
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طة اإلخوة املسلمني وانتماء والدهتا إىل رابطة األخوات ورغم كوهنا غري مسلمة مثل انتماء أبيها وأخيها لراب
نستدل بقوله: "هيالري كلينتون بالتأكيد ليست مسلمة لكن أمها وأبوها كانا عضوين يف رابطة  ،املسلمات

اإلخوة املسلمني ورابطة األخوات املسلمات" فهذا دليل كاف على الرغبة يف التعرف على اإلسالم وقبول سبل 
الديات األخرى يف أقوى بلد )أمريكا(، وهو بذلك يربهن على قبول اإلسالم كديانة ضمن الديانات اجلوار مع 
ويف إطار مسار الربهنة على ما تقدم به من أفكار مما  ،ضمن هذا املقطع " ة يف الواليات املتحدة األمريكيةاملوجود

 ومؤلفاته كتاب بعنوان "الشريعة لغري املسلمنيأحد انتاجاته  ،من انتفاء فكرة التعصب ضد اإلسالم ال يدع جماال  

Sharia Law for Non-Muslims "ي يرتأسه، وهذه صورة ذاإلسالم السياسي ال وهو من إنتاج مركز دراسات
 للغالف اخلارجي للكتاب املذكور:

   
وخاصة الكتب  كما أشار يف مقطع الفيديو إىل رابط املركز لالطالع على إنتاجات املركز املتعلقة باإلسالم

، وقد مت االطالع على ذلك إىل جانب مجلة من الدراسات WWW.PoliticaIslam.Com :اجلديدة وهو كالتايل
 ومنها:ضمن هذا املوضوع واالحصاءات املقدمة حول اإلسالم وما يتعلق به 

            

       
http://www.cspipublishing.com/statistical/charts.html   در:املص 
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باملرتبة األوىل ضمن مسارات الربهنة اليت أوردها منتج اخلطاب بنسبة  ()أراء ومقوالت استفرد مسار الربهنة
عن منتج خطاب واحد وضمن موضوع واحد  واردةذه اآلراء واملقوالت ويربر ذلك أن ه ،(%41.67)مقدرة بـ 

انضمام  وثانيها ،أوالها موافقة رهساء أمريكا على اإلسالم وقبوله على أراضيهم ،وفقا  لألطروحات اليت تفضل هبا
عصب إزاء عدد معترب من كبار املسؤولني إىل مجعيات ومؤسسات إسالمية مما ال يدع جماال  للشك من انتفاء الت

 اإلسالم وقبوله ضمن الديانات األخرى يف أمريكا عكس ما هو شائع.
زاوج منتج اخلطاب بني أنواع متعددة من األدلة والرباهني ليؤكد صدقية خطاباته ويظهر ذلك يف نوعني 

 املتلقي قصد التأثري يف (%25)سبة ن اللتان شكلتا( مواقف إنسانية( و)حقائق ووقائع)آخرين من مسارات الربهنة 
 ائع ميكن الوقوف عليها بطريقة ملموسة ال لبس عليهاووقحقائق  يرادإحيث استلزم األمر  ؛واقناعه بوجهات نظره

كديانة يف مناء مستمر يف أمريكا   بدليل وجودهمريكا ليست ضد اإلسالم أومن ذلك تأكيده على حقيقة أن 
اليت واملؤسسات اإلسالمية الاللحدود من املساجد ولكن حرهبا ضد التطرف واإلرهاب؛ قد يعكسه ذلك العدد 

 .ميارس فيها املسلون شعائرهم
يف انضمام أفراد من عائالت بعض  (مواقف إنسانية)وتربز املواقف اإلنسانية بوضوح ضمن مسار الربهنة 

جانب  رهساء أمريكا لبعض اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية يف تناغم واضح مع أتباع الدين اإلسالمي، ومن
 آخر املواقف اليت أبداها رئيس أمريكا جورج بوش إزاء اإلسالم الذي يعتربه دين سالم.

  (bout IslamA at I LikehW) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1.1. 3
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اليت تناوهلا اخلطاب  األطروحات (16)والشكل رقم  (08)ميثل اجلدول رقم بالنسبة لألطروحات الرئيسية: 

أعاله أن  حيث تكشف األرقام (bout IslamA at I LikehW) اإلعالمي ملقطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني
، وتليها يف تكرار (10)ما ميثل  (العالقة بني املسيحية واإلسالم)طروحة ألوهي األعلى كانت  (%47.61)نسبة 

مث أطروحة تكرار،  (7)بـ  (%33.35)( بنسبة يف العامل ة األسرع منوا  اإلسالم الدياناملرتبة الثانية أطروحة )
 تكرار. (4)وبواقع  (%19.04)( بنسبة املسلمون والعيش يف اجملتمع الغريب بني نظرة اإلعالم والغربيني)

 ) مالتأكيد على عالقة اجلرية بني املسلمني وغريه) سجلت أعلى نسبة أطروحيت وبالنسبة لألطروحات الفرعية:
تكرارات، ويف املرتبة الثانية جاءت  (4)، وبـ (19.07) يف املرتبة األوىل بنسبة و)أعداد املعتنقني لإلسالم يف مناء(

 .تكرارات (3)أي مبقدار  (%14.27)، بنسبة )أطروحة بيان اجلوار وأمهيته مع غري املسلمني(
تباعه مبحبة و)أطروحة وصايا املسيح أل مسلم(أطروحة بيان الصفات احلقيقية لل(وتأيت يف املرتبة الثالثة  
 )أطروحة نظرة الغربينيبواقع تكرارين اثنني لكل واحدة منها، لتحتل كل من  (%9.52)نسبة  اليت شكلت (اجلميع

و)أطروحة احلوار مع اآلخر وأمهيته يف استقطاب  ،وسائل اإلعالم وتقدمي صورة اإلسالم واملسلمني((و (للمسلمني
اإلسالم الديانة األكثر تأثريا  يف احلياة السياسية( و)املسلمون قوة فاعلة يف اجملتمعات (و (لمسيحيةأتباع جدد ل
أي ما ميثل تكرار واحد لكل  (%4.76)بنسبة  املرتبة األخرية أطروحة اإلسالم الديانة األكثر كراهية((الغربية( مث 

 أطروحة. وسنستعرض بعض األطروحات على النحو اآليت:
من املعروف أن وسائل اإلعالم هلا دور فاعل يف تشكيل ائل اإلعالم وتقديم صورة اإلسالم والمسلمين: وسأ. 

أفكارنا واجتاهاتنا حنو اآلخرين، وضمن هذه الفكرة تأيت أطروحة تقدمي اإلسالم عرب هذه الوسائل، كما تتداخل 
رتسمة للمسلمني من قبل الغربيني ال خترج عن هذه األطروحة مع )أطروحة نظرة الغربيني للمسلمني( كون النظرة امل

ضيفة الربنامج جتيب عندما سئلت عن نظرة الناس هلا   "Amela Mulalic" ما تشكله هذه الوسائل عنهم،
كمسلمة تعيش يف جمتمع غريب "الناس مل يفهموا كونك مسلمة هل توافقني أم ال؟، جتيب: أوافقك الرأي والكثري 

قة اليت صنعتها وسائل اإلعالم، أمتىن أن يفهم الناس أن املسلمني ليسوا أشرار، ليسوا من الناس يروننا بالطري
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سيئون، ال نكره أحد، أنا لست إرهابية، وال أجتول لفعل أشياء سيئة أو إيذاء أشخاص، يف نظري الذين يفعلون 
 جدا . ذلك ليسوا مسلمني حقيقيني بل إرهابيني؛ ألن اإلسالم دين سلم، واملسلمون سلميون

أشار منتج اخلطاب حول هذه األطروحة إىل اعتبار التأكيد على عالقة الجيرة بين المسيحيين وغيرهم: ب. 
األشخاص املنتمني إىل ديانات أخرى جريان مث أصدقاء مث أحباء البد من منحهم لحبة كمحبة نفسه، وكل 

أن منتج اخلطاب هو أستاذ جامعي  األشخاص جرياننا وأي شخ  ينتمي إىل هذه الديانات هو جارنا، علما  
 ورجل دين يبحث يف الديانات.

إذ عده الديانة الثانية بعد في العالم وأعداد المعتنقين لإلسالم في نماء:  اإلسالم الديانة األسرع نموا  ج. 
 مليار. 1.57 املسيحية ومؤهلة لتصبح األوىل يف السنوات القادمة ويتجاوز عددها حاليا  

يقدم منتج اخلطاب معلومات أساسية انة مهمة واألكثر تأثيرا  في الحياة العامة والسياسية: اإلسالم ديد. 
حول اإلسالم على حد قوله، ويعترب اإلسالم ديانة توحيدية كاملسيحية ويرى أن أتباعها يعتقدون أن هناك إله 

عكس ما يظن العامل كله لحمد ليس إله، املسلمون على   Goodواحد وينادونه باهلل )اهلل( النسخة العربية لكلمة
مؤسس اإلسالم بل اإلسالم جاء قبله مع رسل قبله، املسلمون يؤمنون أن لحمد التقى بامللك جربيل الذي أوحى 
إليه وعمله القراءة والكتابة ألنه كان أمي، كانت لديه عائلة أب وأم ومكانة سياسية وحربية عيسى مل يكن له 

 ذلك.
ذكر منتج اخلطاب هذه األطروحة يف معرض تناوله لبعض صفات المسلمين:  بيان صفات ومميزات ه.

 املسلمني وأخرى حول عيسى عليه السالم يقول أخربكم ما يعجبين يف املسلمني:
ويؤثر يف حياهتم اليومية يعطونه  يأخذون اإلله على لحمل اجلد ويعتقدون بأن اهلل جاد ومهم يعيش معهم دائما   -
 .اختاذ القراراتمهية كبرية عند أ
  .يتعلمون )التجويد( ألجل القرآن حيفظون القرآن وحيتفظون به ألنفسهم ويعلمونه ألطفاهلم كماكما   -
الطريقة اليت يتعاملون هبا ويفكرون هبا مرتبطة بتأثري سلوكياهتم باألفراد  العائلة مهمة لديهم كما أنتعترب  -

 .حوهلم
  .م بل يأخذون آراء بعضهم البعضذاهت قراراهتم ال تنبثق من ذاهتم وألجل -
  .)وأنا أرى أهنم خدموا جمتمعهم( حيبون االجتهاد يف العمل وخدمة جمتمعهم -
 جيب معرفة أن بعض األشخاص السيئني قد يؤثرون على صورة جمتمعهم واألمر كذلك بالنسبة للمسلمني كما -

  .مني وليس كما يشاع عنهمبل األشخاص ال ميثلون الكل البد من مساع القصة من املسل
 أول مرة حبسن اجلوار وليس باهلجوم. ة املسلمنيال بد من معامل -
  ى اليت ذكرها منتج اخلطاب فمنها:عيسبأما الصفات اخلاصة  
  .ال يتفقون مع فكرة أنه ابن اهللعيسى ابن اهلل املسلمون لديهم احرتام لعيسى لكن  -
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السابقني والالحقني وليس كما اإلسالم الذي يعتمد على أفعال  عيسى هو من دفع خطيئته عن الناسو  -
 األفراد.

 وردت هذه األطروحة على لسان منتج اخلطاب إذ يعترب اإلسالم ديانة يتزايداإلسالم الديانة األكثر كراهية:  و.
وحاول  ية جتاههابعد يوم مما جعلها لحل كراهية للكثريين، وقد سجلت الكثري من املواقف السلب معتنقوها يوما  

 أعدائها تشويهها والنيل منها واحلط من قيمتها. 
وما يدور يف  (العالقة بني املسيحية واإلسالم)طروحة أ تأيتيف املرتبة األوىل بناء  على ما مت استعراضه 

 لتأكيد فكرة احلوارية كأساس للعيش املشرتك يف ظلوهي األعلى  (%47.61)نسبة ب طروحات فرعيةأفلكها من 
اللعب من خالل هذه األطروحة قد حاول منتج اخلطاب فما يشهده العامل من توترات يشكل الدين فيها احملك، 

كونه متمرس وعارف خببايا -على هذا الوتر احلساس الذي يبيح له إفراز محولته الفكرية والدينية قبل ذلك 
ويف هذا دعوة لتجاوز اخلالفات  ،ية واإلسالم، وذلك ما تدعو له الديانات السماوية اليهودية واملسيح-الديانات

اإلسالمية حبكم التجاور التارخيي بني أتباع الديانتني ذلك  -ورأب الصدع الذي يقف يف وجه العالقات املسيحية
العيش املشرتك العديد من العوامل اليت أسهمت يف كما أن هناك  ،أن هناك العديد من القواسم املشرتكة

يف عالقته مع غري اإلسالم منها التسامح الذي عرف عن و  "أنطون جريس"كما يشري إليها  اإلسالمي -املسيحي
املشرتكة بني األديان السماوية تعززه لوحدانية ا املسلمني وخاصة املسيحيني منهم، ومثل هذا التسامح القائم على

ل هذا التسامح اإلسالمي فهناك ويف مقاب ،جتارب النيب العريب الكرمي مع املسيحيني زمن دعوته السامية ًأيضا
كثقافة تركت أثرها يف جماالت  ًإجالل واحرتام للدين اإلسالمي ليس فقط كدين وإمنا أيضاالعرب  عند املسيحيني
وأيضا  احلياة اليومية مسامهة املسيحيني العرب بنهضة العرب االجتماعية والسياسية،  ، إىل جانباحلياة املختلفة

بنفس الظروف السياسية قات اجلرية احلسنة والتجارة واخلدمات إىل غري ذلك من التأثر املشرتكة مبا فيها عال
ً مرتابطون ترابطافاملسلمون واملسيحيون  والسياسة واالجتماع، أما يف جمال التجارة واخلدمات ،واالجتماعية
 1ال مكان للنقاش فيه. ًعضويا

أوردها منتج اخلطاب  (%33.35)نسبة أحرزت (  العامليف اإلسالم الديانة األسرع منوا  ) األطروحة الثانية
ورغم اختالف املعتقد يقر حبقائق ثابتة ذلك أن اإلسالم ال مناص من توسعه على مستوى العامل ويف اجملتمعات 

يعلل ذلك هجرة املسلمني وتناسلهم وحتوهلم لقوة فاعلة فيها مع احرتام خصوصية  ،الغربية على وجه التحديد
، وهذا يبني عن خلفية منتج اخلطاب الذي وقف موقف احليادية يف طرح أفكاره وعرض تصوراته معاتهذه اجملت

                                                 
1

رسالة ، دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العيش المشترك المسيحي اإلسالمي في مجتمع بيت لحم: يس أنطون مرهأنطون جر  -
 .16، 15، ص ص: 2009، فلسطني، القدس يف التنمية الريفية املستدامة، كلية الدراسات العليا، جامعة ماجستري
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، وضمن األطروحة الرئيسة املشار إليها تربز فكرة اإلسالم األكثر كراهية لتزايد معتنقيه ومتدده على إزاء اإلسالم
 حساب الديانات األخرى ما جعله لحل كراهية وتشويه.

بنسبة وتبوئها املرتبة الثالثة ( ون والعيش يف اجملتمع الغريب بني نظرة اإلعالم والغربينياملسلم)أطروحة 
مصوغه اجلذور التارخيية و الطريقة اليت تقدم هبا وسائل اإلعالم الغربية اإلسالم واملسلمني إذ تستعرض  (19.04%)

ثريا  ما تقدم هذه الوسائل صورة سلبية ك  حيثواخللفيات الفكرية اليت تستمد منها هذه الوسائل مصادر التشويه 
إىل جانب إبراز الصفات احلقيقة للمسلمني يف معرض تناول مشوهة للمسلمني بعدهم إرهابيني ومتطرفني، 

 صفات أتباع كل من لحمد واملسيح مع إبراز التوافقات واالختالفات. 
تدرج يف طرح األفكار من قبل منتج هو الوما يربر ترتيب األطروحة السالفة الذكر ضمن املرتبة الثالثة 

مث اإلسالم وتوسعه املستمر   ،عالقة اإلسالم باملسيحية كحقيقة تارخييةاخلطاب انطالقا  من تقدمي رهية شاملة عن 
تصحيح لضرورة كليصل لوضع تصور عام للمسلمني يف الغرب كمؤسسات اجتماعية وإعالمية  كواقع معايش 
 النظرة اخلاطئة.  

حتليله من األطروحات ضمن هذا املقطع واليت توافق أكثر من أطروحة خاصة  )العالقة بني يدعم ما مت و 
 ’Joyce Njeri Thiongدراسةاإلسالم واملسيحية( و)كيفية متثيل اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية( 

O 2013"  وتأثريها على العالقات  كتوبامل صورة اإلسالم واملسلمني يف اإلعالمالدراسة اليت قدمها بشأن
هدفت إىل الوقوف على متثيل اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم  اليتو ، املسيحية اإلسالمية يف مقاطعة نريويب"

تقييم على العالقات املسيحية اإلسالمية يف مقاطعة نريويب، كما هدفت الدراسة إىل  هذا التمثيل وتأثري كتوبةامل
 هنشر بصور حتيل إىل حول تصوير اإلسالم الدراسة وقد خلصت  ، تعزيز هذه العالقاتتعاليم اإلسالم وأثرها يف

العنف، وهنا اتصال واضح بني تصوير وسائط اإلعالم املطبوعة لإلسالم واملسلمني يف كينيا، وكيفية تصوير 
هلجمات اليت ويف موقف من أن اإلسالم يدعم ا مما دفع باملسيحيني إىل اختاذ ؛املسيحيني يف حي مشال نريويب

املصادر األساسية لإلسالم  مها منهذا الصدد لديهم رأيا  بأن القرآن واحلديث  ون،املتطرف ونارتكبها اإلسالمي
على الرغم من أن غالبية املسلمني يف منطقة مشال  ،مفهوم خاطئ وهذاضد التعايش بني األديان  اليت تقف
  .م والتسامح يف األعمال التجارية؛ املدارس؛ أماكن العملالسال من منطلقمع املسيحيني  يتفاعلوننريويب 

اإلسالم دين تعاليمه صرحية مبنية على السالم والتسامح جتاه الديانات  إىل أن الدراسةكما خلصت 
تحدث عن التسامح، فالقرآن تاملسلم انعكاس لآليات القرآنية اليت -ومنوذج التعايش السلمي املسيحي ،األخرى

قائمة على مبادئ العدل والرمحة اليت هلا  القرآن ز ضد املسيحيني فتعاليميمتيليس فيهما السواء  واحلديث على
ن تعميم االستخدام السلمي ملفهوم اجلهاد لتشجيع التعددية و ك اعتمد املسلمصلة بالسالم. وباإلضافة إىل ذل

 1.بني األديان
                                                 

1 -Joyce Njeri Thiong’O, op.cit  , pp1-194. 
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  (What I Like About Islam) ديوالقوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفي .2. 1. 3

  
القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني حيث  (17)ل رقم شكالو  (09)ميثل اجلدول رقم 

ومتثل  (%50)نفسها نسبة التكرار، و)رجال دين( ب (1)أي ما ميثل  (%50)بنسبة جاءت تبني األرقام أن )أفراد( 
 تكرار أيضا . (1)

فهو رجل دين مسيحي وأكادميي ولديه اطالع واسع على الديانات  يعترب قوة فاعلة رئيسةلدين: رجل اأ. 
دقيقة حول  50األخرى، فمن خالل مجلة اخلطابات اليت أوردها وعلى مدار عمر الربنامج الذي يستغرق 

هذه احلصة املخصصة  تطرق إىل طبيعة اإلسالم وخصائصه ومزايا أتباعه يف ؛اإلسالم واملسيحية وعالقة اجلوار
وكونه ميتلك خلفية معرفية حوهلا وحول  ،وعلى غرار احلص  األخرى اليت خ صصت لديانات خمتلفة، لإلسالم

وباعتبار العديد من أصدقاءه مسلمني وخاصة الداعية لحمد  ؛الدين اإلسالمي فقد قدم حقائق وأفكار بارزة
  هاسك يف أمريكا.

قوة فاعلة يف تقدمي صورة عن اإلسالم واملسلمني ببيان الصورة احلقيقية هلم   "Amela Mulalic"تعترب أفراد: ب. 
فمن خالل  ؛كوهنا مسلمة نشأت وعاشت يف جمتمع غريب حيمل بعض أفراده صورة سيئة عن املسلمني

ويف هذه احللقة  ،الذي يتحدث فيه كل مرة عن ديانة خمتلفة-الدين رجل استضافتها من قبل صاحب الفيديو 
حاولت نقل حقائق وتصحيح أفكار مغلوطة حول ما استقر يف خميال بعض الغربيني عن  -اصة باإلسالماخل

 املسلمني وأيضا  عن طبيعة عالقاهتا مع املسيحيني حيث تعيش.
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األوىل جيسدها  ،(%50)بنسبة متساوية يتكشف اخلطاب اإلعالمي يف هذا املقطع عن قوتني فاعلتني 
استقر  قدميتلك خلفية معرفية حوهلا وخباصة الدين اإلسالمي، و الذي ايا الديانات العارف خبب (رجل الدين)

معجمه اللغوي على وحدات كالمية )احلوار، اجلرية، التعاون، التعايش، احملبة( بأبعادها التارخيية املنبثقة عن كينونة 
ب عن توجه منتجه إىل امتداد كشف اخلطا  كماوروابط حضارية ثقافية دينية بني املسيحية واإلسالم،  أزلية 

ز من خالله موضوعات مرتابطة زمنيا  وفكريأ ترب موضوعايت يلغي حدود املساحة الضيقة إىل أخرى شاسعة 
)موضوع توافق العالقات املسيحية اإلسالمية، موضوع مناء ضمن موضوع واحد عدة قضايا  جيسدوتارخييا  

إذ فوكو وهو ما أشار إليه طريهم إعالميا  من قبل اإلعالم الغريب(، اإلسالم وتوسعه، مث موضوع متثيل املسلمني وتأ
وحدة اخلطاب ال تستند إىل دوام أحد املوضوعات وتفرده بل على املساحة اليت تنشأ فيها شىت املوضوعات  عد

  .وتتحول باستمرار
للقوة الفكري يلغي األحادية يف التوجه للخطاب ضمن اجملال العام أخرى )أفرد( وحضور قوة فاعلة 
 تتفق وتتقاطع فيها وجهات النظر. رهىاالنفتاح على يؤكد و  الفاعلة األوىل )رجل دين(

                                          (What I Like About Islam) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3.1.3

 

مّثل أعلى  (أن مسار الربهنة )أراء ومقوالت (18)والشكل رقم  (10)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 
تكرارات، يف  (4)وبواقع  (%19.05)( بنسبة أرقام واحصائياتتكرارات، يليه ) (7)أي مبقدار  (%33.33)نسبة بــ 

تكرارات  (3)منهما وواحدة لكل  (%14.29))حقائق ووقائع( بنسبة وحني جاء مسار الربهنة )مواقف إنسانية( 
تكرار، يف حني جاء كل من مسار الربهنة  (2)وبواقع  (%9.52)( بنسبة من الكتاب املقدس أدلة وآياتمث )

 لكل منهما وبتكرار واحد، ومل تسجل مسارات الربهنة األخرى أي تكرار. (%4.76))وثائق( و)كتب( بنسبة 
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What I(  و:ييف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيدوفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة 

Like About Islam). 

مقوالت يف سياق تناوله للموضوع وهذه عينة منها، يقول يف سياق  عدةأورد منتج اخلطاب مقوالت: أ. 
احلديث عن فكرة التأكيد على عالقة اجلرية بني املسيحيني وغريهم "نعترب األشخاص املنتمني لديانات أخرى  

 .حهم لحبة كمحبة أنفسنا"كجريان مث أصدقاء وحنبهم، والبد من من
ونستدل على أطروحة اطالعه على ديانات أخرى ودراستها مبقولة أوردها يف ثنايا تقدميه للديانات 

ولإلسالم وإفراد حصة كاملة له "يف احلقيقة أرى أن دراسة ديانات أخرى تعزز ثقيت بعيسى وعلى  ،املختلفة
 تقوي اعتزازنا بديننا". العكس ال تنق  من قيمته فنظرتنا للديانات األخرى

أكد منتج اخلطاب على ضرورة نبذ كراهية اإلسالم يف سياق احلديث عن فكرة اإلسالم مواقف إنسانية: ب. 
  الديانة األكثر كراهية يف موقف إنساين ينم عن حكمة وفكر راٍق يقول: "البد من التوقف عن كره املسلمني

ن يغري أي شيء ال يبين ما حنن نبين، تدمري املساجد لن البد من حب جارك كحب نفسك، كره املسلمني ل
 تزداد املسيحية، عيسى قال انشروامل يقل أوقفوا الديانات األخرى ل سالم عن النمو، عيسى يف اإلجنيليوقف اإل

 املسيحية لكن ال هتامجوا الديانات األخرى، أوقف أي كره يف قلبك". 
ى عدة أطروحات برهن واستدل عليها بإحصائيات ومن ذلك أكد منتج اخلطاب علأرقام وإحصائيات: ج. 

من   1مليار مسلم مبقدار  1.57حيث يشري إىل أن عدد املسلمني يف العامل  ؛اإلسالم الديانة األسرع منوا  يف العامل
ع أشخاص يف العامل مسلم، وعن فكرة تزايد عدد املسلمني يف الواليات املتحدة األمريكية يشري إىل ارتفا  4كل 

شخ  100.000يشري إىل فكرة انتشار اإلسالم يف أمريكا إىل اعتناق كما ماليني نسمة.   7إىل  2.5العدد من 
 اإلسالم على يد صديقه اإلمام )لحمد هاسك(.

 %26مسلمني عرب  %26فاألمريكيني املسلمني هم األكثر تعددا  يف األعراق  2009ووفقا إلحصائيات 
 مسلمني من عرقيات خمتلفة.  %24املسلمني األمريكيني إفريقيني،  من %24مسلمني من جنوب أسيا، 

اإلسالم ديانة مهمة واألكثر انتشارا  وتأثريا  يف احلياة العامة والسياسية( يستدل على ذلك وفيما خي  أطروحة ) 
من  %60.2سبته بأن املسلمني يرتكزون يف الشرق األوسط، إيران، تركيا، آسيا اإلفريقية، وهذه األخرية تضم ما ن

 املسلمني.
 CBS poll. 2006اإلسالم الديانة األكثر كراهية: يستدل بإحصائيات وعن أطروحة 

 من األشخاص لديهم مواقف اجيابية جتاه الديانات األخرى. 58%
 من األشخاص لديهم قبول لنوع من الكنيسة املتعصبة. 47%
 ورمونية.من األشخاص لديهم مواقف إجيابية جتاه الديانة امل 31%
 من األشخاص لديهم مواقف إجيابية جتاه اإلسالم. 19%
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يستعرض منتج اخلطاب أمثلة من مسارات الربهنة فيما خي  حديثه عن اإلسالم ومبا ميثل حقائق ووقائع:  د.
 جوهره أركان اإلسالم اخلمسة واملتمثلة يف:

وتقال بالعربية فقط )أشهد أن ال إله إال  حيث تعترب شيء مركزي وال تتم بدونه اخلطوات األخرى الشهادتان: 
 There is no God But Allah. And Mohammed The Messenger of)(اهلل وأشهد أن لحمدا  رسول اهلل

Allah)  
 مخس مرات يف اليوم. :The prayersالصلوات  

.مهم جدا  يف رمضان : Fasting                     الصيام
.للفقراء:  Giving Alms كاة الز    

.هذا مطلوب على األقل مرة واحدة يف حياة املسلم : Pilgrimage                 الحج 
أكد منتج اخلطاب يف سياق حديثه عن األشياء اليت حيبها يف عيسى فهو يرى  يات من الكتاب المقدس:آ .ه

ع البشر عن طريق الرسل أما ىل أن اهلل تواصل مإويشري  ،أن عيسى عليه السالم يتجسد يف طريقة واقعية )ابن اهلل(
 ه اآلية من اإلجنيل ليستدل على ذلك.ذاآلن فعن طريق ابنه وقدم ه

The Supremacy of God’s Son   

Hebrews 1:1-3 

1Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, 2but 

in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, 

through whom also he created the world. 3He is the radiance of the glory of God and the 

exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After 

making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high.
1
 

 خرية يف ابنه الذي جعله وارثا  يام األكلمنا يف هذه األ 2 ،وطرق كثرية بأنواعقدميا  باألنبياءاهلل بعد ما كلم اآلباء  1
شياء بكلمة قدرته الذي وهو هباء جمده ورسم جوهره وحامل كل األ 3 ،يضا عمل العاملنيألكل شيء الذي به 

2األعايل.بعدما صنع بنفسه تطهريا خلطايانا جلس يف ميني العظمة يف 
  

 مع القرآن. هناك أية أخرى يذكرها يف إطار حث املسيحيني على قراءة اإلجنيل كما يفعل املسلمونو 
Psalm 19:10 

More to be desired are they than gold, even much fine gold; sweeter also than honey and 

drippings of the honeycomb.3 . 4 بريز الكثري وأحلى من العسل وقطر الشهادأشهى من الذهب واإل   
                                                 

1
                                     https://biblehub.com/esv/hebrews/1.htm ،(28-07-2019( ،)17 :16.) ة من الكتاب املقدس وهو متاح على الرابط التايل:اآلي - 

2
-Smith & Van Dyke: Arabic, https://newchristianbiblestudy.org/bible/arabic-svd/hebrews/1/),28-07-2019(, 

.(17 :17)  

 -3
     https://biblehub.com/psalms/19-10.htm ،(28-07-2019( ،)30 :16.) اآلية من الكتاب املقدس وهو متاح على الرابط التايل: 

4
-Smith & Van Dyke: Arabic, https://newchristianbiblestudy.org/bible/arabic-svd/psalms/19/10, )28-07-2019(, 

.(15 :19)  
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ول أما تقدموا به، فإن على ا منتجو اخلطاب لالستدالل انطالقا  مما تقدم حول مسارات الربهنة اليت أورده
وما يربره أوال  طبيعة املوضوع مث أن مقطع  ،(%33.33)مّثل أعلى نسبة بــ و  ()أراء ومقوالتمسار برهنة هو 

الفيديو هو حصة حوارية شكل فيها منتجا اخلطاب طريف احلوار خاصة حول عالقة اإلسالم باملسيحية واملسائل 
أوردا فيها عدة مقوالت حول مجلة من  ؛ة بتقدمي وتأطري صورة املسلمني يف وسائل اإلعالم الغربيةاملتعلق

املوضوعات بدء  بالعالقات املسيحية اإلسالمية إىل موضوع اإلسالم الديانة األكثر مناء ووصوال  إىل متثيل املسلمني 
  .يف اإلعالم الغريب

مجلة احلوارات اليت أجريت طبيعة املوضوع يف حد ذاته و نسبة هو وما يفسر ورود مسار الربهنة هذا بأعلى 
 .آلخرين جرت على ألسنتهمبني منتجا اخلطاب إىل جانب االستدالل مبقوالت 

لتأكيد األطروحات املقدمة بشأن  (%19.05)بنسبة يف مرتبة ثانية ( أرقام واحصائيات)ويأيت مسار الربهنة 
يف أمريكا، واإلسالم الديانة األكثر كراهية حيث مت االستدالل بإحصائيات اإلسالم وتوسعه يف العامل وخاصة  

قدمها معهد خمت ، ويربر االستدالل هبذه اإلحصائيات زيادة الدقة يف األطروحات واملعلومات املقدمة مما ال يدع 
 مته. للشك حوهلا وللتأكيد على مصداقية ما يطرحه منتج اخلطاب من أفكار حول املوضوع بر  جماال  

هو أن  (%14.29)بنسبة يف مرتبة ثانية )حقائق ووقائع( ومسار الربهنة )مواقف إنسانية(  وما يفسر جميء
يربره خلفيته ومنطلقاته الفكرية، كما يربر االجتاه  املواقف اإلنسانية اليت أبداها منتج اخلطاب جتاه اإلسالم وأتباعه

ايا املتعلقة هبم، وإقناع املتلقي جبدوى مد جسور احلوار والتعاون العام ملنتج اخلطاب حول املسلمني وخمتلف القض
 .بني أتباع املسيحية واإلسالم وللتأكيد على موقفه الثابت إزاء املسلمني

فأوردها منتج اخلطاب للوقوف على حقائق خاصة بالدين اإلسالمي وبعض األحداث )حقائق ووقائع( أما 
واستعرض احلقائق بدقة خاصة  ما تعلق بأركان اإلسالم مما ينم على  ،ديانتنيواملواقف اليت سجلها التاريخ بني ال

ة ياملرتبة الثانية ضمن مجلة املسارات الربهنوما يفسر إيراد هذه احلقائق والوقائع واحتالهلا ، فهم عميق هبذا الدين
مثبتة ما يزيد من مصداقيته  الواردة هو لتأكيد حجية ما طرحه منتج اخلطاب إلقناع املتلقي انطالقا  من حقائق

 لدى متلقي اخلطاب.
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 Jewish And Muslims Intimate) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1.1. 4

Strangers Book Trailer ) 

 

    
هلا اخلطاب األطروحات اليت تناو  (19)والشكل رقم  (11)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

 Jewish And Muslims Intimate Strangers Book) اإلعالمي ملقطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني

Trailer) (حبيث يتضح من أرقام اجلدول أعاله أن )أطروحة احلرب العاملية الثانية وأثرها على التواجد اليهودي 
وجاءت يف املرتبة الثانية  ،تكرارات (6)اقع بو  ( 37.5)جاءت يف املرتبة األوىل حيث سجلت أعلى نسبة 

واألخرية  تكرارات، ويف املرتبة الثالثة (4)، وبـ (25) )أطروحة اإلمرباطورية اإلسالمية بني التوسع والسيادة( بنسبة
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لكل  (18.75)بنسبة ( )أطروحة الثورة الفرنسية وحتول املوازين ،()أطروحة األصول التارخيية لليهود واملسلمني
 لكل منهما. تكرارات (3)وبواقع  واحدة منهما

أطروحة احملرقة ضد ((، قرار كرمييو ودوره يف التحول اليهودي)أطروحة جاءت  بالنسبة لألطروحات الفرعية:
)أطروحة عندما يرحَّل أصحاب ، اليهود كفاعل يف إعادة تشكيل نظرة العامل إليهم وإعادة بناء الذات اليهودية(

بينما جاءت بقية األطروحات يف املرتبة نفسها رين اثنني، وبـ تكرا (12.5) املرتبة األوىل بنسبةيف  (األرض عنوة
)أطروحة (، )مكة واحلجاز املوطن األصل(، )أطروحة اليهود واملسلمني االندماج احليايت وسياسة العيش املشرتك

أطروحة اإلمرباطورية اإلسالمية واالمتداد )(، اجملتمع العريب واليهودي ومسألة الصراع القبلي ال صراع املعتقد
 ()أطروحة اليهود يف ظل اإلمرباطورية اإلسالمية(، )أطروحة سيادة اإلسالم كدين رمسي يف اإلمرباطورية(، اجلغرايف

)أطروحة التدخل األوريب يف الشأن اإلسالمي ودوره يف (، )أطروحة التعاون العلمي بني املسلمني واليهود واملسيح
)أطروحة اليهود وتشكيل الوطن القومي يف (، )أطروحة قرار كرمييو ودوره يف التحول اليهودي(، لوضعتأزم ا
بواقع تكرار لكل أطروحة  (6.25)(، بنسبة )أطروحة إعالن دولة إسرائيل والصراع العريب اإلسرائيلي(، فلسطني
  .لكل منها واحد

 وسنستعرض بعض األطروحات على النحو اآليت:
إىل بدايات التاريخ املشرتك  الربنامج معلقةوحول هذه األطروحة أشارت : الحجاز الموطن األصلأ. مكة و 

للمسلمني واليهود تقول: "بدأ التاريخ املشرتك للمسلمني واليهود يف احلجاز أين أسست مكة يف بدايات القرن 
يح أيضا ، معظم اليهود يف احلجاز السابع، كان العرب مشركني يقدمون القرابني لعدة آهلة وكان هناك يهود ومس

كلم مشال مكة، منهم من كانوا أحفادا  للعربانيني الذين غادروا فلسطني بعد تدمري معبد   400عاشوا يف املدينة 
 القدس وآخرون عرب اعتنقوا اليهودية فكان اليهود جزء  ال يتجزأ من اجملتمع العريب".

يف Tudor Parfitt 1أشار  تي وسياسة العيش المشترك:أطروحة اليهود والمسلمين االندماج الحياب. 
رغم  مندجما   إىل أن املسلمني واليهود اندجموا يف احلياة االجتماعية وشكلوا جمتمعا  األطروحة  سياق حديثه عن هذه

متلكوا اختالف املعتقد يقول: "الحظنا اليهود عاشوا مع العرب وكان منط حياهتم متماثال ، فكتبوا شعرا  متشاهبا  وا
 فلسفة متماثلة وكانت لديهم نفس القيم".

م حكمت اإلمرباطورية اإلسالمية مساحة 721ففي سنة ج. اإلمبراطورية اإلسالمية واالمتداد الجغرافي: 
للدولة األموية العربية جعلوا فيها تنوعا  فسيفسائيا   شاسعة وامتدت لثالث قارات أسيا، إفريقيا، أوروبا خلفا  

 ، الفرس، األقباط وغريهم إىل هذه الدولة".فانتمى الرببر
متت اإلشارة إىل هذه األطروحة يف سياق احلديث عن أودلف   د. قرار كريميو ودوره في التحول اليهودي: 

كرمييو وزير العدل الذي حاول ضم اليهود اجلزائيني إىل فرنسا فعمل على إصدار قرار يبيح ذلك حىت دون 
                                                 

1
 - School of Oriental and African Studies University of London. 
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بقوله: "آمن أودولف كرمييو بأن أحسن شيء ميكن  Michel Abitbol"1"ذه الفكرة يشري إىل ه ،استشارة اليهود
 يالقيام به جتاه اجلالية اليهودية هو حتويلهم إىل فرنسيني ألنه وكل اليهود آمنوا بأن فرنسا ثقافتها ومواطنتها ه

 أحسن شيء على وجه األرض".
هذه األطروحة قائال  "بدأت  Colin Schindler"2"أكد اليهود وتشكيل الوطن القومي في فلسطين: ه. 

احلاجة إىل دولة يهودية من أجل اليهود حول العامل فقد فهم الناس أن ما حدث مرة ميكن أن يتكرر من جديد 
كان رأي اجملتمع الدويل أيضا  الذي كان قادته مقتنعني اقتناعا  تاما  بأن اليهود حيتاجون دولة هلم وحدهم ليحموا 

 ة كاتلين كان املخططون يطمحون إلنشائها منذ عقود يف فلسطني".أنفسهم، دول
)أطروحة احلرب بعد استعراض ما تضمنته بعض األطروحات الرئيسية والفرعية نقف على تفسريها فـ 

كون  ( 37.5)جاءت يف املرتبة األوىل حيث سجلت أعلى نسبة  (العاملية الثانية وأثرها على التواجد اليهودي
وبالتايل ما مت استعراضه ضمنها  ؛ار املتطرق إليها ضمن هذه األطروحة تعكس عنوان مقطع الفيديوجممل األفك

يعكس املوضوع العام )احملرقة اليهودية، اليهود وتشكيل الوطن القومي، إعالن قيام دولة الكيان الصهيوين، الصراع 
 . العريب اإلسرائيلي(

لبيان الدور  ،(25) طورية اإلسالمية بني التوسع والسيادة( بنسبةوجاءت يف املرتبة الثانية )أطروحة اإلمربا
يربر ذلك التعاون  ؛الذي لعبه اليهود على امتداد الزمن يف إشارة ملكانة اليهود وموقعهم يف الدولة اإلسالمية

ويف سالمية، قات األوىل املتشكلة يف ظل الدولة اإلالالعلمي بني اليهود واملسلمني واملسيحيني بالرجوع إىل الع
بنسبة ( )أطروحة الثورة الفرنسية وحتول املوازين ،()أطروحة األصول التارخيية لليهود واملسلمنيواألخرية  املرتبة الثالثة

(18.75) .)فكالمها تربطهما نقاط مشرتكة موضوعها ككل )اليهود 
تعلق باليهود يف الوقت وما يفسر ترتيب األطروحات على هذه الشاكلة هو طبيعة املوضوع املطروح امل
 احلاضر وبالرجوع إىل اجلانب التارخيي كلما اقتضت الضرورة للوقوف عليه واالستدالل به.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
- Hebrew University of  Jerusalem. 

2
- School of Oriental and African Studies University of London.  
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 Jewish And Muslims Intimate) الفيديو القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع .2. 1. 4

Strangers Book Trailer)  

 
القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني أعاله  (20)والشكل رقم  (12)ثل اجلدول رقم مي

 (8)أي ما ميثل  (%66.67)تأيت يف املرتبة األوىل بنسبة حيث تبني األرقام أن )أكادمييون وأساتذة جامعيون( 
بنسبة  (شخصيات إعالمية)تكرار، مث )كتاب( و (2)ومتثل  (%16.67)تكرارات، يليها )مؤسسات( بنسبة 

 تكرار. (1)لكل منهما أي مبعدل  (8.33%)

متثلت القوى الفاعلة يف مقطع الفيديو يف خنبة من األكادمييني واألساتذة أكاديميون وأساتذة جامعيون: أ. 
إذ حاولوا البحث يف عالقة  ؛اجلامعيني الذين أدلوا بدلوهم يف هذا املوضوع بناء  على خلفياهتم املعرفية وختصصاهتم

سلمني بدءا  من أصوهلا األوىل وصوال  إىل الوقت احلايل، والصراع العريب اإلسرائيلي مستشهدين يف أغلب اليهود بامل
األحيان بأفكار مثنت املوضوع ومكنت من الوقوف على حقائق تارخيية تظل شواهد على حقب خمتلفة من عالقة 

 اليهود واملسلمني وإىل الوقت احلايل، ومتثلت هذه القوى يف: 
Tudor Parfitt  ،أستاذ بكلية الدراسات الشرقية واألفريقية جامعة لندنSami Zubaida أستاذ جبامعة لندن 

Michael Mumisa ،أستاذ جبامعة كامربيدج Michel Abitbol ،أستاذ باجلامعة العربية يف القدسMark R. 

Cohen امعة برينستون، نيو جريسي، أستاذ جبZvi Ben Dor  ك، أستاذ جبامعة نيويورAbdelwahab Meddeb 

 Youssefأستاذ بكلية الدراسات الشرقية واألفريقية جبامعة لندن،  Colin Schindlerأستاذ جبامعة باريس إكس، 

Choueiri ،يف حني أن النوع الثاين من القوى الفاعلة متثل يف الكاتب  أستاذ جبامعة مانشسرتRaza Aslan 

 بلوس أجنلس.
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 هناك قوى فاعلة أخرى متمثلة يف اإلعالمي املذكورة سلفا  فاعلة القوى الإىل إضافة  شخصيات إعالمية:ب. 
Khalid KishTainy خترج من جامعة  ،تدرب كمحاٍم وفنان 1929كاتب بلندن، و لد يف بغداد عام   -صحفي

لفنون كان يدرس يف معهد ا  ،1952، الرسم يف عام ومن معهد الفنون اجلميلة 1953بغداد، كلية احلقوق يف عام 
لينضم إىل يب يب سي يف لندن   1959غادر عام  ،البالد 1958اجلميلة يف بغداد عندما هزت ثورة العراق عام 

 1عمل كمؤلف مستقل وصحفي ومرتجم. 1964منذ عام  ،ككاتب ومرتجم للنصوص العربية
نسي للبحث من املركز الوطين الفر  Karima Dirècheمؤسستني ممثلتني يف شخصي تتمثل يف  مؤسسات:ج. 

معهد الدراسات السياسية آكس آن بروفانس. كل هذه القوى من Raphael Drai العلمي إيكس إن بروفنس، و
 الفاعلة تناولت املوضوع  بشقه التارخيي واالجتماعي والسياسي.
يف املرتبة األوىل بنسبة )أكادمييون وأساتذة جامعيون( أفصح اخلطاب عن وجود جمموعة من الفاعلني 

وما يفسر ذلك طبيعة املوضوع املتضمن يف مقطع الفيديو بتناول زوايا تارخيية، سياسية، جغرافية  (66.67%)
ثقافية، وبالتايل حضور خمتصني يف هذه اجملاالت يثري املوضوعات املناقشة، وميكن من الوقوف على معلومات 

يليها )مؤسسات( ، مبا مت التطرق إليه واملامهمغاية يف الدقة بناء  على خلفيات واختصاصات هؤالء املختصني 
كقوة فاعلة ثانية يف اخلطاب اإلعالمي فهي مؤسسات خمتصة يف البحث العلمي والدراسات  (%16.67)بنسبة 

السياسية حيث قدم ممثلوها كل ما له عالقة باملوضوع يف الشق التارخيي، السياسي، االجتماعي، الثقايف وبالرجوع 
ويأيت . ودي تارخييا  وسياسيا  وجغرافيا  ونتائج حبوث ودراسات قدمتها مرتبطة بالتواجد اليه إىل ما حتتويه من وثائق

يربره طبيعة املوضوع  (%8.33)بنسبة  كقوة فاعلة يف اخلطاب اإلعالمي (شخصيات إعالمية)كتاب( و)ر حضو 
ومت الرتكيز بصفة كبرية على  قةمن زاوية إعالمية ضييربزه تناول املوضوع إذ أن احلضور املتواضع هلذه الشخصيات 

 جوانب تارخيية، سياسية، جغرافية.
  (Strangers Book Trailer Jewish And Muslims Intimate) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 4

 
                                                 

1
 - https://www.arabworldbooks.com/authors/khalid_kishtainy.htm .(00 :08(, )2019-06-02 ),  
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      (أرقامو )احصائيات أن مسار الربهنة  (21)والشكل رقم  (13)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 
( حقائق ووقائعتكرارات، يليهما كل من ) (5)أي مبقدار  (%27.77)و)أراء ومقوالت( مّثال أعلى نسبة 

 (وثائق( و)تكرارات، ويأيت يف مرتبة أخرية كل من )مواقف إنسانية (3)بـ ( %16.67)و)خرائط( إذ شكال نسبة 
 نة.لكل مسار بره وهو ما شكَّل تكرار واحدلكل واحد منهما ( %5.56)بنسبة 

 (Jewish وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو

 And Muslims Intimate Strangers Book Trailer 

من بني احلقائق والوقائع اليت مت سردها حول موضوع اليهود واملسلمني وبداية اجلانب املشرق حقائق ووقائع: أ. 
كالتايل: "بيت Zvi Ben Dor" 1"صر الذهيب لكل من املسلمني واليهود واملسيح، يورد هذه احلقيقة املشرتك والع

احلكمة كان املكان الذي ميكننا متثيل روح خلفاء هذه احلقبة من خالله كانت مهمته ترمجة كل النصوص 
ضارة اليونانية القدمية اليت كانت الفلسفية والعلمية اليت وجدت يف العامل إىل اللغة العربية، بدءا  مبخطوطات احل

لحفوظة عند الرهبان الفارسيني يف بالد فارس وبابل، كانت هذه بداية العصر الذهيب لكل من املسلمني واليهود 
 سنة". 400واملسيح الذي سيدوم لـ 

ان على لسية اإلسالمية( مت التدليل عليها ويف إطار الربهنة على )أطروحة اليهود يف ظل اإلمرباطور 
"Michel Abitbol"  أستاذ باجلامعة العربية يف القدس "يف ذلك الوقت كانت اهلويات بسيطة واضحة ودينية مشال

إفريقيا والشرق األوسط كانا مسلمني، أوربا كانت مسيحية، اليهود عاشوا يف كل مكان ولكنهم مل يكونوا 
يم الدينية هي ما حيكم العالقات بني اجلاليات كانت النصوص املستوحاة من املبادئ والتعال،  مواطنني ألي دولة

 لكن هذا مل مينع اليهود واملسلمني يف دولة مسلمة من التقرب من بعضهم بطرق خمتلفة". 
حول معارضة األوروبيني وتردد يهود اجلزائر يف "Michel Abitbol"حقيقة وواقعة أخرى نلتمسها يف حديث 

يقول يف ذلك "رغم املعارضة الشرسة من  ؛الفرنسية إثر قرار أدولف كرمييواالنضمام إىل فرنسا والتجنيس باجلنسية 
طرف األوروبيني وبعض الرتدد من جهة اجلالية اليهودية أصبح يهود اجلزائر فرنسيني فبدأ املسلمون واليهود 

 .باالنفصال"
ة واحلركة الصهيونية" ويدعم هذه احلقيقة "كرمي بن صحراوي" يف مقاله "يهود اجلزائر بني اإلدارة الفرنسي
الذي منح  1870يقول: "وكانت أكرب خطوة على طريق فرنسا يهود اجلزائر هي صدور قانون كرمييو يف أكتوبر 

ألفا وبذلك اتسع الشرخ بينهم وبني  34اجلنسية الفرنسية لكافة يهود اجلزائر البالغ عددهم آنذاك حوايل 
 2اجلزائريني".

                                                 
1
- New York University. 

جامعة ابن خلدون،  ،الخلدونية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية مجلةكمال بن صحراوي: "يهود اجلزائر بني اإلدارة الفرنسية واحلركة الصهيونية"،  -2
  .136، ص: 2013 ،1العدد  ،6تيارت، اجمللد 
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عندما أشار إىل أن اللغة العربية كانت لغة  "Michel Abitbol"اليت ذكرها  من بينهاإحصائيات وأرقام: ب. 
كانوا يعيشون يف   16من اليهود يف العامل آنذاك حىت القرن الـ  %95الثقافة لكل اجلاليات ميكننا القول حينئذ أن 

 .احلضارة اإلسالمية فإن اللغة العربية كانت الثقافة لكل اليهود
ليكون  1789وهو تاريخ اندالع الثورة الفرنسية  Raza Aslan"1" إليه الكاتب وهناك رقم آخر أشار 

سنة القادمة سيتأزم الوضع أثر إثر تدخل األوربيني يف  150إذ على مر الـ  ؛أثرها البارز على اليهود واملسلمني
خر آآالف السنني، رقم  ت استمر يتملشرتكة بني اليهود واملسلمني الشؤون املسلمني ليندثر جزء كبري من الثقافة ا

التاريخ الذي  1948ماي  14املشرتك بني املسلمني واليهود إنه تاريخ  ف إىل ما سبق رقم حرج يف التاريخينضا
 Youssef" هإىل يومنا هذا، وهو ما أشار إلي حداثأأعلن فيه عن قيام الكيان الصهيوين وما أعقبه من 

Choueiri"2. 
على فكرة إنشاء دولة لليهود يقول "يف  "Colin Schindler"ن قبل من ناحية أخرى مت االستدالل م
 يهود يبدو العيش معا  صعبا  جدا ".  5500عرب و 1240000فلسطني يف قطعة صغرية من األرض و

إحصائية أخرى تفيد بالتضييق الذي يتعرض له الفلسطينيون الذين يعيشون داخل حدود الدولة العربية 
فلسطيين عريب الرقابة  150000وهلم على اجلنسية اإلسرائيلية؛ إذ عاىن ما يربو عن بالرغم من حص 1948بعد 

 من طرف اجليش اإلسرائيلي.
إن املوقف اإلنساين األكثر بروزا  هو التعاون والتفاين يف العلم رغم اختالف املعتقد يف جو مواقف إنسانية: ج. 

يربز هذا املوقف اإلنساين يف سياق احلديث عن  ،ه ككلإنساين يلغي كل القيود ألجل النهوض باجملتمع وأطياف
ذلك فيقول "ميكنك ختيل  "Zvi Ben Dor"حيث يؤكد  التعاون العلمي بني املسلمني واليهود واملسيح(أطروحة )

أشخاص يف بغداد جالسني مع بعض أحدهم مسلم واآلخر مسيحي، أما الثالث فهو يهودي يتناقشون يف 
احلال كل منهم متمسك حبقيقته يف هناية اليوم على الرغم من كوهنم يتشاركون الكثري أثناء حقائق األمور، بطبيعة 
"لقد كانت بغداد مكان النصهار لثقافات مل جتتمع من قبل  قائال  Abdelwahab Meddeb" 3"النهار". ويضيف 

 حيث كان هذا ظاهرا  وممثال  يف التطور يف الرياضيات وعلم الفضاء والفلسفة".
مت استعراض العديد من املقوالت لالستدالل على األطروحات اليت وردت حول هذا املوضوع آراء ومقوالت: د. 

 Sami "اجملتمع العريب واليهودي ومسألة الصراع القبلي ال صراع املعتقد(، يقول وبالذات حول )أطروحة 
Zubaida "4 امتلكوا ديانتني خمتلفتني قبل جميء  "كانت القبيلة اليهودية مثل أي قبيلة عربية إال أن أفرادها

 اإلسالم انتمى كل من العرب واليهود ألحالف خمتلفة".

                                                 
1
- Writer Los-Angeles. 

2
-  The University of Manchester. 

3
- University of Paris X. 

4
- University of London.                                                        
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األستاذ جبامعة كمربيدج حيث يقول "إن يهودية Mumisa Michael" 1" يدعم هذه الفكرة ما ذهب إليه
ن فالصراع الذي كان قائما  هؤالء األشخاص مل تكن أمرا  مهما  على اإلطالق، اجملتمع العريب كان جمتمعا  قبليا  إذ

 آنذاك مل يكن صراعا  لليهود مع العرب وإمنا صراع قبيلة مع أخرى".
يورد لنا  اليهود واملسلمني االندماج احليايت وسياسة العيش املشرتك()أطروحة ويف سياق التأكيد على 

عرب اليهود كانت صغرية جدا ، إن البني العرب املسلمني و هذه املقولة "القدرة على التفريق  "Raza Asla" الكاتب
 الفرق الثقايف والعرقي كان صغريا  جدا ، الكثري من املمارسات، األيام املقدسة، قوانني الزواج، القوانني اإلهلية

 كانت متشاهبة جدا ". 
ي "ويف إطار التنوع العرقي يف ظل االمرباطورية اإلسالمية وعلى الرغم من أن اإلسالم كان هو الدين الرمس

   "Mumisa Michael"للدولة إال أن املسيح واليهود امتلكوا مكانة خاصة حتث عليها وثيقة معينة"، يقول 
"أن بعض ما تضمنته الوثيقة يتمحور حول عدم بناء معابد جيدة وعدم  Mark R. Cohen"2"ويثمن ذلك 

 عليهم مباشرة". إصالح ما هتدم منها، كما يتوجب عليهم ارتداء مالبس معينة لكي يتم التعرف
وميكننا إيراد العديد من اآلراء واملقوالت اليت تفضل هبا األساتذة والكتاب واإلعالميني يف دعم مواقفهم 
إزاء موضوع اليهود واملسلمني كل من زاوية نظره وانطالقا  من ختصصه وخلفياته الفكرية، ويربز ذلك ما جاء على 

 Michel" الذي أ صدر بشأن جتنيسهم يقول رار كرمييو الفرنسيلسان أحد األساتذة حول أطروحة اليهود وق

Abitbol" 1870مل يكونوا يريدون اجلنسية الفرنسية يف عام  اك مشكلة واحدة فقط يهود اجلزائر" كانت هن 
كرمييو الذي كان وزيرا  للعدل آنذاك أصدر قرارا  ين  على أن كل اليهود يف املستعمرة أصبحوا فرنسيني بدون 

  .شارهتم"است
م أو جتنيس اليهود: 1870أكتوبر  24وتؤكد هذه الفكرة "فطيمة شيخ" يف مقاهلا املعنون بـ "قانون كرمييو 

م، وهو قانون 1870أكتوبر  24االختيارات الصعبة يف ظل اهليمنة االستعمارية" حيث تقول "مت إصدار مرسوم 
ائر بشكل مجاعي دون استشارهتم وإدخال احمللفني يف صدر باسم "أدولف كرمييو" ضم قرار جتنيس اليهود يف اجلز 

 ويف هذا اإلطار تشري 3وهو قرار كان وليد جهود كثرية ومراحل حتضري مهد هلا أدولف نفسه". ،القضاء
"Karima Dirèche"

إىل "أن قرار كرمييو حولَّ يهود اجلزائر فجأة إىل اجلهة احلاكمة فلم يعودوا أهايل مرة أخرى  4
 ليون انتقلوا إىل اجلهة احلاكمة أي اجلهة الفرنسية جهة القوة".إذن فهم لح

                                                 
1
 - University of Cambridge. 

2
-  Princeton University New Jersey. 

3
، مجلة  الحوار المتوسطيم أو جتنيس اليهود: االختيارات الصعبة يف ظل اهليمنة االستعمارية"، 1870أكتوبر  24فطيمة شيخ: "قانون كرمييو  - 

  .522، ص: 2017، 1، العدد8اجمللد  جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس،
4
- French National Center for Scientific Research Aix-en-Provence.  
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من ضمن األطروحات اليت وردت بشأهنا مقوالت )أطروحة اليهود وتشكيل الوطن القومي هلم يف 
اآليت: "كلنا كنا نأمل ونصلي من أجل إنشاء إسرائيل، لقد كان طموحنا  Raphael Drai"1" (، يوردفلسطني

يضا ، إضافة  أيضا  إىل أن الشعور بإعادة إنشاء دولة إسرائيل كان مبثابة أبالطبع لكنه كان روحيا  وهذا كان سياسيا  
الوالدة من جديد للفرد اإلسرائيلي والذي يعترب انتقاما ، كنا قادرين على الوقوف ضد قدرنا واحلصول على 

 مستقبلنا جمددا ".
 Drai " حاب األرض عنوة( نذكر ما أشار إليهويف سياق االستدالل على )أطروحة عندما يرحَّل أص

Raphael "(... ) لكن لتحقيق هدف إسرائيل يف مل مشل أبناءها من كل أرجاء العامل أناس آخرون كان يتوجب
"إن الدراما اإلنسانية تكمن يف اهلزمية التامة  "Michel Abitbol"عليهم الرحيل من فلسطني"، ويردف األستاذ 

 يكن أحد مل دمن مناطق أخرى مع مراعاة أن الطر دوا بتعمد من بعض املناطق وهربوا للفلسطينيني فقد طر 
 األهداف لكن الطرد كان موجودا  وهذا حقيقة".

خر أطروحة نستعرضها يف إطار مسارات آوتعترب )أطروحة إعالن دولة إسرائيل والصراع العريب اإلسرائيلي( 
اإلشارة إىل احلملة اليت استهدفت اليهود بعد قيام الكيان الصهيوين الربهنة املتعلقة باآلراء واملقوالت يف ظل 
"كانت هناك محلة هيستريية ضد اليهود بعد  Khalid KishTainy"2" وانطالق الصراع العريب اإلسرائيلي يقول

، كانت محلة كره وحقد مروعة ضد (...) تنادي مبنعهم من املكاتب احلكومية، نزع رخ  العمل منهم 1948
 يهود عموما  مما دعم لديهم فكرة مغادرة البلد".ال

مت االستدالل بوثيقة واحدة تضمنت القرار الذي أصدره أدولف كرمييو بشأن جتنيس اليهود يف وثائق:  ه.
 اجلزائر.

 
  Strangers Book Trailer Jewish And Muslims Intimateنسخة من وثيقة أودلف كرمييو اليت أوردها مقطع الفيديو           

حيث مت االستدالل هبا يف ثالث مواضع أوالها حتدد امتداد االمرباطورية اإلسالمية وتوسعها عرب خرائط:  و. 
، أما الثانية فاست دل اإلمرباطورية اإلسالمية واالمتداد اجلغرايف(قارات ثالث أسيا، إفريقيا وأوروبا دعما ألطروحة )

يف حني أن اخلريطة الثالثة متت من خالهلا اإلشارة إىل أطروحة )عندما  هبا على بدايات دولة إسرائيل وحدودها،
 يرّحل أصحاب األرض عنوة( حيث جلأ عرب فلسطني إىل غزة، القدس، لبنان ودول جماورة أخرى.

                                                 
1
- Institut d’Etudes Politiques Aix-en-Provence.  

2
- Journalist - Writer London. 
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 اخلرائط حسب ورودها بالرتتيب يف مقطع الفيديو 
لحورا  أساسي يف  شكلت مسارات الربهنة الواردة ضمن هذا اخلطاب الذي انتجه جمموعة من الفاعلني

مت  (%27.77)مّثال أعلى نسبة  (أرقامو )احصائيات وو)أراء ومقوالت( موضوع مقطع الفيديو، وأوىل مسار برهنة 
إذ يربر طبيعة املوضوع  ؛استعراض العديد من املقوالت حول املوضوع خاصة  ما تعلق )باجملتمع العريب واليهودي(

مت االستدالل مبقوالهتم واعتماد  ،حضور مجلة من املفكرين واألكادمييني واألساتذة اجلامعينيلحل النقاش والتباحث 
نقاشاهتم إلثراء املوضوع والوقوف على جممل القضايا املطروحة كوهنم خمتصني يف مثل هذه املوضوعات. حواراهتم و 

ويربر توظيف االحصائيات واألرقام التدليل على صحة املعلومات املقدمة والزيادة يف دقة املعطيات ضمن املوضوع 
 املطروح.

حيث مت االستناد إىل مجلة من  (%16.67)سبة ( و)خرائط( شكال نحقائق ووقائعمن ) الربهنة يأما مسار 
أن توظيف هذا النوع من  حيث ؛اليت أوردها منتجو اخلطاب حول موضوع اليهود واهلوية القومية وغريها احلقائق

مسارات الربهنة جاء لتأكيد حجية ما مت طرحه وإلقناع املتلقي جبدوى ذلك إنطالقا  من حقائق مثبتة واضحة 
حجية ومصداقية ومنطقية األطروحات واألفكار والرهى اليت قدمها منتج اخلطاب بناء  على  للعيان ما يزيد من

 هذا.
ي عد ضرورة خاصة يف املواضيع ذات اخللفيات )خرائط( استخدام هذا النوع من مسار الربهنة كما أن 

 أو انتشار لديانة من الدياناتالتارخيية وما يتصل هبا من اجلغرافيا التارخيية لتحديد امتداد إمرباطوريات أو دول 
 .خاصة اإلسالمية هو ما وقفنا عليه من خالل اخلرائط اليت قدمها منتجو اخلطاب

ومت االستدالل ( %5.56)بنسبة والذي جاء يف مرتبة أخرية  (وثائق( و))مواقف إنسانيةأما مسار الربهنة 
ا يتوافق والطرح اخلاص ع أخرى من الربهنة مببنسبة ضعيفة تفرضه طبيعة املوضوع إذ مت الرتكيز على أنوا هبما 

هام جداًّ فاالستناد إىل وثيقة معينة )خرائط( النوع من مسارات الربهنة ومع ذلك فإن استخدام هذا باملوضوع، 
  ضمن موضوع معني يزيد من مصداقية ما ي طرح بالرجوع إىل املصدر األصلي. 
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 )not Islam is Explosive. Muslims are( اإلعالمي لمقطع الفيديواألطروحات التي تناولها الخطاب . 1.1.5

  
األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب أعاله ( 22)والشكل رقم  (14)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

ح من حبيث يتض )Islam is Explosive. Muslims are not) اإلعالمي ملقطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني
و)اإلسالم بني االنتقاد من الداخل والرغبة يف  (أرقام اجلدول أعاله أن األطروحتني الرئيسيتني )أمريكا واإلسالم

 تكرارات. (4)لكل منهما بواقع  (50)جاءتا يف املرتبة نفسها بنسبة  (من اخلارج احلد من انتشاره
حرب مع اإلسالم( و)أطروحة بني اإلسالم  جاءت )أطروحة أمريكا ليست يف بالنسبة لألطروحات الفرعية:

 ، وبـتكرارين اثنني لكل منهما( 25) يف املرتبة األوىل بنسبة )واملسلمني أي عنما يتناقض األصل مع الفرع
أطروحة اعتقاد البعض اإلسالم أكرب هتديد حلقوق ) ،)أطروحة اإلسالم دين السالم(وتلتهما األطروحات التالية 

أطروحة املطالبة بقوانني (أطروحة تقرير املسجد والتحول يف نظرة إيريك لإلسالم( (ر العاملي(، اإلنسان واالستقرا
وسنستعرض بعض  تكرار لكل منها. (1)أي مبقدار  (%12.5)حتد من انتشار اإلسالم يف أمريكا(، بنسبة 

 األطروحات على النحو اآليت:
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على هذه األطروحة   The Rise of Islamic Extremismفقد أكدت منشطة برنامج اإلسالم دين السالم:  أ.
واصفا  اإلسالم بأنه الدين الذي يعلم  Barack Obamaعندما أوردت مقطعا  يتحدث فيه الرئيس األمريكي 

 السالم.
يف سياق احلديث عن  Barack Obamaاألمر نفسه أشار إليه  أمريكا ليست في حرب مع اإلسالم: ب.

 ؤكد أن أمريكا ليست يف حرب ضد اإلسالم.عالقة أمريكا باإلسالم لي
يف سياق  Eric Allen Bellفقد أشار ضيف احلصة تقرير المسجد والتحول في نظرة إيريك لإلسالم: ج.  

حني كان يكتب تقرير يف مسجد مثري للجدل عندما رأى  حديثه عن هذه الفكرة أن وجهة نظره تغريت كليا  
 فكار مغايرة لألفكار اليت طرحها أوباما حول اإلسالم.أه، وعيه فهو حيمل اجلانب املظلم لإلسالم على حد تعبري 

 Bell Eric Allenيشري إىل ذلك: د. اعتقاد البعض اإلسالم أكبر تهديد لحقوق اإلنسان واالستقرار العالمي
تفق مع عندما قرأ القرآن واحلديث وسأل العديد من رجال الدين املسلمني وجد أن ردهم كان أقرب وي شخصيا  

العديد من األشخاص الذين ينتقدون اإلسالم، لقد وجد أن اإلسالم ميثل أكرب هتديد حلقوق اإلنسان يف العامل 
 وهتديد أيضا لالستقرار العاملي.

ال  هذه األطروحة حتمل بني ثناياها نقيضا  ه. بين اإلسالم والمسلمين أي عندما يتناقض األصل مع الفرع: 
أن املسلمني ليسوا كلهم  يف سياق حديثه عن اإلسالم واملسلمني معتربا   Eric Allen Bellا يقبله العقل وقد أورده

ن جيد آإمنا اإلسالم هو الدين االنتحاري، ومن يقرأ القر  ؛انتحاريني فمنهم املساملني، وليس كل املسلمني أعداء
 ل والفرع.جدوا، ولكم أن تتصوروا العالقة بني األصآيات حتث على قتل الكفار حيث و  

اإلسالم بني االنتقاد من الداخل ))أمريكا واإلسالم(، ل األطروحات الفكرية تربز أطروحتا يف إطار حتلي
، كوهنما حبثتا لكل منهما (50)جاءتا يف املرتبة نفسها بنسبة حيث  (من اخلارج والرغبة يف احلد من انتشاره
موضوع مقطع الفيديو يف  انتعكس حتني الرئيسيتنيطرو األ وكون ،عام وبكل تراتباتهموضوع اإلسالم بشكل 
سالم والسالم، اإلسالم ونظرة رهساء أمريكا له، واإلباإلسالم  علقةاملت من املوضوعاتسياقه العام لتبحث مجلة 

أفصح  عن اإلسالم وكيف يشكل لحور للنقاش على مستوى العاملفالتشكيالت اخلطابية أبانت  ؛والسلم العاملي
أمريكا ، دين سالم خلطاب؛ مما يربز مركزية العنوان يف العديد من اخلطابات اإلعالمية )اإلسالما وعنه منتج

فكار حتتل األاألوىل الرئيسة ، وضمن األطروحة ليست يف حرب مع اإلسالم، اإلسالم وهتديد السلم العاملي(
أطروحة اإلسالم دين ، مأطروحة أمريكا ليست يف حرب مع اإلسال)مساحة ممتدة على طول اخلطاب الفرعية 
 .(اعتقاد البعض اإلسالم أكرب هتديد حلقوق اإلنسان واالستقرار العاملي، السالم

اإلسالم بني االنتقاد من الداخل والرغبة يف احلد من )األطروحة الرئيسية األخرى ويف السياق ذاته تأيت 
ما مت لها امتداد خلطابات سابقة تؤكد وما تنضوي حتتها من أفكار فرعية شكلت يف جمم (من اخلارج انتشاره

 ات الكلية وصوال  إىل اجلزئية منها.سياقالاالنطالق من تداوله يف النسق العام للخطاب جيسده 
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  )Islam is Explosive. Muslims are not) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 5

 
شخصيات )حيث تبني األرقام أن   القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي (23)والشكل رقم  (15)ميثل اجلدول رقم 

(، )منتجو فيديو شخصيات سياسية)وتليها ، تكرار( 2)وبواقع  (%50)جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة  (إعالمية
رض بعض تكرار لكل واحدة منها. ونستع (1)أي ما ميثل  (%25)تأيت يف نفس املرتبة وبالنسبة نفسها و وأفالم(، 

 القوى الفاعلة على النحو التايل:
فإريك ألني بيل كاتب  أكثر القوى الفاعلة حضورا  يف مقطع الفيديو Eric Allen Bell يعدمنتجو فيديو وأفالم:  .أ

 تلقى تغطية إعالمية كبرية آلرائه حول اإلسالم. كان يف البداية يدعم املسجد 2012يف عام  ،وخمرج أفالم وثائقية
وبعد سلسلة من املنشورات  "ديلي كوس"كمدون يف جملة   د ذلك انتقد اإلسالم، يف املاضي كان مسامها  لكنه بع

ويف هذا املقطع من الفيديو يبدو مناهضا  لإلسالم من خالل األفكار  1اليت تنتقد اإلسالم مت حظره من املوقع.
  قوف على العديد من املقاالت منها:ومن خالل مدونته مت الو  اليت تطرق هلا لحاوال  إثباهتا بعدة طرق.

Prophet Muhammad: The First Fake Muslim Refugee, Stop Islamic Why the Un Will Never 

Does Islam Deserve Intolerance,Trouble and the Religion of Peace ,Can the West   
ما" الرئيس السابق للواليات املتحدة باراك أوبا Barack Obamaمتمثلة  يف شخ  "شخصيات سياسية: ب. 

 .Eric Allen Bellاألمريكية والذي بدى يف هذا املقطع مدافعا  عن اإلسالم على عكس 

  Ericو Barack Obamaاليت حاولت املوازنة بني وجهيت النظر املختلفتني لكل من شخصيات إعالمية:  ج.

Allen Bell    .ومناقشة ذلك عرب حصتها 

                                                 
1

 -  https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Allen_Bell   .(00 :06(, )2019-07-05 , )  
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ن جمموعة من القوى الفاعلة ضمن اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو هذا وضمن املوضوع أبان اخلطاب ع
كوهنا لحور أساسي  ،(%50)جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة ( واليت شخصيات إعالميةاملتناول تأيت يف مقدمتها )

رتبة األوىل ضمن فهي مقدمة للحصة ومديرة للنقاشات اليت جتري بني ضيوفها ذلك ما يفسر حضورها ضمن امل
 القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي ملوضوع مقطع الفيديو. 

فاألوىل  (%25)تأيت يف نفس املرتبة وبالنسبة نفسها و (، )منتجو فيديو وأفالم(، شخصيات سياسية)وتليها 
أنه قدم إذ يعد منتج الفيديو حول املوضوع ورغم خلفيته املناهضة لإلسالم إال  ؛شكل حضورها حجر األساس

الزماين ل بدلوه ضمن احليز ، وأفسح اجملال للحضور ليدلو كمعلومات وأفكار حوله مبا حتتمله من إجيابية وسلبية
للفيديو املنتج، أما الشخصيات السياسية فتمثلت يف الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما الذي دافع عن 

اليت  طبيعة املوضوعهو لفاعلة وترتيبها وفقا  ملا تقدم وى ااإلسالم باعتباره دين سالم، وما يربر حضور هذه الق
المتالكهم خلفيات معرفية خمتلفة فتنوع الفواعل  ؛تفرض حضور هذا النوع من الفواعل بدل الفاعل الواحد

 يعكس تنوع املوضوعات املطروحة للنقاش ضمن املوضوع العام وانطالقا  من اختصاصات كل قوة فاعلة.  
  )Islam is Explosive. Muslims are not) رات البرهنة في مقطع الفيديومسا .3. 1. 5

  
مّثل أعلى  (أراء ومقوالتأن مسار الربهنة ) (24)ل رقم شكالو  (16)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 

( واليت آن/آياتأدلة من القر ( )احصائيات وأرقام(، )أقوال مسؤولنيتكرار، ويليه ) (2)أي مبقدار  (%40)نسبة 
 تكرار لكل واحدة منها. (1)وهو ما شكَّل  (%20)جاءت بنفس النسبة 

 Islam is)وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو 

Explosive. Muslims are not) 
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الواردة سابقا  وتتمثل أوالها يف املقولة اليت  مت استعراض مقولتان للتدليل على األطروحاتآراء ومقوالت:  أ.
اعتقاد البعض اإلسالم أكرب هتديد حلقوق اإلنسان ، ))أطروحة اإلسالم ينتقد من الداخل(أوردها إيريك حول 
يقول يف ذلك: "لقد قرأت القرآن حقا ، وقرأت احلديث وسألت العديد من األسئلة لرجال  واالستقرار العاملي(
 ووجدت أن إجاباهتم تتفق مع أجوبة األشخاص الذين كتبوا كتبا  تنتقد اإلسالم، ووجدت أن الدين املسلمني

اإلسالم يشكل أكرب هتديد حلقوق اإلنسان يف العامل يف وقتنا احلايل ويشكل هتديدا  أيضا  لالستقرار العاملي وهذا 
 من خالل أفعاله". االدراك غري نظريت للعامل، أعتقد أنه ميكننا احلكم على اإلسالم أوال  

حاولنا من خالل و رأي ومقولة أخرى حاول من خالهلا شرح موقفه املتناقض من قضية اإلسالم واملسلمني 
بني اإلسالم واملسلمني أي عندما يتناقض األصل مع الفرع( حينما يدعي عدم  عرضها االستدالل على )أطروحة 

"ما أريد أن يفهمه الناس من خالل  :ليس املسلمني، يقولكراهيته للمسلمني بل لإلسالم معتربا  إياه العدو و 
هو أنه من املهم لنا كأمريكيني، كقادة ( Why I Do Not Hate Muslimsمقايل املعنون بـ )ملاذا ال أكره املسلمني 

كل   وكقدوة أن ال ندع أنفسنا تؤسر باحلقد، كراهيتنا ألعدائنا لن تساعدنا يف حتقيق أي شيء له معىن، ألنه ليس
املسلمني أعداهنا وإمنا نظام اإلميان اإلسالمي هو عدونا وليس البشر إطالقا "، وهذا مقتطف من املقال الذي 
أشار إليه سابقا  حاولنا الرجوع إليه لتتضح الفكرة أكثر "تفويض اإلسالم هو إجبار العامل على اخلضوع لإلسالم 

  على شيء ما ال جيعله كذلك. اإلسالم يعين اخلضوع خيربنا قادتنا أن اإلسالم يعين السالم. لكن الكذب
 اإلسالم يعارض حرية التعبري والفكر احلر وحقوق اإلنسان.

الشريعة هي تدوين للقرآن، القرآن هو الكتاب املقدس يف اإلسالم، تفرض الشريعة رجم النساء بتهمة الزنا 
وتعليق املثليني جنسيا  واملوت ألي شخ  أو التعرض لالغتصاب، وهي تتطلب برت األطراف من أجل السرقة، 

ملنتدى  مليار شخ  على هذا الكوكب يف هذا الوقت وفق ا   1.5اإلسالم هو دين حوايل  ،جيره على ترك اإلسالم
بيو عند استطالع الرأي يعتقد غالبية املسلمني أنه على األقل أحيان ا ما يكون قتل املدنيني األبرياء باسم اإلسالم 

ومع ذلك   ،ردا  على القتل املستمر للمدنيني باسم اإلسالم  "ال دين يعلم هذا" "باراك حسني أوباما" قال الرئيس
للمسلمني فيما يتعلق بالكافرين "أقتلوهم حيث وجدمتوهم"، ميكن  5من السورة رقم  9يقول القرآن يف اآلية 

  ولئك الذين يضعون ثقتهم فيهألوباما أن يكذب على نفسه، ميكنه أن يكذب لإلرضاء وميكن أن يكذب أل
 لكن احلقائق ال تكذب لسوء احلظ فإن معظم املسلمني ال يتبعون القرآن يف الواقع.

أو رمبا  ،بسبب حقيقة أن حوايل ثلثي املسلمني ال يستطيعون القراءة أو الكتابة ا  قد يكون هذا جزئي 
ن كتاهبم املقدس يأمر بفعل ذلك على الرغم من يكونون إنسانيني مبا يكفي لعدم إحلاق األذى بشخ  ما جملرد أ

 1يأمر الرجل بضرب زوجته إال أن معظم الرجال املسلمني ال يفعلون ذلك". 4أن القرآن يف الفصل 

                                                 
 ،(2019 -07 -09) تاريخ االطالع، http://www.faithfreedom.org/why-i-do-not-hate-muslimsالتايل: املقال متاح على الرابط  -1
(20:19.) 
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ولنا يف الفكرة السابقة رأي وقول فكيف يعقل أن يكون اإلسالم الذي يعترب األصل أسوء من أتباعه 
 وهبذا فإن ما متت اإلشارة إليه يبدو منزوعا   ،ن درجة كراهيته لإلسالم ذاتهوبذلك تكون درجة كراهية أتباعه أقل م

 من سياقه لتحقيق أغراض معينة.
ورد هذا القول يف سياق االستدالل على أطروحة أمريكا ليست ضد اإلسالم على لسان أقوال مسؤولين: ب. 

يف حرب ضد اإلسالم إنه الدين الذي الرئيس األمريكي األسبق براك أوباما يقول "لنكن واضحني حنن لسنا 
 يعضنا ويعلمنا السالم" ويضيف "أمريكا ليست يف حرب ضد اإلسالم".

يف إطار كشف حقيقة اإلسالم إىل ما معناه الدعوة إىل قتل  Eric Allen Bellيشري أدلة وآيات من القرآن:  ج.
لكثري من اآليات ومنها ما معناه حقيقة أشجع أي شخ  ببساطة ليقرأ القرآن وسيجد ا"الكفار حيث يقول 

﴿فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشه ر  احلْ ر م  فَاقْـتـ ل وا اْلم ْشرِِكنَي من سورة التوبة  5"أقتلوهم حيث وجدمتوهم" يف إشارة إىل اآلية 
َوأَقَام وا الصَّاَلَة َوآتـَو ا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله ْم  َحْيث  َوَجْدمت  وه ْم َوخ ذ وه ْم َواْحص ر وه ْم َواقْـع د وا هَل ْم ك لَّ َمْرَصٍد فَِإْن تَاب وا

 ِإنَّ اللََّه َغف وٌر َرِحيٌم﴾".
خبصوص جهل  Eric Allen Bellوردت إحصائية واحدة فقط حول الفكرة اليت أوردها أرقام واحصائيات: د. 

عامل جيهلون القراءة والكتابة ومعظمهم ال مسلمني حول ال 3من كل  2املسلمني بالقراءة والكتابة إذ يرى أن هناك 
 يعرفون ما هو اإلسالم.

حول الطروحات والرهى اليت تقدم هبا شكلت جممل احلجج واألدلة والرباهني الواردة ضمن مسارات الربهنة 
 ومجلة واالنتقادات اليت ،اإلسالم وأمريكاعلى إىل الوقوف  يهدفيف إطار املوضوع العام الذي منتجو اخلطاب 

تطوله من داخل أمريكا وخارجها واألفكار والصورة اليت حيملها عنه الفاعلني السياسيني على مستوى العامل 
يربر ذلك أن املوضوع  (%40)أعلى نسبة  تمثّلاليت  (أراء ومقوالت)فمنتجو اخلطاب قدموا عدة أدلة يف مقدمتها 

مما أسفر عن مجلة من املقوالت واآلراء اليت تفضل  ؛فيه ذو طبيعة دينية سياسية شكلت احلوارية والنقاش حيزا  كبريا  
تبيان موقف أمريكا من اإلسالم وما يتعرض له من محالت يف إطار  هبا منتجو اخلطاب لدعم أفكارهم وطروحاهتم

 .ملنع انتشاره
ية أوردها منتجو اخلطاب يف مرتبة ثان( أدلة من القرآن/آيات( )احصائيات وأرقام(، )أقوال مسؤولني)

اليت كشفت عن متظهراهتا يف لغة الدينية السياسية يربره طبيعة املوضوع ذو الصبغة  (%20)جاءت بنفس النسبة و 
دينية دين السالم، ضد حرب اإلسالم، قوانني حلد انتشار اإلسالم( كوهنا تشكل شواهد خطاب منتجيها )

  .سياسية
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جسدها قول الرئيس األمريكي ففي األوىل  ،(%20)بنفس النسبة السالفة الذكر الربهنة  اتأيت مسار تو 
ضد هي معتربا  أن احلرب اليت خيوضها  ؛األسبق باراك أوباما حيمل بني طياته رسالة سالم للمسلمني يف العامل

فالتشكيالت اخلطابية تبني عن نسق خطايب سلطوي  ؛اإلرهاب والتطرف وليس اإلسالم كديانة تنشد السالم
تتخل  من محولتها لجيسد سياسة االحتواء لصناعة صورة عن ذاتنا )األنا(  ،ابل اآلخرتتماهى فيه األنا يف مق

هتدف وتعيد نسج صورة بديلة مبا يوافق تصور اآلخر ولو ظرفيا   ،التارخيية املناقضة ملا ترسب يف الوعي اجلمعي
عن أمريكا باعتبارها لحور الشر.  الستقطاب اآلخر ومتجيد الذات الفاعلة ودورها اإلجيايب يف تغيري الصورة املنمطة

فجاء للتدليل على صحة ما قدمه منتجو اخلطاب واألفكار اليت  (حصائيات وأرقامإ)أما إيراد مسار الربهنة 
أفصحوا عنها وإن سجلت حضورها بنسبة لحدودة يف مقابل مسارات الربهنة األخرى، يف حني أن مسار الربهنة 

الهلا منتج اخلطاب تربير رهى واالستدالل عليها من خالل خلق تصور فسره حاول من خ (أدلة من القرآن/آيات)
وما يفسر ورود  وفقا  ألهدافه ضمن حدود الالمعىن إذ ال ميت للواقع بصلة ومل يعتمد مرجعية صحيحة يف تفسريه.

 به طبيعة املوضوع.صورة مقتضبة وفقا  ملا تتطلبهذه املسارات على النحو الذي جاءت به هو أنه مت االستدالل هبا 
 Exposing Radical Islam In) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1.1. 6

America)  
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األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب  (25)والشكل رقم  (17)ميثل اجلدول رقم بالنسبة لألطروحات الرئيسية:     
حبيث يتضح من  Exposing Radical Islam In America)) ديو حول اإلسالم واملسلمنياإلعالمي ملقطع الفي

 جاءت يف املرتبة األوىل حيث (أرقام اجلدول أعاله أن )أطروحة التطرف اإلسالمي وأثره على حياة غربيال
الشرق األوسط تكرار، وجاءت يف املرتبة الثانية )أطروحة لبنان قلب  (10)بواقع  (58.84)سجلت أعلى نسبة 
)أطروحة ( وتكرار، ويف املرتبة الثالثة )أطروحة برجييت غابريال واإلسالم (3)، وبـ (17.64) النابض( بنسبة

  .تكرار (2)بـ  (11.76)التهديد اإلسالمي للجامعات األمريكية( بنسبة 
ة اإلرهاب والتطرف أطروح(إسرائيل ودعمها جلنوب لبنان( و أطروحة(جاءت  بالنسبة لألطروحات الفرعية:

 تكرارات (3)ـ ، وبلكل أطروحة (17.66) يف املرتبة األوىل بنسبة اإلسالمي وتنظيم القاعدة األصول والفروع(
أطروحة (و )أطروحة املسيحيون واالنفتاح الثقايف وفضلهم على املسلمني(، ويف املرتبة الثانية جاءت لكل منهما

تكرارات، وتأيت يف املرتبة  (2)أي مبقدار  (%11.76)الغرب( بنسبة  اإلخوان املسلمون ومشروع السيطرة على
و)أطروحة األمن  أطروحة اإلرهاب والتطرف اإلسالمي من وجهة نظر غابرييل((الثالثة األطروحات التالية: 

)أطروحة برجييت و ()احنصار املسيحية يف مقابل املد اإلسالميو (القومي وثالوث اإلسالم، لبنان، إسرائيل
أطروحة التمويل السعودي للجامعات (املسلمون املتسببون يف احلرب األهلية يف لبنان(، ) (،ومعاناهتا إثر احلرب

أي ما ميثل تكرار واحد لكل ( % 5.88) بنسبةو أطروحة أثر التمويل يف كراهية أمريكا وإسرائيل(، (األمريكية(، 
 وسنستعرض بعض األطروحات على النحو اآليت: أطروحة.

برجييت غابرييل" يف سياق حديثها عن هذه  Brigitte Gabriel"فقد أشارت  :بريجيت غابرييل واإلسالم أ. 
حيث أجابت عندما سئلت عن شعورها  ؛الفكرة إىل حديثها الدائم عن اإلسالم واإلرهاب والتطرف اإلسالمي

مون ما يرفع روحي لألعلى وأنا بالكآبة من احلديث طوال الوقت عن مثل هذا املوضوع "نعم ولكن أقول أال تعل
هناك والقول أن ( ......)يف احلضيض؟ إهنا الطاقة اليت أعكسها كلما تذكرت تلك األماكن اليت أذهب إليها 

 تشاركون معي حيب وشغفي للواليات املتحدة وأمنها وإسرائيل ومحايتها".يأشخاص عظماء يف بلدي الذين 
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ترجع العديد من االجنازات اليت حققها املسلمون م على المسلمين: ب. المسيحيون واالنفتاح الثقافي وفضله
إىل مسامهة املسيحني فيها والذين كانوا منفتحني، مث لبنان الدولة ذات األغلبية املسيحية اليت فتحت أيديها 

ون أساسا  للمسلمني الذين درسوا يف جامعاهتا وعملوا يف مؤسساهتا االقتصادية ورمبا بعض هؤالء املسلمني سيكون
 ملأساهتا اليت ترويها الحقا .

ذكرت منتجة اخلطاب هذه األطروحة يف معرض حديثها ج. انحسار المسيحية في مقابل المد اإلسالمي: 
لتشهد يف سبعينيات ومثانينيات القرن  ،عن الدولة اللبنانية اليت كانت تضم أغلبية مسيحية تنشد األمن واالستقرار

ملسيحني حيث أصبحوا أقلية مسيحية وأصبح املسلمون هم األغلبية ومع تزايد عددهم املاضي تقلصا  يف عدد ا
 أصبحت الدولة أقل تسالحا .

أكدت على هذه األطروحة عندما اندلعت احلرب ومت تفجري بيتها من قبل بريجيت ومعاناتها إثر الحرب: د. 
أهنا مسيحية وتربز جممل  ة ذنبها الوحيدومكوثها يف املستشفى ملدة شهرين ونصف جرحي ،املسلمني املتطرفني

 داث اليت غريت جمرى حياهتا.حاأل
أشارت إىل هذه األطروحة مرجعة جذور  ه. اإلرهاب والتطرف اإلسالمي وتنظيم القاعدة األصول والفروع:

ها العديد من التطرف اإلسالمي إىل مجاعة اإلخوان املسلمني أقدم منظمة إسالمية إرهابية يف العامل اليت انبثقت عن
 املنظمات إلعادة إحياء تطرف القرن السابع وإعادة تأسيس اإلمرباطورية واخلالفة اإلسالمية.

ويف نطاق اإلشارة إىل املوضوع الذي طرقته برجييت غابرييل وبعض األفكار اليت تضمنها مقطع الفيديو ويف 
حيث مت بث  https://ripostelaique.comيف موقع   Martin Moisanتعليق حول املوضوع الذي طرقته يقول: 

 ا  كبري ا   ئية ومتحدثة بارزة، خترب مجهور برجييت غابرييل هي حقا إمرأة استثنامشاهدة "  7423مقطع الفيديو وسجل
علها حتلم به(، وتتحمس لتجربتها يف لبنان، البلد املسيحي الذي ولدت وترعرعت فيه تتحدث عن )األمر الذي جي

 أهله وتسالحهم، وانفتاحهم على اآلخرين، واجملتمع املتعدد الثقافات املوجود هناك حىت يقرر املسلمون األقلية
يف تطويق اجليب املسيحي، أهنم جيب أن لكنهم يعتربون أنفسهم أقوياء مبا يكفي ملضاعفة العدوان واملضي قدما  

"تشرح برجييت خيانة املسيحيني اليساريني املتطرفني  يقتلوا مجيع الكفار، وحيولوا هذه املنطقة إىل أرض اإلسالم".
وترى أنه بدون إسرائيل اليت قدمت مساعداهتا، ودربت املقاتلني  ،الذين عوملوا أيض ا ككفار وأغبياء نافعني

 نوا قد تعرضوا لإلبادة، إنه يدل على حتالف الفلسطينيني مع املعتدين املسلمني إلبادة املسيحينياملسيحيني لكا
 1وترحب بدخول إسرائيل إىل بريوت، وهزمية زمرة عرفات."

                                                 
1
 -Martin Moisan: Atravers son expérience libanaise, Brigitte Gabriel explique ce qui attend les 

Français  , https://ripostelaique.com/a-travers-son-experience-libanaise-brigittegabriel-explique-ce-qui-attend-les-

francais.html, Publié le 23 décembre 2017, , (2019-07- 14)   .(20 :24)  
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)التطرف اإلسالمي وأثره على حياة من خالل ما مت استعراضه من أطروحات شكلت األطروحة الرئيسة 
لحور  (58.84)جاءت يف املرتبة األوىل حيث سجلت أعلى نسبة واليت ن جزئيات وما اشتملت عليه م (غربيال

أساسي للخطابات املنتجة حول اإلسالم، التطرف، اإلرهاب؛ ومعاناة منتجة اخلطاب؛ ذلك أن املسلمني 
حة من جهة، وما تقدمت به يف هذه األطرو  يشكلون قوى فاعلة يف خطاهبا، خمياهلا الفكري، وعلى أرض الواقع

من جهة أخرى كوهنا انعكاس للموضوع العام اإلسالم الراديكايل، املتطرف حيث تكشفت صورة سلبية مرتسمة 
كانت شاهدة على تفاصيل حرب دارت رحاها بني و  ،يف خمياهلا نتاج األحداث والوقائع اليت عايشتها عن قرب
ومكوثها يف املستشفى ألشهر  مني املتطرفنيمن قبل املسل فلسطني، لبنان وإسرائيل ومت على إثرها تفجري منزهلا

وقد أرجعت جذور التطرف واإلرهاب الذي يشهده العامل إىل مجاعة اإلخوان املسلمني معتربة  إياها منظمة 
املتمظهرة يف )التطرف التشكيالت اخلطابية واللغوية و مجلة االنتاجات مجلة هذه األحداث كشفت عنها  ،إرهابية

إن ما  اللغوي. خمزوهنا املعجميضمن  (المي، التهديد اإلسإلسالمي، اإلسالم الراديكايلاإلرهاب ااإلسالمي، 
)أطروحة لبنان قلب  متثالت األطروحة الرئيسة الثانيةمتت اإلشارة إليه ضمن األطروحة الرئيسة األوىل ال خيرج عن 

وما يدور يف فلكها  ؛-وىلأي أقل من األطروحة األ-، (17.64) بنسبةاليت جاءت الشرق األوسط النابض( 
 من االنفتاح املسيحي على اإلسالم وفضل املسيحيني على املسلمني، واحنسار املسيحية يف مقابل متدد اإلسالم

يف كان  ن أمل جسدي وفكري إثر احلربما عانته مكون وهذه األطروحة وثيقة الصلة باألطروحة الرئيسة األوىل  
وإذ ، ، وكان املسلمون جزء  من معاناهتاتقال إىل الواليات املتحدة األمريكيةبلدها األصل لبنان قبل االنأحضان 

وتقف على حقيقة ال لبس عليها هتم بالرجوع إىل ذاكرهتا إىل سنني األمن واالستقرار اليت عاشتها يف لبنان، كما 
   سيحي اإلسالمي يف لبنان.يف التوازن امللق فارق مما خياملسيحيون أصبحوا قلة نتاج التزايد املستمر للمسلمني 

 ( Exposing Radical Islam In America) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 6
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 Exposing Radical Islam In) القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي (26)والشكل رقم  (18)ميثل اجلدول رقم 

America  )نسبة ني األرقام أن هناك قوتني فاعلتني )شخصية سياسية( سجلت حول اإلسالم واملسلمني حيث تب
 تكرار. (1)أي بـ  (%50) اليت جاءت هي األخرى بنسبة )مؤسسات(و تكرار، (1)أي ما ميثل  (50%)

تتعدد القوى الفاعلة يف صنع اخلطاب اإلعالمي، ويف هذا املقطع الذي بني أيدينا نسجل قوتني فاعلتني، متثلت 
 ACT for Americaالقوة الفاعلة الثانية يف منظمة " برجييت غابرييل"، بينما متثلت Brigitte Gabriel"األوىل يف 

ن أو التطرف اعملوا من أجل أمريكا" "وقد حاولت غابريال من خالل خطاهبا سرد التجربة اليت عايشتها يف لبنا
 اجلديد. إىل غاية ارحتاهلا ألمريكا واختاذها موطنها اإلسالمي كما تسميه 

 2007، وهي جمموعة تأسست عام  "ACT for America"وبرجييت غابرييل هي مؤسسة ورئيسة حركة
"إلجياد وسيلة جلميع املواطنني األمريكيني لتوفري صوت مجاعي للقيم الدميقراطية للحضارة الغربية وضد هتديد 

ذير من "تسلل" اإلخوان املسلمني إىل إىل حظر الشريعة اإلسالمية والتح ACT وقد دعت، "اإلسالم املتطرف
يف عام ، يف أمريكا اليت تتمتع بنفوذ متزايد املؤسسات األمريكية، وقد مت وصف غابرييل بأهنا "الزعيم األكثر نفوذا  

يف صحيفة "نيويورك تاميز"، ذكرت الصحفية الدينية "لوري غودشتاين" أن غابرييل "تصر على أهنا ال تفرد  2011
ومع ذلك ترتك  ،وليس الغالبية العظمى من املسلمني أو عقيدهتم "املتطرفني "املسلمني" تطرف" أوم امل"اإلسال إال

غابرييل يف خطبها وكتاباهتا االنطباع املعاكس. "يف كتابات جيب إيقافها" جيب أن ندرك أن املدخل وراء 
الحظ جودشتاين أن غابرييل  ،راديكايلإنه ليس إسالم  ،اهلجمات اإلرهابية هو أنقى أشكال ما خلقه النيب لحمد

على التدمري والسيطرة حبيث ال ميكن التعرف عليها بالنسبة ألولئك  ا  قدمت صورة عن اإلسالم مصممة متام"
على أهنا جمموعة كراهية منظمة "اعملوا من أجل أمريكا" مت وصف وقد  1".الذين يدرسون أو ميارسون الدين
ظريات املؤامرة املعادية للمسلمني، وتشويه مسعة املسلمني األمريكيني وتعمد دمج معادية للمسلمني ألهنا تدفع ن
فعلى سبيل املثال قالت غابرييل أن املسلمني "ال ميكن أن يكونوا مواطنني خملصني  اإلسالم الراديكايل واإلسالمي،

ق أمريكا على مجيع وأضافت "لقد مت اخرتا ،2011للواليات املتحدة" يف ظهور على شبكة سي إن إن عام 
لقد تسللوا إلينا يف وكالة املخابرات املركزية، يف مكتب نا، املستويات من قبل املتطرفني الذين يرغبون يف إيذاء

التحقيقات الفيدرايل، يف البنتاغون، يف وزارة اخلارجية. يتم تطرفهم يف املساجد املتطرفة، يف مدننا وجمتمعاتنا داخل 
 2.الواليات املتحدة

)شخصية  يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو ضمن موضوع اإلسالم الراديكايل قوتان فاعلتنيز ترب 
ولكون كلتا القوتان  ،لطبيعة املوضوع الديين السياسي البحت (%50) اليت جاءت بنسبة )مؤسسات(، سياسية(

لفة لعدة كتب حول اإلسالم وقد متثلت الشخصية السياسية يف برجييت غابريال سياسية ومؤ  ،وجهان لعملة واحدة
                                                 

1-Bridge Initiative Team  : Factsheet: Brigitte Gabriel ,https://bridge.georgetown.edu/research/factsheet-brigitte-

gabriel-2/ ,  Published on 4 December 2018. (54 :21(, )2019-07-14) . 

 
2
 -ACT for America  , op. cit.                                                                                                      
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وقد لعبت دورا  فاعال  يف اخلطاب اإلعالمي منذ بدايته إىل هنايته إذ شكلت مدار   ،السياسي واإلرهاب والتطرف
حتمل و تناضل ضد اإلسالم املتطرف كما تدعي يف كتاباهتا  ،كل األفكار والرهى واملواقف اليت طرحتها ضمنه

سالمي واإلسالميني املتطرفني إذ ترجع جذوره إىل مجاعة اإلخوان املسلمني سلبية عن التهديد اإلخلفية فكرية 
عن اإلسالم  استقرت يف الوعي اجلمعي ويف وعيها ترسباتاإلرهابية على حد وصفها، وهي هبذا تنطلق من 

 واملنظمات اإلسالمية وبالتايل ظهر ما طرحته من تصورات وأبرزته تشكيالت اخلطاب اليت انزاحت إىل وصف
 اإلسالم بأوصاف خترج عن دائرة املألوف. 

جل أمريكا أسستها برجييت غابريال هتدف إىل أيف منظمة اعملوا من  متمثلة   )مؤسسات(القوة الفاعلة ربز ت
 وجماهبة هتديد التطرف اإلسالمي وحظر تسلل اإلخوان إىل املؤسسات األمريكية ،قيم الغربيةتوفري صوت مجاعي لل
اليت هتدد  املنظمات اإلرهابيةمما يوقف اخلطاب على تتبع جذور وأصول أهداف منظمتها أهداف غابريال من 
  جلميلها الذي قوبلت به إثر معاناهتا احلرب.  ا  وتبدو من خالل خطاباهتا حليفة إلسرائيل ردأمريكا وإسرائيل، 

كوهنما األصل وما يتفرع عنه نفسها  وعليه فإن التفسري الذي ميكن إدراجه حول القوتني الفاعلتني وتبؤمها املرتبة 
إذ أمكن الوقوف  ؛يا  اسيسو دينيا  ظهرات وتشكيالت خطابية أطرت املوضوع من متاخلطاب  ةمنتجوهو ما أفرزته 

للبحث والوقوف على اإلسالم  ؛ فالسعيضمنتها املوضوععلى ذلك من خالل مجلة االنتاجات اخلطابية اليت 
ض أتباعه متطرفني وأفردهتم بالرفض واملمانعة وإن مل تقدم حكم مطلق على املتطرف كما تدعيه والذي عدت بع

 .يف تناوهلا يف أكثر من موضع هلو مدعاة للتأمل وإعادة النظر يف كنه هذه اخلطابات ومراميهاذلك 
( Exposing Radical Islam In America)مسارات البرهنة في مقطع الفيديو  .3. 1. 6
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جاء يف  (أن مسار الربهنة )أراء ومقوالت (27)والشكل رقم  (19)ائية يف اجلدول رقم أظهرت النتائج اإلحص
( إذ شكل نسبة احصائيات وأرقامتكرارات، يليه ) (6)أي مبقدار  (%42.86)املرتبة األوىل حيث مّثل نسبة 

(، و)وثائق(، و)كتب( نيةمواقف إنساتكرارات، يأيت يف املرتبة الثالثة واألخرية مسار الربهنة ) (4)بـ  (28.58%)
 تكرار لكل واحد منها. (1)بواقع  (%7.14)و)أدلة وآيات من القرآن( بنسبة 

 Exposing)وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو 

Radical Islam In America) 
وضوع اإلسالم الراديكايل نعرض بعضها يف اآليت: فيما مت استعراض عدة مقوالت حول مآراء ومقوالت:  أ.

أكدت على أهنا  املسيحيون واالنفتاح الثقايف وفضلهم على املسلمني(خي  األفكار اليت قدمتها حول )أطروحة 
  "ولدت يف لبنان وتربت يف لبنان الدولة اليت لديها أغلبية مسيحية، لقد كنا متفتحني، عادلني، متسالحني

ألننا أردنا مشاركة استيعاب الثقافة الغربية اليت خلقناها ا نرحب بأي أحد يأيت إىل دولتنا لثقافات، كنمتعددي او 
وتسرتسل فتقول "كان املسلمون يرسلون أوالدهم للدراسة يف جامعاتنا ألننا بنينا أفضل  ،يف قلب العامل العريب"

نا ألننا بنينا أحسن اقتصاد يف الشرق األوسط بالرغم اجلامعات يف العامل العريب، لقد خترجوا وعملوا ضمن اقتصاد
، ونستدل من عدم امتالكنا للبرتول، أصبحت بريوت باريس الشرق األوسط، العاصمة املصرفية للشرق األوسط"

مبقولة أوردهتا يف ثنايا تقدميها لذلك "لألسف كل هذا احنصار املسيحية يف مقابل املد اإلسالمي( على )أطروحة 
تغري على مر السنني، صحيح أننا حصلنا على استقاللنا يف مطلع األربعينيات، لكن يف الستينيات بدأ بال

والسبعينيات أصبح املسيحيون هم األقلية وأصبح املسلمون األغلبية يف لبنان ومع منو عدد السكان املسلمني 
  أصبحت الدولة أقل تسالحا ".

)أطروحة برجييت ومعاناهتا إثر احلرب( تلخ  من من ضمن األطروحات اليت وردت بشأهنا مقوالت 
 1975عام  حصل يل يف 11/9خالهلا معاناة املسيحيني وكيف كانت إسرائيل سندا  هلم تقول "ما حصل يف 

عندما فجر املسلمون املتطرفون منزيل وتركوين حتت الركام وهم يصرخون اهلل أكرب، كانت جرمييت الوحيدة هي أنين 
دينة مسيحية، انتهى يب املطاف يف املستشفى ملدة شهرين ونصف، وبينما أنا ملقاة يف سرير مسيحية أعيش يف م

املستشفى بني احلياة واملوت كنت أسأل والدي ملاذا فعلوا بنا كل هذا؟ ملاذا هامجونا؟ وكان أيب يقول يل: ألننا 
 مسيحيون يعتربنا املسلمون كافرين وعليهم قتلنا".

إذ تشيد فيها بالكيان الصهيوين أميا إشادة يأيت هذا يف سياق  )دعمها جلنوب لبنانأطروحة إسرائيل و أما )
 احلرب اليت عايشتها "لقد علمنا أن أيامنا لحدودة، علمنا أن املسلمني أمامنا لقتلنا، لكن يف ظهرنا كانت إسرائيل

ة لبنان )ألنه مل تكن هناك مالقاة كانوا اليهود وعلمنا أن كالمها عدو لنا ألنه يف ذلك الوقت كانت إسرائيل عدو 
لو طلبنا يد العون من اليهود لن يقتلونا ألننا منتلك الكثري من القيم املشرتكة أكثر من  ،دبلوماسية يف السبعينيات(

اليت هي مع املسلمني، فذهب بعض األشخاص من قرييت إىل إسرائيل وطلبوا املساعدة فبدأ اإلسرائيليون بالقدوم 
يل لحضرين معهم املؤنة، الدعم والطعام للجنود، وقامت بأخذ املسيحيني اللبنانيني القادرين على يف منتصف الل
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أن كل شهاداتنا لن تنفعنا يف مواجهة  سنة إىل إسرائيل ودربتهم على القتال، لقد علمنا مؤخرا   40و 15القتال بني 
 إسرائيل عندما مل يهتم بنا أحد". عدو مصر على قتلنا باسم اهلل، وهكذا عشنا لثالث سنوات بدعم من 

وللتأكيد على )أطروحة اإلرهاب والتطرف اإلسالمي وتنظيم القاعدة األصول والفروع( تشري برجييت إليها 
إذ ترجع بداياته إىل مجاعة اإلخوان  ؛لحاولة الوقوف على أصل التطرف اإلسالمي الذي يعيشه العامل اليوم

رف تقول "احلقيقة املؤملة هي أنه عندما أراق املسلمون دماء اليهود يف القدس املسلمني معتربة  إياها أصل التط
حىت تساءل العامل ملاذا يكرهوننا ماذا فعلنا للعامل اإلسالمي؟  9/11ودماء املسيح يف بريوت مل يهتم أحد إىل غاية 

هذا التطرف، من أين يأيت هذا ما الذي يقود  واإلجابة بسيطة جدا  هم يكرهوننا ألننا كفار صرحاء وبسطاء، إذا  
احلقد؟ عندما نستمع إىل تنظيم القاعدة جندهم يقولون نكرههم ألن أمريكا تدعم إسرائيل، بسبب سياستكم 
اخلارجية، وعندما نبحث عميقا  جند أن كل هذا سببه اإلخوان املسلمني وهي أقدم منظمة إسالمية إرهابية يف 

مل توجد إسرائيل أصال  فاهلدف  1928فرع منها القاعدة ومحاس، يف  70يف مصر لديها  1928العامل تأسست يف 
كان غري ذلك اجلواب هو أهنم أطلقوا حركة اإلسالم املتطرف إلعادة إحياء تطرف القرن السابع وإعادة تأسيس 

 اإلمرباطورية واخلالفة اإلسالمية".
روحة اإلخوان املسلمون ومشروع وضمن املشروع اإلخواين اهلادف إىل السيطرة على الغرب تأيت )أط

السيطرة على الغرب(، ولتستدل برجييت غابرييل على هذه األطروحة تشري إىل اآليت "يف هذا املشروع يقومون 
م مع ببحث كل الوسائل والطرق اليت تساعدهم على السيطرة والتغلغل يف الغرب، كيف ميكنهم دمج مجعياهت

ميكنهم إدخال عناصر مسلمة يف كل األحزاب منها احلزب الدميقراطي هداف، وكيف مجعيات غربية هلا نفس األ
وعندما  1982واحلزب الشعيب مما يؤثر على رأي احلزب يف حد ذاته، لقد بدأوا يف تطبيق خمططهم يف أوربا يف 

 تنظر إىل أوربا اليوم هي ليست نفسها فقد أصبحت أوربا العربية".
"سأحتدث اآلن عن اجلامعات وكيفية  تقول امعات األمريكية()أطروحة التهديد اإلسالمي للجعن أما 

لحاولة تدمري جامعاتنا بشكل منظم أنا أمسي جامعاتنا "باألراضي احملتلة"؛ ألنه إذا كان لديك ولد يف احلرم 
ستعلم ملاذا نعتها باألراضي احملتلة لقد خسرنا جامعاتنا، إهنم يقومون  Ivy League اجلامعي خاصة يف جامعة

بدأ السعوديون بسبب ثروة البرتول بضخ املاليني من الطالب إىل  ،غسل أدمغة أوالدنا إذن كيف؟ وملاذا؟ب
جامعاتنا وأسسوا فيها كلية دراسات الشرق األوسط وكلية العلوم السياسية ووضعوا العديد من األساتذة اجلامعيني 

 لبتنا".من أجل غسل أدمغة ط العرب املعادين إلسرائيل وأمريكا أساسا  
مت االستدالل بوثيقة واحدة تضمنت خمطط مشروع اإلخوان املسلمني الذي أرادو تنفيذه يف الواليات  وثائق:ب. 

وقد مت تقدميه كدليل حملاولة تأسيس األرض  1991املتحدة األمريكية، تقول برجييت "لقد كتبوا خمطط الوم أ يف 
لحاولة إرهابية يف تاريخ الوم أ، أهم شيء يف هذا املخطط هو  واليت تعد أكرب  2007املقدسة يف داالس تكسان يف 

كيف تدمر أمريكا من الداخل وكيف يبىن هيكل معلومايت يف الوم أ، وأهم صفحة يف الوثيقة هي الصفحة 
 جبهة إسالمية ومنظمات متطرفة تعمل يف الو م أ". 29األخرية ألهنا حتصي 
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لة من األرقام لالستدالل على خمتلف أفكارها اليت قدمتها أول ذكرت منتجة اخلطاب مجحصائيات وأرقام: إج. 
لحكمة يف بريطانيا تعمل وفق الشريعة اإلسالمية تؤدي وظائفها مثل أي لحكمة بريطانية يف سياق  85رقم هو 

 728احلديث عن تغلغل اإلخوان املسلمون يف الغرب، إىل جانب أرقام أخرى قدمتها منها أن هناك أكثر من 
 30أو  20على اعتبار أن أوربا تغريت على امتداد  ،ة إسالمية ختشى الشرطة الدخول إليها وحدها يف فرنسامنطق

سنة مضت يف إشارة إىل تغلغل املسلمني يف الدول الغربية، يف حني أن أهم األرقام اليت أوردهتا املنظمات ضمن 
اجملتمع اإلسالمي لشمال   (ISNA. Islamic Society of North American:منظمة إسالمية متطرفة أوهلا 29
، ومعظم املنتمني إليه هم مستشارين للرئيس األمريكي أوباما حول السياسة اخلارجية مع الشرق األوسط. (أمريكا

، وهي تسيطر اليوم على )، منظمة الطالب املسلم (MSA. The Muslim Student Associationاملنظمة الثانية:
أراد أي طالب مؤيد ألمريكا وإسرائيل تقدمي خطاب فإنه حيتاج إىل حراس كحراس ذا أنه إ احلرم اجلامعي لدرجة

االحتاد اإلسالمي ألمريكا North American Islamic Trust)  . NAITالرئيس، املنظمة الثامنة يف القائمة:
 The Muslim) :شرونذه املنظمة على معظم املساجد يف أمريكا. واملنظمة الثانية والع، تسيطر ه)الشمالية

Association for Palastine) واليت حتولت فيما بعد إىل Council of American) CAIR  &Islamic 

Relations، .)جملس العالقات األمريكية واإلسالمية 
ويف إطار االستدالل على )أطروحة التمويل السعودي للجامعات األمريكية( تورد األرقام التالية: تربع ملك 

ماليني مت التربع هبا  Arkansas، 5مليون دوالر إلنشاء كلية دراسات الشرق األوسط جبامعة  2 ودية بـ:السع
مليون  5مليون جلامعة كورنال،  11مليون جلامعة جورجيت،  22.8مليون جلامعة هارفارد،  22.5لنفس الكلية، 

 Prinstone. مليون جلامعة  Texas ANM ،1مليون جلامعة  MIT ،1.5جلامعة 

ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن ) تستدل بسورة الفاحتة تقول إهنا الفاحتة اليت تتلى يف بداية كل صالةأدلة من القرآن:  د.
ينِ  اْهِدنَا الصِّرَاَط  ِإيَّاَك نـَْعب د  َوِإيَّاَك َنْسَتِعني * *الرَِّحيِم*احلَْْمد  لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي* الرَّمْحَِن الرَِّحيِم* َماِلِك يـَْوِم الدِّ

)اليهود الذين  َعَلْيِهمْ  الذين قبلوا اإلسالم( َغرْيِ اْلَمْغض وبِ  ون)املسلماْلم ْسَتِقيَم* ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم 
آن من رفضوا لحمد( َواَل الضَّالِّنَي )املسيح((، يف سياق اإلشارة إىل تعليم القرآن والشريعة اإلسالمية وحفظ القر 

ىل تالميذ املتوسط يف الصف إوانتقل األمر  ،خالل التمويل الذي تقدمه السعودية للطلبة يف اجلامعات األمريكية
السادس والسابع باعتبارهم صغار سريعي التأثر حيث مت إدراج دراسة اإلسالم كجزء من العلوم االجتماعية؛ أين 

قاط رئيسة ومن ن 5وشرحت األمر يف كتاهبا الذي ضمنته  ،جيب على التالميذ دراسة اإلسالم لثالثة أسابيع
لتتساءل بعد حني ميكنكم اآلن ختيل أوالدكم يدرسون درس الديانة املسيحية يف املدارس ضمنها هذه النقطة 

إخل، كيف ستتوقعون رد الفعل؟ هل تعلمون كيف جنحوا يف فعل هذا؟ ذلك ألن معظم اآلباء ال ( ...)العامة 
اءهم لريوا ماذا يدرسون، وهكذا فهي تشري يف معناه العام إىل وجوب التمسك باملسيحية وتدريسها جيلسون مع أبن

 وضرورة االنتباه ملا يقدم يف اجلامعات وخاصة املدارس من منتسيب الدين اإلسالمي وممويليه.
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املسلمني على حد  االحرتام الذي تبديه منتجة اخلطاب اجتاه يتمثل املوقف اإلنساين يفمواقف إنسانية: ه. 
تعبريها "وكيف ميكننا فعل ذلك بطريقة لحرتمة دميقراطية ولحبة إلخواننا وجرياننا املسلمني ميكننا الدعاء هلم 

 واحرتامهم". 
والذي شرحت فيه يف سياق احلديث عن  "They Must be Stapped"أشارت إىل كتاهبا املعنون بـ كتاب: و.  

 مريكية وبعض الصفوف يف املتوسط كيف يتغلغل اإلسالم إىل اجملتمع، تقولتدريس اإلسالم يف اجلامعات األ
"وهذا بالضبط ما يفعله املسلمون يف الواليات املتحدة األمريكية، ها هو الكتاب بني يدي"، وتورد عدة نقاط 

تاع حاولوا منها: أنت وزمالهك ستصبحون مسلمون، اللباس: مثل املسلمني ولحاولة زيادة مستوى التعلم واالستم
احلصول على أفضل العالمات، هنا لدينا األمساء اإلسالمية اليت جيب على التالميذ اختيار إحداها، بعض متارين 

لكم ألن هذه أهم  القسم حكمة: اجلهاد هو صراع املسلمني ضد القمع، الغزو والظلم هذا قد يكون مألوف
 نقاط القاعدة. 

ن مسارات الربهنة لدعم وتأكيد ما تقدمت به منتجة اخلطاب ضمن هذا املوضوع مت استعراض العديد م
الذي  ()أراء ومقوالتحول اإلسالم الراديكايل، اإلرهاب والتطرف وأول مسار برهنة ميكن تقدميه يف هذا اإلطار 

ذلك أن اخلطاب املنتج ضمن حول املوضوع يف مقطع الفيديو  (%42.86)جاء يف املرتبة األوىل حيث مّثل نسبة 
خ  واحد لذلك مت استعراض العديد من اآلراء واملقوالت على امتداد عمر املقطع، وقد مت طرح العديد من لش

األفكار والرهى واالستدالل عليها ومن ذلك معاناة منتجة اخلطاب إثر احلرب العربية اإلسرائيلية، معاناهتا من 
ع العام اإلسالم الراديكايل، وما يفسر ورود مسار ، وتأيت جممل اآلراء واألقوال يف سياق املوضو التطرف اإلسالمي

مسار  مجلة املسارات األخرى إىل أن مقطع الفيديو من بدايته إىل هنايته تقريبا  اعتمد الربهنة هبذه النسبة وتصدره
 سردي ملنتجة اخلطاب باستعراض جوانب عديدة من حياهتا ونضاهلا ضد ما أستمه اإلسالم الراديكايل واملتطرف.  

مت خالله تقدمي مجلة من  (%28.58)نسبة ب( احصائيات وأرقام)ويف السياق ذاته يأيت مسار الربهنة 
من خالل  يضا  التهديد السعودي للجامعات األمريكيةأو  ،االحصائيات اليت تؤكد تغلغل املسلمني يف الغرب
هبذه تدليل على صحة معلوماهتا طاب إىل الاخل هو سعي منتجةالدعم املادي وما يفسر االستدالل هبذا املسار 

 . لومات واألفكار املطروحة من قبلهايف املعو اإلحصائيات واألرقام والزيادة يف دقة املعطيات املقدمة 
هذه  (%7.14)(، و)وثائق(، و)كتب(، و)أدلة وآيات من القرآن( بنسبة مواقف إنسانيةمسار الربهنة )

هلا دور واضح يف دعم الطروحات املقدمة بشأن املوضوع املسارات وإن سجلت نسبة حضور ضعيفة إال أن 
كدليل على ما أفرزه التمويل السعودي   )أدلة وآيات من القرآن( ، وورد مسار الربهنةاملطروح ضمن مقطع الفيديو

فمجمل ما مت للجامعات األمريكية باملفهوم العام تعليم الشريعة وإدخال اإلسالم يف املقررات الدراسية، 
 تفكار والرهى اليت تقدماد به من آيات القرآن الكرمي من وجهة نظر الباحثة يأيت ليدعم ويؤكد صحة األاالستشه
تتضمن خمطط  )وثائق( اخللفية واملرجعية الدينية هلا،اخلطاب وجعلها أكثر قبوال  لدى املتلقي، كما يربز  هبا منتجة

املتحدة األمريكية باعتبارهم منتمون ملنظمة إرهابية وهذا  مشروع اإلخوان املسلمني الذي أرادوا تنفيذه يف الواليات
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لتأكيد حجية ما مت طرحه وإلقناع و النوع من مسارات الربهنة يأيت لدعم صحة ما تفضلت به بشأن اإلخوان 
املتلقي جبدوى ذلك إنطالقا  من حقائق مثبتة واضحة للعيان ما يزيد من حجية ومصداقية ومنطقية األطروحات 

 اخلطاب بناء  على هذا. ةها منتجتر والرهى اليت قدمواألفكا
أما مسار الربهنة )كتاب( والذي استعرضت من خالله كتاهبا املتضمن تدريس اإلسالم يف اجلامعات 

 تقدمت به ضمن طروحاهتا.يأيت كشاهد على ما ، األمريكية وما اجنر عنه من تبعات
   )Does Islam Deserve Intolerance(  ي لمقطع الفيديواألطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالم .1.1. 7

 
األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب  أعاله (28)ل رقم شكالو  (20)ثل اجلدول رقم ميبالنسبة لألطروحات الرئيسية: 

 حيث تكشف األرقام حول اإلسالم واملسلمني )Does Islam Deserve Intolerance(اإلعالمي ملقطع الفيديو 
، وتليها أطروحة تكرار (7)ـبـ  (اإلسالم والوجه املظلمطروحة وهي األعلى كانت )أل (%70)أن نسبة أعاله 
  .تكرار (3)ـوما مياثل  (%30)( بنسبة الدعوة ملقاطعة اإلسالم وأتباعه)

 ليس اإلسالم أطروحة) سجلت أعلى نسبة األطروحات األربع على التوايل وبالنسبة لألطروحات الفرعية:
ملعلومات( و)ضرورة نبذ اإلسالم والالتسامح ااإلسالم عدوه (، )أطروحة عدائية اإلسالم للحرية) ،لإلله( توحيد

أطروحة الصفات (تكرار لكل واحدة منها، تليها  (2)ـ، وبـ (20) يف املرتبة األوىل بنسبة معه( حيث جاءت
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 بواقع تكرار واحد لكل واحدة منهما (%10)بنسبة )اإلسالم والتحريض على الكراهية(،  السيئة لإلسالم(،
  :وسنستعرض بعض األطروحات الواردة

أشار منتج اخلطاب إىل هذه األطروحة معتربا  أن اإلسالم حيمل من الصفات  الصفات السيئة لإلسالم:أ. 
ا  من ومشري  ،(Infidel Manifesto)السلبية والسيئة الكثري وهو يوجه خطابه عرب مقطع الفيديو معنونا  إياه بـ 

خالل هذه األطروحات إىل مجلة من املواصفات اليت تقدم اإلسالم بطريقة ال حضارية  جتعل من عدم التسامح 
   قصوى يسعى إىل حتقيقها منتج اخلطاب. معه غاية

خاصة حرية التعبري اليت لطاملا تغىن هبا الغرب وهبا انتفى صفة احلرية والتحرر عن  عدائية اإلسالم للحرية:ب. 
سالم معتربا  إياه ضد احلريات إنطالقا من حرية التعبري مرورا  حبرية اإلنسان وحقوقه، ووصوال  إىل احلرية التامة يف اإل

 .أعلى مستوياهتا وهو ما جتسد يف هذا اخلطاب "اإلسالم هو العدو حلرية التعبري، حلقوق اإلنسان وللحرية "
املعلومات خري سبيل انتشار أطروحته حيث عد  n BellEric Alle: هكذا بدأ اإلسالم عدوه المعلوماتج. 

 ملوت اإلسالم باعتبارنا نعيش عصر املعلومات ونشر املعلومات حول هذا الدين السيء كفيل مبوته واندثاره.
ضرورة نبذ اإلسالم  أشار منتج اخلطاب حول هذه األطروحة إىلضرورة نبذ اإلسالم والالتسامح معه: د. 

ال ميكن يل لذلك هو وجوب عدم التسامح معه والتعصب له مشريا  إىل أن اإلسالم واملستقبل ومواجهته وأن السب
 أن يتعايشا معا . 
لحور اخلطابات املنتجة  (%70)اليت جاءت بنسبة  (اإلسالم والوجه املظلم)الرئيسة  ألطروحةشكلت ا

ل مجلة األطروحات الفرعية حيث قدمت تصورات سلبية من خال ؛اإلسالم وتعكس عنوان مقطع الفيديوحول 
من عدائية للحرية وحلقوق اإلنسان وبالتايل ما أسفرت عنه هذه األطروحات املتناولة للصفات السلبية لإلسالم 

 يعكس بصورة واضحة مجلة التصورات املقدمة من منتجي اخلطاب حول اإلسالم برمته.
وما تتضمنه من أطروحات  (%30)بنسبة اءت اليت ج( الدعوة ملقاطعة اإلسالم وأتباعه)وال خترج أطروحة 

مبا حتويه من أفكار ومواقف يدخل األطروحتني يف  ،طروحة الرئيسة األوىلفرعية عن إطار عن السياق العام لأل
وتناغم على مستوى التشكيالت اليت قدم هبا منتجو اخلطاب تصوراهتم، تناغم على مستوى اإليديولوجية الفكرية 

هي نتيجة حتمية للوجه ة اإلسالم ونبذه والالتسامح معه إذ أن التحريض على كراهيت اللغوية اخلطابية والتمظهرا
لحورا  موضوع اإلسالم وما ينضوي وعموما  فقد شكل املظلم لإلسالم كما أبانت عنه األطروحة الرئيسية األوىل، 

 .للخطاب املنتج ضمن مقطع الفيديو
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  )Does Islam Deserve Intolerance( اإلعالمي لمقطع الفيديو القوى الفاعلة في الخطاب .2. 1. 7

 
القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني  (29)والشكل رقم  (21)ميثل اجلدول رقم 

منتجو تكرار، و)( 3)أي ما ميثل  (%75)بنسبة حيث تبني األرقام أن )أفراد( احتلت املرتبة األوىل حيث جاءت 
  .تكرار (1)ومتثل  (%25)( بنسبة و وأفالمفيدي
من القوى الفاعلة كما متت اإلشارة إليه سلفا  تتمثل إحدامها يف  انيف هذا املقطع من الفيديو يظهر نوعأفراد: أ. 
"أنا هنا للتظاهر ضد تزايد  بقوله أحدهمحضورهم يف شكل متظاهرين ضد اإلسالم حيث يصرح  لواسج أفراد

خر "إهنم املسلمون الذين يسببون املشاكل". ويبدو آردف يف اململكة املتحدة وأوروبا" وي  التطرف اإلسالمي 
 دورهم واضح يف ذلك الرفض للوجود اإلسالمي خاصة املتطرف منه على األراضي األوروبية.

 )Does Islam Deserve Intolerance( منتج مقطع الفيديو Eric Allen Bell يعد منتجو فيديو وأفالم:ب. 

لإلسالم بشكل كبري يوجه خطابه للمروجني لإلسالم ومن خالل  ومن خالله يبدو مناهضا   ،خمرج أفالم وثائقية
ذلك يتساءل هل اإلسالم يستحق التسامح بعد أن يستعرض كل الصفات املشينة اليت ألصقها عنوة  به، وبعد أن 

عصب والتطرف إذ يشحن خطابه باملؤثرات قام حبشد العديد من الصور اليت تظهر املسلمني أهل للفوضى والت
الصوتية والبصرية وزوايا التصوير والتأطري لتكون رسالته أكثر تأثري يف املتلقي وليربز اإلسالم كونه دين عنف 

 وتطرف وال حيمل من القيم احلضارية شيء.
بنسبة جاءت و  ىل)أفراد( احتلت املرتبة األو القوة الفاعلة أبان اخلطاب اإلعالمي يف هذا املقطع عن 

لطبيعة املوضوع املطروح ويف جمملها تصورات سلبية كنتيجة حتمية  ،حيث قدمت تصوراهتا حول اإلسالم (75%)
جتاه اإلسالم كانعكاس للموضوع الكلي مبا يتضمنه من رهى سالبة إزاء ردة فعل سلبية أفرزت  ،الفاعلني لدى
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املرتبة األوىل هي مجلة االنطباعات اليت أبدهتا من  وتبوئهاة اإلسالم املظلم، وما يفسر بروز هذه القوة الفاعل
 خالل من سرب آراءها. 

مكمل لزوايا ضمن اجملال العام للخطاب  (%25)( بنسبة منتجو فيديو وأفالم)وحضور قوة فاعلة أخرى 
ويؤكد االنفتاح على رهى للقوة الفاعلة األوىل  ةالفكري اتالتوجهاألنساق اخلطابية و عنها  تاليت أبان النظر واآلراء

 تتفق وتتقاطع فيها وجهات النظر.
 (Does Islam Deserve Intolerance)مسارات البرهنة في مقطع الفيديو  .3. 1. 7

  
   مّثل أعلى نسبة  (أن مسار الربهنة )صور (30)ل رقم شكالو  (22)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 

تكرارات، يف حني  (5)وبواقع  (%27.78)( بنسبة أراء ومقوالتتكرارات، يليه ) (6) أي مبقدار (%33.33)بــ 
 (3) لكل منهما ومبقدار (%16.66)جاء مسار الربهنة )أرقام واحصائيات( و)وثائق( يف املرتبة الثالثة بنسبة 

الربهنة األخرى أي  تكرار، ومل تسجل مسارات (1)وبواقع  (%5.57)( يف املرتبة األخرية بنسبة خرائطمث ) تكرارات
 تكرار.

 Does)وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو 

Islam Deserve Intolerance): 

أورد منتج اخلطاب مخس مقوالت يف سياق تناوله للموضوع وهذه عينة منها، يقول يف سياق أراء ومقوالت: أ. 
ذي إخواننا "حنن ال خنرب، وال ندعو للكراهية وال نؤ  الصفات السيئة لإلسالمالتأكيد على احلديث عن فكرة 

املواطنني ولسنا سريعي الغضب وعندما نغضب نعرب عن غضبنا بطريقة حضارية، حتت هذا الشعار سأقول التايل: 
أنا مستاء منك ال ميكنين ولن أيها املروج لإلسالم أنا ال احتملك إن قدرك جبهل اإلسالم ليس عذرا  بعد اآلن، 
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أحتمل شخصا  يؤمن باإليديولوجية اليت تعلم وضاعة املرأة، احلقد على اليهود، والقضاء على املثليني وإسكات 
قوالت عمقا  "، وأشد املحرية التعبري، اإلجبار على التقليد، واإلسقاط العنفي لكل األفراد واحلركات غري املسلمة

شكل اقتباس جاء على لسان لحمد )ص( "لقد أصبحت منتصرا  عن طريق اإلرهاب  يف تلك اليت أستدل هبا
   لحمد مؤسس اإلسالم(". وفقا  ملا هو مبني أدناه:

 
مبقولة أوردها يف ثنايا تقدميه لذلك "اإلسالم هو العدو عدائية اإلسالم للحرية( ونستدل على )أطروحة 

اتبعت اإلسالم فأنت عدوي أنا أشجعك اآلن لرتك اإلسالم وحجز  حلرية التعبري، حلقوق اإلنسان، وللحرية، إذا
مكانك بني األشخاص املتحضرين يف هذا العامل، لكن إذا أصريت أن تبقى خملصا  هلمجية اإلسالم الوحشية 

سنة ضد احلرية وكل ما  1400"، ويردف "لقد كان اإلسالم يف حرب لـ  (...) سيتزايد أعداءك بسرعة ال تقاس
اإلسالم عدوه املعلومات( يورد التايل: "ألن عدو اإلسالم هو  ويف سياق التدليل على )أطروحة ".هو جيد

ويقول يف املعلومات سيسبب موت اإلسالم"،  املعلومة، وحنن نقوم بنشر املعلومات بأسرع مما تتخيلون، عصر
عصر املعلومات  ،عد وأوسع نطاقموضع آخر "عدو اإلسالم هو املعلومات، انشروا هذه املعلومة أنشروها على أب

 سيسبب موت اإلسالم".
اليت تعد أصل هذا اخلطاب يديل باآليت "إن  (وبشأن )أطروحة ضرورة نبذ اإلسالم والالتسامح معه

التسامح مبالغ يف تقديره، إذا روجت للقرآن فأنت عدو احلرية، وألي كافر يستمع إيّل أقول أن اإلسالم عدوك 
إىل أولئك الذين حيبون التحرر جيب عليكم  (...) ملروجي اإلسالم وهو أمر أخالقي، أيضا  من حقك التعصب

 التحلي بروح عدم التسامح وحذف أولئك الذين يروجون لإلسالم من جمتمعنا احلر".
     
 
 
 

   
أكد منتج اخلطاب على عدة أطروحات برهن واستدل عليها بأرقام وإحصائيات حيث رقام وإحصائيات: أ .ج
اب على حد قوله معربا  عن أي سنوات اإلره ؛وهي سنوات ظهور اإلسالم وامتداده إىل اليوم 1400دم رقم ق

، سنوات اإلرهاب ستنتهي، وأنت مروج اإلسالم ستكون يف اجلانب اخلاطئ 1400"سنوات حكمكم الـ  ذلك بـ

 

وليدعم منتج اخلطاب انتاجاته  وثائق:ب. 
الكالمية قدم وثائق يربز من خالهلا صحة ما 
ذهب إليه يف طرح أفكاره ومنها هذه الوثيقة اليت 

 يكا.حتدد تاريخ تأسيس أمر 
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مليون يف اململكة  2.7ليون إىل م 1.6من التاريخ "، ومن اإلحصائيات اليت قدمها تزايد أعداد املسلمني من 
 املتحدة كدليل على انتشار اإلسالم.

                                               
عدة صورة لحتشدة باملعاين لالستدالل على العديد من األطروحات اليت قدمها  Eric Allen Bellقدم صور: . د

ورغبتهم يف االنتقام من كل ما هو غري  ،حيملها بعض املسلمني حول هذا املوضوع ولتبيان االفكار املتطرفة اليت
 مسلم نورد هذه الصور على النحو التايل وحسب ورودها يف مقطع الفيديو:

  

 
"اقطعوا رهوس الذين يشتمون اإلسالم"  ذين يسيئون لإلسالم جتسدها عبارةويف هذه الصورة دعوة لقتل ال
ليت أوردها منتج اخلطاب للحجاج على صفة القتل واإلرهاب املصاحبة لكل مسلم   األمر نفسه يف الصورة املوالية ا

 كهذه " كمسلم ستجدونين جاهز للقتال، إقطعوا نـََفَس الذين يسبون اإلسالم".  
                  

                                                                          
 

                                                               

الصورة اليت جتسد رمسا  كاريكاتوريا  إلحدى اجملالت واليت  همث هذ
قارنت من خالله بني متثال احلرية يف الواليات املتحدة األمريكية 
والذي ميثل حرية وعظمة وانفتاح أمريكا ومتثال جيسد إرهاب 

 .من خاللهالقاعدة وتطرفها وتنتقد هذا التنظيم 

 

وهذه الصورة اليت ختم هبا مقطع الفيديو واليت متثل متدد اإلسالم داخل  
، يف حال 2050كل الواليات املتحدة يف رهية استشرافية متتد إىل عام 

الذي جيسده قول احلفيدة" ملاذا و ما مل يتم إيقاف متدد اإلسالم وانتشاره 
 مل توقف اإلسالم يا جدي؟".

 

مل عنوان )اإلسالم ضد التحضر( ومما جاء فيها أوالها هذه الصورة واليت حت
، اليهودية، احلقيقة واحلب والسالم، "كمسلم أنا متضايق من الروحانية، املثلية

حقوق اإلنسان،  احلضارة، احلرية، الديانة اهلندوسية، التسامح، الكونفشيوسية،
ق  واملوسيقى والفن، كل النساء، اجلنس العادي، التعليم، غري املسلمني، ر البوذية، ال

خارج  املسيحيني، التاريخ، أوقف نفس الكافرين أنتم تضايقونين". وهبذا فاملسلم
 القيم احلضارية اليت ينشدها الغرب.

كما أورد احصائيات أخرى تشري إىل نسبة 
األمريكيني الذين يرون أن اإلسالم ال يتفق 

                                       .وطريقة عيش األمريكيني
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باملرتبة األوىل ضمن مسارات الربهنة اليت  (%33.33)مّثل أعلى نسبة بــ الذي  ()صور استفرد مسار الربهنة

لتبيان األفكار  ،طروحات املقدمة ضمن املوضوعأوردها منتجو اخلطاب قدمت لالستدالل على األفكار واأل
الصور هبذه النسب ضمن موضوعات مقاطع الفيديو وتوظيف املتطرفة اليت حيملها بعض أتباع الدين اإلسالمي 

عجز عن وصفه الكلم يف أحايني  يإذ تتضمن من املعاين والدالالت ما  ؛يأيت إلضفاء القوة واملصداقية وشد االنتباه
 . كلمةقيل الصورة أصدق تعبري من ألف   كثرية، وكما

ذلك أن هذه اآلراء واملقوالت  ويربر، يف املرتبة الثانية (%27.78)( بنسبة أراء ومقوالت)ويأيت مسار الربهنة 
الواردة عن منتج اخلطاب حول موضوع اإلسالم شكلت لحورا  خلطاباته مبا حتمله من تصورات سلبية ضمن 

 .، وقدم على إثرها مقوالتهقدمهاات اليت موضوع واحد وفقا  لألطروح
موافقة رهساء أمريكا على اإلسالم وقبوله على أراضيهم، وثانيا  انضمام عدد معترب من  يف أوالها  تتمثل

كبار املسؤولني إىل مجعيات ومؤسسات إسالمية مما ال يدع جماال  للشك من انتفاء التعصب إزاء اإلسالم وقبوله 
 يف أمريكا عكس ما هو شائع. ضمن الديانات األخرى
ويظهر ذلك يف نوعني  مصدقية خطاباهت وااخلطاب بني أنواع متعددة من األدلة والرباهني ليؤكد وزاوج منتج

واقناعه  املتلقي قصد التأثري يف ،(%16.66)حصائيات( و)وثائق( بنسبة إ)أرقام و آخرين من مسارات الربهنة 
حيث  ،حقائق ووقائع ميكن الوقوف عليها بطريقة ملموسة ال لبس عليها ديراإنظر حيث استلزم األمر البوجهات 

تزايد أعداد املسلمني يف اململكة املتحدة إىل جانب فرتة تأكيد على حقيقة لالستدالل والدمت إحصائيات ق  
 ظهور اإلسالم وامتداده. 

طروحة واالنتاجات امل مأما )وثائق( فقد حددت تاريخ تأسيس أمريكا تأيت لالستدالل على أفكاره
 على إثرها ذلك. واالكالمية اليت حدد
 
 
 
 
 
 
 

لتوضيح حدود  ذه اخلريطةمت االستدالل هبحيث خرائط: ه. 
الواليات  املتحدة وهي املنطقة اليت على امتدادها تتجسد 
     من حرية التعبري مسيت بـ "منطقة حرية التعبري" وبالتايل ال بد

 منع متدد اإلسالم عربها.
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  (Islam, Mohammed and the Quran) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1. 1. 8

 

  
طاب األطروحات اليت تناوهلا اخلأعاله  (31)والشكل رقم  (23)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

حبيث يتضح من  حول اإلسالم واملسلمني (Islam, Mohammed and the Quran) اإلعالمي ملقطع الفيديو



التطبيقية الدراسة نتائج ومناقشة عرض  الفصل الخامس 

 

234 

 

 )اجلهاد وتوايل الثورات( ،()احلج إىل مكة واالنقسام اإلسالمي بعد وفاة لحمدأطروحيت أرقام اجلدول أعاله أن 
مولد لحمد  تكرار، تليها كل من )أطروحة )4(وبواقع  (25)جاءت يف املرتبة األوىل حيث سجلت أعلى نسبة 

تكرارات، بينما جاءت )أطروحة  )3(يف املرتبة الثانية بـ  (18.75)بنسبة ( وزواجه( و)أطروحة الوحي وقصة نزوله
 .تكرار )2(وبواقع  (12.5)نسبة ( يف املرتبة األخرية بوالتحول اإلسالمي 2001سبتمرب  11أحداث 

 )2(وبواقع  (12.5)نسبة ب )سيطرة اإلسالمأطروحة (جاءت يف املرتبة األوىل  ة:بالنسبة لألطروحات الفرعي
لحمد امليالد  أطروحة(األطروحات الفرعية اليت تضمنتها األطروحات الرئيسية وهي كالتايل:  باقيتساوت و  .تكرار
أطروحة األمي (و خويلد(أطروحة زواج لحمد من خدجية بنت (، )أطروحة الراهب حبريا وإشارات النبوة(و) والنشأة

)أطروحة الكعبة  و)أطروحة اإلسالم ونسبته(، ينضاف إليها أطروحة لحمد واإلسالم ومناوئيه((وتلقيه للوحي(، 
أطروحة انقسام املسلمني بني السنة (و ()أطروحة وفاة الرسول وظهور اخلصومات (،املشرفة وأصول بنائها

أطروحة احتالل اسبانيا واالختالف بني التسامح (، حلكم(أطروحة مقتل علي واخلالف على ا(والشيعة(، 
)أطروحة اإلسالم مث  (و)أطروحة اإلسالم يف اهلند وتوسعه على حساب الديانة اهلندوسية والالتسامح اإلسالمي(

وبواقع تكرار ( %6.25) حيث جاءت بنفس النسبة ()أطروحة املسلمني وانتاج أفالم الرعبوأخريا   (،والنفاق
 كل أطروحة، ونستعرض أطروحتني رئيسيتني على النحو اآليت:واحد ل

سنة  550أشار منتج اخلطاب يف سياق التأسيس ألطروحته إىل مولد لحمد يف حوايل أ. مولد محمد وزواجه: 
إىل أن يدرج بعد ميالد املسيح يف مكة يف منطقة ملئ باحلجارة متثل آهلة إىل جانب تنبؤ حبريى الراهب بنبوءته 

  .واجه من خدجيةإىل ز 
طروحة على لسان منتج اخلطاب إذ وردت هذه األب. الحج إلى مكة واالنقسام اإلسالمي بعد وفاة محمد: 

أشار إىل بناء الكعبة من قبل آدم مث إعادة بناءها من قبل ابراهيم وامساعيل اللذان بدأ احلج، مث يشري إىل وفاة 
  مات بعدها.اخلصو  لحمد وانقسام املسلمني إىل سنة وشيعة وتوايل

على  إىل جانب هذا نستعرض بعٌض من األطروحات الفرعية اليت أوردها منتج اخلطاب تأسيسا  
 األطروحات الرئيسية ومنها: 

نزول الوحي على لحمد النيب األمي اجملنون كما يعرض يف ظل هذه األطروحة . الوحي وقصة نزوله ومعارضته: أ
وال سيما بعض  ،تعبد األصنام حيث مت رفض دعوته من قبل الكثريين اعتقده البعض والذي يعيش يف بيئة

ويتدرج يف سرد األحداث  ،تباعه إىل املدينةأاملقربني منه واصرارهم على عبادة األصنام مما أجربه على اهلجرة رفقة 
 اليهود.اجنر عنها من التوتر بني العرب و إىل غاية حدوث معركة بدر مث معركة خيرب وما 

لصراعات عدة أبرزها  : إذ عد منتج اخلطاب أن وفاة النيب فتحت جماال  ل علي والخالف حول الحكم. مقتب
 الصراع على احلكم.
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هذه األطروحة حتمل بني طياهتا العديد . احتالل اسبانيا واالختالف بين التسامح والالتسامح اإلسالمي: ج
اخلطاب يف سرد أفكاره عند احتالل إسبانيا من من التداخالت بني مساحة اإلسالم من عدمه إثر وقوف منتج 

ورد يف أحد  انطالقا من مما   ،قبل املسلمني نافيا  عنها ما عرف بفرتة التسامح بني املسلمني واليهود واملسيح
 ريوا بني اعتناق اإلسالم أو املوت أو النفي.الكتب من أن اإلسبانيني خ  

جاءت يف املرتبة  )اجلهاد وتوايل الثورات( ،(عد وفاة لحمد)احلج إىل مكة واالنقسام اإلسالمي ب أطروحتا
مولد لحمد وزواجه(  تكرار، تليها كل من )أطروحة )4(وبواقع  (25)األوىل حيث سجلت أعلى نسبة 

تكرارات، بينما جاءت )أطروحة أحداث  )3(يف املرتبة الثانية بـ  (18.75)بنسبة ( و)أطروحة الوحي وقصة نزوله
 .تكرار )2(وبواقع  (12.5)نسبة ( يف املرتبة األخرية بوالتحول اإلسالمي 2001سبتمرب  11

 تأيتبناء  على ما مت استعراضه من أطروحات حول موضوع )اإلسالم، لحمد، القرآن(؛ يف املرتبة األوىل 
بة األوىل سجلت يف املرت )اجلهاد وتوايل الثورات( ،()احلج إىل مكة واالنقسام اإلسالمي بعد وفاة لحمد أطروحتا

الستعراض جزء كبري من التاريخ اإلسالمي كجزء من  وما يدور يف فلكهما من أطروحات فرعية (25)نسبة ب
وما متت اإلشارة إليه ضمن األطروحات هو انعكاس لعنوان مقطع الفيديو مبا يرتبط بالدين  ،التاريخ العام للعامل

ريطة العامل على املستوى الديين والعقدي كأفكار جزئية تشكل والرسول وكتاب اهلل بتتبع مولد لحمد وتغيري خ
بنسبة جاءت ( مولد لحمد وزواجه( و)أطروحة الوحي وقصة نزوله )أطروحة احملور الرئيسي للموضوع العام.

(18.75)  لتفصح عن تشكيالت خطابية بناء  على خلفياهتم املعرفية اخلطاب  وأوردها منتجيف املرتبة الثانية
. وعليه فإن ورود األطروحات الفكرية هبذا عن األطروحة الرئيسة املشار إليهاما تبينه وهذا  ،نب التارخييباجلا

 منتجو اخلطاب تقدميها للمتلقي.  الرتتيب يتوقف على الرهية اليت املتعلقة باملوضوع ككل واليت حاول
  (Islam, Mohammed and the Quran) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 8
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القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني حيث  (32)والشكل رقم  (24)اجلدول رقم ميثل 
تبني األرقام أن هناك قوتني فاعلتني ضمن موضوع )لحمد، اإلسالم والقرآن( جاءتا يف نفس املرتبة وبنفس النسبة 

وميكن بياهنما   منهماواحد تكرار لكل  (1)أي ما ميثل  (%50)و)مؤسسات( بنسبة  )منتجو فيديو وأفالم(املئوية 
 كاآليت:

والذي له باع يف إنتاج األفالم   Dale Brownوتتمثل يف منتج مقطع الفيديو وخطابه القوة الفاعلة الرئيسية: أ.
قا  لألفكار اليت يطرحها لدعم ومقاطع الفيديو، ويف هذا املقطع وظف العديد من الصور التارخيية واحلديثة وف

أطروحاته، ويستعرض يف خطابه بعض اجلوانب من حياة الرسول لحمد )ص( والوحي الذي أنزل إليه مث زواجه 
 والتحول اإلسالمي. 2001سبتمرب  11وانقسام املسلمني بعد وفاته إىل أن يصل إىل هجمات 

اليت عدها منتج  Unity Productions Foundationمؤسسة القوة الفاعلة الثانوية: ب. 
 إذ ؛اخلطاب هلا أهداف ختدم اإلسالم من خالل انتاجاهتا الفيلمية لتعطي اإلسالم مساحة من احليادية يف انتقاده

يف مواجهة التعصب وخلق السالم من خالل وسائل  (Unity Productions Foundation UPF)تتمثل مهمة 
مقنعة للتلفزيون واملشاهدة عرب اإلنرتنت واإلصدار املسرحي. هذه  ا  أفالم ا حتكي قصص UPFعالم، وتنتج اإل

األفالم جزء من محالت تثقيفية طويلة األجل هتدف إىل زيادة التعددية الدينية والثقافية، وخاصة بني املسلمني 
 ٪83راسية واملؤسسات املدنية، ويشري أكثر من واألديان األخرى، ولقد متت العروض يف اآلالف من الفصول الد

يف هوليوود  UPFكما وتعمل   ،إىل ردود فعل إجيابية بعد املشاهدة UPF من املشاركني يف عروض وحوارات أفالم
)املسلمون على الشاشة والتلفزيون(، حيث تقدم احلقائق واألحباث لكتاب  MOSTمن خالل مركز موارد 
 لربامج الشعبية اليت يتم مشاهدهتا يف مجيع أحناء العامل.السيناريو واملنتجني يف ا

  Alex Kronemerو Michael Wolfe ن املؤسسان هلااقام املنتج 1999ومنذ إنشاء املؤسسة يف عام 
أفالم على مستوى الوطن من أجل نظام البث العام األمريكي وفيلم طويل لإلصدار املسرحي، واستمرت  9بإنتاج 

 .م يف التوزيع الدويل الواسعمعظم هذه األفال

مليون شخ  يف مجيع أحناء العامل وفازوا  150من قبل ما يقدر بنحو  UPFمتت مشاهدة أفالم 
مع جمموعات يهودية وإسالمية ومسيحية ودينية بارزة  UPFبالعشرات من اجلوائز الوطنية والدولية. تعاونت 
مشارك يف الفصول الدراسية واملراكز اجملتمعية واملكاتب  80.000إلجراء حوارات على مستوى البالد مع أكثر من 

 1احلكومية والتجمعات الدينية.
 
 

                                                 
1
 -Unity Productions Foundation:  https://www.upf.tv,  )25-07-2019),  (20: 30(. 
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 رهية تفسريية وضمن ما تقدم من خالل استعراض القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو نقدم 
هنا منتجة مقطع الفيديو مبا حيمله لعبت دورا  حامسا  يف املوضوع كو  ،)منتجو فيديو وأفالم(فالقوة الفاعلة األوىل 

عنها ضمن التشكيالت اخلطابية اليت أفرزها اخلطاب اإلعالمي يف نسقه  تمن أفكار ومسارات سردية تارخيية أبان
 Unity Productions Foundationاملؤسسة املنتجة لألفالم  )مؤسسات(القوة الفاعلة الثانية إىل جانب  ،العام

 .ضمن اإلطار العام )اإلنتاجات الفيلمية( من خالل تقدمي رهى عامة
انطالقا من استعراض القوى الفاعلة يربز التنوع واالختالف يف اخلطاب وزوايا ووجهات النظر اليت قدمت 

اليت اخلطابية  نتاجاتاملفرزة لإل بتنوع القوتني الفاعلتني لحمد والقرآنة باإلسالم هبا جل املوضوعات املتعلق
 طع الفيديو.تضمنتها مواضيع مق

   (Islam, Mohammed and the Quran)مسارات البرهنة في مقطع الفيديو  .3. 1. 8

 
مّثل أعلى نسبة  صور(أن مسار الربهنة ) (33)ل رقم شكالو  (25)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 

       ، مث (6)بواقع  (%12.76)( إذ شكل نسبة رقامأاحصائيات و تكرار، يليه ) (25)أي مبقدار  (53.19%)
تكرارات، يف حني جاء مسار الربهنة  (5)وهو ما شكَّل ما جمموعه  (%10.63)( الذي جاء بنسبة أراء ومقوالت)
لكل  (%6.39)( و)كتب( بنسبة خرائطتكرارات، مث ) (4) ومبقدار (%8.52)( بنسبة ن/آياتآأدلة من القر )

وبـتكرار  (%2.12)أدىن نسبة كانت ملسار الربهنة )براهني تارخيية( بـ ن أتكرار، يف حني  (3)وبواقع واحدة منهما 
 واحد، ومل تسجل مسارات الربهنة األخرى أي تكرار.

 
 



التطبيقية الدراسة نتائج ومناقشة عرض  الفصل الخامس 

 

238 

 

 وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو:
من انتاجه أو مقوالت آلخرين دعما   استعرض منتج اخلطاب مجلة من األقوال سواءأراء ومقوالت: أ. 

لألطروحات اليت ذكرها حيث حاول الربهنة عليها، ومن مجلة املقوالت اليت وردت نذكر مقولة حول والدة لحمد 
سنة بعد وقت املسيح يف قرية مكة يف  550ولد لحمد يف حوايل "إذ يسرد بعضا  من جوانب حياته حيث يقول: 

عدة للقبائل  آهلاتمتثل آهلة و  ون حول جمموعة صخور، كانت مئات احلجارةوقت كان فيه متدينو مكة يطوف
وكان لحمد سائق مجال من قبيلة حاكمة شجاعة وكان متأثرا  بعدد من الديانات  (...)اجملاورة أيضا "، ويضيف "

 يف ذلك الوقت".
إذ كونه تويف دون ات "ومن املقوالت األخرى اليت أوردها للتدليل على أطروحة وفاة لحمد وظهور اخلصوم

قد يبدو األمر  ،ترك وريث له تسبب يف العديد من اخلصومات باعتبار الصراع على القوة الذي كان قائما  آنذاك
مدهشا  أن هذه الديانة مازالت قائمة حلد اآلن رغم أن القرآن حيذر من التفرقة واالنقسامات بني صفوف 

ىل قسمني رئيسيني مها السنة واليت متاثل األرثوذوكس يف املسيحية إال أن اإلسالم أصبح منقسما  إ ؛املسلمني
 والشيعة الذين يريدون خليفة للرسول يكون من نسبه بالزواج".

 أورد بشأهنا اآليت "كانت هذه اهلجمات نداء ليقظة الغرب الساذج 2001سبتمرب  11أطروحة هجمات 
اجد تبىن من قبل أصدقاءنا، اإلسالم منافق ألنه بينما متنع عندما كنا نلعب كرة القدم وألعاب الفيديو كانت املس
 إقامة كنائس يف السعودية تبىن مساجد كبرية يف روما".   

يف إطار التأكيد على صدق أطروحاته أورد منتج اخلطاب عدة آيات يف أكثر من موضع  أدلة من القرآن:ب. 
طروحة نزول الوحي على لحمد )اقْـرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي من سورة العلق يف إطار االستدالل على أ 2و 1مثل اآلية 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق   (1)َخَلَق   (.(2)َخَلَق اإْلِ

َلى َعَلْيِهْم آيَاتـ َنا بـَيـَِّناٍت قَال وا َما َهَذا ِإالَّ َرج ٌل (من سورة سبأ  43ومن أوجه االستدالل األخرى اآلية  َوِإَذا تـ تـْ
ا َجاَءه ْم ِإْن َهَذا ك ْم َعمَّا َكاَن يـَْعب د  آبَاه ك ْم َوقَال وا َما َهَذا ِإالَّ ِإْفٌك مُّْفتَـر ى َوقَاَل الَِّذيَن َكَفر وا لِْلَحقِّ َلمَّ ي رِيد  َأن َيص دَّ 
، فقد وردت هذه اآلية يف سياق احلديث عن رفض دعوة لحمد من قبل قومه واالصرار على عبادة )ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبنيٌ 

ألصنام وما كان يعبد آباههم إذ يقول يف ذلك: ما كان واضحا  هو أن العديد مل يتقبلوا الوحي الذي جاء به ا
لحمد فنشبت صراعات عديدة ذكر القرآن بوضوح ردة فعل أولئك  الذين يعبدون اجلن أو الشياطني وهم قوم 

 سبأ.
 ه622لنيب واتباعه إىل املدينة يف اآلية األخرى ذكرها منتج اخلطاب لالستدالل على أطروحة هجرة ا

ويستعرض معركة بدر اليت حدثت إثر استيالء أتباع لحمد على قافلة ألعدائهم ويسجل القرآن ما حدث بدون 
 (.69، 67،  17، 2، 1) خجل ويذكر اآليات التالية من سورة األنفال
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وِل فَاتَـّق وْا اللََّه َوَأْصِلح وْا َذاَت بـَْيِنك ْم َوَأِطيع وْا اللََّه َوَرس وَله  ِإن ك نت م )َيْسأَل وَنَك َعِن األَنَفاِل ق ِل األَنَفال  لِلَِّه َوالرَّس   -
َا اْلم ْؤِمن وَن الَِّذيَن ِإَذا ذ ِكَر اللَّه  َوِجَلْت قـ ل وبـ ه ْم َوِإَذا ت ِلَيْت َعَلْيِهْم آيَات ه  زَاَدتْـه ْم ( 1)مُّْؤِمِننَي  ْم ِإميَان ا َوَعلَ ِإمنَّ ى َرهبِِّ
 (. (2)يـَتَـوَكَّل ون 

 ((.17))فـََلْم تـَْقتـ ل وه ْم َولََِٰكنَّ اللََّه قـَتَـَله ْم  -
نـَْيا َواللَّه  ي رِيد   - ٌم اآْلِخرََة َواللَّه  َعزِيٌز َحِكي)َما َكاَن لَِنيبٍّ َأن َيك وَن َله  َأْسَرىَٰ َحىتََّٰ يـ ْثِخَن يف اأْلَْرِض ت رِيد وَن َعَرَض الدُّ
(67)). 
 .((69) َفك ل وا ممَّا َغِنْمت ْم َحاَلال  طَيِّب ا َواتَـّق وا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغف وٌر رَِّحيمٌ ) -

ويستدل بالقرآن يف موضع آخر إلثبات أطروحته حول اإلسالم واليهود إذ يشري يف سياق ذلك إىل أن 
رض على كل يهود خيرب إىل أن مت فضحهم يف اجلزيرة العربية يف خالفة عمر، سامهت هذه األحداث يف اإلسالم ف  

 57ويذكر اآلية  ،ا  بالقرود يف مواضع أخرىإحياء فرتة التوتر بني العرب واليهود ونعتهم القرآن بالطماعني وأيض
 .((166)من سورة األعراف )فـََلمَّا َعتَـْوا َعن مَّا نـ ه وا َعْنه  قـ ْلَنا هَل ْم ك ون وا ِقَرَدة  َخاِسِئنَي 

هناك جمموعة من الصور لحتشدة باملعاين والدالالت وظفها منتج اخلطاب منها صور تارخيية تربز صور: ج. 
خاضها الرسول )ص( رفقة أتباعه ضد أعدائهم ومنها صورة ملعركة بدر، وصور لكتب، ومن بني  املعارك اليت

الصور صورة لصلح احلديبية وصورة للكعبة املشرفة وصور ملسجد قرطبة للداللة على متكني املسلمني بعد احتالل 
 األوطان العربية وغريها من الصور.وصور لبناء املساجد يف كل مكان يف مقابل لحدودية إقامة الكنائس يف إسبانيا 

 

  
مجلة من األرقام أغلبها سنوات لالستدالل على خمتلف   Dale Brownذكر منتج اخلطاباحصائيات وأرقام: د. 

قاد لحمد حربا  ملحمية  620األفكار اليت طرحها من أبرزها: أطروحة لحمد واإلسالم ومناوئيه، يذكر أنه يف عام 
يف مكة وسيطر على احلرم ودمر كل صور اآلهلة وترك احلجر األسود فقط واجاز تقبيله وهو ما رجل  10.000بـ 

كتيبة  3000قاد لحمد  626تتم ممارسته إىل حد يومنا هذا، أما عن أطروحة احتالل إسبانيا فيشري إىل أنه يف عام 
قام بأسر  628 املدينة، ويف عام منهم يف 600ضد اليهود مطالبني باستسالمهم أو موهتم فاختاروا املوت ودفن 

نشأة  661يهود خيرب مشال املدينة، يف حني أن أطروحة وفاة لحمد وظهور اخلصومات أشار إليها بقوله أنه عام 
 قتل فيها علي زوج فاطمة بنت الرسول.ثورة 
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يد سنوات بعد وفاة لحمد حيث وقعت دمشق يف  3أي  635املستدل هبا بعام أطروحة سيطرة اإلسالم 
كانت اإلسكندرية يف مصر   642أخذت القدس من طرف اخلليفة عمر، ويف عام  638الغزو اإلسالمي، ويف عام 

 .حتت حكم الكتائب اإلسالمية ويف وقت قصري سيطر اإلسالم على معظم أجزاء مصر
يف  وقبل اغتيال عمر كانت بالد فارس أيضا حتت حكم املسلمني. يذكر رقمني مهمني 644أما يف العام 

 732مت احتالل إسبانيا، ويف العام  712ظل أطروحة االستدالل على احتالل إسبانيا من قبل املسلمني يف عام 
 عد ألف ميل من جبل طارق موقفا  بذلك توسعهم حنو الشمال. ب  على قام "شارلز مارتال" بردع اجليوش اإلسالمية 

إذ عده منتج  ؛رب والتحول اإلسالمي إزائهرقم صعب يف معادلة اإلسالم والغ 2001سبتمرب  11تاريخ 
اخلطاب نداء يقظة للغرب الساذج من نفاق اإلسالم الذي مينع بناء الكنائس يف أرضه بينما تبىن املساجد يف غري 

 أرضه.
إىل عدة كتب أوهلا القرآن الكرمي يف عدة مواضع، ونورد بعض هذه الكتب على   Dale Brownأشاركتب: ه.  

تاب القرآن(، )كتاب عصر اإلميان(، )كتاب من يتكلم عن اإلسالم(، )كتاب اإلسالم والغرب( سبيل املثال )ك
)كتاب انقلب العامل رأسا على عقب(، )الكتاب اليهودي ملاذا؟(، )كتاب معىن القرآن(، )كتاب منو اإلسالم يف 

م(، )كتاب انقلب العامل رأسا الواليات املتحدة األمريكية(، )كتاب اهلروب من اإلسالم(، )كتاب مغادرة اإلسال
 على عقب(.

إىل القرآن الكرمي مما جاء يف   لكن الكتب اليت استدل هبا لدعم أطروحاته وأورد مقتطفات منها نذكر إضافة  
كتاب )موسوعة اإلسالم اجلديدة( للكاتب )سرييل قاالس( يقول فيه "إن واحدا  من أهم آهلة مكة قبل لحمد كان 

هو إله القمر، يقال أن لحمد رفض )ه بْل(، يصرح مؤرخون آخرون أن اإلله األعظم يسمى  يسمى )ه بْل( والذي
 ن أصناما  أخرى متثل بناته" يف سياق احلديث عن اآلهلة اليت كان يعبدها قوم لحمد.أاهلل و 

يري ويف سياق ذكره ألطروحة احتالل إسبانيا من قبل املسلمني وما بني التسامح اإلسالمي والالتسامح وخت
أهلها بني اعتناق اإلسالم أو املوت أو النفي يأيت كتاب )العامل ينقلب رأسا  على عقب( للكاتب )ميالين فيليس( 
لالستدالل على ذلك يقول: "أعظم فالسفة القرون الوسطى اليهوديني كانوا جمربين على مغادرة قرطبة موطنهم 

الذين أعطوهم حق االختيار بني اعتناق اإلسالم، املوت من قبل املسلمني  1148األصلي عندما مت احتالهلا يف 
 أو النفي غالبا  ما كان اعتناق اإلسالم ليس إال عبارات لفظية حلفظ مصاحل العمل والبقاء أحياء".

والثانية  )ص(أوالها توضح املنطقة اليت ولد فيها لحمد  اشتمل مقطع الفيديو على ثالث خرائطخرائط: و. 
 عصر على مت االستدالل هبا فيها بعض املعارك، بينما اخلريطة الثالثة متثل اخلالفة اإلسالميةاألماكن اليت جرت 

  اخللفاء.
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ربهان الذي أورده منتج اخلطاب حول نبوءة حبريى الراهب املسيحي املقيم جبنوب سوريا البراهين تاريخية: ز. 

دما كان يشتغل يف قوافل التجارة وهو ما ثبت الذي صرح أنه أول من الحظ عالمات النبوة يف حياة لحمد عن
 تارخييا .

تعد جممل احلجج واألدلة والرباهني الواردة ضمن مسارات الربهنة إسقاطا  للموضوع بصبغته التارخيية 
استعرضت جل ما مت  (%53.19)مّثل أعلى نسبة الذي  صور(مسار الربهنة )والدينية، وضمن ما مت ذكره يأيت 

باملعاين  لحتشدحيث مشلت األطروحات واألفكار من خالل نقل واقع مادي ملموس  ؛ضوعتقدميه حول املو 
يأيت و  ،إذ مت االستشهاد به لتجسيد أحداث مفصلية يف تاريخ اإلسالم كاملعارك واآلثار كاملساجد والدالالت

حلقائق املذكورة ضمن وتأكيد مجلة ا إلضفاء القوة واملصداقية وشد االنتباهتوظيف ذلك الكم اهلائل من الصور 
 املوضوع.

تقدم شكل هو اآلخر دليال  واضحا  على ما  (%12.76)نسبة املقدر ب( رقامأحصائيات و إ)مسار الربهنة 
مث األرقام املستدل هبا  ،حيث مت االستدالل به حول البدايات األوىل للحروب اليت قام هبا الرسول لحمد )ص(

  2001 سبتمرب 11 هجمات 21 أهم األحداث اليت عرفها القرن الـعلى سيطرة اإلسالم، استدالل آخر على 
 ويأيت توظيف هذا املسار الربهين ملا يضفيه من مصداقية على ما مت التطرق إليه من أفكار وحقائق.

يف ترتيب املسارات األخرى حيث مت  (%10.63)( الذي جاء بنسبة أراء ومقوالت)تراجع مسار الربهنة 
األطروحات  حيزا  كبريا  من الشق التارخيي الديين  ولطاملا أخذ ،تفرضه طبيعة املوضوع وفقا  ملا بنسب قليلة توظيفه
 معينة.مسار الربهنة هذا لالستدالل به يف حدود فقد مت استغالل املتناولة 

حول بعض األفكار لتقدمي دالالت خطابية  (%8.52)بنسبة جاء ( ن/آياتآأدلة من القر مسار الربهنة )
حيث مت االستدالل هبذا املسار من الربهنة بنسبة قليلة حسب طبيعة املوضوع  ؛علقة بنزول الوحي وهجرة النيباملت

 املطروح.
توضيح األماكن اليت جرت فيها يف إطار مت االستدالل باألوىل  (%6.39)بنسبة جاءت ( و)كتب( خرائط)

 لتلك البيئة.ية والثقافية والدينية براز املكونات التارخياملعارك وامتداد اخلالفة اإلسالمية إل
مجلة األفكار واخللفيات املعرفية كما وتشكل الكتب مرجعيات فكرية ومعرفية متكن من الوقوف على 

 ول اإلسالم باعتبار أن إنتاج اخلطاب ممثل للممارسات اخلطابية ملنتجيه.ملؤلفيها ومعظمها كانت ح
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تارخيية رغم أن املوضوع ذو صبغة  (%2.12)بنسبة أخرية مرتبة )براهني تارخيية( أوردها منتجو اخلطاب يف 
ومن خالل ما مت حتليله حول مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب  ،كشفت عن متظهراهتا يف لغة خطاب منتجيها

 اإلعالمي ووردها بالنسب املشار إليها حتدده طبيعة املوضوع والتشكيالت اخلطابية اليت قدمها منتيجيها.
  )A World Without Islam( واألطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيدي .11.. 9

    

األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب  (34)والشكل رقم  (26)ميثل اجلدول رقم بالنسبة لألطروحات الرئيسية: 
أعاله أن  بني األرقامحيث ت )A World Without Islam( اإلعالمي ملقطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني

 (6)وبواقع  (%60)( جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة اإلسالم ودوره يف العالقات بني الشرق والغرب)أطروحة 
 تكرار. (4)وبـ  (%40)( بنسبة أصول الصراع بني الشرق والغربجاءت )أطروحة و تكرارات، 

غياب اإلسالم ونبيه لحمد )أطروحة وحات لثالث أطر  (%20)كانت أعلى نسبة  بالنسبة لألطروحات الفرعية:
الواليات املتحدة األمريكية ومسؤوليتها يف األحداث )أطروحة (، ال خيلق فارق يف العالقات بني الشرق والغرب

( واليت احتلت املرتبة األوىل حيث مثَّلت الصراع يف أصله جيوسياسي قبل كونه دينيا  )أطروحة ( واليت شهدها العامل
 .تكرار (2)ما مقداره 

اإلسالم والثقافة اإلسالمية أساس املشكل يف اعتقاد )أطروحة تليها يف املرتبة الثانية األطروحات املتبقية 
 11هجمات )أطروحة (، أسامة بن الدن ودوره يف نشر اللغة العربية)أطروحة (، الكثري من األمريكيني والغربيني
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االنقسام الديين بني اإلمرباطوريتني )أطروحة (، لشرق والغربال جتسد بداية تاريخ الصراع بني ا 2001 سبتمرب
  تكرار لكل أطروحة. (1)وبواقع  (%10)( بـنسبة الرومانية الغربية واليونانية الشرقية

 ونستعرض بعض هذه األطروحات كالتايل:
سامة بن الدن يف أالذي لعبه دور الاستعرضت هذه األطروحة : أسامة بن الدن ودوره في نشر اللغة العربيةأ. 

 مثل مصطلح جهاد، جماهدين، فتوى، أمري، مدرسة اليت أصبحت تتداول عامليا .  تعليم اللغة العربية للغربيني
وقف اخلطاب من خالل : شهدها العالميالواليات المتحدة األمريكية ومسؤوليتها في األحداث التي ب. 

ة األمريكية يف التوترات والصراعات اليت يشهدها العامل هذه األطروحة على فكرة مؤداها ضلوع الواليات املتحد
فكيف لدولة حبجمها مبا متتلكه من قوة عسكرية وهلا قواعد عسكرية يف الكثري من الدول إىل جانب القوة 

 االقتصادية أن ال يكون هلا دور بارز يف األحداث اليت يشهدها العامل. 
أشار منتج اخلطاب حول  :خ الصراع بين الشرق والغربال تجسد بداية تاري2001 سبتمبر 11هجمات ج. 

 2001سبتمرب  11هذه األطروحة إىل أن التوتر الذي تشهده العالقات بني الشرق والغرب ليس وليد هجمات 
فهي ال تعد النقطة الفاصلة يف هذه العالقة، وإمنا ترجع جذور التوتر والصراع إىل فرتات متقدمة من التاريخ وأبرز 

 ذور املشاكل اجليوسياسية.هذه اجل
( اإلسالم ودوره يف العالقات بني الشرق والغرب)أطروحة  تأيتبناء  على ما مت استعراضه يف املرتبة األوىل 

تطرح تصورات حول عامل بال  طروحات فرعيةأوما يدور يف فلكها من  (%60)جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة 
  مات اليت يشهدها العامل من جانب تارخيي جغرايف ديين وسياسيإسالم؛ حيث حبثت موقع اإلسالم من األز 

وصعود واهنيار اإلمرباطورية العثمانية مث  ،وسقوط روما ،تتبع أصل وجذور اإلرهاب بداية من ميالد اإلسالم
 .الصراع العريب اإلسرائيلي؛ إذ عدت أن وجود اإلسالم أو غيابه ال خيلق فارق يف األزمات اليت يعيشها العامل

العالقات بني الشرق تأزم وبالتايل فهذه األطروحة هي انعكاس للموضوع العام فاإلسالم ال دور له يف 
 اخلطاب.على امتداد مساحة وحيز و والغرب 

أوردها منتج اخلطاب  (%40)( بنسبة أصول الصراع بني الشرق والغرب)أطروحة  األطروحة الثانيةجاءت 
إذ أن أصول الصراع جيوسياسية وليست دينية قد حتدث  ؛بأي صلة باإلسالم لبيان أصول الصراع اليت ال ترتبط

تلك الصراعات والتوترات دون وجود اإلسالم، وهلذه األطروحة ارتباط وثيقة باألطروحة السابقة حيث تفسر ما 
 .أبانت عنه األوىل

فكار من قبل منتج اخلطاب هو التدرج يف طرح األ هبذا الرتتيبالسالفة الذكر  وما يربر ترتيب األطروحات
 بني الشرق والغرب مث حبث أسباب وجذور الصراع بينهما.عالقة الانطالقا  من تقدمي رهية شاملة عن 
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 )A World Without Islam (   القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 9

 
) A Worldخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو القوى الفاعلة يف ا (35) الشكل رقمو  (27)ل اجلدول رقم ميث

) Without Islam ك تَّاْب( حول اإلسالم واملسلمني حيث تبني األرقام أن هناك قوتني فاعلتني مها )مؤسسات( و(
  :تني، ونستعرض هاتان القوتان الفاعلوبواقع تكرار واحد لكل واحد منهما (%50)نسبة واللتان جاءتا بنفس ال

الذي يلعب دور هام يف التعريف بالقضايا اإلسالمية، تأسس  Rumiل يف املنتدى املسمى وتتمثمؤسسات: أ. 
هبدف تعزيز احلوار بني الثقافات، وحفز التفكري وتبادل اآلراء حول دعم وتعزيز  1999يف عام  Rumiمنتدى 

 حتقيق هذا اهلدف النهائي الدميقراطية والسالم وتوفري منصة مشرتكة للتعليم وتبادل املعلومات، يساهم املنتدى يف
من خالل املؤمترات وحلقات النقاش واملشاركة اجملتمعية واملنشورات وغريها من األنشطة، على وجه اخلصوص يهتم 
املنتدى بالقضايا املتعلقة بالتعددية وبناء السالم وحل النزاعات واحلوار بني الثقافات واألديان والوئام االجتماعي 

 والرابط التايل ميثل الصفحة الرمسية للمنتدى على موقع الفايس بوك 1ملدنية والتماسك اجملتمعي.والعدالة واحلقوق ا
https://www.facebook.com/rumiforum،  تويرتالأيضا  على  وصفحته  https://twitter.com/rumiforum  ومن

ومنحه فرصة "Graham E Fuller"خالل مقطع الفيديو يربز الدور واملهام املنوط هبا، وقد مت استضافة الكاتب 
 فيه. ت النظر حول اإلسالم اليت يعرضهاووجها" A World Without Islam"للوقوف على كتابه املوسوم بـ 

 "Graham E. Fuller" يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو تتمثل يف الكاتبى األخر  القوة الفاعلةُكتَّاْب: ب.  

الذي لعب دورا  فاعال  من خالل كتابه الذي قدمه حول اإلسالم واألفكار اليت تضمنها مبا حتتمله من مزيج من 
 "Graham E. Fuller"غراهام فولر و  .الغموض والوضوح مما جعل العديد يتساءل هل هو مع اإلسالم أو ضده

هو نائب سابق لرئيس جملس االستخبارات القومي يف وكالة االستخبارات املركزية األمريكية، وهو عامل سياسي 
                                                 

1
-About Rumi Forum :  Rumi Forum for Interfaith Dialogue and Intercultural Understanding , 

https://rumiforum.org/about-rumi-forum/ , (05-08-2019). (11 : 12). 



التطبيقية الدراسة نتائج ومناقشة عرض  الفصل الخامس 

 

245 

 

مؤلف العديد من الكتب حول الشرق األوسط مبا  كما أنه، 1أقدم سابق يف راند، وهو حاليا  كاتب مستقل ولحلل
، لقد عاش وعمل يف العامل اإلسالمي منذ ما يقرب من يف ذلك "مستقبل اإلسالم السياسي"، "عامل بال إسالم"

( حول 2015عقدين، وهو مؤلف أيض ا ملذكرات "ثالث حقائق وكذبة"، ورواية بعنوان "كسر اإلميان" )فرباير 
 2الواليات املتحدة يف باكستان.

واللتان اْب( )ك تَّ )مؤسسات( وبرزت قوتان فاعلتان يف اخلطاب اإلعالمي ضمن موضوع العامل بال إسالم 
دورأ يف احلوار بني الثقافات واألديان وبناء السالم وحل  Rumiحيث لعبت مؤسسة  (%50)نسبة جاءتا بنفس ال

النزاعات، وحضورها ضمن هذا املوضوع يضفي الكثري من املصداقية ويربز حقائق ظلت غائبة لدى الغرب 
النزاع جبوانب دينية يتم إرجاعه إليها بدال  من البحث خصوصا  وأهنا مؤسسة مسيحية؛ إذ كثريا  ما يرتبط الصراع و 
التعاون والتفاهم بني  اجلالحة يف احلوار وتوطيد أواصر عن أصوله احلقيقة، فما تقدمه هذه املؤسسة تعكس الرغبة

 الشعوب والثقافات من خالل إلغاء احلواجز اليت حتول دون ذلك وأمهها املعرفة بكنه اآلخر.
هي كاتب  خرى اليت شكلت حضورا  ضمن مقطع الفيديو حول موضوع العامل بال إسالمالقوة الفاعلة األ
الذي هو انعكاس لعنوان مقطع الفيديو معلومات حول " A World Without Islam"قدم من خالل كتابه 

علتني وقد كان حلضور هاتني القوتني الفا ،اإلسالم وطبيعة العالقات بني الشرق والغرب وأصل الصراع بينهما
  (ضمن اخلطاب اإلعالمي إبراز للتمثالت األساسية لعناصر اخلطاب من خالل )احلوار، تعزيز الدميقراطية، السالم

  )A World Without Islam ( مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 9

 

                                                 
1
- Graham E. Fuller: Middle East Series Islamists In The Arab World: The Dance Around Democracy, arnegie 

Endowment for International Peace. Number 49 September, 2004. https://carnegieendowment.org/files/cp49.pdf , 

(06-08-2019), (14 : 03). 
2
- Graham E. Fuller: http://grahamefuller.com/, (06-08-2019), (13 :45). 
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مّثل أعلى  (ء ومقوالتأن مسار الربهنة )أرا (36)رقم  شكلالو  (28)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 
 (2)وبواقع  (%20)( بنسبة احصائيات وأرقامتكرارات، يليه )حقائق ووقائع( و) (5)أي مبقدار  (%50)نسبة بــ 

 تكرار. (1)و (%10)تكرارات لكل واحد منهما، يف حني جاء مسار الربهنة )كتب( بأدىن نسبة 
)World  A اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو: وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف

)Without Islam: 

هناك العديد من املقوالت اليت أوردها منتج اخلطاب لالستدالل على األطروحات اليت قدمها آراء ومقوالت: أ. 
للغربيني  ضمن مقطع الفيديو، ومنها املقولة التالية يف سياق احلديث عن دور أسامة بن الدن يف تعليم اللغة العربية

وبعض مصطلحاهتا يقول: "بن الدن علم اللغة العربية للغرب مثل جهاد، جماهد، جماهدين، اجتهاد، فتوى 
 مدرسة، أمري، هناك الكثري من الكلمات اليت نتعلمها باستمرار... ".
إىل  -وكما يقال وشهد شاهد من أهلها-أما أطروحة أمريكا ودورها يف األحداث اليت يشهدها العامل يشري 

لكن التفكري هبذه ( ...)حقيقة الدور الذي لعبته الواليات املتحدة األمريكية يف التوتر الذي يشهده العامل "
الطريقة ساذج وقذر، ألنه يعفي الواليات املتحدة األمريكية من حتمل أي مسؤولية يف األحداث السابقة، أنا 

جهة لدينا الواليات املتحدة األمريكية اليت تدعي وتفتخر  لست هنا إللقاء اللوم على أحد لكن عندما جند أنه من
قاعدة عسكرية منتشرة حول العامل وأضخم جيش عرفه العامل يف التاريخ  1000بكوهنا القوة الوحيدة العظمى بـ 

واقتصاد ضخم مسيطر على اقتصاد العامل، وكل هاته األشياء اليت يفخر هبا األمريكيون، وكما ناداهم هبا 
 ا  اغون قائال : "أثر قدم األمريكي مثل غوريال أو ما شابه"، فكيف ميكن هلذا املقدار من القوة أن ال ميتلك أثر البنت

 على األحداث القائمة يف بقية العامل".
ن يكون بداية التاريخ يف أنافيا   2001سبتمرب  11ونورد رأيا  تقدم به منتج اخلطاب حول طبيعة هجمات 

لشرق والغرب يقول: "أعتقد أننا حنن األمريكيون لدينا نزعة قوية للتصديق بأن التاريخ بدأ مسار العالقات بني ا
ننا، وحناول احلفاظ على العامل مبأمن من أجل الدميقراطية واحلرية وفجأة و وأننا كنا هنتم بشؤ  2001 -11-9حقا  يف 

فضيعا  وإجراميا ، لكن التاريخ مل يبدأ من  متت مهامجتنا من قبل جمانني من وراء البحار، لقد كان هجوما  شنيعا  
لكن أنا أقرتح أن التاريخ مل يبدأ آنذاك، وحلل املشكل جيب علينا الرجوع إىل جذور هذه  (...) تلك اللحظة
 عندما نعود للتاريخ جند أن هناك مشاكل جيوسياسية بني الشرق والغرب". (...) الصراعات

 رقمني مهمني يف ظل اإلشارة إىل الفرتة اليت وجدت فيها اإلمرباطورية مت االستناد إىلحصائيات وأرقام: إب. 
م إىل 300سنة أو أكثر حيث امتد تارخيها من  1100البيزنطية املسيحية الشرقية األرثوذوكسية واليت عمرت 

كأول ذا  ونانية هم إثر احلديث عن جذور الصراع املمتد تارخييا  والذي شهدته بدءا  اإلمرباطورية الفارسية والي1453
ق.م  300يف حني أن الرقم الثاين املشار إليه ميثل انتقال اإلمرباطورية الرومانية إىل القسطنطينية يف حوايل  ،رقم

 وهي ما تسمى اليوم بإسطنبول.
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ا  واقعة واصف منتج اخلطاب على ضوء الصراع الديين التارخيي بني اإلمرباطوريتني العريقتني أوردحقائق ووقائع: ج. 
فيها االنشقاق الديين العظيم بني اإلمرباطورية الرومانية الغربية الالتينية واإلمرباطورية اليونانية الشرقية املسيحية 

حيث أرجع السبب املباشر هلذا االنقسام حول طبيعة روح القدس واملتضمن "هل ينحدر  ؛1054األرثوذكسية يف 
األب واإلله االبن )املسيح عيسى(". يف حني أن احلقيقة التالية  روح القدس من اإلله األب مباشرة أو من اإلله

 أرجع فيها الصراع بني الشرق والغرب املوجود حاليا  إىل جذور تارخيية موغلة يف القدم.  
)A World Without Islam( الكتاب الوحيد الذي شكل مدار احلديث وموضوع هذا احلوار هو كتب: د.  

إذ " Foreign Policy"ه لحل الدراسة؛ وهو العنوان نفسه الذي جسده مقاله يف جريدة واملعنون مقطع الفيديو ب
، وأهم أسباب الكتابة يف مثل هذا املوضوع -واليت بدت غامضة لدى البعض-قدم أهم ما جاء فيه من أفكار 

 نعرض بعض القراءات اليت جاءت حول هذا الكتاب:ذلك وانطالقا  من 
أم أن اإلسالم جمرد واجهة  ،رض مع الدميقراطية، مع الليربالية، مع "الغرب"؟هل اإلسالم بطبيعته يتعا

 ا  ليه مرات عديدة خالل العشرين عاممت طرح هذا السؤال واإلجابة ع ،للقضايا احلقيقية اليت هي على احملك؟
اآلن العمل جبد املاضية أو حنو ذلك )عادة  ما يكون يف صاحل وجهة النظر األخرية( حبيث أصبح على املؤلفني 

يف عامل بال إسالم، يأخذ غراهام فولر السؤال الكبري إىل هنايته  ،أكثر من أجل زوايا جديدة حول هذا املوضوع
 1ماذا لو مل يكن اإلسالم موجود ا على اإلطالق؟. ،املنطقية

ولر يف رحلة ولكن ماذا لو مل يكن هذا هو احلال على اإلطالق؟ يف عامل بال إسالم، يرشدنا غراهام إي ف
مضيئة عرب التاريخ واجلغرافيا السياسية والدين للتحقيق فيما إذا كان اإلسالم هو بالفعل سبب لبعض األزمات 
الدولية األكثر عاطفية وأمهية اليوم، يأخذنا فولر من ميالد اإلسالم إىل سقوط روما إىل صعود واهنيار اإلمرباطورية 

رهاب، والصراع يف إسرائيل، ودور اإلسالم يف دعم وتنشيط الكفاح ضد العثمانية، إنه يفح  وحيلل جذور اإل
 مزاعم العديد من السياسيني واملفكرين والالهوتيني واجلنودمن اإلمربيالية بشكل استفزازي، جيد أنه على عكس 

 2.عما نعرفه اليوم ا  متام ا  خمتلففإن العامل بدون اإلسالم قد ال يبدو 
واسع النطاق، يشري فولر إىل أن العديد من التوترات احلالية القائمة بني الشرق يف هذا الن  التارخيي ال

 والغرب هلا أصول جيوسياسية وليست دينية وأن هذه التوترات قد تنشأ يف عامل بال إسالم.
مث يقوم بدور  ،افتتح املؤلف الكتاب بتحليل الهويت يؤكد على استمرارية الديانات اإلبراهيمية الثالث

إىل أن االنقسام  ا  تينية وأوروبا البيزنطية، مشري ي يف تاريخ ممتد للعامل املسيحي يركز على الصراع بني أوروبا الاللحور 

                                                 
1
-Graham Fuller: A World Without Islam. London:Little, Brown and Company, 2010 ,

https://www.researchgate.net/publication/282961332_Graham_Fuller_A_World_Without_Islam_London_Little

Brown_and_Company_2010/fulltext/567e9b9b08ae1975838980a7/Graham-Fuller-A-World-Without-Islam-

London-Little-Brown-and-Company-2010.pdf, (06-08-2019), (12 : 30). 
2
 -Graham E. Fuller: A World Without Islam, https://www.kobo.com/us/en/ebook/a-world-without-islam, (06-

08-2019). (15: 36). 
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يغطي الكتاب بعد ذلك عالقة اإلسالم بروسيا واهلند والصني قبل  ،بينهما أدى إىل حد كبري إىل احلروب الصليبية
حيث يستعرض تدهوره املستمر منذ قرون من موقع اهليمنة الثقافية  التوجه إىل العامل اإلسالمي على وجه التحديد،

بأنه ال اإلسالم وال احلماس الديين يفسران  ا  ومتفهم ا  ويق ا  كان غراهام فولر يقدم تذكري  1والسياسية واالقتصادية.
قوق املوجودة ، يفرتض أن الشمي والواليات املتحدة يف الواقعبشكل كاف العداء بني أجزاء من العامل اإلسال

امل قد تكون موجودة حىت لو حالي ا   ثرية لالكتئاب ، ويقدم نظرة واسعة النطاق، وأحيان ا م يكن اإلسالم موجود ا أبد 
 يف القرون املاضية لدعم هذا اخلالف. ا  ولكنها مضاءة دائم

قة هلا بالدين وكل ال عال (...)من أجل دعم التأكيد على أن "األزمة احلالية للعالقات بني الشرق والغرب 
إنه يتعمق يف العالقات املنقسمة بني الكاثوليكية الالتينية  (...)ما يتعلق باالحتكاكات السياسية والثقافية"، 

تتعمق إال مبرور الوقت يف والكنيسة األرثوذكسية الشرقية، وهي شقوق حادة بدأت منذ قرون بعد موت املسيح ومل 
اع الديين بني يت يتم تصويرها بشكل روتيين على أهنا أنقى شكل من أشكال الصر ، حىت احلروب الصليبية الالواقع

، كان هلا عنصر دراماتيكي يف الصراع بني جيوش القسطنطينية األرثوذكسية الشرقية والفرسان اإلسالم واملسيحية
 الغربيني الذين غزوها حبجة حترير األرض املقدسة.
لدرجة اليت تشكل هبا تركة السيطرة واإلمرباطورية الغربية املواقف املسامهة الرئيسية األخرى هي توضيح ا

عن  ا  أو بعيد ا  ألمريكيني يبدو هذا التاريخ بعيدبالنسبة ل ،املعاصرة جتاه الدين واإلرهاب يف العامل اإلسالمي
 .املوضوع، لكن بالنسبة للعديد من العرب واإليرانيني فهو ليس كذلك

بتمرب سعى األمريكيون بشغف إىل احلصول على إجابات حول سبب بعد هجمات احلادي عشر من س
يديولوجية املتشددة اليت اخلطوط واإل هذا الغضب والكراهية يف السنوات اليت تلت ذلك، أفسح هذا االستجواب

 2 تركز على الصراع من غري املرجح أن يغري كتاب فولر تلك الديناميكية لكنها تصحيحية مطلوبة.
لالستدالل على  (%50)أعلى نسبة بــ ب (مسار الربهنة )أراء ومقوالتاستعراضه يأيت  من خالل ما مت

اإلسالم ودوره يف )أطروحة  من ضمنها )A World Without Islam( األطروحات الفكرية املتضمنة يف موضوع
الم ونبيه لحمد غياب اإلس)أطروحة  ،(أصول الصراع بني الشرق والغرب)أطروحة  ،(العالقات بني الشرق والغرب

الواليات املتحدة األمريكية ومسؤوليتها يف األحداث )أطروحة (، ال خيلق فارق يف العالقات بني الشرق والغرب
اإلسالم والثقافة اإلسالمية )أطروحة ، (الصراع يف أصله جيوسياسي قبل كونه دينيا  )أطروحة ( واليت شهدها العامل

( أسامة بن الدن ودوره يف نشر اللغة العربية)أطروحة (، مريكيني والغربينيأساس املشكل يف اعتقاد الكثري من األ
االنقسام الديين )أطروحة (، ال جتسد بداية تاريخ الصراع بني الشرق والغرب 2001 سبتمرب 11هجمات )أطروحة 

على نصف النسبة املئوية  وما يفسر استحواذ مسار الربهنة ،(بني اإلمرباطوريتني الرومانية الغربية واليونانية الشرقية

                                                 
1

- https://www.publishersweekly.com/978-0-316-04119-5 ,(06-08-2019). (00 : 11). 
2

- Zachary Karabell : Book review: A World Without Islam   , https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2010- 

sep-26-la-ca-graham-fuller-20100924-story.html, (06-08-2019). (15 : 36). 
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من اجملموع الكلي هو طبيعة املوضوع ذو الصبغة التارخيية الدينية، ولتبيان مجلة من احلقائق أوردها منتجا اخلطاب 
 ظلت مغيبة يف نظر الكثريين. 

شكل األول حضورا  من خالل  (%20)بنسبة جاءا ( حصائيات وأرقامإ)حقائق ووقائع( و)مسارا الربهنة 
يقة الصراع بني الشرق والغرب اليت أرجعها إىل جذور تارخيية موغلة يف القدم وكشف عن طبيعة الصراع بيان حق

حصائيات إ)، يف حني مت االستدالل مبسار الربهنة ضمن التشكالت اخلطابية اليت أفرزها منتج اخلطاب اإلعالمي
  ليونانية.على جذور الصراع الذي أرجعه إىل اإلمرباطورية الفارسية وا( وأرقام

يربز  لربهنة ضمن املوضوع الذي قدمه مقطع الفيديو ومنتجو خطاباتها يحضور هذا النوع من مسار 
عامل بال  األمهية اليت تكتسيها يف جمريات اخلطاب؛ كوهنا تعكس يف جانب منها بروز يف اخلطاب املنتج حول

ال  االستدالل به ما متإذ أن  ؛السالف الذكر، ومن جانب آخر ما حتتويه من رهى وزوايا تناوهلا للموضوع إسالم
 ج عن هذا السياق لتدعيم األفكار الواردة واحلجج املستخدمة.خير 

      (?What is Islam) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1. 1. 10

 
طروحات اليت تناوهلا اخلطاب األ (37)والشكل رقم  (29)ميثل اجلدول رقم بالنسبة لألطروحات الرئيسية: 

ويتضح  والذي تضمن أطروحتني رئيسيتني؛ حول اإلسالم واملسلمني (?What is Islam)اإلعالمي ملقطع الفيديو 
و)املسلمون واملسيحية( جاءتا يف نفس  (من أرقام اجلدول أعاله أن األطروحتني )التعريف باإلسالم واملسلمني

 تكرارات لكل واحدة منهما. (4)بواقع  (50)ة املرتبة حيث سجلت كل أطروحة نسب
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)مشاركة املسيحية مع و)معتقدات املسلمني(، أطروحيت  األوىلجاءت يف املرتبة  فقدألطروحات الفرعية: أما ا 
األطروحات ، يف حني سجلت ا أيضا  ملكل منه ين اثننيلكل واحدة منها وبـتكرار  (25) املسلمني( بنسبة

يف اإلسالم(، )حقيقة املسلمني(، )اعتقاد املسلمني حول املسيح(، )دعوة لالنضمام للفريق( تعر ) التالية الفرعية
 لكل واحدة منها وبـتكرار واحد لكل منها أيضا . (12.5) بنسبة

 وسنستعرض يف إطار ذلك بعض هذه األطروحات على النحو اآليت:
 أن كلمة اإلسالم ترتجم إىل العربية مبعىن إذ متت اإلشارة يف سياق هذه األطروحة إىلأ. تعريف اإلسالم: 

سنة وهو من مدينة صغرية جنوب اجلزيرة  600امسه لحمد بعد ميالد املسيح بـ  لالسالم، بدأ الدين اإلسالمي برج
 العربية تسمى مكة.

املسلمون ذكر منتج اخلطاب هذه األطروحة يف معرض احلديث عن فكرة  ب. اعتقاد المسلمين حول المسيح:
سيحية حيث ذكر أن املسلمني يعتقدون أن املسيح ابن مرمي العذراء له معجزات يف حياته، هم ال يؤمنون بأنه وامل

 ابن اهلل إمنا يعتقدون أنه رجل صاحل، ويؤمنون أنه مل ميت ومل يصلب.
وحول هذه األطروحة وقف اخلطاب على فكرة مؤداها أن املبشرين ج. مشاركة المسيحية مع المسلمين: 

دمون تضحيات كبرية من أجل تقريب املسيحية من املسلمني ومشاركتهم حب املسيح وحتبيبهم فيه، لكن يف يق
بعض أحناء العامل يوجد خطر إظهار اعتقاد املسيحي مع املسلمني ومشاركتهم إياه، لذلك يقومون بتكوين فريق 

 رات لبناء عالقات مع املسلمني.عمل لتنصري املسلمني حول العامل عن طريق محالت مدعومة من طرف الوزا
و)املسلمون واملسيحية(  (باإلسالم واملسلمني )التعريفأطروحتا يف إطار حتليل األطروحات الفكرية تربز 

تناولت  موضوع شامل هو اإلسالم (50)حيث سجلت كل أطروحة نسبة نفسها جاءتا يف املرتبة اللتان 
 ني(، )اعتقاد املسلمني حول املسيح(، )دعوة لالنضمام للفريق(تعريف اإلسالم(، )حقيقة املسلم) األطروحتان

، وهو ما يفسر وعالقة املسلمني باملسيحينيباإلسالم  لتعرف ه العامموضوع مقطع الفيديو يف سياق تاعكسو 
 اخلطاب ومنتج معرفة هبذا الدين أفصح عنهافالتشكيالت اخلطابية أبانت عن على نفس النسبة، ا استحواذمه
اليت تضمنتها حول أركان اإلسالم وتزايد أعداد املسلمني مركزية العنوان يف العديد من اخلطابات اإلعالمية  وأبرزت
د يدمت حتوبالرتكيز على عنصر اإلبراز والعنوان الرئيس للموضوع وانطالقا  من عنوان الرسالة اإلعالمية  ،عرب العامل

  .رة للخطابإطار الرهية العامة من خالل إشباعها بدالالت مؤط
 
 
 
 
 



التطبيقية الدراسة نتائج ومناقشة عرض  الفصل الخامس 

 

251 

 

 ( ?What Is Islam) اإلعالمي لمقطع الفيديو في الخطابالقوى الفاعلة  .2. 1. 10

توضح البيانات اإلحصائية أن القوة الفاعلة الوحيدة يف اخلطاب اإلعالمي والشكل أعاله من خالل اجلدول       
 وبـتكرار واحد. (%100)وهي املنتجة ملقطع الفيديو هذا، واليت جاءت بنسبة  مؤسسات(هي )

جملس مهمة أمريكا الشمالية  (NAMB)  (North American Mission Board) يف وتتمثل هذه املؤسسة 
(NAMB ) ملساعدة كل كنيسة على أداء املهام املوكلة هلا وتشجيع كل مؤمن على العيش يف آمان، جمال مهمة
(NAMB) لبورتوريكو وجزر فريجن وغوام وساموا األمريكية، حتتوي  هو الواليات املتحدة وكندا واألراضي األمريكية

مبشر وأكثر من  5000أكثر من  (NAMB)هذه املنطقة على جمموعات عرقية ولغات وديانات متنوعة. يدعم 
 من القساوسة الذين يعملون يف أماكن صعبة حيث اإلجنيل يف كثري من األحيان غري مرحب به. .8003

هو مساعدة املعمدانيني  (NAMB)ائس لتدريب ونشر املبشرين فإن هدف من خالل الشراكة مع الكن
على زرع الكنائس يف كل مكان يف أمريكا  ةساعدامل، و (NAMB)كنيسة جديدة سنوي ا   1200اجلنوبيني على زرع 

ون يف املئة من السكان، ويركز املبشر  80الشمالية، مع الرتكيز بشكل خاص يف املدن اليت يعيش فيها أكثر من 
 1على الوصول إىل جمموعات متعددة من السكان احملليني والدوليني.

                                                 
1
-Ministry of The North American Mission Board : 

https://www.anniearmstrong.com/wpcontent/uploads/2017/11/MinistryOfNAMB_Bulletin_AAEO2018.pdf ,(10-

08-2019). (12 : 40). 
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وخاصة يف املناطق اليت  -كما تدور اجلهود املبذولة على سبيل األولوية حول زرع كنائس إجنيلية جديدة  
 (NAMB) تسعى 1مل يتم الوصول إليها واليت تعاين من نق  اخلدمات مثل املدن الكربى واملناطق خارج اجلنوب.

ويوجد تقرير مفصل حول هذه  2كنيسة جديدة.  15000من خالل بناء زيادة عدد املبشرين يف املستقبل إىل 
عرب مقطع الفيديو على الرابط التايل:  North American Mission Board Report – 2015املنظمة )اجمللس( 

https://vimeo.com/131025345.   
قوة واحدة استحوذت على جمريات اخلطاب املتضمن موضوع الل استعراض القوى الفاعلة برزت من خ

وهي املنتجة ملقطع الفيديو هذا  مؤسسات(القوة الفاعلة الوحيدة يف اخلطاب اإلعالمي )مقطع الفيديو، وتعترب 
أهدافها مجلة من ، وأبرزت ل اإلسالموهي مؤسسة مسيحية قدمت رهية عامة حو ، (%100)واليت جاءت بنسبة 

أبرزت متظهرات وتشكيالت خطابية أطرت املوضوع تارخييا  ودينيا ، من  لغوية عدةالتصرحيات تنتمي ملكونات 
والعالقات املبنية على االحرتام بني املسلمني ، التعريف باإلسالم وبيان حقيقة معتقدات أتباعهخالل لحاولة 
  .انعلى مر األزم واملسيحيني

   ( ?What is Islam)مسارات البرهنة في مقطع الفيديو  .3. 1. 10

 

                                                 
1

- 2018North American Mission Board Ministry 

Report,https://www.namb.net/wpcontent/uploads/2018/10/2018_NAMB_Ministry_Report.pdf ,(12-08-2019). 

(14 : 20). 
2
 -Meet Southern Baptists,Your North American Mission Board   , https://bcnm.com/wp-Entity-NAMB.pdf  , 

(13-08-2019). (06 : 36). 
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أن مسارات الربهنة ضمن مقطع  (39)والشكل رقم ( 31)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 
احصائيات )تليها  ،تكرار (2)وبواقع  (%50)بنسبة  املرتبة األوىل ()حقائق ووقائع سجلت فيهاالفيديو هذا 

  تكرار لكل من مسارات الربهنة.( 1)وبواقع  الكل واحد منهم (%25) ( بنسبةمواقف إنسانية( و)امرقأو 
 (?What is Islam)وفيما يلي نستعرض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو 

 كالتايل:
م اخلمسة واليت ترتكز عليها صحة احلقيقة اليت أوردها منتج اخلطاب تتعلق بأركان اإلسالحقائق ووقائع: أ. 

اإلسالم )للمسلمني مخسة أركان ترتكز عليها صحة اإلسالم: الشهادتني، الصالة، الزكاة، الصوم، واحلج(، وهي 
وتتمثل احلقيقة الثانية يف حقيقة  ،ثابتة واضحة ال غبار عليها وال يغريها الزمن، وال يستقيم اإلسالم إال هبا

 عليها من خالل تقدمي معطيات ت بني عن ما يتسمون به من صالح واستقامة.املسلمني اليت أوقفنا 
بليون مسلم  1قدم إحصائية واحدة حول عدد املسلمني يف العامل إذ عدهم أكثر من  إحصائيات وأرقام:ب. 

 مليون يف مشال أمريكا.  6منهم يعيشون يف جنوب أسيا،  %70حول العامل، 
قف اإلنساين الذي أورده منتج اخلطاب يف دعوة املسيحيني إىل التعاطف مع يتمثل املو مواقف إنسانية: ج. 

 North American Missionاملسلمني يف إطار الفكرة اليت طرقها حول االنضمام إىل فريق العمل ضمن منظمة 

Board  لك".جم َسدا  ذلك يف قوله "كن صديقا  للمسلمني وأظهر عطفك عليهم وأحبهم كما يرغب املسيح يف ذ 
انطالقا  مما تقدم حول مسارات الربهنة اليت أوردها منتجو اخلطاب لالستدالل على ما تقدموا به، فإن أول 

فاألمر الدينية وما يربره أوال  طبيعة املوضوع  ،(%50)بنسبة  املرتبة األوىلجاء يف  ()حقائق ووقائعمسار برهنة هو 
وبالتايل فورود حقائق ووقائع ضمن لقة بأركانه اخلمسة، وحقيقة ثابتة متعتعلق بدين مساوي هو اإلسالم ي

  .التأثرييةاملقصدية يزيد من مصداقيتها لدى املتلقي من منطلق اخلطابات املنتجة 
الطروحات والتشكيالت نسبة هو طبيعة املوضوع يف حد ذاته ومجلة ال هبذهوما يفسر ورود مسار الربهنة 
 عن طريق الرسالة اإلعالمية.  من يف املعىن املراد إيصاله للمتلقياللغوية املتضمنة إذ أن لغة الن  تك

لتأكيد األطروحات املقدمة بشأن  (%25) ( بنسبةمواقف إنسانية( و)رقامأاحصائيات و )ويأيت مسار الربهنة 
 اتوإحصائي بعدة أرقام االستداللحيث مت ، وازدياد عدد املسلمني يف العامل وأماكن تواجدهماإلسالم وتوسعه 

ويربر االستدالل هبذه اإلحصائيات زيادة الدقة يف األطروحات واملعلومات املقدمة مما ال يدع جمال للشك حوهلا 
 وللتأكيد على مصداقية ما يطرحه منتج اخلطاب من أفكار حول املوضوع برمته. 

خلطاب جتاه منتج ا املوقف اإلنساين الذي أبداهأن مسار الربهنة )مواقف إنسانية(  وما يفسر جميء
يربر االجتاه العام ملنتج اخلطاب حول املسلمني وخمتلف القضايا املتعلقة  املسلمني بالدعوة إىل احرتامهم وحبهم

هبم، وإقناع املتلقي جبدوى مد جسور احلوار والتعاون بني أتباع املسيحية واإلسالم وللتأكيد على موقفه الثابت 
 .إزاء املسلمني
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)Moderate Muslims Are Waging  وها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديالتي تناولاألطروحات  .1. 1. 11
 )Stealth Jihad  

 

حول اخلطاب اإلعالمي ملقطع  أعاله والشكل اجلدول يف املبينة النتائج أفرزت بالنسبة لألطروحات الرئيسية:
املسلمون ) حة رئيسية واحدةوالذي تضمن أطرو  )Stealth Jihad Moderate Muslims Are Waging(الفيديو

 تكرارات. (4)وبواقع  (100)بنسبة  (املعتدلون وقضايا اجلهاد واإلسالم املفربك

  )Stealth Jihad Moderate Muslims Are Waging( تضمن مقطع الفيديوبالنسبة لألطروحات الفرعية: 

ا املقطع، وقد جاءت ذالمي هلحول موضوع اإلسالم واملسلمني ثالث أطروحات فرعية أفرزها اخلطاب اإلع
وتليها وبتكرارين اثنني  (50) بنسبةاألوىل يف املرتبة  (املسلمون الوسطيون وحرهبم على غري املسلمني )أطروحة

 (25) بنسبة (،املسلمون واجلهل حبقيقة اإلسالم أطروحة( (،املسلمون وادعائهم احرتام العقائد األخرى أطروحة)
  بعضها على النحو اآليت:ذلك  ، وسنستعرض يف إطارتكرار أيضا  لكل أطروحة (1)لكل واحدة منها وبواقع 

ه األطروحة قدم منتج اخلطاب عدة معلومات منها ذضمن هالمسلمون وادعائهم احترام العقائد األخرى: أ. 
جاء على لسان راة، وهو ما أن اإلسالم ال حيرتم وال يبجل العقائد والكتب األخرى مثل الديانة اليهودية والتو 

 على حد تعبريه إىل جانب حرهبم على غري املسلمني معتربا  ما قاله املسلمون غري صحيح ني الوسطينياملسلم
 وكذبة حسب رأيه.

ذكر منتج اخلطاب هذه األطروحة يف معرض تناوله المسلمون الوسطيون وحربهم على غير المسلمين: ب. 
املسلمني من خالل شن اجلهاد مبختلف الوسائل منها إطالق النار لفكرة املسلمني الوسطيني وحرهبم على غري 

 ويتساءل يف سياق ذلك هل سيشن املسلمون الوسطيون جهادا  ضدنا؟. ،تفجري القنابل، الدعايات وغريها
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وما  (100) تهنسبما  (املسلمون املعتدلون وقضايا اجلهاد واإلسالم املفربك)شكلت األطروحة الرئيسية 
ة عن اخللفية الفكرية واإليديولوجي تكشفو  ،إيديولوجيا الن ا من أفكار فرعية شكلت يف جمملها تنضوي حتته

وتراءت من خالل التشكيالت اخلطابية تصوراهتم عن اإلسالم واملسلمني وكنهه، وأبانت عن ملنتجي اخلطاب 
وعلى ات تدينهم على لساهنم، وما قدموه من تصرحي التناقض بني املسلمني املعتدلنيتصور سليب حيمل بني طياته 

الرغم من املكون اللفظي واملعجمي الذي أبان عنه خطاب منتجيه يف معرض سردهم ألفكارهم ورهاهم حول 
فاملسلمون إرهابيون، يشنون اجلهاد على اآلخرين تربز التقابالت الثنائية الضدية املسلمني املعتدلني وغري املعتدلني 

العام سياق الجيسد االنطالق من وعليه  أنفسهم.ى لسان املسلمني الوسطيني علما جاء  وهو، مفجرو قنابل
وضوع التوجه اإليديولوجي ملنتجي اخلطاب الذي برز من خالل طريقة معاجلة املالن  الذي أبرزته إيديولوجيا 

 .واملسارات اليت قدموها يف طرحهم
   )Stealth Jihad gModerate Muslims Are Wagin(القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 11

  

القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني حيث تبني  (41)ل رقم شكالو (33)ميثل اجلدول رقم 
لكل واحدة منهما أي ما ميثل  (%50)تأيت يف املرتبة األوىل بنسبة األرقام أن )شخصيات سياسية(، )مؤسسات( 

وسنستعرض هاتني القوتني  ،لكل منهما، يف حني أن بقية القوى الفاعلة مل تسجل وال تكرار (1)احد تكرار و 
 الفاعلتني وفقا لآليت:

 جون جواندولو" John Guandoloمتثلت إحدى القوى الفاعلة يف مقطع الفيديو يف "أ. شخصيات سياسية: 
مؤسس  "John Guandolo "القتهم باجلهاد، ويعد وع )الوسطيني(الذي قدم خطابا  بشأن املسلمني املعتدلني 

UnderstandingtheThreat.com وهي منظمة مكرسة لتوفري التشاور االسرتاتيجي والتشغيلي والتدريب واليت ،
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تركز على التهديد للقيادة والوكاالت االحتادية والوالئية واحمللية، وتصميم االسرتاتيجيات على مجيع مستويات 
يف مكتب واشنطن  (FBI)وانضم إىل مكتب التحقيقات الفيدرايل  ،هزمية التهديد اجلهادي اجملتمع من أجل
 2001. يف عام وخارجيا   ، أجرى حتقيقات املخدرات يف املقام األول لحليا  2000إىل عام  1996امليداين من عام 

ملتحدة اليت حتقق يف خدم ملدة عام واحد يف مكتب التحقيقات الفيدرايل لشرطة الكونغرس يف الواليات ا
بفرتة قصرية بدأ جواندولو مهمته  2001سبتمرب  11بعد  ،التهديدات على املسؤولني احلكوميني رفيعي املستوى

يف قسم مكافحة اإلرهاب مبكتب التحقيقات الفيدرايل بواشنطن حيث قام بتطوير خربته يف مجاعة اإلخوان 
 1.ية العاملية واملنظمات اإلرهابية مبا يف ذلك محاس والقاعدة واآلخريناملسلمني والعقيدة اإلسالمية واحلركة اإلسالم

وقد ادعى جواندولو أن "كل منظمة إسالمية كربى تسيطر عليها مجاعة اإلخوان املسلمني"، وأن املسلمني 
بنشر املشاعر  UTTويشتهر هو وزمالهه يف  2األمريكيني "ليس لديهم حق التعديل األول لفعل أي شيء".

عادية للمسلمني من خالل التعليقات العامة والتدريبات اخلاصة بإنفاذ القانون اخلاصة بالواليات املتحدة لنحو امل
  3عقد من الزمن.
مت تعيني جواندولو "خبري موضوع" من ِقبل مكتب التحقيقات الفيدرايل وأنشأ ونفذ أول  2006يف عام 

ن املسلمني والعقيدة اإلسالمية واحلركة اإلسالمية العاملية، يقدم برنامج تدرييب ملكافحة اإلرهاب يركز على اإلخوا
بشأن املسائل املتعلقة باألمن القومي، وحتديدا   -الواليات املتحدة وغريها  -السيد جواندولو املشورة للحكومات 

لني العسكريني وهو يطلع ويعلم أعضاء الكونغرس وكبار املسؤو  ،احلركة االسالمية ،التهديد من النظام العاملي
مت تعيني جواندولو يف  2014ويف عام  وقادة اجملتمع الرئيسيني وغريهم.وإنفاذ القانون، وجمتمع االستخبارات، 

International Who's Who  عن عمله يف جمال األمن القومي، غواندولو هو أيضا  مؤلف مشارك يف كتاب
دة هتديد العدو، ومؤلف كتاب "نشأة جيل جهادي ، وهو أول كتاب شامل عن عقي)هتديد ألمريكا الشريعة(

ما  ( الذي يعرض تفاصيل شبكة الدعم اجلهادي لإلخوان املسلمني داخل الواليات املتحدة، كثريا  2013)سبتمرب 
يظهر السيد جواندولو على شاشات التلفزيون واإلذاعة، وينشر بانتظام مقاالت متعلقة هبذه األمور يف عدد من 

  .www.UnderstandingtheThreat.com  :موقعه على االنرتنت هوو  4 .وسائل اإلعالم
تقارير حول  واليت تقدم Right Wing WatchBusinessتتمثل القوة الفاعلة الثانية يف مؤسسة  ب. مؤسسات:

اخلطاب املتطرف وأنشطة الشخصيات واملنظمات اليمينية الرئيسية من خالل إظهار وجهات نظرهم بكلماهتم 

                                                 
1
 - UnderstandingtheThreat : p 1 .available at https://www.understandingthethreat.com/wp-content/uploads.pdf ,  

(17-08-2019( , )15 : 40). 
2
-Daniel Pochoda: American Civil Liberties Union Foundation of Arizona 

,https://www.acluaz.org/sites/default/files/documents/09%2010%2014%20LTR%20to%20MCAO%20Bill%20

Montgomery%20re%20Guandolo%20Final.pdf ,(17-8-2019). (18 : 07). 
3
 - Kim Vickers: Accreditation of John Guandolo’s "Understanding the Jihadi Threat to America" training, p 

02  , https://www.muslimadvocates.org/files/2018.05.11-Guandolo-TCOLE-Letter-CLEAN-logos-1.pdf ,  (17-08-

2019( , )13 : 20). 
4
- UnderstandingtheThreat  , op. cit ,  pp 1 .2 ,  
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وحول مقطع الفيديو ، https://www.facebook.com/rightwingwatch اخلاصة، وموقعها على الفايس بوك
هذا تورد اآليت "يدعي الناشط املناهض لإلسالم جون جواندولو أن املسلمني املعتدلني يشنون اجلهاد الشبح من 

 1احلرب".خالل االخنراط يف مهزلة إلقناع األمريكيني بأن اإلسالم سلمي ويصرفنا "لدرجة أننا خنسر هذه 
وقد  (%50)سبة بنفس الن اليت جاءت)شخصيات سياسية(، )مؤسسات( برزت القوة الفاعلة كل من 

وقدمت رهاها وتصوراهتا عن املعتدلني من شكلت خطابات القوة الفاعلة األوىل لحورا  أساسيا  للموضوع ككل 
فية منتج اخلطاب فهو خبري باملنظمات املسلمني وغري املعتدلني، إن ما مت إصداره من أحكام حوله ترجع إىل خل

اإلسالمية، مكافحة اإلرهاب وأيضا  نشر املشاعر املعادية للمسلمني، وبالتايل ما مت طرحه من تصورات حول 
وما يتعلق بقضايا اإلرهاب بغض النظر عن  ،املوضوع ككل ينبثق من وحي جتربته يف اجملال األمين والسياسي

 مصداقية طرحه. 
الفاعلة الثانية بوصفها مؤسسة تقدم تقارير حول اخلطاب املتطرف أيا  كان منشأه وبغض النظر  وتربز القوة

اليت املعادية األوىل وحاولت الوقوف على وجهة النظر  عن مصدره، حيث رصدت ما ذهبت إليه القوة الفاعلة
الفاعلتني من خالل ما قدمتاه من وبالتايل يربز دور القوتني  ،قدمتها بشأن املسلمني املعتدلني وغري املعتدلني

  تصورات وأفكار حول اإلسالم برمته.
 ( Moderate Muslims Are Waging Stealth Jihad) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 11

 

                                                 
1
-Right Wing Watch People For the American Way: https://www.rightwingwatch.org/about/  , (18-08-201)    ,

(05: 00). 
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مّثل  (أن مسار الربهنة )أراء ومقوالت (42)ل رقم شكالو  (34)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 
لكل واحد منهما  (%20)( بنسبة كتب( و)وثائق وصورتكرارات، يليه ) (3)أي مبقدار  (%60)ة بــ أعلى نسب
 تكرار، ومل تتحصل بقية مسارات الربهنة على أي نسبة. (1)وبواقع 

 Moderate)وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو 

ging Stealth JihadMuslims Are Wa): 
: من بني املقوالت اليت أوردها منتج اخلطاب لالستدالل على األطروحات اليت تقدم هبا مقولة آراء ومقوالتأ. 

وال  لك بالفعل، اجلهاد يعين احلرب على غري املسلمنيذ"هل سيشن املسلمون الوسطيون هجوما  ضدنا إهنم ك
لقنابل بل هو أكثر من ذلك بكثري إنه استخبارات مضادة، دعاية وتفجري ايضم فقط إطالق النار باملسدسات 

يقومون  ونشر أكاذيب، صراع سياسي، حرب نووية إهنا كل هذا؛ ولذلك الكثري من املسلمني الوسطيني أصال  
 وحرهبم على غري ني الوسطيمنياملسلهبذا اجلهاد" فقد أوردها جون قولدن يف سياق التأكيد على أطروحة 

 املسلمني.
"اآلن رمبا ميكننا  املسلمون واجلهل حبقيقة اإلسالم يقول:مقولة أخرى ميكن االستدالل هبا على أطروحة 

التماس عذر هلم والقول أهنم جاهلني، لكن إن كانوا جاهلني حبقيقة اإلسالم فيجب أال يظهروا على التلفاز 
دفعون باحلركة اإلسالمية إىل األمام بفعل إطالقا وأال يتحدثوا عن اإلسالم، هم يعلمون بالضبط ما يقولون وي

 هذا".
وقول أشياء مثل أن ( ...)يف حني أدىل برأيه خبصوص أطروحة املسلمون وادعائهم احرتام العقائد فيقول: "

اإلسالم يوقر ويبجل اليهودية والتوراة وهذا خاطئ وغري صحيح البتة، وهذا يسمى كذبة إن صدقنا القول" على 
    اإلسالم حيرتم أو يبجل العقائد األخرى. شارة واضحة إىل نفي أن يكونيف إحد تعبريه، 

  Islam deception, the truth About)حقيقة الشريعة خدعة اإلسالم( أشار إىل الكتاب املعنون بـ كتاب: ب.  

Sharia على موقعUnderstanding The Treat of Islam  ) فرضية فهم هتديد اإلسالم( يف سياق اإلشارة إىل
  ن يف اجلهاد يف مجيع أحناء أمريكا.و ي والسلمنيلوسطيا نياخنراط املسلم

حتوي كل ما يتعلق هبذه املؤسسة   Understanding The Treatأورد فيها الصفحة الرمسية ملوقعصورة:  ج.
   لالستدالل عليها.

مّثل والذي  (أراء ومقوالت) األول منها فيمكن استعراض بناء  على ما مت استعراضه من مسارات الربهنة
 قدموها حول املوضوع تربز بعدة مقوالت على اآلراء اليتحيث استدل منتجو اخلطاب  (%60)أعلى نسبة بــ 
وجاء إيراد هذه املقوالت واالستدالل هبا لتبيان تصوراهتم  ،إزاء قضية اإلسالميني املعتدلني واملتطرفني توجههم

وبناء  عليه أفصح اخلطاب عن أنساق معرفية أبرزهتا التمثالت  ،حول املوضوعوالوقوف على جممل الروئ املقدمة 
على مستوى البنية اخلطابية تتضمن مبدأ اإلقصاء يف  يسردوصف األساسية لعناصر اخلطاب من خالل تقدمي 

  .بعده الداليل من خالل تقدمي توصيفات )اإلرهابيون، املتطرفون، مفجرو القنابل(
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من جمموع املسارات الواردة ضمن املوضوع  (%20)نسبة ( كتب( و)وثائق وصور)نة مسارا الربه وشكل
بالدالالت واملعاين  ي يف اخلطاب اإلعالمي مشحونوالوثائق مكون أساسي وعنصر لحور  إذ تعترب الصور ؛املطروح

يث مت ح ، وجاء مسار الربهنة )كتب(اليت تبني عن فحوى اخلطاب مبختلف مستوياته ضمن السرد البصري
االستدالل بكتاب واحد يتضمن موضوع خدعة اإلسالم يف لحاولة للبحث عن حقائق يسترت هبا بعض اجلهاديني 
للحرب على أمريكا. وعليه فإن االستدالل هبذين املسارين يأيت لتثمني األفكار والطروحات والتأكيد على 

 صدقيتها.
 Reason & Company - Radical) مقطع الفيديواألطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي ل .1. 1. 12

Islam and Immigration)  
 

 
األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب  (43)ل رقم شكالو  (35)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

 Reason & Company - Radical Islam and) حول اإلسالم واملسلمني اإلعالمي ملقطع الفيديو

Immigration) ويتضح من أرقام اجلدول أعاله أن كال األطروحتني )الرئيس  ؛نيوالذي تضمن أطروحتان رئيسيت
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، )األحزاب السياسية األمريكية ومسألة تواجد املسلمني يف أمريكا( (األمريكي وقضية هجرة املسلمني إىل أمريكا
 ى هاتني األطروحتني يف اآليت:ونعرض إحد ،تكرارات لكل أطروحة (4)، وبـواقع (50) جاءتا بنفس النسبة

فقد ذكر منتج  شرعنة الهجومات التي يقوم بها بعض المسلمين في الدفاع عن دينهم من وجهة نظرهم:أ. 
اخلطاب هذه األطروحة يف معرض حديثه عن أن بعض اهلجومات اليت يقوم هبا بعض املسلمني إمنا هي للرد 

 ن بعضهم.والدفاع عن دينهم وقدسيته حسبما جاء على لسا
فقد أشار مقدم احلصة إىل أن  الشروط الصارمة المفروضة على المسلمين المهاجرين ألمريكا:أطروحة ب. 

الكلمة دونالد ترامب يريد تقييد شروط صارمة هلجرة املسلمني ألمريكا أي احلظر، مربزا  أنه بإمكانه استعمال هذه 
بلد يف حرية من أمرهم، وهي الفكرة أشار إليها الرئيس وجعلت سياسيي ال اليت افتتحت نقاشا قوميا  مرارا  و 

 األمريكي دونالد ترامب أثناء ترشحه لرئاسة أمريكا واليت زادت من شعبيته.

جاءت كل من )أطروحة املسلمون املتطرفون وضرورة منعهم من السفر ألمريكا(  بالنسبة لألطروحات الفرعية:
عض املسلمني يف الدفاع عن دينهم من وجهة نظرهم( يف املرتبة األوىل و)أطروحة شرعنة اهلجومات اليت يقوم هبا ب

امب ووجهة نظره يف هجرة ويف املرتبة الثانية جاءت األطروحات التالية: )دوالند تر ، تكرار (2)وبـ ، (25) بنسبة
ألمريكا( )الشروط الصارمة املفروضة من قبل دوالند ترامب على املسلمني املهاجرين و ألمريكا( املسلمني

)الدميقراطيون واجلمهوريون واملوافقة على هجرة املسلمني حنو أمريكا ورفضهم لإلسالم املتطرف(، )أطروحة 
لكل واحدة منها أي  (%12.5)الدميقراطيون واجلمهوريون والبحث عن حلول لإلسالم املتطرف وهتديداته( بنسبة 

 هذين األطروحتني على النحو اآليت: وسنستعرض يف إطار ذلك ،مبقدار تكرار واحد لكل أطروحة
أطروحة الديمقراطيون والجمهوريون والموافقة على هجرة المسلمين نحو أمريكا ورفضهم لإلسالم أ. 

تأيت هذه األطروحة يف سياق تشجيع هجرة املسلمني ألمريكا من قبل بعض األحزاب والسياسيني المتطرف: 
 األمريكيني لكن مع رفض املتطرفني منهم.

إذ متت اإلشارة إليها يف الديمقراطيون والجمهوريون والبحث عن حلول لإلسالم المتطرف وتهديداته:  ب.
، وسعيهم للبحث عن همسياق تقبل الكثري من أعضاء هذين احلزبني للمسلمني يف أمريكا ورفضهم للمتطرفني من

 ة اليت يقوم هبا بعض املتطرفني. حلول لإلسالم املتطرف الذي يهدد اجملتمع األمريكي نتاج األعمال املشين
، )األحزاب السياسية األمريكية ()الرئيس األمريكي وقضية هجرة املسلمني إىل أمريكاشكلت األطروحتني 

الواردتني ضمن مقطع الفيديو هذا انعكاس للموضوع العام والذي حيمل ومسألة تواجد املسلمني يف أمريكا( 
أبرزت التناقضات بني قوى سياسية يف  (اجلهاد، شرعنة اهلجومات ة، التطرف،املقطع عنوانه وبكل جزئياهتا )اهلجر 

وفق وجهة نظر قدمها حيث وضع من خالهلا  "،دوالند ترامب"أمريكا ممثلة  األوىل يف املسؤول األول الرئيس 
رتشح للرئاسيات هلجرة املسلمني إىل أمريكا تطبيقا  للوعود اليت قطعها أثناء محلته االنتخابية خالل الشروطا  
حيث أقر سياسات جديدة جتاه هجرة املسلمني ألمريكا، حتسبا  لتهديدات إرهابية لحتملة قد يشنها  ؛األمريكية
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املسلمون املتطرفون، وارتبطت وجهة النظر الثانية باحلزبني السياسيني العتيقني يف أمريكا اجلمهوري والدميقراطي 
 وعادي لكن مع رفض املتطرفني منهم.اليت تعترب هجرة املسلمني أمر مشروع 

ففي عام وقد أشارت إىل ذلك دراسة ربطت بني اإلرهاب وزيادة املشاعر املعادية للمسلمني واهلجرة، 
عن مشاعر  نتائج استطالع للرأي العام األمريكي "غالوب"نشر مشروع حقائق املسلمني والغرب يف مركز  2010

أنه هناك عالقة سببية بني ازدياد الشعور بالعداء لإلسالم  النتائج وأظهرت التعصب األمريكية ضد اإلسالم،
 :من األمريكيني جتاه اإلسالم كاآليت  %53واإلرهاب، وكانت النتائج لـ 

 ". ليس إجيابيا للغاية"بأنه  يف الدين رأيهم اأبدو  % 22 
 األوروبية–إىل احلكومات الغربية  حتر الشرعية اليت منيرب  وهو ما ".ليس إجيابيا على اإلطالق"منهم قالوا  % 31

-على اهلوية األورو واعتبار وجودهم خطرا   وأمريكا أوروبا كل من من أجل طرد املسلمني املقيمني يف -واألمريكية
 دت إىلأ وكان هلذه الشرعية انعكاسات سلبية وخطرية على املسلمني هناك، لكوهنا، جملتمعاهتما وهتديدا   أمريكية

التطرف  املزيد منّ  وكما قادت كل هذه العوامل إىل يف أوروبا وأمريكا، ءات العنصرية ضدهمّ تصاعد االعتدا
 1.والعنف واإلرهاب

 Reason & Company - Radical Islam) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو. 2. 1. 12

and Immigration)  
  

 

                                                 
1
، املركز اإلسالموفوبيا يف أوروبا: اخلطاب واملمارسة، من كتاب اإلسالموفوبيا واإلرهاب: جدلية التأثير والتأثرمجيلة سرنيح:   هشام داود الغنجة، - 

  .85، ص: 2019أملانيا، -برلني-و السياسية و االقتصادية الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية
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شخصيات إعالمية( جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة ن القوة الفاعلة )من خالل اجلدول توضح البيانات اإلحصائية أ
 (1)وبواقع  (%25)نسبة ( حيث مثَّلت مؤسساتكانت املرتبة الثانية للقوة الفاعلة )و  تكرار، (3)وبـ  (75%)

 تكرار. وتتمثل هاتني القوتني الفاعلتني يف:
 Tim مريكية ومتثلت الشخصية الرئيسية يفوهم من أعضاء منظمة مجعية األسرة األ شخصيات إعالمية:أ. 

Wildmon  .اليت أدارت احلوار مع عضوين آخرين من أعضاء املنظمة حول موضوع اإلسالم املتطرف واهلجرة
، يصور تيم وايلدمون مثليي (AFA)رئيس اجلمعية األمريكية لألسر املعادية للمثليني جنسيا   Tim Wildmon ويعد

كما توفر املواقع اإللكرتونية  وخاطئون يف رسائل متكررة جلمع التربعات عرب اإلنرتنت، اجلنس على أهنم منحرفون
منصات قيمة لكثري من قادة اليمني الديين املثري للمثليني وتعمل   Wildmonللمجموعة والربامج اإلذاعية اليومية لـ 

 1كمكان للدعاية املناهضة للحكومة واملناهضة للمسلمني.
يف البداية على أهنا االحتاد الوطين للكرامة، وقد ركزت  (AFA) ت مجعية األسرة األمريكيةتأسس مؤسسات: ب.

يف األصل على ما تعتربه برامج تلفزيونية وإباحية غري الئقة، وهذه اجلمعية تعزز "القيم األخالقية التقليدية" يف 
دة الشذوذ اجلنسي" من خالل وسائل اإلعالم، جزء كبري من عمل هذاه اجلمعية ينطوي على "مكافحة أجن

وتنظيم املقاطعة ضدهم  ،وسائل خمتلفة مبا يف ذلك اإلعالن عن الشركات اليت لديها سياسات مؤيدة للمثليني
عرب جمموعة متنوعة من املنافذ لنشر رسالتها، مبا يف ذلك شبكة راديو العائلة األمريكية  (AFA)لدى 
وهلا مركز دعائي لليمني  2011،2الشهرية. يف أوائل عام  AFA Journalعلى اإلنرتنت وجملة  OneNewsNowو

مليون من املؤيدين عرب  2لحطة إذاعية ولديها  200ومتتلك اجملموعة حوايل  ،املسيحي ينتشر على نطاق واسع
 مليون دوالر. 20اإلنرتنت وقناتني تلفزيونيتني على اإلنرتنت وميزانية سنوية تبلغ 

ظمة اليت تتخذ من والية ميسيسييب مقرا  هلا واليت أدرجها مركز قانون الفقر استحوذ وايلدمون على املن
 ومقطع الفيديو الذي بني أيدينا هو من إنتاج هذه املؤسسة. .3اجلنويب كمجموعة كراهية

ولعبت دورا  فاعال  يف جممل  (%75)مبا مياثل نسبة الفواعل حضورا  شكلت )شخصيات إعالمية( أول 
واحلصة وع طبيعة املوضهذا احلضور هو ارت حول موضوع اإلسالم، التطرف، اهلجرة، وما يفسر احلوارات اليت د

وقف إذ حاولت الوقوف على وجهات النظر املتعددة حول هجرة املسلمني ألمريكا وم ؛ذات الطابع احلواري
لتوجهات الفكرية القوى الفاعلة السياسية فيها، وقد أفرزت التشكيالت اخلطابية وزوايا تأطري املوضوع ا

حيث أبانت عن أجندات ختدم  ؛من تصورات ووجهات نظرواإليديولوجية ملنتجي اخلطاب إنطالقا  مما مت إقراره 
 أهداف كل طرف جعلت من قضية هجرة املسلمني والتطرف احملور الرئيس لرباجمها وأهدافها.  

                                                 
1
-Tim Wildmon  : https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/individual/tim-wildmon   , (23-08-2019) 

, (11 : 00). 
2
-American Family Association: https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist files/group/american-

family-association,(24-08-2019 , ) ( 22 : 10). 
3
-Tim Wildmon, op. cit. 



التطبيقية الدراسة نتائج ومناقشة عرض  الفصل الخامس 

 

263 

 

كوهنا ال خترج عن السياق  رغم (%25)ضعيفة يف مرتبة متدنية وبنسبة ( مؤسسات)ويأيت حضور الفاعل 
الذي شكل حضوره جزء  من احلقيقة ذاهتا؛ فهذه املؤسسة ورغم أهدافها الرامية إىل مكافحة املثليني جنسيا   العام

  .لمسلمني وصنفت كمجموعة كراهيةإال أن هلا توجه معادي ل
  (Reason & Company - Radical Islam and Immigration) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو. 3. 1. 12

 

مّثل  (أن مسار الربهنة )أراء ومقوالتأعاله  (45)ل رقم شكالو  (37)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 
تكرارات، يف  (2)وبواقع  (%40)تكرارات، يليه )احصائيات وأرقام( بنسبة  (3)أي مبقدار  (% 60)أعلى نسبة بــ 

 نة املتبقية على أي تكرار.حني مل حتصل مسارات الربه
 & Reason)وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو: 

Company - Radical Islam and Immigration)  

ومن مت استعراض عدة آراء ومقوالت ملنتج اخلطاب حول موضوع اإلسالم املتطرف واهلجرة،  آراء ومقوالت: أ.
بني املقوالت واآلراء اليت تقدم هبا منتج اخلطاب حول فكرة البحث عن حلول اإلسالم املتطرف، وهو ما ركز عليه 

ومما جاء فيها "أعتقد بأن احلزب اجلمهوري بادر بشيء حيسه أغلب األمريكيون  ،الدميقراطيون واجلمهوريون
ة ميكنها اآلن ضرب أي نوع من األهداف، رجال والغرب وهو أنه يف قلب الدين اإلسالمي هنالك نزعة عنيف

نساء أو أطفال يف أي وقت ويف أي مكان، وسيبحثون عن احللول، أما احلزب الدميقراطي فأعضاءه إن كانوا 
 أذكياء سيبدهون بذلك ويبحثون عن حلول جذرية لإلسالم املتطرف وهتديداته". 

وم هبا املسلمون أو اجلهاد كما اصطلح عليه منتج أطروحة شرعية اهلجمات اليت يقأرقام واحصائيات: ب. 
من املسلمني األمريكان اتفقوا مع فكرة أن  ٪8تتمثل األوىل يف أن  ،اخلطاب مت االستدالل عنها بإحصائيتني
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من  ٪31كرد فعل للدفاع على دينهم، بينما وردت اإلحصائية الثانية يف أن   اجلهاد العنفواين مناسب أحيانا  
 من املسلمني قالوا بأهنم يؤمنون بأن هذا النوع من اهلجومات العنيفة هي شرعية أحيانا   44ن الشباب حتت س

 بذلك فإن منتج اخلطاب استدل هبذه اإلحصائيات للتأكيد على هذه الفكرة.
من خالل ما تقدم وباستعراض مسارات الربهنة الواردة ضمن اخلطاب اإلعالمي الذي قدمه منتجوه يأيت 

 مت توظيفه يف هذا املوضوع املتعلق باملسلمني واهلجرة والتطرف (% 60)مّثل أعلى نسبة بــ الذي  (ت)أراء ومقوال
  .وحول اآلراء اليت أدىل هبا كل حزب إنطالقا  من أجنداته

حضور هذا النوع من مسارات الربهنة ضمن املوضوعات اليت قدمتها مقاطع الفيديو ومنتجو  فإنوعليه 
مهية اليت تكتسيها يف جمريات اخلطاب؛ كوهنا تعكس يف جانب منها بروز بعض مؤلفيها كقوى خطاباهتا يربز األ

ومن جانب آخر ما حتتويه من رهى وزوايا تناوهلا  اهلجرة، التطرف، ملسلمني،افاعلة يف اخلطاب املنتج حول 
لسياق لتدعيم األفكار الواردة املستدل هبا ال خترج عن هذا ااألقوال واآلراء  للموضوع السالف الذكر إذ أن جممل

  واحلجج املستخدمة.
تأكيد ومت االستدالل به حول فكرة اجلهاد ل (%40)نسبة حصائيات وأرقام( إ)كما شكل مسار الربهنة 

مما حدى مبنتجي اخلطاب إىل استخدامها ضمن  وإضفاء املصداقية على ما مت تقدميه من أطروحات وأفكار،
 ما طرح حول املوضوع.عليه من حجج دامغة يف إثبات مسارات الربهنة ملا تنطوي 

  (Back to Business_ Stop Islam) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1. 1. 13

 

األطروحة الرئيسية اليت تضمنها  (46)والشكل رقم  (38)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:    
خارطة طريق حتالف احلرية االسرتايل أطروحة )حيث توضح أرقام اجلدول وجود أطروحة واحدة وهي  مقطع الفيديو
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ALA أهداف حزب مثَّلت )أطروحة ف ألطروحات الفرعية:أما ا .تكرار (5)وبواقع  (%100) بنسبة (جتاه اإلسالم
ALA احلرية االسرتايل والدعوة إليقاف حزب حتالف ( و)أطروحة حتالف احلرية االسرتايل حيال اإلسالم يف أسرتاليا
تكرار لكل أطروحة  (2)لكل واحدة منهما ومبعدل  (%40)يف نفس املرتبة بنسبة  (اإلسالم يف أسرتاليا انتشار
نستعرض و  ،(1)وبواقع  (% 20) بنسبة) أطروحة فشل السياسيني االسرتاليني يف التصدي ألسلمة البلد(وجاءت 
 :أطروحتني كالتايل منها

فهذه األطروحة حتمل بني ثناياها  حيال اإلسالم: ALAروحة أهداف منظمة تحالف الحرية األسترالي أطأ. 
 .عدة بيان جلملة من األهداف اليت تسعى املنظمة حتقيقها للحد من انتشار اإلسالم يف أسرتاليا باعتماد خطط

ارت منتجة اخلطاب إىل ضرورة أش :ALAالدعوة إليقاف ِانتشار اإلسالم في استراليا من ِقبل  أطروحةب. 
 احلد من انتشار اإلسالم وإيقافه والذي وّلده القلق من تأثريه البالغ يف اجملتمعات األسرتالية.

عن  وأفصح اخلطاب اإلعالميأساسيا  شكلت األطروحات اليت قدمت يف إطار املوضوع املطروح لحورا  
حيث  ،وإيديولوجيته الفكريةيبني عن خلفية منتج اخلطاب  مادعوة لرفض اإلسالم واحلد من انتشاره يف اسرتاليا 

تضمنت التشكيالت اخلطابية تأطري صورة اإلسالم واملسلمني وفقا  لتصورات قبلية حول انتشار اإلسالم ومتدده 
ما أوجد دعوات إليقافه خاصة  الفاعلني يف الساحة السياسية من منظمات وأحزاب يفرتض  ،خاصة  يف اسرتاليا

 ا دورا  هاما  يف فعل ذلك. أن هل
يتعارض ونتائج دراسة أجريت يف اسرتاليا حول انتشار ضمن مقطع الفيديو واإلشارة إليه وما متت دراسته 

Australia U of S ،2015اإلسالم وتواجد املسلمني هبا وهي دراسة 
يستند إىل البيانات عبارة عن تقرير وهي  ،1

باحثون من  قام هباائية عن تصورات اجلماعات الدينية والثقافية يف اسرتاليا، دراسة استقصاليت مت مجعها من خالل 
"املركز األسرتايل للتميز جملس البحوث"، معهد العلوم االجتماعية للبحوث )الدميوغرافيا( يف جامعة كوينزالند 

ات تصورات املستجيبني على مجع بيان وانطوت، جامعة جنوب أسرتاليا. ""املركز الدويل للمسلمني وغري املسلمني
عام  يف أيلول/سبتمرب يتجر أالدراسة االستقصائية ، للمجموعات الدينية والعرقية مع الرتكيز على املسلمني

من املواطنني االسرتاليني، واستخدمت صحيفة االستقصاء  1000، ومت تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 2015
، خلصت الدراسة إىل عدة  نتائج منها دقيقة 15و 12اوحت بني تر  من خالل مقابلة هاتفيةعن طريق اهلاتف 

عرض معظم األسرتاليني مستويات منخفضة من كراهية اإلسالم، وهم على استعداد ألن ينضم املسلمني التالية: 
 أغلبية ،إىل مجاعتهم من خالل األسرة أو الصداقة )حىت أهنم أكثر ترحيبا من أعضاء الديانات الرئيسية األخرى(

 األسرتاليني يف مجيع املناطق مرتاحون للعيش جنبا إىل جنب مع "املسلمني يف أسرتاليا".
 

                                                 
1
 -A Preliminary  Report. op.cit, 2015  , pp 1- 62. 
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    (Back to Business_ Stop Islam) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 13

 
م واملسلمني حيث القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسال (47)والشكل رقم  (39)ميثل اجلدول رقم 

لكل مسار  (%50)تأيت يف نفس املرتبة بنسبة تبني األرقام أن مساري الربهنة )أحزاب(، )شخصيات سياسية( 
، يف حني أن بقية القوى الفاعلة مل تسجل وال تكرار. وسنستعرض هاتني القوتني (1)برهنة ما ميثل تكرار واحد 
 الفاعلتني وفقا لآليت:

الذي مت إنشاهه لتحقيق مجلة من  ALA ة الفاعلة األوىل يف حزب حتالف احلرية االسرتايلمتثلت القو أحزاب: أ. 
 20مت إطالق حتالف احلرية األسرتايل يف وقد  ،األهداف ومن بينها احلد من أسلمة أسرتاليا وإيقاف اإلسالم

ائل اإلعالم الرئيسية جمرد يف بريث، وهو احلزب السياسي احملافظ اجلديد، والذي يعترب من قبل وس 2015أكتوبر 
هذا احلزب إىل وقف أسلمة أسرتاليا واعترب اإلسالم ليس جمرد دين؛ إمنا  اوقد دع1 حزب معادي لإلسالم.

إيديولوجية مشولية ذات تطلعات عاملية، يستخدم اإلسالم العنصر الديين كوسيلة لعرض نفسه على اجملتمعات غري 
لتارخيي واملستمر لإلسالم، ويرى أن اإلسالم ال يقبل فصل الدين عن الدولة اإلسالمية، والذي يتجلى يف التوسع ا

لكنه يسعى للهيمنة على مجيع جوانب احلياة البشرية واجملتمع. وبينما يرى احلزب الدين كجزء من احلياة فاإلسالم 
فرض حكم اإلسالم ويشري إىل أن سياسته األساسية تتمثل يف أن كل احملاوالت ل ،يرى احلياة كجزء من الدين

والشريعة اإلسالمية جيب إيقافها يف جمتمعه الليربايل بالوسائل الدميقراطية قبل الدميوغرافية، احلقائق االقتصادية 
 .واالجتماعية والسياسية واليت جتعل احلل السلمي مستحيال  

                                                 
1
- Australian Liberty Alliance  : https://billmuehlenberg.com/2015/10/21/australian-liberty-alliance/, (25-8-

2019). (18: 10). 
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لورقة البيضاء "خطوات كما سعى حتالف احلرية األسرتايل إىل تفعيل مقرتحات السياسة العامة املبينة يف ا
، وتتضمن هذه املقرتحات وعلى امتداد 2014شركة أسرتاليا يف فرباير Q  عملية لوقف األسلمة" اليت نشرهتا مجعية

 سنوات فرض تأشريات اإلقامة على مجيع الفئات لـلمتقدمني من الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 10
(OIC) ل اإلنساين لغري املضطهدين من األقليات من دول منظمة املؤمتر ، تطبق االستثناءات على الدخو

اإلسالمي، عالوة على ذلك سيطلب رمسي ا من املنظمات اإلسالمية املعتمدة يف أسرتاليا قبول سيادة القانون 
لوجه األسرتايل وحقوق اإلنسان العاملية على اإلسالم العقيدة والشريعة، على سبيل املثال جيب أن تكون أغطية ا

  1.الكاملة يف األماكن العامة لحظورة
دييب روبنسون" اليت لعبت دورا  بارزا  يف  Debbie Robinson"متمثلة  يف شخ  ب. شخصيات سياسية: 

اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو بتقدميها لوجهات نظرها حول اإلسالم، وتعد دييب رئيسة ومرشحة جملس 
عام ا من  12ت دييب إىل غرب أسرتاليا عندما كانت تبلغ من العمر وصل، وقد 2الشيوخ عن غرب أسرتاليا

تعتقد دييب أن عليها واجب العناية  ،عام ا 30اسكتلندا، قبل العمل السياسي عملت دييب كممرضة ألكثر من 
ا يف القضية". "ومع ذلك  مبعاجلة املخاوف احلقيقية لألشخاص يف دائرهتا االنتخابية، ومما قالته: "لسنا طرف ا واحد 

إحدى القضايا اليت حتتاج إىل اهتمام عاجل هي احلاجة إىل إيقاف اإلسالم يف أسرتاليا ألن مستقبل أطفالنا 
وأحفادنا يف خطر"، أمضت دييب سنوات عديدة يف نشر الوعي وتشجيع النقاش حول املمارسات اإلسالمية اليت 

تقول أنا شغوفة "املوضوعات اهلامة األخرى،  تنتهك حقوق اإلنسان للمرأة والطفل يف أسرتاليا، وكذلك
ولدييب صفحة  3. بالدميقراطية وحرية التعبري والتمسك بالقيم األسرتالية وأنا قلقة بشأن الطريقة اليت نتجه هبا كأمة"

 .https://twitter.com/debbie1ala?lang=frرت ميكن االطالع عليها على الرابط رمسية على موقع التوي

ضمن احلجج  (%50)يف نفس املرتبة بنسبة مساري الربهنة )أحزاب(، )شخصيات سياسية( شكل حضور 
ومتثلت يف حزب التحالف االسرتايل الذي يهدف إىل إيقاف انتشار اإلسالم يف اسرتاليا، وقد  ،واألدلة املقدمة

 ن خالل اخلطابات املقدمة عن مجلة من التمظهرات اخلطابية اللغوية )إيقاف اإلسالمأبانت هذه القوة الفاعلة م
مت االستناد إىل ذلك من خالل العناصر وقد  ،اإلسالم إيديولوجيا أيضا، الرغبة يف التوسع، وقف األسلمة(

 يف مقطع الفيديو. توظيفها املرصودة واملضافة إىل مكونات املواقف التارخيية، الثقافية، السياسية والدينية اليت مت
لوجهات نظرها حول اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو بتقدميها قوة فاعلة أخرى يف  )شخصيات سياسية(

ت وبالتايل شكل ،وضرورة منع متدده يف اسرتاليا بدعوة األحزاب واهليئات إىل القيام بواجبها إزاء ذلك اإلسالم،

                                                 
1
-M anifesto and Core Policies Australian Liberty Alliance Management  : ed 2, 2014,pp 6 7 ,

,https://www.yellowvest.org.au/documents/ALA-Manifesto-OG14001R2.pdf, (25-8-2019)  , (17 :02).             
2
 -The Australian Liberty Alliance campaign launch  , https://www.michaelsmithnews.com/2016/04  , 27 April 

2016 ,(24-8-2019). (10 :10). 
3

- Debbie Robinson for Western Australia:   https://www.yellowvest.org.au/blog/debbie4wa.html, (24-8-2019). 

(14 : 17). 
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ة واملمارسات اخلطابية  تقدمي موضوع اإلسالم يف اسرتاليا من خالل اللغنسق خطايب يف هاتني القوتني الفاعلتني
 .هبا احلدث اليت أطرت

   (Back to Business_ Stop Islam) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 13

  
مّثل أعلى  (أن مسار الربهنة )أراء ومقوالت (48)رقم  شكلالو  (40)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 

وفيما يلي  تكرار. (1)وبواقع  (%25)( بنسبة حقائق ووقائعتكرارات، يليه ) (3)أي مبقدار  (%75)نسبة بــ 
 :نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو

سرتاليا مما يتحتم معاجلة األمر وفق إذ تقر منتجة اخلطاب بازدياد أعداد املعتنقني لإلسالم يف ا حقائق ووقائع: أ.
وانتشار اإلسالم عرب العامل وليس أسرتاليا فقط تبينه اإلحصائيات اليت  ،خطط معينة مستلهمة من برنامج حزهبا
 تطالعنا هبا خمتلف املصادر ووسائل اإلعالم.

تزايد لإلسالم يف اسرتاليا على ضوء اإلشارة إىل ما يتحتم على احلزب فعله إزاء االنتشار املآراء ومقوالت: ب. 
وضمن أطروحة فشل السياسيني يف احلد من انتشار اإلسالم يف اسرتاليا ت ربز التقصري الذي طال اجملتمع األسرتايل 
من قبل األحزاب السياسية نفسها، واخلطوات اليت ستقوم هبا املنظمة إزاء ذلك "اآلن حنن احلزب املوقف لإلسالم 

فقد كان  ؛ام املتناميني حول أثر اإلسالم على جمتمعاتنا واليأس من السياسيني غري األكّفاءبالنسبة للقلق واالهتم
، الوضع أسوأ من (...) 2014يف   Australian Liberty Allianceاحلافز إلنشاء حزب حتالف احلرية االسرتالية

سنكّرس طاقتنا، مصادرنا  أي وقت مضى، حتتاج أسرتاليا خلطوات تنفيذية إليقاف اإلسالم من اآلن فصاعدا  
رسالتنا ملواجهة هذه اإليديولوجية الشريرة بشكل علين ألنه ال أحد يف ميدان السياسة ميلك اإلصرار الالزم لفعل 



التطبيقية الدراسة نتائج ومناقشة عرض  الفصل الخامس 

 

269 

 

تعمل على وقف أسلمة هذا  ما حنن مستعدون لفعله، وال أي حزب آخر لديه الثقة لوضع خطط عمل فعالة
 البلد".

أطروحة الدعوة إليقاف اإلسالم من قبل على ى ميكن االستدالل هبا كما ميكننا استعراض مقولة أخر 
تقول دييب روبنسون "اهلجرة اجلماعية، تيارات الاّلجئني من الدول   Australian Liberty Allianceحزب
اإلرهاب اإلسالمي، االعتناق لإلسالم املخيف يف جمتمعاتنا، كل ذلك خطر واضح وحاضر جيب ، املسلمة

 يقاف ِاعتناق الدين اإلسالمي يف اسرتاليا هو شغلنا الشاغل".مواجهته؛ إ
واليت مت ، (%75)أعلى نسبة بــ  تمثّلواليت  ()أراء ومقوالتمن خالل استعراض مسارات الربهنة املتمثلة يف 
اليت أبانت عن رغبة جالحة يف إجياد سبل حتول دون انتشار  ؛استدعائها للوقوف على خلفيات منتجي اخلطاب

سالم ومتدده، ينضاف إىل ذلك التقصري الناجم عن األحزاب واملؤسسات السياسية يف اجملتمع االسرتايل، وما اإل
 يتعلق بقضايا اهلجرة، واإلرهاب اإلسالمي، اللجوء.

انتشار اإلسالم  لالستدالل على مجلة من احلقائق منها (%25)( بنسبة حقائق ووقائع)وجاء مسار الربهنة 
بعد  وقد أفصح اخلطاب عنانتشار اإلسالم يف العامل ككل، ، أعداد املعتنقني لإلسالم يف اسرتاليا ازدياد؛ ومتدده

 .نفسها يف الذات اإلنسانية هويايت وتارخيي وديين متجذر لإلسالم ممتد على كل احلدود اجلغرافية ومتجذر
  (Then I Became a Muslim (1/4)) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1. 1. 14 
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 أطروحة رئيسية تضمنها مقطع الفيديو (49)رقم  شكلالو  (41)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

((1/4) Muslim I Became a Then)  فقدان الوالد )أرقام اجلدول وجود أطروحة واحدة وهي حيث توضح
 تكرارات.    (5)وبواقع  (%100) بنسبة (والتحول حنو اإلسالم

تضمن املقطع ثالث أطروحات فرعية جاءت يف املرتبة األوىل وبنفس النسبة كل بالنسبة لألطروحات الفرعية: 
لكل  (%40)بـ  (ذلك عليهملة املسلمني لغريهم وأثر معا( و)اختيار اإلسالم والتحول إىل الصوفية)من أطروحيت 

التعرف على األسرة املسلمة أطروحة (، ويف املرتبة الثانية جاءت تكرار لكل أطروحة (2)واحدة منهما ومبعدل 
 . تكرار (1)وبواقع  (%20) بنسبة )والعيش بينها

 وسنستعرض أطروحتني منها كالتايل:
إذ ذلك عليه: ة والعيش بينها وأطروحة معاملة المسلمين لغيرهم وأثر أطروحة التعرف على األسرة المسلم

يسرد منتج اخلطاب بعض اجلوانب من حياته؛ فبعد مفارقة والده للحياة جيد نفسه بني أحضان أسرة مسلمة 
اليت حتلى جعلته فردا  من أفرادها رغم أنه مل يكن يدين بأية ديانة، ونتاج املعاملة اجليدة اليت حظي هبا والصفات 

 هبا أفرادها جعلته يتحول إىل اإلسالم. 
 بنسبة (فقدان الوالد والتحول حنو اإلسالم)الرئيسية طروحة األيف إطار حتليل األطروحات الفكرية تربز 

علقة هذه الفكرة الرئيسة تعكس موضوع مقطع الفيديو يف سياقه العام لتبحث مجلة احلقائق املت ،(100%)
أفصح عنه منتج  حتول يف حياة شخ  ال ديينفالتشكيالت اخلطابية أبانت عن  افدين إليه، وأحد الو باإلسالم

معاملة  ،اختيار اإلسالم والتحول إىل الصوفية)اخلطاب؛ مما يربز مركزية العنوان يف العديد من اخلطابات اإلعالمية 
هذا الدين الذي ترك  ،)ش بينهاالتعرف على األسرة املسلمة والعيأطروحة ، ذلك عليهاملسلمني لغريهم وأثر 

  .، وبصمة أثرت يف معتنقيهحضارة إنسانية قائمة بذاهتا
ف أسرة مسلمة تلقفته بعد جمتمع إسالمي ويف كنيف وعيشه فالواقع املعاش ملنتج اخلطاب وحتوله لإلسالم 

ل عن العامل املادي االحسان لليتامى، حرية التنقل، الصوفية، االنفصا)وفاة والده انعكس يف معجمه اللغوي 
العيش مبفرده )غائبة  وجود حقائقيفرتض سد االنطالق من سياق ما وجي ،(الراحة، الطمأنينة، التجارب الرائعة

( أي من ما هو مغيب للوصول إىل ما جيب االقتناع باإلسالم واعتناقه)للوصول إىل حقيقة نرية هي  (دون معتقد
  يكون.أن 
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  (Then I Became a Muslim (1/4)) لة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديوالقوى الفاع .2. 1. 14

  
Back to Business_ Stop )القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو والشكل أعالهميثل اجلدول 

Islam) تأيت يف نفس املرتبة  )منتجو فيديو وأفالم(ن )مؤسسات(، حول اإلسالم واملسلمني حيث تبني األرقام أ
، يف حني أن بقية القوى الفاعلة مل (1)لكل واحدة منهما أي ما ميثل تكرار واحد  (%50)وبالتساوي بنسبة 
 آليت:كاقوتني فاعلتني يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو واستعراضهما   على وميكن الوقوف، تسجل وال تكرار

هو عضو مؤسس ومنتج و "Michael Hauri"متثلت القوة الفاعلة األوىل يف شخ   جو فيديو وأفالم:أ. منت
لفنون يف ، درس التصوير الصحفي والتصوير الوثائقي يف جامعة العلوم التطبيقية وا 2470media تنفيذي يف

 Grimme Online على جائزةحصل  لعدة صحف وجمالت ناطقة باللغة األملانية، ا  حر  ا  هانوفر، وكان يعمل مصور 

للصحافيني الشباب يف عام  The Axel Springerوجائزة أكسل سربينغر  2012عن أعماله يف عام  غرمي أونالين
 1.على اإلنرتنت جبامعة العلوم التطبيقية والفنون هانوفر الربورتاجوهو لحاضر يف فن  ،2011

هو استوديو إنتاج  (ميديا  2470) ية يف مؤسسة إنتاج إعالميةمتثلت القوة الفاعلة الثانب. مؤسسة إنتاج إعالمية: 
تضم كتاب ومصورين وصانعي أفالم ومصممني  ،القص  والروايات عرب الوسائط املتعددة ومقرها برلني، أملانيا

ونظرا  للتطورات احلاصلة يف وسائل  ،جرافيك ولحررين ومصممي أفالم ومهندسي برجميات وخرباء اقتصاديني
ميديا قامت بتطوير مفاهيم سردية جديدة للوسائط اجلديدة والوكاالت واملصورين  2470م اجلديدة فإن اإلعال

وكذلك للمنظمات غري احلكومية واملؤسسات اخلريية واملؤسسات املتخصصة، ومساعدة الصحفيني على تطوير 
جوائز منها جائزة العني  ميديا على عدة 2470حتصلت ، ونشر مشاريعهم اخلاصة يف جمال الوسائط املتعددة

                                                 
1
-Michael Hauri: http://www.berlinfolgen.2470media.eu/people.80.en.html?tfs[people]=1, (26-8-2019), (16 : 40) 
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 2012لعام  Grimme Online وجائزة ،World Press Photo Multimedia  2014الذهبية يف مسابقة
   2010.1لعام  Deutscher Reporterpreisو

 )مؤسسات( )منتجو فيديو وأفالم(كشف اخلطاب املتضمن موضوع مقطع الفيديو عن قوتني فاعلتني 
مما يربز الدور املزدوج للفاعلني يف اخلطاب اإلعالمي وعلى  (%50)ة وبالتساوي بنسبة تأيت يف نفس املرتبواليت 

أفرز اخلطاب وضمن جتلياته العديد من الفاعلني مبعىن جتاوز الفاعل الواحد إىل فواعل عدة نفس املستوى، حيث 
 املؤسسيإىل جنب مع الفاعل كان حاضرا  جنبا    املنتج للفيديومن خالل منتجات املمارسات اخلطابية، فالفاعل 

فمنتج ، اخلفيات وتوجهات كل منتج خطاب والنظم املختلفة للمعرفة اليت يضمرها كل منهمحسب طبيعة و 
تكثيف الرموز والدالالت عرب توظيف الصورة إلبراز التمثالت البصري  يالسرداملنظور الفيديو استطاع من خالل 

، إحسان املسلمني، تقبل مساحة اإلسالمعلى  رسائلصورة رسالة معينة، اخلطابية أو ما وراء اخلطاب إذ حتمل كل 
 .اآلخر

على املتآلف يف إبراز نسقية اخلطاب ، املتمثلة يف مؤسسة إنتاج إعالمية )مؤسسات(وال خترج القوة الفاعلة 
انعكاس سالم الذي حتول إىل اإلوقصة الفىت الالديين  ،استوديو إنتاج القص  والرواياتإذ تعد هذه األخرية 

تتكثف الداللة عرب توظيف الصورة وزوايا التصوير  الفيلمية ومن هذه الصناعة السينمائية ،بكل أبعادها اإلنتاجاهت
  تقبل اآلخر.معاين اإلحسان، االحرتام، ينضوي على طاب خ فيتولديفصح عنها مسار السرد البصري 

 ( Then I Became a Muslim )(1/4) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 14

   
                                                 

1
 -New formats for new media!  , http://www.berlinfolgen.2470media.eu/about-2470media.15.en.html , (26-8-

2019) , (08 :30). 
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 مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو (51)رقم  شكلالو  (43)ثل اجلدول رقم مي

(Stop Islam to Business_ Back) وهي أعلى نسبة كانت  (%80)أعاله أن نسبة  حيث تكشف األرقام
وبواقع  (% 20)( بنسبة نآأدلة من القر تكرار، تأيت يف املرتبة املوالية ) (4)(، مثَّلت أراء ومقوالت)ر الربهنة لـمسا
 وميكن استعراض مساري الربهنة املذكورين يف اآليت: هنة املتبقية فلم تسجل أي تكرار،تكرار، أما مسارات الرب  (1)

التحول إىل اإلسالم أورد منتج اخلطاب هذه املقولة لالستدالل يف سياق استعراض جتربته حنو أراء ومقوالت: أ. 
مل يورِّثين أيب أيّة ديانة، ولطاملا كان يقول يل: على أطروحته املتضمنة اختيار اإلسالم واالنتقال إىل الصوفية يقول: "

 نابعا   اعتناقه له خيارا  "، فقد كان اختياره لإلسالم و "تأّمل كلَّ شيء مث قرِّر بنفسك"؛ لقد منحين حرية االختيار
 إىل الصوفية. ما وجدته مثريا   -عرْب اإلسالم–مث جاء اليوم الذي انتقلت فيه من ذاته دون أي إكراه، ويضيف "

 لالهتمام فيها هو أهنا تفصلك عن العامل املادي".
 ا  ل اعتربوين فردادها جمرد صديق، بأما عن تلك العائلة املسلمة اليت تعرفت إليها فلم أكن بالنسبة ألفر "

منهم، فاصطحبوين إىل موطنهم األصلي حيث ال توصد األبواب يف وجه الغرباء وقامسوين طعامهم ومنحوين حرية 
أشعر بالراحة  -بشكٍل أو بآخر–ويردف "كنت  ،التنقل يف منزهلم، وهبذا قّدموا أمسى مثال عن اإلسالم"
عور، رمبا يعود ذلك للتجارب الرائعة اليت خضتها والطمأنينة وسط املسلمني دون أن أعرف سبب ذلك الش

برفقتهم". فقد أورد منتج اخلطاب هذه األفكار يف سياق أطروحة معاملة املسلمني لغريهم من غري املسلمني مبينا  
 الصفات اليت خيتصون هبا دون غريهم.

عائلة املسلمة اليت احتضنته ي جتسد يف الذيف إطار احلديث عن وفاة والده واالحسان الن: آأدلة من القر  ب.
من أمثلة ما جاء ن الكرمي من وجوب اإلحسان لليتامى يقول "آيستدل على ذلك مبا ورد يف القر  ،وأحسنت إليه

 مي أوال  مث أصبحت اآلن يتيم ا".يف القرآن احلث على اإلحسان لليتامى، وأنا تيتمت بعد وفاة والدي. فقدت أ
يف موضوع مقطع  ا  لحورا  أساسي هذا اخلطاب الذي انتجه الفاعلني ضمن دينالربهنة الوار  شكل مسارا

استعراض العديد من  فيهمت  ،وهي أعلى نسبة (%80)ورد بنسبة )أراء ومقوالت( الفيديو، وأوىل مسار برهنة 
وسط  بنقطة التحول من الالديين إىل اإلسالم، بدء  بوفاة الوالد، والعيشاملقوالت حول املوضوع خاصة  ما تعلق 

أسرة مسلمة إىل غاية إسالمه واتباعه الطريقة الصوفية، على أساس هذه األفكار استعرض بدايات طفولته 
 ربز ذلك مجلة اآلراء واملقوالت اليت قدمها منتج اخلطابي ،اجلوانب االجتماعية والدينيةإسالمه، أي ما خيت  ب

  ب سردي.الذي قدمه منتج اخلطاب بأسلو  طبيعة املوضوع وما يربره هو
استعراضه للتدليل على معاملة األسرة حيث مت  (% 20)سبة شكل ن( نآأدلة من القر ) أما مسار الربهنة

به التدليل هذا املسار و ويربر توظيف  ،املسلمة واإلحسان لليتامى املستمدة مبادئها وقيمها من مبادئ وقيم القرآن
 ت املقدمة والزيادة يف دقة املعطيات ضمن املوضوع املطروح.املعلومابإقناع متلقي اخلطاب والتأكيد على مصداقية 
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 ( (Mohammed األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1. 1. 15

 
األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب  (52)ل رقم شكالو  (44)ميثل اجلدول رقم بالنسبة لألطروحات الرئيسية: 

أعاله تضمن مقطع الفيديو  حيث تبني األرقام حول اإلسالم واملسلمني Mohammed اإلعالمي ملقطع الفيديو
 تكرارات. (4)وبواقع  (%100)( واليت جاءت بنسبة الدين اإلسالمي وتعاليم رسوله)ألطروحة رئيسية واحدة 

يم تعال )أطروحةلـ  (%50)مت تسجيل ثالث أطروحات فرعية كانت أعلى نسبة  بالنسبة لألطروحات الفرعية:
تكرار، تليها يف املرتبة الثانية األطروحتني املتبقيتني  (2)مثَّلت ما مقداره حيث  (،الرسول لحمد وانتشارها عرب العامل

 (1)لكل واحدة منها وبواقع  (%25)بـنسبة  (،لبحث عن سر جناح الرسول يف أداء رسالته)ا(، التعريف باإلسالم)
 فرعيتني على النحو التايل: تكرار لكل أطروحة، وميكن تناول أطروحتني

حيث عرف منتجا اخلطاب باختصار اإلسالم بأنه اخلضوع ملشية اهلل واالمتثال  أطروحة التعريف باإلسالم: أ.
  ه.ألوامره. وبينا أول أركان اإلسالم وهي الشهادتني معتربين أن املسلم يؤمن بأنه ال إله إال اهلل وأن لحمدا  رسول

فمن حيز جغرايف صغري من الصحراء العربية انطلقت رسالته  عبر العالم: اانتشارهو  تعاليم الرسول محمد ب.
 بذلك حدود الزمان واملكان. املعمورة وتنتشر تعاليمه متخطّية  لتعّم أصقاع 

( واليت جاءت بنسبة الدين اإلسالمي وتعاليم رسوله)من خالل ما مت استعراضه شكلت األطروحة الرئيسة 
 وبأركانهلحور أساسي للخطابات املنتجة حول اإلسالم والتعريف به ت عليه من جزئيات وما اشتمل (100%)

كنه هذا الدين وتعاليم نبيه اليت انتشرت عرب العامل   تحيث حبث ؛كوهنا انعكاس للموضوع العام الدين اإلسالمي
ا منتجو اخلطاب . وجممل التشكيالت اخلطابية اليت أفصح عنهما جعل الكثريين يتساءلون عن سر جناحه

 تكشف اخللفية املعرفية باإلسالم وما يتعلق به دينيا  وتارخييا . 
  



التطبيقية الدراسة نتائج ومناقشة عرض  الفصل الخامس 

 

275 

 

 ( Mohammed) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 15

  
حول اإلسالم  (Mohammed) القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي (53)رقم شكل الو  (45)ثل اجلدول رقم مي

أن القوة الفاعلة الوحيدة اليت وردت يف مقطع الفيديو واليت  منتجو فيديو وأفالم()يث تبني األرقام أن واملسلمني ح
 تكرار، وميكن استعراضها على النحو التايل:  (2)أي ما ميثل  (%100)بنسبة جاءت 

وضمن  انومها منتجان وخمرجان أملاني Sissy Von Westphalenو Eike Schmitzمنتجو فيديو وأفالم: أ. 
وبعض املعلومات عنه إنطالقا  من  ،ببعض اجلوانب التارخيية لإلسالم انوضوع لحمد نيب اإلسالم بديا ملمم

خلفيتيهما املعرفية يف صناعة مثل هذا النوع من مقاطع الفيديو واألفالم، ويعمالن ضمن الشركة املنتجة ملقطع 
تركز انتاجاهتا على األفالم الوثائقية  ي والتلفزيوين يف برلنيشركة لإلنتاج السينمائوهي   "Atlantis-Film"الفيديو

عام ا. خاصة العظماء سواء كان ألكساندر الكبري، أو الزعماء  25التارخيية العالية اجلودة عن التاريخ ألكثر من 
 قيصرمثل كولومبوس، وفاسكو دا جاما، أو إمبول أكرب، أو يوليوس تشفني الدينيني مثل بوذا ولحمد، أو مك

بني أسلوب السرد الوثائقي الكالسيكي مع إعادة إصدار وجتمع  1حيث تقدم التاريخ بطريقة مثرية ومسلية.
 2دراماتيكي لألحداث التارخيية.

يف اخلطاب اإلعالمي ضمن موضوع  فيديو وأفالم( يمنتجمتثلت يف )ة واحدة فاعل برزت قوة
(Mohammed) وحضورها ضمن هذا املوضوع يضفي الكثري غويا  وبصريا  املسار السردي ليف هاما  دورأ  ولعبت ،

انطالقا  من دينية من جوانب دينية وتارخيية وثقافية  املسائل املتعلقة باإلسالم ونبيه لحمد )ص(حول  من املعلومات
                                                 

1
 - https://atlantis-film.de/en/about/eike-schmitz-3/  , (26 -08-2019( , )09 : 30). 

2
- https://atlantis-film.de/en/about/  , (26-08-2019( , )08 : 20). 
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 تارخييةخلفيتها املعرفية وانطالقا  من االنتاجات الفيلمية اليت يقدموهنا حول الشخصيات العاملية والشخصيات ال
والزعماء الدينيني، وباعتماد طريقة السرد بدا منتجا اخلطاب على دراية كبرية باجلوانب التارخيية واالجتماعية للدين 

 اإلسالمي.
  ( Mohammed) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 15

 
مسارات الربهنة هلذا املقطع  تباين طفيف يف (54)رقم  شكلالو  (46) أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم

مث  (،%50)تكرار أي مبعدل ( 2)قدرت بـ:  (الربهنة )مواقف إنسانيةأن أكرب نسبة ملسار حيث تشري النتائج إىل 
ومتثلت  ،(%25)تكرار لكل مسار برهنة أي مبعدل  (1)حيث قدرا بـ  (و)وثائق وصور ()حقائق ووقائعيليه 

 مسارات الربهنة يف: 
أورد منتجا اخلطاب حقيقة ال لبس عليها تتعلق بظهور اإلسالم وامتداده حيث يقوال "من ائع: حقائق ووقأ. 

الصحراء العربية انتشر اإلميان باهلل وتعاليم لحمد يف كل االجتاهات، وقد بدأ انتشار اإلسالم يف العامل عندما كان 
بقاع األرض ودخل الناس يف الدين وصل اإلسالم يف عهده إىل العديد من  حىتالرسول على قيد احلياة"، 

 .أفواجا   اإلسالمي أفواجا  
 قد تساءل منتجا اخلطاب عن سر جناح لحمد من الذي جعل من هذا اإلنسان إنسانا  فمواقف إنسانية: ب. 
 "ما هو سر جناح لحمد؟ من كان أول رجل وقف يف بداية هذا الطريق؟ كيف أصبح لحمد من مكة قائدا   عامليا  

 وتركا األسئلة دون إجابة تاركني ملتلقي اخلطاب حيزا  زمنيا  وفكريا   ،لدين عاملي جديد؟" عربية ورسوال  للقبائل ال
 وتارخييا  للبحث والتأويل.
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مسارات الربهنة باملرتبة األوىل ضمن  (%50)مّثل أعلى نسبة بــ الذي ( أراء ومقوالت) استفرد مسار الربهنة
قدمي معلومات حول اليت أوردها منتجو اخلطاب لالستدالل على األفكار واألطروحات املقدمة ضمن املوضوع لت

  ، ونبيه وأسرار جناحه، وانتشاره واعتناق الناس له ودخوهلم فيه أفواجا  أفواجا . الدين اإلسالمي
ويظهر ذلك يف  ،هني ليؤكدوا صدقية خطاباهتماخلطاب بني أنواع متعددة من األدلة والربا زاوج منتجا

فاألوىل تعكس طبيعة هذا  (%25)( بنسبة وصور ( و)وثائقمواقف إنسانية)نوعني آخرين من مسارات الربهنة 
كدليل نظر  الواقناعه بوجهات  املتلقي قصد التأثري يفالدين الذي أرسل للبشرية مجعاء، واستخدمت الثانية يف 

وكما قيل الصورة  ،من املعاين والدالالتالكثري إذ تتضمن  ؛لقوة واملصداقية وشد االنتباهإلضفاء او  حسي ملموس
 . كلمةأصدق تعبري من ألف  

  (The Profit of Islam) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1. 1. 16

 

على نبوة  وليستدال وثائق وصور:ج. 
صورة حتمل باللغة  اورسالة لحمد أورد

 نية عبارة "لحمد صوت اإلله ".األملا
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األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب  (55) ل رقمشكالو  (47)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:
 والذي تضمن أطروحتني رئيسيتني ،(The Profit of Islam) اإلعالمي ملقطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني

جاءت يف املرتبة األوىل  (اجلدول أعاله أن )أطروحة التغطية اإلعالمية املتحيزة ضد املسلمنيويتضح من أرقام 
 (املسلمون يف اململكة املتحدةتكرارات، وجاءت يف املرتبة الثانية ) )6 (بواقع (60)حيث سجلت أعلى نسبة 

 تكرارات. )4(، وبـ (40) بنسبة
أطروحة اإلسالموفوبيا كأحد أسباب التغطية املتحيزة ضد اإلسالم( يف (جاءت  بالنسبة لألطروحات الفرعية:

رتبة الثانية جاءت األطروحات التالية )اململكة املتحدة وتزايد تكرارات، ويف امل )3 (، وبـ(30) املرتبة األوىل بنسبة
)كيفية تغطية وسائل اإلعالم للمسائل  املؤامرات اإلرهابية(، )املسلمون الربيطانيون وتعرضهم للمضايقات(،

 .لكل أطروحة أي مبقدار تكرارين اثنني لكل واحدة (%20)بنسبة  (املتعلقة باإلسالم واملسلمني
اجلذور واخللفيات التارخيية وأثرها يف التغطية اإلعالمية املتحيزة  املرتبة الثالثة واألخرية )أطروحةوتأيت يف 

وبواقع تكرار واحد، وسنستعرض يف إطار ذلك بعض األطروحات على النحو  (%10)اليت شكلت نسبة ( و حاليا  
 اآليت:

إىل ذلك أحد اإلعالميني يف سياق حديثه  فقد أشارن وتعرضهم للمضايقات: ين البريطانييالمسلمأطروحة أ. 
عن هذه الفكرة إىل تعرض املسلمني الربيطانيني خلطر املضايقة والتجسس نتاج بعض العمليات اإلرهابية اليت 

 تطال اململكة املتحدة والذين تلقى املسؤولية على عاتقهم يف أحايني كثرية.
ذكرت هذه األطروحة يف  علقة باإلسالم والمسلمين:ب. أطروحة كيفية تغطية وسائل اإلعالم للمسائل المت

سياق اإلشارة إىل التغطية اإلعالمية املتحيزة وغري العادلة لشؤون اإلسالم واملسلمني من خالل الرتكيز على قص  
 إخبارية معينة تتعلق باإلرهاب، وعدم توافق اإلسالم مع القيم الربيطانية والتطرف.

لتأكيد فكرة أسباب د أسباب التغطية المتحيزة ضد اإلسالم والمسلمين: ج. أطروحة اإلسالموفوبيا كأح
 اإلسالموفوبيا أحد هذه األسباب باحلديث عن جذورها اليت ترجع إىل دتْ التغطية املتحيزة ضد املسلمني ع  

 ن عمال على ترسيخها يف الوقت احلايل.االلذ االستشراق واالستعمار
 يف املرتبة األوىل ()التغطية اإلعالمية املتحيزة ضد املسلمنيتربز أطروحة يف إطار حتليل األطروحات الفكرية 

بالتغطية علقة تعكس موضوع مقطع الفيديو يف سياقه العام لتبحث مجلة احلقائق املتهذه األطروحة  (60)نسبة ب
ية وأثرها يف التغطية اجلذور واخللفيات التارخي)اإلعالمية لقضايا اإلسالم واملسلمني وما تنطوي حتتها من أفكار 

اإلسالموفوبيا كأحد ، كيفية تغطية وسائل اإلعالم للمسائل املتعلقة باإلسالم واملسلمني ،اإلعالمية املتحيزة حاليا  
فألجل البحث ، اذها على أعلى نسبة من التكراراتوهو ما يفسر استحو  (،أسباب التغطية املتحيزة ضد اإلسالم

يف وسائل اإلعالم الغربية جيدر بنا  املتحيزة وغري العادلة لشؤون اإلسالم واملسلمنيالتغطية اإلعالمية يف أسباب 
التغطية املتحيزة فإن هناك وعوامل بالرجوع إىل جذور و  الرجوع إىل اجلذور التارخيية واخللفيات الفكرية هلذه الصورة،
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اإلسالم ) (الشرق والغرب)بني عدة مصادر شكلت تللك التصورات السلبية تعود إىل قرون من التشكيل 
الرحالة الذين جابوا بعض فالرحالة، ، منها الرحالة، االستشراق، التنصري، االستعمار (األنا واآلخر)، (بالغرب

سامهوا يف صناعة صورة سلبية لإلسالم والعرب واملسلمني من خالل األكاذيب اليت أقطار العامل العريب واإلسالمي 
 .دهم وجوانب معيشتهماختلقوها عن حياهتم وتقالي

ينضاف إىل ذلك االستشراق والتنصري واالستعمار هذه األقطاب الثالث اليت عملت يف تناغم تام وكانت 
تكتنزه من سلبية وتشويه املصنع الذي يعد أدوات العمل لتشكيل صورة اإلسالم واملسلمني يف املخيال الغريب مبا 

واليت تندرج يف جهل الغربية ناعة الصورة املتحيزة يف وسائل اإلعالم وال تنفك العوامل املعرفية تلعب دورا  يف ص
الكثري من الغربيني حبقائق اإلسالم ونق  املعلومات الكافية عنه، مث العوامل النفسية اليت تكمن يف العداء 

 .لإلسالم وقيمه احلضارية
على العامل العريب واإلسالمي  وال خترج العوامل السياسية عن ذلك إذ لطاملا سعى الغرب إىل بسط نفوذه

مث أن العوامل اإلعالمية لعبت هي األخرى دورا  هاما  يف رسم تلك الصورة املتحيزة عن الغربية، وإخضاعه للهيمنة 
هيوين يف وسائل اإلعالم والذي أسهم يف تشويه تلك الصورة من خالل فوذ الصاإلسالم واملسلمني واملتمثلة يف الن

واملسلمني وتقدميها ملسائل وقضايا اإلسالم سائل اإلعالم، وعليه فإن وسائل اإلعالم يف تغطيتها ملكيته املباشرة لو 
عبد القادر "وهو ما أشار إليه  ،تستدعي شعوريا  أو ال شعوريا  املخزون النفسي والثقايف لعالقة اإلسالم بالغرب

 ".صورة اإلسالم يف اإلعالم الغريب"يف كتابه  "طاش
املتمظهرة ضمن األطروحة املتعلقة بالتغطية املتحيزة لشؤون اإلسالم واملسلمني من طابية فالتشكيالت اخل
يف ظل اسرتاتيجية تنتهجها هذه الوسائل تبوح عن ثالثية  اخلطاب ومنتج اأفصح عنه قبل وسائل اإلعالم الغربية

تأطري األحداث اإلسالم واملسلمني، وسائل اإلعالم الغربية، قضايا إيديولوجية )الدال واملدلول والدليل(، بني )
ينبثق عن نسق  هذا كله؛ (خللق تصورات ذهنية سالبة ترتبط عنوة  باملكون الديين التارخيي الثقايف اإلسالمي

  .اخلطابات اإلعالميةالرسائل املتضمنة يف العنوان يف العديد من خطايب يكمن يف ما ورائية 
حيث ( طية وسائل اإلعالم للمسائل املتعلقة باإلسالم واملسلمنيكيفية تغويف السياق ذاته تأيت أطروحة )

ببحث ميكانيزمات التصور الذهين لإلسالم وما يتعلق بقضاياه شكلت يف جمملها امتداد خلطابات سابقة تؤكد 
املنغمس يف التغطية ال خترج عن حدود التوصيف ذلك أن وكيفية تأطري هذه الوسائل للصورة السالفة الذكر، 

 النظرة االستعالئية؛ فاإلسالم ليس إال إرهاب وتطرف وعنف وختلف ومهجيةات الغربية اليت تتكشف عن الذ
 .وتوصيفات جديدة تصطبغ بطبيعة املرحلة عملت على ترسيخها يف املخيال الغريب

ن خمزون وحتديدها ال بد من الرجوع إىل بداياهتا وأصوهلا، وعليه فهذه التغطية ال تنزاح عما فلفهم ظاهرة 
اليت هتز العامل واليت البارزة فكري ومعريف ونفسي ينعكس بصورة أو أخرى يف هذه الوسائل، وخاصة  يف األحداث 
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"Amiri Mo 2012 دراسةوهو ما أبانت عنه " ترتبط يف الكثري من األحيان وقسرا  باإلسالم واملسلمني، 
واليت ، 1

لمني األمريكيني والعرب يف األشهر الستة األوىل اليت أعقبت إىل الوقوف على تغطية وسائل اإلعالم للمسهدفت 
، حيث شكلت التغطية اإلخبارية للتكتالت الرئيسية األربعة )سي أن أن، فوكس 2001سبتمرب  11هجمات 

 ( Cnn. Fox. The New York Times and the Washington Postونيويورك تاميز وواشنطن بوست
، ويف املقابل 9/11يف املائة خالل األشهر الستة األوىل بعد  19مريكيني" نسبة للموضوعات حول "املسلمني األ

يف املائة خالل نفس الفرتة، وباإلضافة إىل ذلك  21فإن النسبة املئوية للقص  اإلخبارية العرضية اخنفضت بنسبة 
مني األمريكيني" موضوع حول "املسل CNN 203زادت التغطية للمسلمني يف وسائل اإلعالم؛ حيث بثت شبكة 

  .2001سبتمرب  11موضوع خالل ستة أشهر قبل هجمات  23مقارنة بـ  9/11خالل األشهر الستة األوىل بعد 
 11يف املائة يف األشهر الستة األوىل بعد هجمات  99بنسبة Fox News  زيادة التغطية بشبكة جلَ كما س  
يف  345نيويورك تاميز من  يف صحيفةالتقارير إذ ارتفعت  ، وباملثل يف وسائط اإلعالم املطبوعة2001أيلول/سبتمرب 
مما يظهر حتوال  من املوضوعات العرضية إىل مزيد من التغطية اإلخبارية املواضيعية  ؛إىل الضعف 9/11مرحلة ما قبل 

  .2001أيلول/سبتمرب  11خالل األشهر الستة األوىل بعد 
من أسباب التغطية املتحيزة ضد اإلسالم واملسلمني وال خيرج اخلوف من اإلسالم عن ما مت استعراضه 

النظرة االستعالئية للغرب   وال تنكف  اإلسالموفوبيا كأحد أسباب التغطية املتحيزة ضد اإلسالم(ضمن أطروحة )
عامل اهتزاز للوحدة الروحية يف الغرب حبركيته اإلبداعية والثقافية  هذا األخريشكل من جعل اإلسالم فزاعة إذ 

من  وتشويهه،ته الشعور بالنق  إزاء اإلسالم والبحث عن حصيلة واسعة من املفاهيم حملارب مما أبرزتاحه وانف
 خالل النظر إىل اإلسالم ككتلة أحادية غري منفتحة على الثقافات األخرى وكل ما هو إقصائي متييزي للمسلمني. 

كالتاريخ احلافل بالعداء   االعديد من العوامل فيهوبالرجوع إىل اإلسالموفوبيا أو اخلواف من اإلسالم فقد أسهمت 
 .بني الشرق والغرب، واجلهل باإلسالم، ونسبة اإلسالم إىل اإلرهاب هبتانا  وزورا  

الغرب واإلسالم، الغرب املتقدم األنا واآلخر ناظرا  ومنظورا  إليه، ونظرا  ملا بناه النسق االستشراقي تربز ثنائية 
من له ابل اإلسالم املتخلف الالعقالين إذ تربطه باألول وتنفيه عن الثاين، ونظرا  ملا املنفتح العقالين يف مق

وصور على أنه دين اإلرهاب  طور نزعة مرضية لدى الغربيف مراحل ما خصائ  وما سجله من انتصارات 
حيفل العامل بأحداث  وينتعش مصطلح اإلسالموفوبيا كلما ،وأتباعه ومريديه إرهابيون متطرفون قتلة ،والقتل والعنف

تدعمها مراكز أحباث  ،عنف وهجمات وهذا التخويف تقف عليه مؤسسات خاصة باإلسالموفوبيا ودعمها
يف  تقدمي لحتوياهتا وخاصة  ما يتعلق باإلسالم واملسلمنيودراسات ماديا  ومعلوماتيا ، تستند إليها وسائل اإلعالم يف 

اليت ، Al Mannan, M & Shamrir Al-Af 2017 دراسةالل عالقة عكسية، وميكن الوقوف على ذلك من خ

                                                 
1- Amiri, Mohammad Abid : "Muslim Americans and the Media after 9/11, Islam and Muslim Societies" , A 

Social Science Journal, 5 (2), 2012, pp 1-13.         
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هدفت إىل حبث دور وسائل اإلعالم الغربية يف نشر موجات املشاعر املعادية لإلسالم يف أشكال وقوالب خمتلفة 
 على فالباحثان يريا أن هذه الوسائل تعتمد السبب العامل، وهلذا أحناء يف اجلارية إىل األحداث البحث هذا ويستند
 .متحيزة تكون ما غالبا   اليت األنباء ووسائط مواد بعض

 أن ميكننا إذ ال حياتنا يف جدا   قوي عامل اإلعالم متثل وسائل التكنولوجي والتقدم العلم عصر أنه يف كما
 لكن عندما كل هذه الوسائل لديها قوة، والتلفزيون، واملدونات االجتماعية اإلعالم وسائل دون حلظة نتصور
 احلياة قيد على للبقاء اجملتمع هلذا حقا   مزعجا   يصبح فإنه جمتمع معني واهلجوم عليه، وازدراء التحيز يفتستخدم 
 للسامية املعادية تعاين اهلجمات اليهودية الطائفة اآلن وحىت ويستدل على ذلك أنه منذ العصر الوسيط ،سلميا  
 هو اإلسالم اليوم احملرقة، إىل املطاف هناية يف أدت ميةللسا املعادية اآلراء وتلك اجملتمع يف للوئام تدمري وهذا
 تزداد تفاقما   الباعثة على الكراهية اآلراء وهذه السامية، استبدال معاداة الطائفي، والعنف للعنصرية اجلديد الوجه
 مبتصويرها اإلسال كبري حد إىل اخلاطئ التصور هذا وزيادة اإلعالم؛ حيث تعمل على تعزيز خالل وسائط من
 ضد والعنصرية اإلسالم كراهية زيادة يف هاما   دورا   تلعب إرهابيني فهي وتصوير املسلمني يعزز العنف كدين

 باسم األبرياء املسلمني من بإزهاق أرواح املاليني للغرب مسحت الدعاية املسلمني على مستوى العامل، وهذه
  1.اإلرهاب على واحلرب اإلرهاب، مكافحة

االسرتاتيجية احلوارية يه وما ميكن الوقوف عليه وحتليله من خالل اخلطابات املقدمة بروز ما متت اإلشارة إل
وبالبحث فيما وراء النسق تبدو صفة احلوارية جلية وتربز توجهات تلغي تراتيب مألوفة عن األنا  ،غري املباشرة

على  التشكيالت اللغوية اخلطابيةب نيت العديد من حيث  ؛واآلخر، الصراع والقوة واهليمنة والضعف جلسر اهلوة
األفكار واآلراء الداعمة حلقيقة ال غبار عليها وهي التشويه املتعمد من  نسق احلوارية اليت تربز من خالل تعدد
على اختالف أطياف منتجو اخلطاب املتضمن  ومتاثلت بطرق مباشرة ،إعالم الغرب لصورة اإلسالم واملسلمني

 تبياهنا بكل موضوعية من قبل فاعلني يف اإلعالم ومن أهل االختصاص نفسه.الوقوف على حقيقة التغطية و 
االنفتاح على التوجه إىل البارزة يف  خلفياهتم الفكرية عنملنتجي اخلطاب ثقايف العريف و املعامل وهكذا يبني ال

االرتداد خطاب اآلخر من خالل خطاب موضوعي غري متحيز ال يقصي اآلخر نقف على جدواه بصيغة 
 من منطلق وشهد شاهد من أهلها. العكسي

                                                 
1- Al Mannan, M & Shamrir Al-Af: "The Role Of Western Mainstream Media: How Islam Is Being Branded As 

Promoter Of Violence. People", International Journal Of Social Sciences, 3 (3), 2017, pp 424-439. 
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    (The Profit of Islam)القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو  .2. 1. 16

 
القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني حيث  (56)ل رقم شكالو  (48)ميثل اجلدول رقم 

تكرارات، وتأيت ( 3)أي ما ميثل  (%30)تأيت يف املرتبة األوىل بنسبة ون( تبني األرقام أن )أكادمييون وأساتذة جامعي
تكرار، ويف  (2)وبواقع  (%20)بنسبة )كتاب(، )شخصيات إعالمية(، )شخصيات سياسية( يف املرتبة الثانية 

قية القوى الفاعلة مل تكرار، يف حني أن ب (1)وبواقع  (%10)بنسبة  )أفراد(املرتبة الثالثة واألخرية يأيت مسار الربهنة 
 تسجل وال تكرار، وسنستعرض هذه القوى الفاعلة وفقا لآليت:

الذي علق على الكيفية اليت تتناول هبا وسائل اإلعالم القضايا  Justin Lewis منهاشخصيات إعالمية:  أ.
لق األمر باملسلمني قص  عندما يتع 3ـ املتعلقة مبسلمي بريطانيا بقوله: "إن تغطية األحداث غالبا  ما تتعلق ب

خاصة الربيطانيني منهم، القصة األوىل حول اإلرهاب، والقصة الثانية حول اإلسالم كديانة ال تتوافق مع القيم 
الربيطانية والقصة الثالثة حول التطرف اخلطر الذي كان والزال موجودا  حيتوي على صراعات ذات مستوى عايل 

منظوره أن اخلرب العظيم يف وسائل اإلعالم البد أن يتضمن القص   إنه درامي جدا  وحيتوي على العنف، فمن
 الثالث. 

يتمثل مسار الربهنة هذا يف أحد املسلمني الربيطانيني وإجابته عندما سئل على املباشر من طرف  أفراد:ب. 
ليجيب  ،سلمنيقوم هبا بعض امليمقدمة أخبار عن شعوره حيال قطع الرهوس يف إشارة إىل األعمال اإلرهابية اليت 

 باستيائه من ذلك فاملسلمون مستاهون من مناظر قطع الرهوس والقنابل معتربا  سؤال املذيعة إسالموفويب وعنصري.
الذي أبدى رأيه خبصوص التغطية اإلعالمية لشؤون  الناشط السياسي Mo Ansarومنها  شخصيات سياسية:ج. 

 اإلسالم واملسلمني حلد اهلسترييا".لقد شوهت وسائل اإلعالم مسعة املسلمني قائال : "
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الذي أكد ضمن هذا املوضوع وحول فكرة ضحايا حرب العراق  Julian petley من بينهم الكاتبكتاب: د.  
الكثري من الناس كانوا منتسبون إىل شيء ما يقول: " ،واالستنكار الذي أبداه الكثريين على اختالف توجهاهتم

ويقصد بذلك احلرب على العراق وقتل  ،بإدانتها لكن ملاذا مت سؤاهلم أصال" ليدينوا أشياء كهذه وكانوا سعداء
 األبرياء.

الذين كانوا ضمن منتجي خطاب مقطع الفيديو وأوردوا العديد من األفكار أكاديميون وأساتذة جامعيون: ه. 
 chris Allen ،Amina yaqin  ،Milly Willianson، peter  ومنهم ،واآلراء ضمن موضوع مكسب اإلسالم

morey  هذا األخري الذي حتدث عن أسباب التغطية اإلعالمية غري العادلة لألمور املتعلقة باإلسالم واملسلمني يف
معتربا  أن أحد خماطر اإلسالموفوبيا تتم رهيته من نافذة تارخيية أي هي ليست ظاهرة عصرية على الوقت احلايل 

موفوبيا متجذرة من االستشراق واالستعمار، يف احلقيقة متجذرة يف اإلطالق، تقدير من العلماء قالوا أن اإلسال
 اتصال طويل جدا  بني ما كان يسمى بالغرب املسيحي والدول املسلمة أين ولدت الديانة. 

يف إطار استعراض أسباب التحيز ضد املسلمني إىل جانب مجلة من األسباب األخرى للتغطية املتحيزة 
يف السنوات العشر األخرية مما جيعل منهم مادة دمسة لوسائل اإلعالم، أيضا  من  منها تضاعف عدد املسلمني

دواعي التغطية السلبية غياب االنفتاح وااللتزام باملبادئ لكل طرف وغياب االنفتاح على اآلخر إىل جانب غياب 
انون ووسائل اإلعالم الثقة بينهما، ينضاف إىل ذلك النق  يف الوعي الديين لدى معظم السياسيني وواضعي الق

 مما يسبب هذه األخطاء واالهتمام املتزايد لتغطية قضايا املسلمني تغطية سلبية.
اليت  Amina yaqin من بني الشخصيات األخرى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي ضمن هذا املوضوع

ل واحد يلتزم مببادئه وال نثق عندما ال منتلك االنفتاح، وهنا ك اعتربت أن القالب اجلاهز لرسم الصور يكون فعاال  
ن الثقة هي واحدة من أهم األمور يف اجملتمع، واآلن يف هذا اجملتمع لدينا اهنيار على كل أببعضنا البعض، واعتقد 

املستويات، يف إشارة منها إىل ضرورة مد جسور التواصل والثقة بني املسلمني وغريهم يف اجملتمع الربيطاين لتجنب 
 املشاكل.

 ، أفرادأكادمييون وأساتذة جامعيونطاب عن وجود جمموعة من الفاعلني وعلى عدة مستويات )أفصح اخل
( ختتلف طروحاهتم باختالف شخصيات سياسية، شخصيات إعالمية، رجال دين، كتَّاب، منتجو فيديو

  (أساتذة جامعيونأكادمييون و ، ويربز )لتغطية اإلعالمية املتحيزةامرجعياهتم الفكرية ومشارهبم ضمن نطاق موضوع 
المتالكهم خلفيات معرفية حول  طبيعة املوضوعهو وما يفرضه  (%30)كأكثر الفواعل حضورا  مبا مياثل نسبة 
خمتصني يف جماالت خمتلفة منها ، فكل األكادمييون واألساتذة اجلامعيون جذور التغطية اإلعالمية املتحيزة وأسباهبا
ومن هذا املنطلق يربز انعكاس ختصصهم مبا تفصح  ،ة، السياسية، اإلعالميةما يتعلق باجلوانب التارخيية، الثقافي

االنفتاح واالنغالق  ، التحيز واملوضوعية،التقابل الضدي بني الشرق والغرباملعلوماتية املفصح عنها يف عنه املادة 
ن أهل االختصاص والوقوف على حقائق م وفوبيامما يوقف اخلطاب على تتبع جذور وأصول اإلسالمعلى اآلخر، 

وقد زخر املعجم اللغوي  ،قدموا مجلة من التصرحيات تنتمي ملكونات خطابية أبرزت متظهرات وتشكيالت خطابية
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، ظاهرة عصرية، ظاهرة االنفتاحللخطاب اإلعالمي بدالالت خمتلفة كاإلرهاب والتطرف والراديكالية، التحيز، 
 تارخيية.

 (%20)بنسبة و صيات إعالمية(، )شخصيات سياسية( )كتاب(، )شخكما شكلت الفواعل األخرى 
كشف عن أسس تغطية القضايا املتعلقة باإلسالم )شخصيات إعالمية(،  حضور متميز ضمن اخلطاب، فالفاعل 

القصة األوىل حول اإلرهاب، والقصة الثانية حول  واملسلمني خاصة  يف بريطانيا واليت ترتكز على قص  ثالث
والقصة الثالثة حول التطرف اخلطر الذي كان والزال موجودا  حيتوي  ،فق مع القيم الربيطانيةاإلسالم كديانة ال تتوا

، ومن منطلق خلفية منتج اخلطاب تربز مكامن التأطري والتفسري والتأويل لذلك على صراعات ذات مستوى عايل
 جتعل من قضايا اإلسالم بناء  على إيديولوجيات املؤسسات اإلعالمية وخطوطها االفتتاحية وأجنداهتا اليت

فما كشف عنه أهل االختصاص ينزاح عكسا  عن تغطية موضوعية عادلة واملسلمني مادة دمسة حملتوياهتا، وهبذا 
 يعول عليها يف تقدمي صورة منصفة لإلسالم واملسلمني.

ياق العام ال خيرج عن الس كونهمعربا  عن كينونة النسق املعريف  )شخصيات سياسية( ويأيت حضور الفاعل 
من احلقيقة ذاهتا؛ فوسائل اإلعالم الغربية شوهت اإلسالم واملسلمني حلد اهليسترييا  الذي شكل حضوره جزء  

فكالمها  ،فبهذا تشكيالته اخلطابية ال تزاح عن جوهر املعرفة احلقيقية بكنه العالقة الوثيقة بني اإلعالم والسياسية
زاوية النظر من اهلرم إىل القاعدة  )أفراد( ويعكس الفاعل ة وإعالمية.مرآة عاكسة لآلخر تنفيذا  ألجندات سياسي

فالتغطية اإلعالمية اليت تربط كل ما هو مسلم باإلرهاب والتطرف يقف على نفي هذا ، يف مسألة التغطية والتحيز
سلمني التوصيف مسلم بريطاين الذي أبان عن نظرة رافضة نابذة ألوصاف العنف واإلرهاب اليت ألصقت بامل

 استنكار املسلمني ذاهتم من مشاهد الدماء واألشالء.  مبدي   ،عنوة
  (The Profit of Islam) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 16
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)وثائق(  (أن مساري الربهنة )احصائيات وأرقام (57)ل رقم شكالو  (49)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 
( خرائط( و)حبوث ودراساتتكرارات، يليه ) (3)لكل واحد منهما أي مبقدار  (% 37.5)أعلى نسبة بــ  مّثال
وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة تكرار لكل منه.  (1)لكل مسار برهنة وبواقع ( %12.5)بنسبة 

 (The Profit of Islam): الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو
تشري إىل أن  إذمن بني اإلحصائيات اليت وردت إحصائية تتعلق باإلمرباطورية الربيطانية  :احصائيات وأرقام أ.

س 1922اإلمرباطورية الربيطانية كانت أكرب إمرباطورية على وجه األرض نظرا  المتدادها يف عام  ، تشكلت من مخ 
يطانيا، عندما حصلت هذه حوايل ربع مساحة سطح األرض، وعاكسة للقوة العاملية لرب  سكان األرض مغطية  

مما أدى إىل استمرار الذهنية   ،الدول على استقالهلا هاجر العديد من الرعايا السابقني إىل اململكة املتحدة
اإلمرباطورية يف اجملتمع الربيطاين كوهنا أصبحت مسة للقوة العاملية، اقرتح العديد من العلماء أن املواقف االستعمارية 

ها اليوم يف تعابري الرفعة والعلو جتاه األجانب نتيجة هلذا مت إنشاء بعض القص . يف إطار يف املاضي تبدي نفس
 ملرتسمة عنهم والتغطية اإلعالميةاالستدالل على أطروحة املسلمني الربيطانيني واخللفية التارخيية للصورة ا

 لقضاياهم.
م مت اغتيال ليقويييب  2013أنه يف سنة  تأكيد على أطروحة التغطية غري العادلة لقضايا املسلمني أوردلول

إىل املوت، وعلى الرغم من حدة  مسلما   الرجل الذي زرع قنابل قرب ثالث مساجد غرب هولندا واستدرج رجال  
هذه األعمال اإلرهابية فلقد تلقت تغطية طفيفة من قبل وسائل اإلعالم. على الرغم من هذا املستوى العايل من 

من جمموع  11متثل  وجدنا أن اهلجومات اإلرهابية احملفزة دينيا   Europolمن قبل  2014تقرير التغطية السلبية فإن 
 وفيات اإلرهاب.

من تغطية الصحف  ٪84وقد بينت أن  2006: أورد منتج اخلطاب دراسة مت إجرائها عام ب. دراسات وأبحاث
أو فسادا  أو يقومون مبمارسات خطرية  املسلمني إما: املسلمون من احملتمل أن يسببوا خطرا  مثلت اإلسالم و 
 شديدة الصعوبة.

م إىل غاية 1664مت االستدالل خبريطة واحدة على امتداد االمرباطورية الربيطانية وتشكلها منذ عام ج. خرائط: 
 م.1922عام 

ة اليت مت استعراض ثالث وثائق تتمثل يف صفحات من جرائد حتمل عناوين تربز التغطية السلبيد. وثائق وصور: 
 حتظى هبا مسائل وشؤون اإلسالم واملسلمني من قبل وسائل اإلعالم من خالل العناوين الثالث التالية:

"Britain on Terror Alert  , Five Arrested at Nuclear Plant " ," Christimas Is Banned: It Offends 

Muslims  "," Isis Will Be Here Soon". 
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باملرتبة األوىل ضمن و  ،(% 37.5)أعلى نسبة بــ على  )وثائق( (حصائيات وأرقامإ) الربهنة امسار  حوذاست
مسارات الربهنة اليت أوردها منتجو اخلطاب قدمت لالستدالل على األفكار واألطروحات املقدمة ضمن املوضوع 

ن األرقام للوقوف على إذ حيشد منتجو اخلطاب مجلة م ؛املتعلق بالتغطية اإلعالمية للمسلمني وخاصة الربيطانيني
تارخيية بريطانيا وحدودها اجلغرافية التارخيية وهجرة املسلمني إليها يف إطار اهلجرات اليت شهدها العامل، وأثر ذلك 

أن املواقف االستعمارية يف املاضي تبدي نفسها اليوم يف تعابري يف التصورات احلالية للمسلمني األجانب حيث 
يأيت لالستدالل على صدقية األطروحات املتعلقة  مسار الربهنةوتوظيف  ومتثيلهم، نبالرفعة والعلو جتاه األجا

 بالتغطية املتحيزة لإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية.
فاألوىل جرى ، يف املرتبة الثانية (%12.5)( بنسبة خرائط( و)حبوث ودراسات)ويأيت مسار الربهنة 
أما )وثائق( فقد  ،سلبية لإلسالم واملسلمني ومجلة التصورات املنبثقة على ذلكاالستدالل هبا على التغطية ال

 رصدت عناوين لصحف قدمت اإلسالم واملسلمني بطريقة سلبية.
   ( PBS Frontline Muslims) الفيديو األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع .1.1. 17

 
للخطاب  أعاله (58)ل رقم شكالو  (50) رقم اجلدول يف املبينة ائجالنت أفرزت بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

اإلسالم يف ماليزيا وتعايشه مع أن األطروحة الرئيسية ) (PBS Frontline Muslims) اإلعالمي ملقطع الفيديو
على  اإلسالم وأثره، تليها أطروحة )تكرار (3)وبواقع  (60)جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة الديانات األخرى( 

 .تكرار (2)أي مبقدار  (%40)بنسبة  احلضارة الغربية مث تراجعه بعد عقود على إثر االستعمار(
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 الغرب واستلهامه من علوم املسلمني(جاءت كل األطروحات الفرعية )أطروحة  بالنسبة لألطروحات الفرعية:
املسلمون األجانب وتعايشهم مع طروحة ، )أاالستعمار األورويب ودوره يف تراجع اإلسالم وسيطرة العوملة()أطروحة 

 (عن عائلة مسلمة بورتريه)أطروحة ، )التكافؤ بني مبادئ اإلسالم ومنط العيش املتحضر، )أطروحة التقاليد املاليزية(
ونستعرض بعض هذه  تكرار لكل منها. (1)لكل أطروحة أي مبقدار  (%20)بالنسبة نفسها واملقدرة بـ 
 األطروحات وفقا  لآليت:

أشارت هذه األطروحة إىل االزدهار الذي شهدته احلضارة اإلسالمية : الغرب واستلهامه من علوم المسلمين .أ
وقد شكلت مرتعا   ،يف عصرها الذهيب يف شىت العلوم واجملاالت مربزة  الدور الذي لعبته يف احلضارة اإلنسانية ككل

 فرتات الحقة إىل أن يسود العامل. خصبا  اسلتهم منه الغرب العديد من العلوم اليت أهلته يف
استعرضت هذه األطروحة تراجع اإلسالم : االستعمار األوربي ودوره في تراجع اإلسالم وسيطرة العولمةب. 

والذي سعى إىل طمس املقومات واهلوية  ،على إثر االستعمار الذي شهدته العديد من األقطار العربية واإلسالمية
  فلك العوملة بشىت أبعادها.العربية اإلسالمية لتنصهر يف

اإلسالم يف ماليزيا وتعايشه مع الديانات )الرئيسة  طروحةاألكشف اخلطاب اإلعالمي عن متحور 
إذ ال  ؛اإلسالم وتكافئه مع منط العيش املتحضر اخلطابات املنتجة حول يف (60)اليت جاءت بنسبة األخرى( 

، التعايش بني األجانب واملسلمني يف إطار احرتام القيم اإلسالميةيلغي احلداثة والتجديد والتطوير مع االحتفاظ ب
، كسر احلدود ، التفاعلالل القيم، قبول اآلخر، االنفتاحوتربز التمثالت األساسية لعناصر اخلطاب من خ اآلخر

تسهم يف تربز احلوار املتجسد عرب الرسائل اإلعالمية و ا اهتعنها خطاب تفهذه االنتاجات اإلعالمية ومبا أفصح
"، يف إطار 2019بث أواصر التفاهم وجسر اهلوة بني األنا واآلخر، وهو ما كشفت عنه دراسة "فريدة فالك، 

اإلعالم اليوم وجبميع وسائله وبشقيها ، حيث أن احلوار احلضاري الثقايف الديين عرب اإلعالم الرقمي حبث
يف احلوار بني  م، وميكن له أن يلعب دورا  أساسيا  يف صياغة عامل اليو  لحوريا   التقليدي واجلديد ميثل مفصال  

ومن ضمن النتائج اليت خلصت ، األديان؛ ال سيما وأن اإلعالم اليوم يسيطر على مسارات املعلومات وتداوهلا
ايف والديين بني خمتلف الشعوب نتاج قمسامهة موقع اليوتيوب يف تفعيل احلوار احلضاري والث إليها الدراسة
يتميز هبا ومنها التفاعلية، العاملية، الالتزامنية؛ الرتكيز على السالم والعيش املشرتك من خالل  للخصائ  اليت

العمل ، إىل جانب احلوار معه على خمتلف املستوياتتكريس خطاب إعالمي يدعو لالنفتاح على اآلخر وتفعيل 
من خالل مسامهات العديد من الباحثني  على إزالة احلواجز بني "األنا" و"اآلخر" ولحاولة التقريب بني الثقافات
االسهام يف ، ل املشكلة وانتفاء نواقض احلوارواألكادمييني واألساتذة اجلامعيني بإنتاجات علمية تبحث يف أص

 1والعكس. التعريف بالثقافة واحلضارة اإلسالمية وحتسني صورة اإلسالم لدى الغرب
                                                 

1
موقع اليوتيوب كفضاء مستحدث للتفاعل احلضاري والثقايف والتقارب الديين ) احلوار احلضاري الثقايف الديين عرب اإلعالم الرقميفريدة فالك: " -

 .34-29، ص ص: 2019،  02، العدد 03، جامعة العريب التبسي، تبسة، اجمللد اإلعالمية مجلة الرسالة للدراسات، "(وحتسني صورة اإلسالم
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اإلسالم وأثره على )ثالت األطروحة الرئيسة الثانية ن متاألطروحة الرئيسة األوىل ال خيرج ع تهضمنت وما
يف إطار النسق احلواري العام  (%40)بنسبة املقدرة  احلضارة الغربية مث تراجعه بعد عقود على إثر االستعمار(

 وأثر على احلضارةفاإلسالم كان يف أوج عصره الذهيب  ،السياقات التارخيية واالجتماعية والنفسيةبالوقوف على 
الغربية زمن ازدهاره مث تراجع بفعل االستعمار، ويف هذا إقرار باآلخر والتحول يف نظرة الغربيني لإلسالم كمعتقد 
وللمسلمني كفاعلني يف احلضارة اإلنسانية جيسده االنفتاح واحلوار احلضاري الذي يفصح عنه اخلطاب ضمن 

ا وتسهم يف التحول القيمي للحضارات بصفة عامة تشكيالته اللغوية. وتأيت العوملة لتبسط يدها وتلقي بظالهل
إثر اإلسالمية والقيم وعلى مستويات عدة، ومل تكن احلضارة اإلسالمية مبنأى عن هذا التحول الوافد إىل الثقافة 

ثقافة شرقية جديدة نتاج التغريات احلاصلة يف اجملتمعات اإلسالمية واليت التمازج بني الثقافات الذي تتولد عنه 
اليت تعد حائط صد وحاجزا  منيعا ، تتداخل مع ، ذلك أن الثقافة والقيم اإلسالمية ب االستعمار فيها دورا  رئيسا  لع

   الثقافات األخرى يف سياق العوملة.
                      ( PBS Frontline Muslims) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 17

   

 اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني القوى الفاعلة يف اخلطابأعاله  (59)والشكل رقم  (51)دول رقم ميثل اجل
لكل منهما  (%50)املرتبة بنسبة نفس تأيت يف حيث تبني األرقام أن )مؤسسات(، )أكادمييون وأساتذة جامعيون( 

  تكرار. ، يف حني أن بقية القوى الفاعلة مل تسجل وال(1)أي ما ميثل تكرار واحد 
 وسنستعرض بعض هذه القوى وفقا لآليت:
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اإلسالم وأثره سياسي الذي أبدى رأيه خبصوص العامل ال Chandra muzaffar شخصية متثلت يف :مؤسساتأ. 
على احلضارة الغربية مث تراجعه بعد عقود على إثر االستعمار مبينا  متسك املسلمني بقيمهم واعتزازهم هبا واحملافظة 

 مار.عتظل سطوة التغريات احلاصلة عن طريق االسعليها يف 
أحد الفاعلني يف اخلطاب اإلعالمي  Nilufer Gole عاملة االجتماعتعد  أكاديميون وأساتذة جامعيون:ب. 

  حول موضوع قيم اإلسالم وبالتحديد فكرة القيم اإلسالمية يف ظل سيطرة العوملة.
كقوتني مؤسسات(، )أكادمييون وأساتذة جامعيون(  )من خالل ما مت عرضه حول القوى الفاعلة تربز 

ات اخلطاب من خلفيو انطلق منتج ،(%50)بنسبة  يف املرتبة نفسها تأيتفاعلتني ضمن جمريات املوضوع املطروح و 
لسياقات لوفقا  يف وحدات اللغة املتمظهرة عكستها اإلنتاجات اخلطابية  متباينة اجتماعية، سياسية،عرفية م

باألفراد غالبا  ما ترتبط القيم فعلى الصعيد االجتماعي  ؛جملتمعات املسلمةاملرتبطة با نفسية واالجتماعيةالتارخيية وال
القيمي على مستوى اجملتمع، وعلى مستوى تفسري عمليات التحول على علم االجتماع ويقف واملعايري باجملتمع 
اليت لعب  اإلسالميةي للمجتمعات لسياساو االجتماعي املستوى على التحول أفصح اخلطاب عن وحدات اللغة 

بعيدا  عن اآللة  (العوملة)عن طريق القوة الناعمة على مر التاريخ، ويف الوقت احلاضر  ا  كبري  ا  فيها االستعمار دور 
تربز تأثرياهتا على شىت املستويات االجتماعية والثقافية والسياسية وهذه القوة  حنكة، وبأساليب أكثر العسكرية
 املطروح.وضوع ا األساس متركز خطاب الفاعلني االجتماعي والسياسي يف املوعلى هذ

  (PBS Frontline Muslims) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 17

 
 مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو (60)ل رقم شكالو  (52)ميثل اجلدول رقم 

(PBS Frontline Muslims )وهي النسبة الوحيدة كانت  (%100)أعاله أن نسبة  تكشف األرقام حيث       
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تكرار، يف حني مل تسجل باقي مسارات الربهنة وال تكرار. وميكن استعراضها   (2)(، مثَّلت ومقوالت آراء)لـ 
 لتايل:كا
 Nilufer Goleتماع وردت مقولتان حول املوضوع املذكور أعاله إحدامها أوردهتا عاملة االج آراء ومقوالت:أ. 

للتفكري  يصبح بعد ذلك لحطا   حيث قد أصبح هناك نوع من اهلروب النفسي احلضاري والذي يعترب عامليا  ل" تقول
بينهم وبني هذه التأثريات والثقافة اإلسالمية؛ مبعىن  سيقولون إهنم سيضعون عائقا   عن كيفية التعامل معه، حسنا  

ي شيء آخر" يف إطار حتليل فكرة احملافظة على أياء لإلسالم وغري ملوثني بآخر يريدون أن يصبحوا أنقياء وأوف
 القيم استدالال  على أطروحة االستعمار األوريب ودوره يف تراجع اإلسالم وسيطرة العوملة. 

أن املسلمني "الذي اعترب  Chandra muzaffarيف حني أن املقولة الثانية اخت  هبا عامل السياسة 
مهم حيث يشعرون أن معتقداهتم وقيمهم وطريقة عيش حياهتم استهدفت من الغرب وأصبحت يدافعون عن قي

خاصة وأهنم يروهنا شيء غري اعتيادي وسيء حصوله" يف ظل االستدالل  ،تنتشر يف اجملتمعات مؤثرة يف الشباب
يت لعب االستعمار فيها على فكرة والدة ثقافة شرقية جديدة نتاج التغريات احلاصلة يف اجملتمعات اإلسالمية وال

من أفكار ورهى قدموا استدالالهتم على ذلك منتجو اخلطاب مت استعراضه وما أفصح عنه انطالقا  مما  دورا  رئيسا .
تأثري االستعمار والعوملة طرح فكرة يف سياق  (%100) بنسبة (آراء ومقوالت)من خالل مسار برهنة واحد متثل يف 

  .للمجتمعات املسلمةة على القيم والثقافة اإلسالمي
  (The Challenge of Islam) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1.1. 18
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للخطاب  أعاله (61)ل رقم لشكاو  (53) رقم اجلدول يف املبينة النتائج أفرزت بالنسبة لألطروحات الرئيسية:
تساوي األطروحتني الرئيسيتني )أطروحة الغرب ومواجهة  (The Challenge of Islam) اإلعالمي ملقطع الفيديو

وبواقع  (50)خطر اإلسالم املتطرف( )أطروحة الديانتان السماويتان اإلسالم واملسيحية واملقارنة بينهما( بـنسبة 
 تكرار لكل منها.  (5)

، وبـ (%40) ة األوىل بنسبةجاءت )أطروحة الفروق بني اإلجنيل والقرآن( يف املرتب بالنسبة لألطروحات الفرعية:
أي  (% 30)بنسبة  )تكرارات، ويف املرتبة الثانية جاءت )أطروحة القرآن ودعوى احلث على اجلهاد والعنف (4)

أطروحة صامويل هنتنغتون وسقوط االحتاد (وتلتها يف املرتبة الثالثة األطروحات التالية  تكرارات، (3)مبقدار 
أطروحة الفروق بني اإلسالم واملسيحية( (أطروحة حملة تارخيية حول اإلسالم(، (، (السوفيايت وبروز العدو القادم

 وسنستعرض بعض األطروحات على النحو اآليت: ،تكرار لكل منها (1)أي مبقدار  (%10) بنسبة
القرآن ال يتوافق مع اإلجنيل يف أن  Kerby Anderson يرى :الفرق بني اإلجنيل والقرآنفضمن أطروحة 

إىل أن اإلجنيل  من املواضع ألن اإلجنيل مت حتريفه من قبل اليهود واملسيح لكن ال يوجد دليل هلذا، إضافة  العديد 
 ويورد الفروق اآلتية: ،مؤكد بالتاريخ وعلم اآلثار فإجنيل القرون األوىل هو إجنيل اليوم

 .له؟املسيحيني يعبدون نفس اإلهل مسعتم من قبل أن املسلمني و  طبيعة وميزة اإلله:
أوال: اإلسالم ينكر التثليث )مبدأ التثليث هو واحد من أهم املبادئ اليت تتم مهامجتها يف القرن احلادي والعشرين 

أن يكون كل مسيحي يف  وإنه ملهم جدا   ،يف العامل هي اإلسالم الرافض للتثليث( ألن ثاين أكثر ديانة انتشارا  
متعاٍل  كالتثليث، يف اإلسالم اهلل واحد ووحيد ليس له شري أمريكا وحول العامل قادر على الدفاع عن مبدأ

 عن إله اإلجنيل. وجمهول، أي خمتلف جدا  
Yahweh Allah 

 التوحيد الثالوثي
 عالقة األب باالبن أو االبنة
 االستقالل وحرية اإلرادة

 جيد دائما  

 التوحيد األحادي
 عالقة السيد بعبده

 اهلل يكتب ويقرر كل شيء
 خلري والشراهلل كاتب ا

يؤمن بأن املسيح سيعود نكر إحياء عيسى للموتى، و يينكر القرآن أن عيسى ابن اهلل و  شخص وعمل المسيح:
ليؤسس اإلسالم يف العامل. فمن املهم أيضا مساعدهتم على فهم من هو عيسى، القرآن يقول أن عيسى ال 

يف القرآن طلب اهلل من لحمد االعرتاف  ، الحقا  لكنه ليس ابن اإللهته العذراء وهو نيب وهو املسيح و خيطئ، ولد
 عيسى بريء.مذنب و  بأخطائه، فمحمد
خلالص من خالل اخلضوع هلل. بالنسبة للدراسة اليت اإنكار السقوط وإنكار طبيعة اخلطيئة و  الخطيئة والفداء:
قد كان ضمان لاثنان،  املسلمني السابقني معتنقي املسيحية، هل تعلمون ما كان سبب رقم ىوثقتها يف كتايب عل

وحنن  اخلالص هلم، ألن املسلم ال ميكنه إطالقا أن يعلم إن كان جنا أو ال. ولكن حنن تكلف عيسى بنجاتنا مجيعا  
 نعلم أننا قد جنونا.
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 رّد المسيحية: 
 اخلالص هو أهّم شيء. -
 اإلجنيل يقول أنه من املستحيل أن يتم القبول من اهلل على أساس األعمال. -
 قط بفضل اإلله ميكننا النجاة من خالل العقيدة.ف -
 Ephesians 2.8.9ميكنه تقدمي تضحية كافية ألخطاء العامل، وإحدى أهم اآليات  فقط إذا كان عيسى إهلا   -

 ومعناه حنن جنونا بفضل اهلل وليس بعملنا.
 وضمن أطروحة الفرق بني املسيحية واإلسالم يورد منتج اخلطاب الفروق التالية:

Christianity Islam 

 اإلله مطلق اإلله ثالث كيانات
 لكن ليس إلهعيسى رسول مهم و  عيسى هو الكيان الثاين يف الثالوث

 عيسى مل ميت يف الصليب ومل يرفع عيسى من األموات
 اإلجنيل لحرف اإلجنيل كلمة اإلله
 الناس خريون بطبيعتهم الناس خمطئون بطبيعتهم
 الص باألعمالاخل اخلالص بفضل اإلله

خاطفة حول تاريخ اإلسالم  ةنظر  Kerby Andersonأطروحة حملة تارخيية حول اإلسالم يقدم من خالهلا 
 تأسيسه وتطوره، وجيسد األركان اخلمسة للديانة يف اآليت:

 . إاله إال اهلل و لحمد هو رسوله: الشهادتان بأن الأوال  
  .: الصالة مخس مرات يف اليومثانيا   
  .الفقراء : الزكاة علىثالثا  
  .الصيام خالل شهر رمضان: رابعا  
 .: احلج إىل مكة ملن استطاعخامسا  

     الرئيسيتني )أطروحة الغرب ومواجهة خطر اإلسالم املتطرف( األطروحتني  من خالل ما تقدم فإن
لحور كوهنما تشكالن  (50)ة بـنسبتساوتا )أطروحة الديانتان السماويتان اإلسالم واملسيحية واملقارنة بينهما( و

وىل تربز مدى الديانتان السماويتان املسيحية واإلسالم ففي األ، الغرب واإلسالماخلطابات املنتجة حول 
اخلطاب حيث ينطلق كل واحد من خلفيته، عقيدته، إيديولوجيته، ففي الشق األول  التناقضات بني منتجي

ما حتتمله كلمة التطرف من نقف على كيز على امللفوظات اللغوية وبالرت املتعلق مبواجهة خطر اإلسالم املتطرف 
تعصب ومفهوم التطرف ينزاح أيضا  إىل أي مجاعة حتمل فكر أو إيديولوجية أو تشدد يف املواقف، االنغالق، 

ومن ات، أ على اجملتمعية والسياسية والثقافية اليت تطر االعتدال والتطرف مرهتن بالتغريات االجتماع، مث أن ةقوميل
صلة بالعنف والتطرف كما يروج له يف الغرب وعرب له مل يرتبط مبا  خالل السرد والتحليل التارخيي تبني أن اإلسالم

، وعلى هذا النحو مشهود هلا بذلك واحلضارة اإلسالمية فاإلسالم جاء بالوسطية واالعتدال، وسائل إعالمهم
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شكل الدين فيها حضورا  وغيابا ، حضور حلظوي  ارة الغربيةالعدو القادم للحضاملتطرف أطروحة اإلسالم برزت 
على مستوى الوعي وغياب  ،ضمن مساحة واسعة تكشف عنه التشكيالت اخلطابية املتموضعة يف فضاء الن 

والقوى اليت حترك الشر على مستوى  بأصل الصراع هتوصيفو الفكري ملنتج اخلطاب وعي مغيب عنه حقيقة الدين 
 لدين اإلسالمي.خباصة االعامل و 

أيضا  حيث )الديانتان السماويتان اإلسالم واملسيحية واملقارنة بينهما( النسق الديين حاضر يف أطروحة 
 ، ومتعقد مقارنة بني ديانتني املسيحية واإلسالم والكتابني املقدسني اإلجنيل والقرآنيشكل املوضوع برمته مت فيها 

 راالنفتاح على اآلخ ،متييز قياسي موضوعي دون احلوارية يف أبرز جتلياهتاما يعكس  ؛بينهم بال حتيز إيراد الفروق
املتناقضة باحلضور واإلبراز ال الرتكيز على  اإليديولوجيا توظيفالتحول يف متثل اآلخر كشف عن تقبل اآلخر، 

وار يتغلغل يف البىن ح يربزهتزاحم اإليديولوجيا داخل الن   ،إيديولوجية واحدة )التفاعل، االنفتاح، كسر احلدود(
 .التعبريية تفصح عنه الداللة )الدين والتطرف، اإلسالم واملسيحية(

    (The Challenge of Islam) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 18

 
سلمني حيث القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم وامل (62)ل رقم شكالو  (54)ميثل اجلدول رقم 

جاءت يف نفس املرتبة األوىل بنسبة )شخصيات إعالمية(، تبني األرقام أن )أكادمييون وأساتذة جامعيون(، 
            مل تسجل وال تكرار.  تكرار لكل مسار برهنة، يف حني أن بقية القوى الفاعلة (1)لكل منهما أي ما ميثل ( 50%)

 لآليت: وسنستعرض هاتني القوتني الفاعلتني وفقا
يستضيف  Christin Prophecy املوسوم بــDavid R. Reagon  مقدم الربنامج تتمثل يفشخصيات إعالمية: أ. 

 من خالله عدة شخصيات فاعلة يف العديد من اجملاالت الستعراض مجلة من املواضيع تدور حول عنوان الربنامج.
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ويعد أحد أهم  ، Kerby Andersonمقطع الفيديومن بني القوى الفاعلة يف  أكاديميون وأساتذة جامعيون:ب. 
 Christianity Underموضوع املسيحية حتت اهلجوم حتدي اإلسالم الفاعلني يف إنتاج اخلطاب اإلعالمي حول

Attack. The challenge of Islam ،ضمن سلسلة احللقات اخلاصة بربنامجChristin Prophecy  ، اليت يقدمها
  . David R. Reaganاإلعالمي

وهو  Point of Viewأندرسون هو رئيس وزارة التحقيق ومضيف برنامج حوارات راديو بوينت فيو  وكرييب
، كما أنه يعمل أستاذا  زائرا  (حاصل على درجة املاجستري من جامعة ييل )العلوم( وجامعة جورج تاون )احلكومة

ا جامعة ميشيغان وجامعة فاندربيلت وجامعة يف كلية داالس الالهوتية، ألقى لحاضرات يف عشرات اجلامعات منه
من بينها  ا  وهو مؤلف لعشرين كتاب ،برينستون وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كولورادو وجامعة تكساس

األخالقيات املسيحية يف اللغة البسيطة، وجهة نظر توراتية حول اإلسالم، وجهة نظر توراتية حول املثلية اجلنسية 
التصميم الذكي، وجهة نظر توراتية حول احلرب الروحية، صنع معظم أموالك يف األوقات وجهة نظر توراتية حول 

الصعبة، واملسيحيني واحلكومة، واملسيحيني واالقتصاد والتكنولوجيا واالجتاهات االجتماعية، فهم اإلسالم 
زواج، واألسرة، اجلنس وهو أيضا لحرر العديد من الكتب مبا يف ذلك: ال ،واإلرهاب والفنون واإلعالم والثقافة
1والتكنولوجيا، والروحانية االجتماعية.

  

شبكة راديو الواليات املتحدة األمريكية(، فإنه يظهر  Point of View باإلضافة إىل عمله كمضيف لربنامج
  Kerby ر، ظه Moody Broadcasting شبكة (Prime Time America Open Line) بانتظام أيض ا يف برنامج

 Focus onو  MacNeil / Lehrer News Hour د من الربامج احلوارية اإلذاعية والتلفزيونية مبا يف ذلكيف العدي

the Family وBeverly LaHaye Live  2 700و.Club 

وكشف عن  )شخصيات إعالمية( )أكادمييون وأساتذة جامعيون(،قدم اخلطاب اإلعالمي فاعلني اثنني 
أورد الفروق بني  ،والعقدية باطالعه على ديانات أخرى غري ديانته واالملام هبا الدينيةاألول خلفية منتج اخلطاب 

كونه كاتب ومؤلف يف شىت اجملاالت السياسية بالديانتني   عرفيةته املخلفياملسيحية واإلسالم وحددها انطالقا  من 
  ن عدة زوايا شق )سياسيتناول املوضوع م ،وله باع طويل يف التأليف يف هذا املوضوع واالجتماعية والدينية

  .وركز على هذا األخري كونه لحور املوضوع ثقايف، ديين(
فاعل رئيس يف املوضوع ويف جمريات اخلطاب اإلعالمي بعده املسؤول عن  )شخصيات إعالمية(وتعد 

حلقة  وتشكل ،الشخصيات املستضافة ضمن برناجمه على اختالف مشارهبا وتباين إيديولوجياهتا وهوياهتا الدينية
لعقد  خصصت هذه احللقة من الربنامج للديانة اإلسالميةربط بني خمتلف األطياف الفاعلة يف جماالت عدة 

                                                 
1

- Kerby Anderson: https://pointofview.net/organizer/kerby-anderson/,  :14(,)2019-08-29) 15). 
2

- Kerby Anderson  : https://kanakukinstitute.com/teacher/kerby-anderson/ .(15 :11(, )2019-08-29.)  
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املتعلقة مجلة من التشكيالت اخلطابية املفرزة عكستها زوايا النظر  اخلطاب عن خمقارنة بينها وبني املسيحية. أنا 
 باملوضوع برمته.

   (The Challenge of Islam) الفيديومسارات البرهنة في مقطع  .3. 1. 18

 
 The) مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو (63)ل رقم شكالو  (55)ميثل اجلدول رقم 

Challenge of Islam)  أدلة من )وهي أعلى نسبة كانت لـ  (%60)أعاله أن نسبة  حيث تكشف األرقام
    ( بنسبة كتب(، )حبوث ودراسات)واألخرية كل من أيت يف املرتبة الثانية تكرار، ت (3)( مثَّلت القرآن/آيات

 ما يلي: ك هانستعرضو تكرار لكل مسار برهنة.  (1)لكل واحد منها وبواقع  (20%)
ج اخلطاب عدة أدلة من القرآن لالستدالل على أطروحة حث القرآن على أورد منتأدلة من القران/آيات: أ. 

أن أكلفكم بقراءة  "أعتقد أنه من املهم Kerby Anderson يقول: ،يستدل بعدة آيات منهاجلهاد والعنف حيث 
والسبب هو أهنا  )9(، السورة 9من القرآن وإن كنتم ستفعلون ذلك فإين أنصحكم باجلزء  ا  واحد ا  على األقل جزء

آية أربع مواقع ذكر  )35(آخر سورة كتبت، وستساعدكم على فهم فكرة اجلهاد، ستجدون يف أول مخسة وثالثني 
فَاقْـتـ ل وا اْلم ْشرِِكنَي َحْيث  َوَجدمتُّ وه ْم َوخ ذ وه ْم َواْحص ر وه ْم َواقْـع د وا هَل ْم  (من سورة التوبة  (5)فيها اجلهاد أوهلا اآلية 

، على الرغم من أن العديد من )ِإنَّ اللََّه َغف وٌر رَِّحيمٌ ك لَّ َمْرَصٍد فَِإن تَاب وا َوأَقَام وا الصَّاَلَة َوآتـَو ا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله ْم 
املسلمني ال يعلمون قرآهنم مثل بعض املسيحيني الذين ال يعلمون إجنيلهم، وهناك فئة أخرى يعلمون ما كتب يف 

ه اآلية إذا أخذنا تأويل هذو  ،يف وقتنا حنن يف وقت الرسول وليس ق وكان صاحلا  القرآن ولكن يقولون أن هذا ط بّ 
قاتِل وا الَِّذيَن اَل (من سورة التوبة  )29(فهل جتدون أهنا تتعلق بكم وختصكم يقصد املسيحيون؟ كما يستدل باآلية 

ِذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب َحىتََّٰ قِّ ِمَن الَّ يـ ْؤِمن وَن بِاللَِّه َواَل بِاْليَـْوِم اآْلِخِر َواَل حي َرِّم وَن َما َحرََّم اللَّه  َوَرس ول ه  َواَل يَِدين وَن ِديَن احلَْ 
 .)يـ ْعط وا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوه ْم َصاِغر ونَ 
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ن هم أهل الكتاب؟ اليهود واملسيح، ويرى أنه ال جيب مب بناء على ما ورد  Kerby Andersonويتساءل
ا فكرة قتال أي أحد معاملتهم ككفار وإمنا يطبقه بعض من األشخاص وجيب عليهم دفع اجلزية، هذه اآلية تعطين

 ليس مبسلم.
ويضيف "هناك العديد من اآليات حول العنف واجلهاد يف القرآن لكن أتعلمون ماذا إجنيلكم أيضا حيتوي 

 Samuel 15:2-3على بعض من هذه اآليات أيضا مثال 
"This is what the LORD Almighty says: ‘I will punish the Amalekites for what they did 

to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt.
 
Now go, attack the Amalekites 

and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them; put to death men and women, 

children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys "
1
. 

. مصرحني وقف له يف الطريق عند صعوده من  بإسرائيل عماليقين قد افتقدت ما عمل إاجلنود.  رب يقولهكذا 
وغنما.  . طفال ورضيعا. بقرا  وامرأةقتل رجال أوحرموا كل ما له وال تعف عنهم بل  عماليقفاآلن اذهب واضرب 

  2.ومحارا   مجال  
ويعترب أن هذه اآلية الواردة يف اإلجنيل "جاءت ولكنها مل تسبب أي حرب كانت ضد اإلسرائيليني ولكن 

ات أخرى تن  على لحبة الكنعانيني ومحايتهم ألهنم كانوا صاحلني، عندما نعود ملا قاله القرآن جند أنه هنالك آي
صاحل لكل األزمان وعلى كل البشر أي يكون القتل للمشركني يف أي وقت وأي مكان، فأسامة بن الدن وبعض 

وال ميكننا حنن املسيح أن جند قائدا  فعل  اجملاهدين برروا أقواهلم وأفعاهلم معتمدين على اآليات السابقة الذكر.
ي مثل هذه األوامر يف وقت أن السلطة الدينية تعط مثلهم وقتل الناس معتمدا  على ما قاله العهد القدمي؛ مربرا  

الشيء اجلذاب عند مقارنة العهد اجلديد بالقرآن يقول:  Kerby Andersonألشخاص لحددين، ويعترب لحدد و 
اجلديد أكثر أصبحنا لحبني للسالم أكثر، وكلما فسرنا القرآن أكثر أصبحنا جماهدين وهذا هو  فكلما فسرنا العهد

من سورة لحمد، )فَِإَذا َلِقيت م  الَِّذيَن َكَفر وا َفَضْرَب الرِّقَاِب َحىتََّٰ ِإَذا أَْثَخنت م وه ْم َفش دُّوا  6-4 ويورد اآليات ،)الفرق
( 4)َوِإمَّا ِفَداء  َحىتََّٰ َتَضَع احلَْْرب  أَْوزَاَرَها(، )َوالِذيَن ق ِتل وا يف َسِبيِل اللَِّه فـََلن ي ِضلَّ َأْعَماهَل ْم  اْلَوثَاَق فَِإمَّا َمنًّا بـَْعد  

فالذين جياهدون يذهبون إىل اجلنة وقد كان هذا  (.(6) َوي ْدِخل ه م  اجْلَنََّة َعرَّفـََها هَل مْ  (5) َسيَـْهِديِهْم َوي ْصِلح  بَاهَل مْ 
 . حجة كافية جلعل املسلمني يرتكبون تفجريات اِنتحارية ويشكلون هتديدات حقيقية مل نواجهها إال عسكريا  

الفرق  هذاKerby Anderson يف إطار احلديث عن الفرق بني اإلجنيل والقرآن يذكر  دراسات وأبحاث:ب. 
مسلم  700فقد وثقت يف كتايب دراسة على  :يقول ،بني إرادته ولكن ليس نفسهاإلسالم ياملتمثل يف أن اهلل يف 

 سابق اعتنق املسيحية وسألناهم ما الذي جعلكم ترتكون اإلسالم؛ السبب األول حب اإلله ألنه إن كنت مسلما  

                                                 
1
-https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+15%3A2-3&version=NIV.  (20 :00(,)2019-07-29)  

2
- Smith & Van Dyke: Arabic  , https://newchristianbiblestudy.org/bible/arabic-svd/1-samuel/15/  .(2019-08-29) , 

(00 :01)  
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كم عندما تتحدثون فأنصح (...) وختاف منهفليس لديك عالقة شخصية مع اإلله وال ميكنك الشعور حبب اإلله 
 مع أصدقائكم املسلمني حتدثوا عن حب اإلله، املسلمون يرون اهلل كسيد وليس كوالد.

"Samuel P. Huntington" ملؤلفه" The clash of civilizations" يعد كتاب كتاب:ج.  


الكتاب الذي  
يت وبروز العدو القادم املتمثل صامويل هنتنغتون وسقوط االحتاد السوفيالتأكيد أطروحة استدل به منتج اخلطاب 

كتاب صراع احلضارات وع د َّ يف تسعينيات القرن املاضي  واسعا   الذي أثار جدال  و يف اإلسالم واحلضارة اإلسالمية، 
حيث أشار منتج اخلطاب إىل ما تقدم  ؛1ملاألكثر مبيعا يف مجيع أحناء العا (1996)وإعادة تشكيل النظام العاملي 

أنه يف وقت سقوط جدار برلني واهنيار االحتاد السوفيايت كان "ومما جاء فيه  1990تب كتابه عام به هنتنغتون إذ ك
الناس يضعون توقعات خاطئة فقد توقعوا أن العامل سيعيش يف سالم أخريا ، لكنه توقع هو أنه يف القرن احلادي 

والثانية حلضارة العاملية الغربية،  هي اثالث حضارات األوىل 3والعشرين سيكون هنالك معركة أو اشتباك بني 
فال ميكن ألحد أن ينسى أكثر من مليار صيين، لكن احلضارة الثالثة اليت تكلم عنها تسمى القتال  -الصينية
هو مل يقصد بالطبع أن كل الدول املسلمة قتالية لكنه بالطبع قصد أن أكرب حتديات العصر ستكون  -اإلسالمي

 .-بني الغرب واإلسالم
أو اقتصاديا  بل سيكون  اع يف العامل اجلديد كما يقول صمويل هنتنغتون لن يكون إيديولوجيا  فالصر 

ملراحل الصراع يف التاريخ فكان  االنقسام الكبري بني البشر، واملصدر الغالب للصراع ثقافيا ، ولقد وضع تسلسال  

                                                 
 - على  سيا  وسيافكريا    ، اشتهر بتنظريه لفكرة "صراع احلضارات" اليت أثارت جدال  مخسني عاما   ألكثر من هارفاردمعة مفكر سياسي أمريكي وأستاذ جبا

لصحيفة تروجيية للفنادق، وأم احرتفت   ، من أب عمل ناشرا  نيويوركمبدينة  1927أبريل/نيسان  18مويل فيليبس هنتنغتون يوم ولد صامستوى العامل، 
يف جامعة يال، بوالية كونتيكت، وحصل على درجة املاجستري يف  1946بع دراسته الثانوية يف "ستيفسنت هاي سكول"، وخترج عام تا.كتابة القص 

يف "مركز الدراسات  مساعدا   مديرا   1962و 1959، عمل يف الفرتة بني 1951، ودكتوراه الفلسفة يف جامعة هارفارد عام 1948عام  شيكاغوجامعة 
-1970وكذا  1969 -1967يف فرتيت جبامعة كولومبيا األمريكية، وتوىل مرتني منصب أستاذ كرسي بقسم احلكومة جبامعة هارفارد "للحرب والسلم

إىل  1986للجمعية األمريكية للعلوم السياسية من  رئيسا   ، وعمل أيضا  2007 عاما قبل تقاعده عام 58 التدريس باجلامعة ملدة ، واستمر يف1971
 "رفقة صديقه وارن دمييان مانشل جملة "فورين بوليسي 1970أسس هنتنغتون عام  ،1989إىل  1978ملركز هارفارد للشؤون الدولية من  ، ومديرا  1987
، وساهم يف اإلشراف على التحرير فيتناميف فرتة احلرب األمريكية يف  ح الفرصة لوجهات نظر جديدة آنذاك حول السياسة اخلارجية األمريكيةهبدف من

كما ترأس "أكادميية هارفارد   ،1999 إىل 1989، وأسس معهد "جون أوالن" للدراسات االسرتاتيجية، وتوىل منصب مديره من 1977فيها حىت العام 
ت ، تركزت جماالت أحباثه حول احلكومة األمريكية وحتليل عمليات إرساء الدميقراطية، والسياسا2004إىل  1996للدراسات الدولية واملناطق" من 

-كتابا   17 تسعني حبثا، منها العسكرية واالسرتاتيجية، والتقاطع بني العسكر واحلكومة املدنية، والسياسات املقارنة، والتطور السياسي، أجنز أكثر من
 لغة عاملية، و"اجلندي والدولة 39، والذي ترجم إىل 1996عام  "النظام العامليأبرزها "صدام احلضارات، وإعادة تشكيل  -بعضها باملشاركة مع آخرين

  ف كتاب "القوة السياسيةمع األكادميي زبيغينيو برجنسكي يف تألي 1964، وشارك عام 1957النظرية والسياسات يف عالقات العسكري واملدين" عام 
كتاب "النظام السياسي يف تغيري اجملتمعات"، وأيضا "املوجة الثالثة، إرساء الدميقراطية يف   1969، كما ألف عام "الواليات املتحدة، االحتاد السوفيايت

جبزيرة مارثاز  2008ديسمرب/كانون األول  27، تويف يوم 2004حتديات اهلوية القومية" عام  .، وكتاب "من حنن..1991هناية القرن العشرين" عام 
 /https://www.aljazeera.net/encyclopediaعلى  الرابط:  "صامويل هنتنغتون.. ُمَنظْر "صراع الحضاراتفينيارد بوالية ماساشوسيتش األمريكية، أنظر: 

( ،29-08-2019( ،)30 :19.) 
1
 - Jane S. Jaquette y Abraham F. Lowenthal :  "Samuel P. Huntington (1927-2008) ,"  Estudios Internacionales ,

Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chil   , 162   , 2009  , p 108. 
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بني اإليديولوجيات، ولكن بعد انتهاء احلرب  بني امللوك واألباطرة مث بني الشعوب؛ ويقصد الدول القومية مث قدميا  
الباردة سينشب الصراع بني احلضارات مع حلول النظام العاملي اجلديد فما يهم الناس هو اإليديولوجية أو املصاحل 
االقتصادية بل اإلميان واألسرة والدم والعقيدة، فذلك ما جيمع الناس وما حياربون من أجله وميوتون يف سبيله، كما 

لن أن )الدين لحوري يف العامل احلديث ورمبا كان القوة املركزية اليت حترك البشر وحتشدهم(، واحلضارة عنده هي يع
 قية والدينية واألمم، وفيها يعرفالكيان الثقايف األوسع الذي يضم اجلماعات الثقافية مثل القبائل واجلماعات العر 

 بدرجات متفاوتة وفقا   العادات واملؤسسات االجتماعيةم و أنفسهم بالنسب والدين واللغة والتاريخ والقي
واحلضارات كما يقول )هي القبائل اإلنسانية الكربى وصدام  للجماعات الثقافية الداخلة حتت حضارة واحدة.

احلضارات صراع قبائلي على نطاق عاملي والفروق الثقافية هي اليت حتتل األساس واملركز يف التصنيف والتمييز بني 
 1ر اليوم(.البش

بالنسبة إىل صموئيل هنتنغتون ستكون الثقافات وخاصة الثقافات الدينية هي املسري الرئيسي للصراع 
وسوف تلعب اإليديولوجية السياسية، واملصاحل االقتصادية، والتفاوت االقتصادي، دورا   أكرب يف تشكيل النظام 

سية واليابانية واإلسالمية، احلضارات اهلندوسية والسالفية أثناء حتديده احلضارات الغربية والكونفوشيو و  2.العاملي
األرثوذكسية وأمريكا الالتينية وأفريقيا كحضارات كربى، توقع هنتنغتون املسار املستقبلي للسياسة العاملية اليت 

الية  وقد ذكر هنتنغتون العوامل الت ،هتيمن عليها الصراعات بني هذه احلضارات على طول خطوط الصدع الثقايف
 كأسباب صراع للحضارات:

أوال : االختالفات بني احلضارات عامل أساسي ألن احلضارات كذلك ختتلف عن بعضها البعض من خالل  
 .التاريخ واللغة والثقافة والتقاليد والدين

عي ثانيا : أصبح العامل مكان ا أصغر بسبب زيادة التفاعالت بني الناس من خمتلف احلضارات، وجيري تكثيف الو 
 بني احلضارات.

 ثالثا : عمليات التحديث االقتصادي والتغيري االجتماعي تفصل الناس عن اهلويات احمللية.
رمبا كرد  ويف الوقت نفسه ،يف ذروة القوة رابعا : إن الدور املزدوج للغرب قد عزز منو احلضارة الغربية من ناحية كوهنا

 احلضارات غري الغربية.فعل هلا حيث تتزايد اجلاذبية حنو جذورها خالف 
  3خامسا : االختالفات واخلالفات الثقافية أقل حال  من السياسية واالقتصادية.

                                                 
1
  .10، ص: 1999. ن(، م، )د. د. ن(، )د. 2 ، ترمجة: طلعت الشايب، طنظام العالميصراع الحضارات إعادة صنع الصامويل هنتنجتون:  - 

2
 -Abdulmelik Alkan " : Is There Really A Clash of Civilizations? The Nature of the Present World Order after 

Huntington and the Explanations of Clashes within Civilizational Orbits ,"  Asian Journal of Social Sciences & 

Humanities, Vol. 3(4) November 2014, p 59. 
3
 -Mian Muhammad Tahir Ashraf " : The Clash of Civilizations? A Critique  " , Pakistan Journal of Social 

Sciences (PJSS),Vol. 32, No. 2, 2012, p 522. 
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نسبة اليت جاءت ب(، أدلة من القرآن/آيات)شكلت احلجج الواردة ضمن مسارات الربهنة واملتمثلة يف 
وقد مت االستدالل ارات تنوعا  بتنوع هذه املس، (%20)( بنسبة كتب(، )حبوث ودراسات)كل من و  ،(60%)

وأيضا  االستدالل بآيات من اإلجنيل على  ،يف عدة مواضع خاصة  ما تعلق منها بالقرآن واجلهاد والعنفباألوىل 
 املتعلقة بعقد مقارنة بني الكتابني السماويني القرآن واإلجنيل.نفس الفكرة وما يربره هو طبيعة املوضوع 

لالستدالل على فكرة ردة بعض (، حبوث ودراسات)ضمن مسار الربهنة اخلطاب عدة أدلة  كما قدم منتج
على كتاب شكل صلب املوضوع  (كتب)املسلمني وتراجعهم عن اإلسالم، يف حني مت االستدالل مبسار الربهنة 

الذي تكون فيه احلضارة اإلسالمية طرفا  يف الصراع و  ،من خالل تدارس أطروحة هنتنغتون حول صدام احلضارات
ومن هنا فقد شكل اإلسالم ضمن متظهرات  ،صل الصراع ديين وليس سياسي أو اقتصاديأصدام إذ أن وال

مبا  اخلطاب أصل املشكلة تتحدد من زاوية نظر بعض مفكري احلضارة الغربية تكشف عنه التشكيالت اخلطابية
 يف اخلطاب.البىن السطحية والعميقة يقف على حدود  ييعد نسقا  حلمولة داللية ضمن مسار سرد

   (Islam Is A Religion  of  Peace) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1. 1. 19
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األطروحات الرئيسية اليت تضمنها  (64)ل رقم شكالو  (56)ثل اجلدول رقم مي بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

أطروحة )حيث توضح أرقام اجلدول النتائج التالية: متثل  (ceIslam Is A Religion of Pea) مقطع الفيديو
اإلسالم أطروحة )تكرار، ومثَّلْت  (6)بواقع  (%30) ( نسبةالنقاش حول اإلسالم كونه دين سالم أم العكس

تساهالت املذيع واجلمهور وأجوبة أطروحة )تكرار، وجاءت  (5)ما معدله  (%25)( نسبة واملتحدثون بامسه
مناظرة حول اإلسالم والسالم بني أطروحة )تكرار، يف حني جاءت ( 4)وهو ما مثَّل  (%20)( بنسبة املتناظرين

 10)( نسبة األمة اإلسالمية األكثر تنوعا  أطروحة )تكرار، ومثَّلْت  (3)وبواقع  (%15)( بنسبة مسلمني ومسيحيني
 تكرار. (2)بـ  (%

الدعوة للسالم والعنف من خالل )أطروحة فرعية التالية: مثَّلت األطروحات البالنسبة لألطروحات الفرعية: 
اختطاف اإلسالم واإلساءة إليه (، )أطروحة اإلسالم والدعوة للجهاد رغم قيمه اجليدة)أطروحة و (القرآن
 (2)وهي أعلى نسبة بـ  (%10)نسبة  (املرأة وحقوقها يف اإلسالمأطروحة )(، اإلسالم وأنواعهأطروحة )(، وتسييسه
اإلسالم دين سالم من وجهة نظر الرئيسني األمريكيني جورج دبليو تليها يف املرتبة الثانية كل من )أطروحة و  تكرار،

العيش يف جمتمع متمازج من  (، )أطروحةاإلسالم واإلرهاب واملسلمني أوىل ضحاياه)أطروحة و (بوش وباراك أوباما
العنف عرب التاريخ (، )أطروحة ملسلمة والتناغم فيما بينهااجملتمعات ا(، )أطروحة واحرتام العقائد األخرى املسلمني

تصحيح (، )أطروحة االعتقادات اخلاطئة حنو اإلسالم (، )أطروحةاإلسالمي ونفي فكرة اإلسالم دين سالم
 أطروحة)(، اجملتمعات اإلسالمية وموقفها من العمليات االنتحارية (، )أطروحةاإليديولوجيا اخلاطئة حنو اإلسالم

 (%5)بنسبة ، )التصويت مع، ضد، مل أقرر لفكرة اإلسالم دين سالم( (الموية صناعتها وإدانة التفجرياتاإلس
 تكرار لكل منها، وسنستعرض بعض األطروحات على النحو اآليت: (1)بـ لكل أطروحة و 

هذه وحول اإلسالم دين سالم من وجهة نظر الرئيسين األمريكيين جورج دبليو بوش وباراك أوباما: أ. 
حيث بدأ حصته باقتباس كالم الرئيس األمريكي  Robert Rozenkranzيع ذمدير اجللسة امل األطروحة أشار
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مريكي باراك أوباما وهذا ما وافق عليه الرئيس األ جورج دبليو بوش الذي غالبا  ما أذاع بأن اإلسالم دين سالم
  يعيشون بسالم وال ميارسون العنف.أيضا ، ويردف هذا األمر حقيقة ألن معظم املسلمني حول العامل

املسلمة املناظرة متت اإلشارة إىل هذه األطروحة يف سياق رد  العيش في مجتمع متمازج من المسلمين: ب.
إذ بدت مدافعة عنه مبينة  التمازج احلاصل بني املسلمني  ؛على اهتام اإلسالم باإلرهاب Zeba Khan  األمريكية

حيث سردت على إثر ذلك جوانب من حياهتا وكيف رباها والداها  ،اختالف بلداهنميف اجملتمعات الغربية على 
رفقة إخوهتا على التعرف على اآلخرين واحرتام معتقداهتم، مؤكدة  على أن اإلسالم دين سالم وكما حيتوي القرآن 

 على آيات تتحدث عن السالم حيتوي على آيات تتحدث عن العنف لكن ضد أشخاص معينني.
 Ayaan متت اإلشارة إىل هذه األطروحة على لسان املناظرةسالم والدعوة للجهاد رغم قيمه الجيدة: اإلج. 

Hirsi Ali   بالقول أن فكرة أن اإلسالم دين سالم  ؛كون اإلسالم دين سالم  يف ردها على ما تقدمت به زيتا نافية
ولكن ال  ،للمرأة املسلمة يف اجملتمع الغريب ثال  باعتبارها م Zeba Khanغري أكادميية على اإلطالق رغم احرتامها لـ 

تتوافق معها كوهنا من تتحدث ومتثل اإلسالم معتربة  أن أكرب مشكلة يف اإلسالم منذ أن جاء إىل اللحظة هي من 
إىل أن تشري إىل أن اإلسالم ورغم كل القيم اجليدة فيه إال أنه يدعو إىل اجلهاد وهو  (...) يتحدث باسم اإلسالم

 .Zebaمل تذكره  ما

 اليت جاءت (النقاش حول اإلسالم كونه دين سالم أم العكسأطروحة )شكلت األطروحة الرئيسة األوىل 
لحور اخلطابات املنتجة حول مسألة اإلسالم والسالم، وما يدور يف فلكها من تصورات خاطئة  (%30) نسبةب
تصحيح اإليديولوجيا اخلاطئة ، اءة إليه وتسييسهاختطاف اإلسالم واإلس، إىل جانب واليت ألصقت به عنوة هحول

، يأيت النقاش حول التمثالت السلبية لإلسالم يف خميال الغربيني اليت انعكست يف خطاباهتم إنطالقا  حنو اإلسالم
ك العدائية وسامهت يف تشكيل تل ،من التجاذبات اليت امتدت على حقب زمنية متعاقبة بني اإلسالم والغرب

يف  اب والعنف لإلسالم قصرا ، حملاولة تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة الناجتة عن الرتبية اخلاطئة للغرببنسبة اإلره
نشطة اإلرهاب أو األأشارت إحدى الدراسات إىل أن ، فاإلرهاب والعنف ال دين له، وقد فهم طبيعة اإلسالم

الصادرة عنهم إمنا متثل نسبة ضئيلة من  ، بل إن األعمال العنيفةعلى املسلمني ا  املسلحة والعنيفة ليست حكر 
ملكتب  2009 الدراسة السنوية اليت قدمت سنة مثال   تؤكده اجملموع العام لألنشطة اإلرهابية يف العامل، وذلك ما

حول اإلرهاب يف االحتاد األورويب أن اإلسالم واملسلمني ال عالقة هلم  Oropol" الشرطة األوروبية "أوروبول
أخرى  وحركات جمموعات ٪08.3منها تسببت فيها اجملموعات االنفصالية، و 84.8٪ بية وأناإلرها باألعمال

األعمال اإلرهابية  فقط من 0.4٪ جمموعات يسارية، أما اجملموعات اإلسالمية فكانت مسؤولة عن ٪06.5و
 1.هبا من العمليات اإلرهابية يف أوروبا ال عالقة للمسلمني 99.6٪ مبعىن أن

                                                 
1
اإلسالموفوبيا يف ، من كتاب اإلسالموفوبيا واقعا :بناء الخريطة اإلدراكية لإلسالم والمسلمين في الغربيامني: محيـداين سليـم، بن سعدون ال - 

  .112، ص: 2019، أملانيا، برلني، ، املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصاديةأوروبا: اخلطاب واملمارسة



التطبيقية الدراسة نتائج ومناقشة عرض  الفصل الخامس 

 

302 

 

فكثريهم ال صلة هلم باإلسالم إال من خالل  (%25)نسبة ب( اإلسالم واملتحدثون بامسه أطروحة) وتأيت
النسبة إليه ولكل غاياته يف ذلك كبعض املتطرفني واإلرهابيني الذين جيعلون من اإلسالم حجة لتحقيق غاياهتم 

 مبا ليس منه ووصموه لياتهإسالم على مقاسهم ورغباهتم ال اإلسالم الصحيح مبعانيه وجت ،اسم الدينبوأهدافهم 
وانعكس هذا على الصورة العامة والتمثالت لإلسالم مبا ينطوي عليه من عنف من منطلق الغاية تربر الوسيلة، 

وبطبيعة احلال فقد شوه الكثري من املتحدثني باسم الدين القيم السامية لإلسالم وأتباعه وتطرف وإرهاب، 
خطاب  اليت حللت Törnberg A, Tornberg P ،2016توصلت دراسة ار وبالرجوع إىل ما مت حبثه يف هذا اإلط

 عبارة كلمة وباستخدام مليون 105 حتليلمن خالل  2013 عام إىل 2000 عام من" السويدية اإلنرتنت"منتدى 
 املنتدى يف والتطرف والعنف الصراع يف متورطة متجانسة جمموعات املسلمني تصويرإىل أنه  واملسلمني، اإلسالم
  1.كدين اإلسالم عن هبا منبثقة وصفت اليت واخلصائ 
املتعلقة باإلسالم اليت تنزاح عن الفهم الصحيح املفاهيم خلط تعكس  (،اإلسالم وأنواعهأطروحة ) 

، إن جعل من اإلسالم دين قابل ()فاإلسالم دين ميس كل جوانب احلياة الدينية، السياسية، االجتماعية...
ق من رهية قاصرة حلقيقة وطبيعة هذا الدين وتصنيفه مثل اإلسالم السياسي، اإلسالم للتجزئة والتصنيف ينبث

الراديكايل، اإلسالم اإليديولوجي، اإلسالم احلريب، خيرج عن النسق الطبيعي هلذا الدين وصالحيته لكل جوانب 
 احلياة وجماالهتا ولكل زمان ومكان.

هذه  ( األمريكيني جورج دبليو بوش وباراك أوبامااإلسالم دين سالم من وجهة نظر الرئيسني)أطروحة 
األطروحة متت اإلشارة إليها يف أكثر من موضوع ضمن موضوعات مقاطع الفيديو حول نظرة بعض مسؤويل 

 واملسلمون يعيشون يف اجملتمعات الغربية وميثلون قوة فاعلة فيها.  ،أمريكا لإلسالم باعتباره دين سالم
من مواضيع متعلقة باإلسالم والسالم من قبل املتناظرين باختالف خلفياهتم  إن جممل ما متت مناقشته

إلثبات ومبا ميثل حجج دامغة  ،الدينية أوال  مث املعرفية جرى إنطالقا  من رهية كل متناظر والدفاع عن عقيدته
من خالل نوعني من التمثل احلوارية وجهات نظره ودحض حجج اآلخر أبانت عنه اخلطابات املتشكلة وفق 

فمقصدية  تقبل اآلخر، لحاورته، ومن جانب آخر تربز ثنائية األنا واآلخر ناظرا  ومنظورا  إليه، الـ "حنن" و"اهلم".
اخلطاب اإلعالمي انزاحت إىل توجيه املقصدية التأثريية ملنتج اخلطاب إىل املقصدية اإلقناعية حنو املتلقي إلقناعه 

 ية متعلقة باملعتقد الديين اإلسالمي واملسيحي.بطروحاته وعرض وجهات نظره إزاء قض

                                                 
1
 -Törnberg A, Tornberg P: "Muslims in social media discourse: Combining topic modeling and critical 

discourse analysis"  , Discourse Context and Media, N13, 2016, pp132-142. 
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   (Islam Is A Religion  of  Peace) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 19

 
القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني حيث  (65)ل رقم شكالو  (57)ميثل اجلدول رقم 

لكل واحد منهما أي ما  (%33.33)تأيت يف املرتبة األوىل بنسبة (، )شخصيات إعالمية( تبني األرقام أن )كتاب
بنسبة (، )أكادمييون وأساتذة جامعيون( رجال دين)تكرار لكل قوة فاعلة، ويف املرتبة الثانية يأيت كل من  (2)ميثل 
بقية القوى الفاعلة مل تسجل  تكرار لكل واحد منهما، يف حني أن (2)لكل واحد منهما أي ما ميثل  (16.67%)

 وسنستعرض القوى الفاعلة وفقا لآليت: ،وال تكرار
 Robertتتمثل القوة الفاعلة األوىل يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو هذا يفأ. أكاديميون وأساتذة جامعيون: 

Rozenkranz لقة مقدما  على إثرها الذي قدم احلصة ورحب باملتناظرين معلنا  عن عنوان احل ،روبرت روسينكرانز
هو الرئيس التنفيذي جملموعة  Rozenkranz  Robertجمموعة من األسئلة مثلت موضوع احلوار بني املتناظرين،

مليارات دوالر، ومؤسس جمموعة من شركات  10دلفي املالية، وهي شركة تأمني لديها أصول تبلغ قيمتها حنو 
إدارة معهد ماهناتن ومجعية مركز لينكولن السينمائي يف نيويورك  االستثمار واألسهم اخلاصة، وهو عضو يف جملس
وهو أيض ا عضو يف جملس عميد كلية ييل للهندسة املعمارية  ،ومركز السياسة التبادلية، وهو مركز أحباث يف لندن

 Theمؤسسةكما يرأس ،  وجملس العالقات اخلارجية واللجنة الزائرة لقسم التصوير يف متحف املرتوبوليتان للفنون

Rozenkranz ,Foundation  ينصب تركيزها على أحباث السياسة العامة  ،1985اليت تأسست بواسطته يف عام
والتعليم العايل والفنون، يف السياسة العامة شرعت املؤسسة يف سلسلة من املناقشات اليت أجرهتا املخابرات 

ودعمت مؤسسات الفكر والرأي مثل  2006سبتمرب يف الواليات املتحدة، واليت بدأت يف  (IQ2 US)األمريكية 
 قدمت العديد من شنج إكستشينج. يف التعليم العايلمعهد ماهناتن ومعهد أمريكان إنرتبرايز، ويف لندن، بوليسي
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دورة جديدة يف املنهج العلمي واالستدالل الكمي، مما أتاح لربنامج  20املنح جلامعة ييل، ومتول إنشاء 
Rosenkranz Writer-in-Residence  هناك، والتأكيد على جتديد عضويةRosenkranz .1يف كلية بريسون 

مدير اجللسة الذي أدار النقاش  John Donvanتتمثل الشخصية اإلعالمية األوىل يف ب. شخصيات إعالمية: 
ية يف القوة الفاعلة بني املتناظرين حىت هنايته بتوزيع الوقت وطرح األسئلة، يف حني تتمثل الشخصية اإلعالمية الثان

 نواز جميد Maajid Nawazاحملركة حملور اخلطاب منطلقة من خلفيتها املعرفية والعديد من جتارهبا الشخصية إهنا 
إسيكس يتحدث جميد اللغة اإلجنليزية والعربية واألردية، وحيمل درجة البكالوريوس )مع  Essexبريطاين مولود يف 
(. LSE)عربية والقانون، وماجستري يف النظرية السياسية من كلية لندن لالقتصاد باللغة ال SOASمرتبة الشرف( من 

وهي مؤسسة   The Quilliam Foundationجميد نواز هو كاتب ومؤلف وكاتب عمود ومذيع ورئيس مؤسسة 
 .بنشطة عامليا  تركز على مسائل االندماج واهلوية، اجلنسية واحلرية الدينية، واهلجرة والتطرف واإلرها

وعمل جميد مرتبط بالسنوات اليت قضاها يف شبابه كعضو قيادي يف مجاعة إسالمية عاملية، وحتوله التدرجيي 
أصبح اآلن جميد من كبار منتقدي عقيدته اإليديولوجية اإلسالمية السابقة، يف حني  ،حنو القيم الدميقراطية الليربالية

ح اإلسالم اليوم، واملشاركة الشاملة القائمة على املواطنة ، يشجع "جميد" إصالليرباليا   علمانيا   ظل مسلما  
للمسلمني يف بلداهنم، ويسعى إىل التآزر واحرتام حقوق اإلنسان مع الضرورة الليربالية املدنية للدفاع عن أولئك 

 املعرضني خلطر التعرض للوصم من قبل املتطرفني من مجيع املشارب بسبب اخليارات الشخصية.
يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة، وكذلك كتابه  "Radical"ته الذاتية عن قصة حياته أصدر جميد سري 

 2اإلسالم ومستقبل التسامح".”Islam and the Future of Tolerance  الثاين الذي شارك يف تأليفه
ا أهنا نفسهداعية مسلمة أمريكية تقول عن وهي  Zeba Khan تتمثل هذه القوة الفاعلة يف :رجال دينج. 

 مسلمة أمريكية ولدت وتربت يف أوهايو من والدين هنديني مسلمني يف عائلة من الطبقة الوسطى، وقد لعبت
Zeba دورا  فاعال  يف املناظرة إىل جانبMaajid Nawaz   عن الطرف املسلم وأبدت معارضة ملا مت وسم اإلسالم

عن دين تعتنقه ولحرتمة  بقية املعتقدات  لنظر مدافعة  به من كونه ليس دين سالم واستعرضت العديد من وجهات ا
 وأتباعها.

( كاتبة وناشطة أمريكية صومالية مثرية للجدل قبل 1969آيان هريسي علي )مواليد  Ayaan Hirsi Aliكتاب:   د.
هريسي جميئها إىل الواليات املتحدة، كانت تعيش يف هولندا حبجة أهنا الجئة، وهي متزوجة من مؤرخ، وتعد آيان 

علي ناقدة شديد اللهجة لإلسالم والتعددية الثقافية، وقد ذهبت إىل حد الدعوة إىل تعديل الدساتري الغربية 
ويف مقطع الفيديو هذا تقف  3إلتاحة إغالق مجيع املدارس اإلسالمية ألن "اجلين اجلهادي خرج من الزجاجة".

                                                 
1

- Robert Rozenkranz   : The Rozenkranz,Foundation ,http://www.rosenkranzfdn.org/  ,  ( 2019-08-28 )  , ( 23 :15 ). 
2
 - Maajid Nawaz  : https://www.quilliaminternational.com/about/staff/maajid-nawaz/  , (2019- -09-06 )  , ( 20 :12 ). 

3
-  Ayaan Hirsi Ali  , https://rationalwiki.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali , ( 2019-09-05 )  , ( 00 :12 ). 



التطبيقية الدراسة نتائج ومناقشة عرض  الفصل الخامس 

 

305 

 

وجتارهبما احلياتية عن اإلسالم  Zeba Khanو  Maajid Nawazمناهضة للعديد من األفكار اليت طرحها كل من
 ومعطيات الدين الذي اعتنقاه.وفق معتقدات 

 Douglasتتمثل يفكطرف مناظر للطرف املسلم   Ayaanمن جانب آخر تربز قوة فاعلة إىل جانب 

Murray    مدير مركز التماسك االجتماعيدوغالس موراي ، Center for Social Cohesion  حسب ما متت
 The Strangeله عدة مؤلفات منها  وهو مؤلف وصحفي مقيم يف بريطانيا ،اإلشارة إليه يف مقطع الفيديو

Death of Europe: Immigration ،Identity ،Islam نشر آخر منشوراته ،Bloomsbury  2017يف مايو .
ايات غري يف الرو  ا  فضل مبيعوكان األ ا  األكثر مبيع The Sunday Times أسبوع ا يف قائمة 20قضى ما يقرب من 
لغة يف مجيع أحناء العامل ومت قراءته واالستشهاد به من قبل السياسيني يف  20بأكثر من  ا  اخليالية. مت نشره الحق

 1مجيع أحناء العامل. وصفته صحيفة املساء ستاندرد بأهنا "أكثر الكتب السياسية حضورا  على مدار العام.
  أكادمييون وأساتذة جامعيونة من الفاعلني وعلى عدة مستويات )أفصح اخلطاب عن وجود جمموع

( ختتلف طروحاهتم باختالف مرجعياهتم الفكرية ومشارهبم شخصيات إعالمية، رجال دين، كتَّاب، منتجو فيديو
كأكثر الفواعل حضورا  مبا مياثل نسبة   شخصيات إعالمية، كتَّاب(ربز )ن نطاق موضوع اإلسالم والسالم، وتضم
المتالكهم خلفيات معرفية حول األديان، وباعتبارهم منتمني لديانتني  طبيعة املوضوعهو وما يفرضه  (33.33%)

متكن من التشخي   دينية وفكرية معرفيةهم اإلسالم واملسيحية مما أفرز خطابات منتجة منطلقة من مسلمات 
ما هو بارز وخمفى عن الديانة و  ،الديانتنييف فهم ما يتعلق بوحبث االختالالت املوجودة يف التوازن املعريف 

من خالل حبث اإلسالم هل هو دين سالم أم العكس يف مناظرة مجعت بني اإلسالمية على وجه التحديد، 
، وقد مسلمني ومسيحيني والكل أدىل بدلوه يف املوضوع إنطالقا  من مجلة التساهالت اليت قدمها مدير املناظرة

نتمي ملكونات خطابية أبرزت متظهرات وتشكيالت خطابية أطرت املوضوع تارخييا  قدموا مجلة من التصرحيات ت
يف طبيعة هذا الدين بإبداء الرأي والرأي املضاد وضمن من خالل لحاولة البحث  وسياسيا  ، على وجه خاص ودينيا  

طئة عن اإلسالم ااخلعدة قضايا منها اإلسالم والسالم، اإلسالم والتطرف واإلرهاب، تسييس اإلسالم، املفاهيم 
اإلسالم وأنواعه، اإلسالم واملرأة وغريها من القضايا اليت طرحت للنقاش على مستوى املوضوع العام اإلسالم هل 

 هو دين سالم أم العكس.
ال  كونه (%16.67)يف مرتبة موالية بنسبة ، رجال دين( أكادمييون وأساتذة جامعيون)ويأيت حضور الفاعل 

  للوقوف على املوضوع من كل الزوايا الدينية؛ املوضوع بكل جزئياتهالذي شكل عام خيرج عن السياق ال
اإلعالمية، األكادميية، وجوانب التأليف يف مثل هذه املوضوعات مما يبني عن تنوع يف وجهات النظر والزوايا 

 املنظور هبا للموضوع برمته.

                                                 
1
 - About Douglas Murray    , https://douglasmurray.net/about  , ( 2019-08-28 )  , ( 23 :15 ). 
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بدرجة أوىل من خالل الوقوف  دينيةطة وعليه فقد اعتمد اخلطاب وضمن تشكيالته وممارساته على سل
واإلعالمية( يف درجة ثانية واألكادميية ، مث تأيت جممل أنساق السلطة )السلطات الدينية ديين عقديعلى ما هو 

 حسب ما يفرضه نسق اهليمنة اخلطايب.
        (Islam Is A Religion  of  Peace) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 19

 
مّثل  (أن مسار الربهنة )أراء ومقوالت أعاله (66)والشكل رقم  (58)هرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم أظ

تكرارات ( 3)وبواقع  (%25)( بنسبة احصائيات وأرقامتكرارات، يليه ) (7)أي مبقدار  (%58.34)أعلى نسبة بــ 
لكل مسار برهنة وبتكرار  (%8.33)( بنسبة ياتأدلة من القران/آ(، )حبوث ودراساتيف حني جاء مسار الربهنة )

 واحد لكل منهما.
 Islam Is)وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو: 

A Religion  of  Peace)  
احلجرات( من سورة ) (13)باآلية رقم  Zeba Khanاستدلت منتجة اخلطاب  أدلة من القران/آيات:أ. 

)َوَجَعْلَناك ْم ش ع وب ا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرف وا( يف سياق احلديث عن )أطروحة العيش يف جمتمع متمازج من املسلمني واحرتام 
فاعتمادا  على هذه اآلية سجلها والدها رفقة إخوهتا يف مدرسة عربية لتسع سنوات حيث تعلموا  ،العقائد األخرى(

ذلك بقوهلا "لطاملا أرادوا منا تعلم العقائد األخرى وأن نعلموا  مردفة   ،حسب ما أشارت إليهالعربية وقرأوا التوراة 
 الفرق بني اإلسالم واليهودية مع احرتام إخوتنا وأخواتنا اليهود".

يف إطار املناظرة اليت متت بني طرفني طرف مسلم وآخر مسيحي أفرز اخلطاب املنتج مجلة أراء ومقوالت: ب. 
ت لالستدالل والربهنة على ما قدمه كل جانب من أفكار مناقضة لألفكار األخرى املطروحة من قبل من املقوال

تقدمت هبا يف سياق اإلشارة والتأكيد على  Ayaan Hirsi Ali املتناظرين، ومن بني املقوالت نورد اآليت مقولة لـ
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ى حنو شخصت فيه العلة وموضع اخللل من )أطروحة اإلسالم رغم قيمه اجليدة إال أنه يدعو للجهاد( أوردهتا عل
زاوية رهياها "اإلسالم كديانة توحيدية يدعو للبحث عن اإلله عن طريق إلغاء كل اآلهلة األخرى، جيب إهناء تعدد 
اآلهلة، وكل اإلنسانية جيب أن تتوحد حتت إله واحد، أنتم تعلمون كشعب مثقف أنه ال ديانة توحيدية ميكنها أن 

م، رغم كل القيم اجليدة يف اإلسالم جند أنه يدعو إىل اجلهاد وهو مامل تذكره زيبا خان، الرسول تكون ديانة سال
محلة حربية وكانت كلها ناجحة ميكنكم التحقق من ذلك عرب غوغل، حىت بعد اختفاء  65لحمد قام بـ 

نا فكرة أن اإلسالم دين اإلمرباطورية اإلسالمية فإن نسبة الصراعات والنزاعات تبقى مرتفعة وهذا ما ينكر ل
 سالم".

حول )أطروحات االعتقادات اخلاطئة حنو   Maajid Nawazرأي ومقولة أخرى أوردها منتج اخلطاب
اختطاف اإلسالم واإلساءة إليه وتسييسه( يقول "يف احلقيقة اإلسالم، تصحيح اإليديولوجيا اخلاطئة حنو اإلسالم، 

ا للسالم نقاش من أجل السالم، الليلة ال تصوتوا لإلسالم بل صوتو  ا ليس نقاشا  حول اإلسالم إطالقا  هذاذه
سنة من حيايت أن اإلسالم ين  على  30يف العامل يعتقدون مثلما اعتقدت أنا طوال ألنه الزال هناك أشخاص 

احلرب وخيلق احلرب وكنت أدعو ذلك جهادا ، اعتقدت أن اإلسالم ليس دين سالم ألنين احتضنت تلك 
جية يف سن السادسة عشر، مع الوقت نشرت هذه اإليديولوجية يف باكستان والدامنارك ومصر، لكنين اإليديولو 

تعلمت شيئني يف السجن األول هو ما أناديكم به اليوم، لقد اعتقدت أن هؤالء الناس أعداء يل ولشعيب 
أن هناك طيبة قلب  واعتقدت أن نداءهم حبقوق اإلنسان كان أداة العتالل عقول املسلمني لكنين اكتشفت

وأن هناك أناسا  رغم ظروفهم الزالوا يريدون إجياد السالم، الشيء الثاين الذي حدث معي يف  ،وصالح يف العامل
السجن وساعدين على تغيري فكريت هو أنه كان لدي الفرصة لالختالط ببعض القادة املؤسسني للجهاد يف العامل 

ر لدرجة ال تصدق وكنت أعاين من فشل ذريع يف لحاولة وضع داخل سجن مصري، وقد تعلمت أين كنت مغرو 
سياق صحيح للتاريخ، خالل تلك السنوات األربع بعد أن تعلمت العربية حفظت نصف القرآن وبعد أن درست 
علم الالهوت مع أنين أنا نفسي لست رجال  متدينا  جدا ، وصلت إىل االستنتاج أن اإلسالم مت اختطافه وتسييسه 

إليديولوجية احلديثة اليت كانت أخطر من فاشية احلرب العاملية األوىل، وهؤوال اجملاهدون مغتالو الرئيس من قبل ا
 قد وصلوا لنفس االستنتاجات". 1981السادات الذي قتل يف عام  رالسابق أنو 

 Zebaسؤال على املسلمةطرح وحول أطروحة املرأة وحقوقها يف اإلسالم هذه الفكرة اليت مت خبصوصها 
Khan، جمال اجتماعي هو ة  على ذلك حبضور املرأة يف أهم واليت اعتربت أن اإلسالم منح املرأة حقوقها مستدل

"الدول الغربية ترى أن املسلمات خيضعن للظلم جيب عليهن املطالبة حبقوقهن، لكن احلقيقة ليست   التعليم تقول
سني يف التعليم؛ فعندما متلك املرأة هذا القدر من يف التفرقة بني اجلن %0كذلك فمثال  يف إيران هنالك نسبة 

 التعليم فهي واعية كفاية  لتطالب حبقوقها إن كانت مظلومة". 
للعنف، لكن العنف ضد أشخاص  حول فكرة القرآن واحتواءه على آيات سالم وأخرى تدعودراسات: ج. 
حول "ما يفكر فيه  "قالوبس"يت قدمها ني ونفي كون املسلمني متطرفني تستدل زيبا خان هبذه الدراسة المعين
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متطرفون  %7من املسلمني حول العامل مساملني يف االجتاه العام،  %93مليار مسلم" كانت النتائج كالتايل: 
هناك نسبة صغرية تعمد الستخدام العنف. واألقلية اليت تلجأ الستخدام العنف  %7سياسيون وضمن نسبة 

 س الدين.لحرضة أساسا  من قبل السياسة ولي
ضمن هذا املوضوع مت تقدمي عدة إحصائيات منها ما ذكر آنفا  يف نطاق مسارات أخرى أرقام وإحصائيات: د. 

نقدم اإلحصائية التالية اليت متثلت يف نتائج  من مسار الربهنة هذاللربهنة لالستدالل على عدة أطروحات، وض
 مل أقرر( اليت وردت يف بداية جولة املناظرة.  ضد،التصويت النهائي لفكرة هل اإلسالم دين سالم أم؟ )مع، 

 
قدم منتجو اخلطاب مجلة من األدلة والرباهني اليت تثبت صحة كل واحد باعتبار طبيعة املناظرة واملناقشة 

فمنتجو  ذلك،يسعى كل طرف إلثبات حجيته من خالل أدلة تقف على متباينني دينيا  وفكريا   ملعتقدين أتباع بني
طبيعة وما يربره هو  ،(%58.34)أعلى نسبة بــ  تمثّلاليت  ()أراء ومقوالتدموا عدة أدلة يف مقدمتها اخلطاب ق

 لتأكيد صدقية ما ذهب إليه كل طرف ،املوضوع احلواري الذي استلزم اإلدالء بعدة آراء وتثمينها مبقوالت آلخرين
)أطروحات  بـ خاصة فيما تعلق املتناظرين،على ما قدمه من أفكار مناقضة لألفكار األخرى املطروحة من قبل 

اختطاف اإلسالم واإلساءة إليه االعتقادات اخلاطئة حنو اإلسالم، تصحيح اإليديولوجيا اخلاطئة حنو اإلسالم، 
اإلسالم مت اختطافه وتسييسه من قبل اإليديولوجية احلديثة اليت كانت أخطر من فاشية احلرب العاملية ف وتسييسه(
ا وقف عليه منتج اخلطاب من خالل استعراضه حلقيقة األفكار اليت كانت ختتلجه حول تناقض ذلك م األوىل

 .اإلسالم مع السالم واعتباره دين جهاد ليس إال
أطروحة )حقوق املرأة يف اإلسالم( مل خترج عن هذا النسق االستداليل بإيراد دالئل تربز مجلة احلقوق اليت 

 دها يف أهم جمال من اجملاالت هو التعليم. منحها اإلسالم للمرأة منها تواج
احلوارية  شكلت  يربره طبيعة املوضوع ذو الصبغةيف مرتبة ثانية  وردت (%25)( بنسبة احصائيات وأرقام)

ل اإلسالم دين هباملتعلق والتصويت على االستطالع  ،ومتابعتهافضاء مفتوح حلضور أتباع الديانتني للمناظرة 
اليت أبانت عن نسب وحجيتهم لغة خطاب منتجيها  من خاللكشفت عن متظهراهتا  ،ر(، ضد، مل أقر معسالم )
 عتبار اإلسالم دين سالم من نقيضه.ا

جرى ففي األوىل  (%8.33)( بنسبة أدلة من القران/آيات(، )حبوث ودراسات)الربهنة  اويأيت مسار 
اليت -نف، واليت أبانت من خالل الدراسة فكرة احتواء القرآن على آيات تدعو للسالم والععلى هبا ستدالل اال

عن أعلى نسبة من املسلمني املساملني حول العامل وبالتايل ففكرة دعوة القرآن للعنف ال  -أجراها معهد قالوبس
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للربهنة على حقيقة دعوة اإلسالم للتعايش مع اآلخر وتقبله  (ن/آياتآأدلة من القر )وجاء  ،جدوى من صحتها
 .واحرتام معتقداته

املطروحة واملرتبطة باملوضوع العام  القضايامن مسارات الربهنة ضمن نواع األ فإن حضور هذهعليه و 
لتأكيد حجية ما مت طرحه وإلقناع املتلقي جبدوى و  يربز األمهية اليت تكتسيها يف جمريات اخلطاب؛ اإلسالم والسالم
ا هتطروحات واألفكار والرهى اليت قدقية األما يزيد من حجية ومصداقية ومنطمن مقصدية إقناعية ذلك إنطالقا  
   .منتجو اخلطاب

 The 5 Pillars of Islam - from)األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1. 1. 20

Christianity, Cults & Religions)   

    

 
األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب أعاله  (67)والشكل رقم  (59)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

 & The 5 Pillars of Islam - from Christianity, Cults)اإلعالمي ملقطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني

Religions)  جاءت يف  (ويتضح من أرقام اجلدول أعاله أن )أركان اإلسالم والذي تضمن أطروحتني رئيسيتني؛
 (تكرارات، وجاءت يف املرتبة الثانية )اجلهاد وأنواعه )6 (بواقع( 75)لى نسبة املرتبة األوىل حيث سجلت أع

 تكرار. )2(، وبـ (25) بنسبة
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   (25) أطروحة احلج ملن استطاع إليه سبيال( يف املرتبة األوىل بنسبة(جاءت  بالنسبة لألطروحات الفرعية:
)أطروحة الشهادتان إعالن اإلميان وأوىل  رعية املتبقيةتكرار، ويف املرتبة الثانية جاءت األطروحات الف )2 (وبـ

)أطروحة الصوم واالمتناع عن كل  الزكاة وحق الفقراء(،)أطروحة )أطروحة الصلوات اخلمس(،  (،األركان
لكل أطروحة  (%12.5)اليت شكلت نسبة  أطروحة اجلهاد األصغر(،)أطروحة اجلهاد األكرب(، )و (املفطرات

 لكل واحدة منها، وسنستعرض يف إطار ذلك هاته األطروحات على النحو اآليت:وبواقع تكرار واحد 
يف سياق حديثه عن هذه  Paul Cardenفقد أشار  أ. أطروحة الشهادتان إعالن اإليمان وأولى األركان:

ادة بصدق ولو الشهادتني مبثابة إعالن اإلميان، فالشهادة ال إله إال اهلل ولحمد رسول اهلل، لفظ الشهالفكرة إىل أن 
ملرة واحدة وباللغة العربية هو املطلوب من أي شخ  ليصبح مسلما ، الشهادة مكتوبة يف علم السعودية األخضر 

 وحتتها سيف.
الليل  ،تؤدى مخس مرات يوميا  الفجر، منتصف النهار، بعد منتصف النهار، الغروب ب. الصوات الخمس:

  .دائما باجتاه مكة
فقد أشار إىل هذه األطروحة معتربا  أن الزكاة الركن الثالث وهو إعطاء احملتاجني والفقراء  ج. الزكاة حق للفقراء:

 الزكاة.
صيام شهر رمضان ال أكل وال شرب فيه وال  Paul Cardenفقد عد  د. الصوم واالمتناع عن كل المفطرات:

 تدخني من شروق الشمس لغروهبا.
سياق يقول: احلج إىل مكة، على كل مسلم قادر جسديا  أن يزور يف هذا ال ه. الحج لمن استطاع إليه سبيال:

 مكة إذا تيسرت له األمور، ويقوم بالشعائر الدينية هناك.
فاألكرب منه هو صراع الفرد مع نفسه ليعيش حياة صحيحة أما األصغر فهو و. الجهاد األكبر واألصغر:  

 احلرب املقدسة يف الدفاع عن اإلسالم.
لحور اخلطابات املنتجة حول  (61.52)اليت جاءت بنسبة  ()أركان اإلسالمة يرئيسالاألطروحة شكلت 

وهو  بالتطرق إىل أساسيات اإلسالم واألفكار والنقاط املتعلقة به وما ينضوي حتت كل ركن من أركانه، اإلسالم
يبني عن خلفية قدم منتج اخلطاب وضمن تشكيالته كل ركن مع الشرح مما  إذ ؛انعكاس لعنوان مقطع الفيديو

)اجلهاد من خالل أطروحته الثانية  ىل ما يتعلق باجلهاد، لينزاح إيانة اإلسالمية رغم اختالف معتقدهمعرفية بالد
وعلى امتداد مساحة املوضوع مما ، إذ استعرض يف إطارها اجلهاد األكرب واألصغر ،(25) بنسبةاملقدمة  (وأنواعه

وإن ارتكز على اجلانب األول نظرا  ألمهيته يف الوقوف على  ستوى املعريف.أبان عن تناغم يف األطروحتني على امل
اإلسالم والتعريف به حسب ما تربزه النسبة املئوية، وعموما  فقد شكل موضوع اإلسالم وأركانه لحورا  للخطاب 

  املنتج ضمن مقطع الفيديو.
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 The 5 Pillars of Islam – from) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 20

Christianity, Cults & Religions)   

 

  
القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني أعاله  (68)والشكل رقم  (60)ميثل اجلدول رقم 

، يف حني (1)ميثل تكرار واحد  (%100)بنسبة واليت جاءت  )حيث تبني األرقام أن )أكادمييون وأساتذة جامعيون
 وسنستعرض هاته القوة الفاعلة وفقا لآليت:، لقوى الفاعلة مل تسجل وال تكرارأن بقية ا

ومنتج اخلطاب بأكمله حول  األكادميينيأحد  Paul Cardenتعد القوة الفاعلة املتمثلة يف الدكتور 
يدة يف مجيع أحناء العامل. بول كاردين متخص  يف جمال الطوائف واألديان اجلدويعد ، موضوع اإلسالم وأركانه

كرس بول ما يقرب من   ،واحملرر العام للمسيحية، الديانات ،(CFAR)املدير التنفيذي ملراكز أحباث علوم الدفاع 
عام ا من حياته للبحث والتواصل املتصلني بالثقافة يف أمريكا الالتينية وإفريقيا وأوروبا الشرقية واالحتاد السوفييت  30

على اطالع واسع باإلسالم انطالقا مما قدمه من معلومات وشروحات حوله ضمن مقطع الفيديو  ويبدو 1السابق.
              هذا.

املرتكز الرئيس  (%100)بنسبة واليت جاءت  ))أكادمييون وأساتذة جامعيونتعد القوة الفاعلة وعلى هذا 
باإلسالم خاصة  عرفية ته املاخلطاب من خلفيانطلق منتج جلملة اخلطابات املنتجة ضمن موضوع اإلسالم وأركانه، 

                                                 
1
 - Christianity, Cults & Religions by Paul Carden: https://sites.google.com/site/susu52tomat1, (05-09-2019), 

(14:20). 
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على الديانات والثقافات األخرى، وهو ما أبان عن  الواسعاالطالع و البحث والتعرف وأنه باحث قضى عقود يف 
شخاص منتسبون لديانة أخرى مما يربز أن الغرب يف نظرته لإلسالم أحقائق متعلقة بالدين اإلسالمي نابعة من 

النخبة املثقفة استطاعت من خالل البحث والتحري الوقوف على حقيقة اإلسالم ومضمونه ومتثله ليس واحد، ف
وهو ما يوقفنا على فكرة التخل  من عقدة األنا لدى واالنفتاح عليه وتقبله، ومن خالل التعرف على اآلخر 
بكل و   لإلسالمفهذه احلقيقة تنضاف إىل مجلة االنصافات من الغربيني ،بعض الغربيني اليت رافقتهم لقرون

   ودون التباس، ويوقفنا من اجلانب اآلخر على مسألة هامة تتعلق بتغيري نظرتنا حنن للغرب.موضوعية 
 & The 5 Pillars of Islam - from Christianity, Cults)مسارات البرهنة في مقطع الفيديو  .3. 1. 20

Religions)   
    

 
 (أن مسار الربهنة )احصائيات وأرقامأعاله  (69)والشكل رقم  (61)قم أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول ر 

 (%25)( بنسبة وثائق وصور(، )مواقف إنسانيةتكرارا، يليه كل من ) (2)أي مبقدار  (%50)مّثل أعلى نسبة بــ 
  تكرار لكل منه. (1)لكل مسار برهنة وبواقع 

 The 5 Pillars of)اإلعالمي ملقطع الفيديو: وفيما يلي نستعرض مسارات الربهنة الواردة يف اخلطاب 

Islam - from Christianity, Cults & Religions)   
حيث قدم  على أطروحته اليت قدمها بشأن الزكاة وحقوق الفقراء Paul Cardenاستدل  حصائيات وأرقام:أ. إ

كما   ،من ثروة الشخ  لسنة كاملة %2.5النسبة اليت تؤخذ من الزكاة ومتنح للفقراء واحملتاجني واليت عادة  تساوي 
درجة مئوية اليت يصوم فيها األشخاص الذين يعيشون يف الشرق  40بـ  استدل برقم حول درجة احلرارة واملقدرة

 األوسط ويرفضون أخذ جرعة ماء واحدة خالل الصوم يف هنار رمضان كعالمة على التزام املسلمني.
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 عرب خطابه ضمن هذا املقطع من الفيديو Paul Cardenذي نقله املوقف اإلنساين ال مواقف إنسانية:ب. 
متمثل يف التالحم الذي يشهده املسلمون على اختالف مذاهبهم وانتماءاهتم وأعراقهم أثناء موسم احلج، يقول: 
"إنه ملن املدهش أن ماليني الناس يزوون مكة للحج خاصة أن كل املسلمني من كل بقاع األرض مطالبون بنزع 

سهم القومي وارتداء رداء أبيض بسيط ينفي كل مظاهر الطبقية، العرق، واألشياء اليت عادة ما جتعلنا نفرق بني لبا
بعضنا البعض فيكون هناك إحساس عظيم باألخوة بني املسلمني احلجاج، لدى املسلمني أيضا  إميان بالغفران 

 ".وليس هنالك فكرة اخلطيئة الفطرة اليت لدينا حنن يف املسيحية
صورة حول ركن الشهادتني حيث استدل بصورة لعلم اململكة العربية  Paul Cardenقدم وثائق وصور: ج. 

  السعودية الذي ج ِسدْت فيه لفظ الشهادتني "ال إله إال اهلل لحمد رسول اهلل" للتدليل على هذا الركن.

 

ل مسار أو به، فإن  ستدالل ما تقدممنتج اخلطاب لال انطالقا  مما تقدم حول مسارات الربهنة اليت أوردها
استدل تعلقت بركنني من أركان اإلسالم الزكاة والصوم ف (%50)مّثل أعلى نسبة  ()احصائيات وأرقامبرهنة هو 

ممارسة الشعائر  للوقوف على طبيعة وعلى الثاين بدرجة حرارة اجلو اليت يؤدى فيها هذا الركن ،على مقدارهااألول ب
 ني.لدى املسلمالدينية 

لتأكيد األطروحات لكل مسار برهنة  (%25)( بنسبة وثائق وصور(، )مواقف إنسانية)الربهنة  اويأيت مسار 
مساحة هذا الدين خاصة  يف ركن احلج الذي يقف فيه املسلمون سواسية كأسنان املشط ال فرق املقدمة بشأن 

 بينهم يف تآلف يلغي تراتيب اجلنس والعرق واللون.
لالستدالل على فكرة أهم شيء وأصل اإلسالم الشهادتني اجملسدة يف مجلتني إيراد صورة  مت (وثائق وصور)
املنطبعة يف علم اململكة العربية السعودية اليت متثل مهد  ال اهلل وأشهد أن لحمد رسول اهللأشهد أن ال إله إ اثنتني

 اإلسالم ومنشئه.
تجة ضمن املوضوع العام تأيت لتأكيد مدى صحة وعليه فجملة املسارات املستدل هبا على اخلطابات املن

وبالبحث فيما وراء النسق تبدو صفة احلوارية جلية وتربز توجهات البيانات واملعلومات املتعلقة باإلسالم وأركانه، 
 .تلغي تراتيب مألوفة عن األنا واآلخر
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        (Christianity Confronts Islam) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1. 1. 21

 
األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب أعاله  (70)والشكل رقم  (62)ميثل اجلدول رقم بالنسبة لألطروحات الرئيسية: 

والذي تضمن أطروحة  حول اإلسالم واملسلمني (Christianity Confronts Islam) اإلعالمي ملقطع الفيديو
سجلت  (م اجلدول أعاله أن )أطروحة تساهالت حول اإلسالم واملسلمني والسالمويتضح من أرقا واحدة رئيسية؛

  تكرارات.( 10)بواقع  (100)نسبة 
هل اإلسالم دين سالم(، )اإلسالم واجلهاد واإلرهاب أية عالقة( (اءت أطروحتا جفألطروحات الفرعية: أما ا
ا أيضا ، وجاءت يف املرتبة الثانية )أطروحة تكرار لكل واحدة منهم(3) لكل واحدة منهما وبـ  (30) بنسبة

، وتأيت يف املرتبة الثالثة واألخرية كل من أطروحيت (20)نسبته تكرار أي ما  )2(بـ  اإلسالم نظام مشويل متكامل(،
لكل واحدة منهما  (10) )العبادات يف الدين اإلسالمي(، )اإلسالم ومعارضة فصل الدين عن الدولة( بنسبة

  :على النحو التايل وسنستعرض هذه األطروحاتاحد لكل منها أيضا . وبـتكرار و 
 Samماذا تعتقد حيال ذلك؟ ذلك هو السؤال الذي طرحه مقدم احلصة على ضيفه أ. هل اإلسالم دين سالم: 

Solomon  وحول هذا السؤال مت طرح العديد من األفكار اليت  ،الذي اعتنق اإلسالم مث تراجع عنه بعد مدة
مجلة من النقاط  تطرح كما ،بعضها كون اإلسالم دين سالم يف مواضع وغري ذلك يف مواضع أخرى تناقض

منها فكرة اإلسالم وتناقض القرآن يف مسألة الرمحة اليت بعث هبا النيب لحمد وحث القرآن على التشديد على 
 الكفار.
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 فكرة إملام اإلسالم بشىت هذه األطروحة يف معرض احلديث عن تذكر  ب. اإلسالم نظام شامل متكامل:
 مناحي احلياة معتربا  أن اإلسالم نظام اجتماعي سياسي تعليمي اقتصادي شرعي فال ميكن فصل جزء عن اآلخر. 

أن اإلسالم ال يفصل  Sam Solomonفقد اعترب منتج اخلطاب ج. اإلسالم ومعارضة فصل الدين عن الدولة: 
 . الدولة املسلمة وهو جندي أيضا  يف الدولة املسلمةالدين عن الدولة فكل مواطن هو مواطن لدى 

سجلت نسبة  ()تساهالت حول اإلسالم واملسلمني والسالمتربز أطروحة واحدة بناء  على ما مت استعراضه 
(100)  تضمنت العديد من القضايا )السالم، النظام الشمويل، العبادات، اجلهاد واإلرهاب، فصل الدين عن

نتج اخلطاب واليت حتتوي الكثري من التناقض وفقا  ملبدأ التقابالت والثنائيات الضدية إذ برز أوردها م، الدولة(
منتج اخلطاب عن توجهاته إزاء  تباين كبري على مستوى ما متت مناقشته وطرحه يف ظل موضوع حواري أناخ به

يف )اإلسالم  ار التباين والتشاكليف إط على مستوى امللفوظات اللغويةوتربز التناقضات  ،مسألة اإلسالم والسالم
)كل إنسان مسلم واإلسالم دين  ،(املسلمون ليسوا إرهابيني -اإلسالم إرهاب)، (ليس دين سالم -دين سالم
اإلسالم تشديد على الكفار(  -)اإلسالم دين الرمحة (القرآن يرى املسيحيني واليهود أسوء خلق اهلل-األنبياء
اليت  فكثري من اآليات خاصة   ؛واملعريف ملنتج اخلطاب املستوى الفكريلى عتناقضات التشويش ال ذهه ويفسر

د إيصاله للمتلقي بناء  اأو أراد تفسريها وفقا  ملا أر  ويف غري موضعها. تبدو منزوعة من سياقها على ذلك استدل هبا
 على مقصدية تأثريية استهدف من خالهلا ما مت طرحه وبالكيفية املفصح عنها.

   (Christianity Confronts Islam) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 21

من خالل اجلدول توضح البيانات اإلحصائية أن هناك قوتني فاعلتني يف اخلطاب اإلعالمي وتتمثل األوىل يف  
وبـتكرار واحد.  (%50)احلصة بالنسبة ملقطع الفيديو هذا، واليت جاءت بنسبة  وهي مقدم ()شخصيات إعالمية

 بواقع تكرار واحد.( %50))رجال دين( حيث سجلت نسبة  يف حني متثلت القوة الفاعلة الثانية يف
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 Samوالذي أجرى املقابلة مع ضيفه Michael Hortonوتتمثل يف مقدم احلصة شخصيات إعالمية: أ. 

Solomon   .حول اإلسالم ومعظم األمور املتعلقة به 
الذي مثل لحور وأساس اخلطاب اإلعالمي يف  Sam Solomon قوة الفاعلة الثانية تتمثل يفالرجال دين: ب. 

مقطع الفيديو هذا ودارت جل خطاباته حول اإلسالم والسالم ونقيضه، من خالل إجاباته عن األسئلة املوجهة 
امالت يف اإلسالم واجلهاد بتعريف اإلسالم إىل العبادات واملع إليه حول موضوع اإلسالم واملسلمني والسالم بدء  

 Sam Solomonواإلرهاب وغريها من النقاط اليت طرقها يف إطار ذلك وضمن املوضوع السالف الذكر، ويعد 

اعتنق اإلسالم لكن تراجع عن  يف دراسة الشريعة ليصبح قاضيا  إسالميا   عاما   15خبري بقوانني الشريعة، قضى 
 اعتناقه بعد مدة.

من موضوع اإلسالم والسالم أوالها )شخصيات إعالمية( مقدم الربنامج من خالل برزت قوتان فاعلتان ض
انطلق منتج سجلت حضورا  بارزا ، )رجال دين( نقاشات امتدت على مساحة زمنية وفكرية معرفية، والثانية 

 مناحي لشىتوخاض نقاشا  يف مجلة من القضايا عدت مرتكزات باإلسالم عرفية املالفكرية و ته اخلطاب من خلفي
ولعب دورا  بارزا  يف التشكيالت اخلطابية  ،احلياة العبادات واملعامالت، اجلوانب الدينية، االجتماعية، السياسية

، وميكن حتليل التمثيالت األساسية لعناصر االنتاجات اخلطابية حول املوضوع املفرزة على مستوى الدال واملدلول
إذ يقدم اإلسالم على  ؛وعية اليت تنعكس يف النسق التعبريي للرسالة اإلعالميةبرمته اليت حتدد امليزات الذاتية واملوض

املستوى الرتكييب والداليل وإفراده خبصائ  حتمل النقيض بني ثناياها وتقدم صورة نقيضة ملا هو عليه يف األصل 
يض من ذلك يؤكد انتشار )فهو دين اجلهاد واإلرهاب، السالم واإلخضاع، االستعالئية والدونية(، وعلى لحمل النق

 .؟ية ديانة حتمل النقيض بني طياهتا تكون مؤهلة للتمدد واالنتشارأاإلسالم يف مقابل احنسار املسيحية و 
   (Christianity Confronts Islam) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 21
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أن مسار الربهنة )أدلة من اله أع (72)والشكل رقم  (64)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 
تكرار، ويف املرتبة  (23)وبواقع  (%82.15)بنسبة ضمن مقطع الفيديو هذا جاء يف املرتبة األوىل (، القران/آيات

تكرار، يف حني أن املرتبة الثالثة  (2)ومبقدار  (%7.14)( بنسبة أراء ومقوالت( و)احصائيات وأرقامالثانية جاءت )
وفيما يلي نستعرض مسارات الربهنة ، (%3.57)تكرار أي ما نسبته  (1)كتب( بـ ر الربهنة )واألخرية سجلها مسا

  كالتايل: (Christianity Confronts Islam) الواردة يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو
واستدل على السؤال املطروح من قبل  Sam Solomon ضمن أول رأي قدمه منتج اخلطابأراء ومقوالت: أ. 
إذ عرَّف اإلسالم على أنه يعين اخلضوع معتربا   ؛قدم احلصة حول فكرة اإلسالم دين سالم واعتقاده حيال ذلكم

أن اإلسالم املنتشر عرب وسائل اإلعالم ليس متوافقا  مع التعريف القرآين، اإلسالم ال يعين السالم، اإلسالم يرى 
أ مرت أن من قبل اإلسالم طول الوقت ألن لحمد قال: "العامل كجزئني مسلمني وغري مسلمني، وهؤالء مستهدفون 

ا رسول اهلل، ويقيموا الصالة، وي ؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك  أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إاّل اهلل، وأّن لحمد 
واجب كما أن اعتناق اإلسالم ليس قرارا  يتخذه البعض بل هو . "(...) عصموا مين دماءهم وأمواهلم إاّل حبق

 للبقاء أحياء، املسلمون نشروا اإلسالم عن طريق الغزوات وليس بطرق سلمية. 
وحول أطروحة العبادات يف الدين اإلسالمي يرى أهنا تشمل كل جانب من جوانب احلياة وهذا ما حتاربه 

يات أمريكية وال 9فرنسا وتتصارع معه بريطانيا، أما يف كندا فموضوع احلجاب واخلمار هو الشغل الشاغل، هناك 
تسمح بارتداء احلجاب الكامل، اإلسالم يسمح للمسلمني بالكذب على األجانب وحكوماهتم فحلف اليمني 

 حلماية مسلم آخر والدفاع عن اإلسالم مسموح به".
فعلى ضوء اإلشارة إىل أطروحة تساهالت حول اإلسالم واملسلمني والسالم وحول أدلة من القرآن/آيات: ب. 

قَاَلِت اأْلَْعرَاب  آَمنَّا ق ل ملَّْ تـ ْؤِمن وا َولََِٰكن ) 14اإلسالم دين سالم أم ال يستدل بسورة احلجرات اآلية اعتقاده أن 
ميَان  يف قـ ل وِبك ْم َوِإن ت ِطيع وا اللََّه َوَرس وَله  اَل يَِلْتك م مِّْن َأعْ  ِإنَّ اللََّه َغف وٌر َماِلك ْم َشْيئ ا ق ول وا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدخ ِل اإْلِ

معرفا  اإلسالم مبعىن اخلضوع. يف حني استدل على أطروحة اإلسالم دين شامل متكامل وأن الدين عند اهلل ( رَِّحيمٌ 
ْساَلم (، وباآليتني  03هو اإلسالم باآلية  يَن ِعنَد اللَِّه اإْلِ من السورة نفسها  67، 85من سورة آل عمران )ِإنَّ الدِّ

ْساَلِم ِدين ا فـََلن يـ ْقَبَل ِمْنه  َوه َو يف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن(، )َما َكاَن ِإبـْرَ على التوايل  َر اإْلِ اِهيم  يـَه وِديًّا َواَل )َوَمن يـَْبَتِغ َغيـْ
ا َوَما َكاَن ِمَن اْلم ْشرِِكنَي(.  َنْصرَانِيًّا َولََِٰكن َكاَن َحِنيف ا مُّْسِلم 

َذا( من  28كما استدل باآلية  َا اْلم ْشرِك وَن جَنٌَس َفاَل يـَْقَرب وا اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بـَْعَد َعاِمِهْم هََٰ سورة التوبة )ِإمنَّ
عطفا  على فكرته اليت قدمها آنفا  حول أن كل إنسان مسلم واإلسالم دين كل األنبياء من آدم إىل لحمد؛ حيث 

 باعتبارهم جنس وأن هذا املبدأ قد مت تطبيقه يف احلياة يرى أن املسلمني ينظرون إىل غريهم من غري املسلمني
من سورة البينة  6لك باآلية ذواليهود أسوا خلق اهلل مستدال  على  يوناليومية، كما اعترب أن القرآن يرى املسيح

 (.ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلم ْشرِِكنَي يف نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أ ولََِٰئَك ه ْم َشرُّ اْلرَبِيَّةِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفر وا )
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وحول فكرة اإلله املوجودة يف اإلسالم واليت ختتلف متاما  عن فكرة اإلله املوجودة يف املسيحية فاإلله يف 
لََّقْد َكَفَر ) من سورة املائدة 73أعداء وهو ما بينه القرآن يف اآلية  ولديه اإلسالم ليس ثالثيا  وحيث على القتل

مَّا يـَق ول وَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفر وا ِمنـْه ْم الَِّذيَن قَال وا ِإنَّ اللََّه ثَاِلث  َثاَلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍََٰه ِإالَّ إِلٌََٰه َواِحٌد َوِإن ملَّْ يَنتَـه وا عَ 
 (.َعَذاٌب أَلِيمٌ 

َنا َوأ نزَِل إِلَْيك ْم َوِإهلََٰ َنا  46وفكرة أننا نعبد اإلله ذاته تأيت من سورة العنكبوت اآلية  )َوق ول وا آَمنَّا بِالَِّذي أ نزَِل إِلَيـْ
ِلم وَن( فعلم الالهوت اإلسالمي وعقيدته تبدأ بـ " ال إله اإل اهلل" مجلة منفية كل شيء َوِإهلََٰ ك ْم َواِحٌد َوحَنْن  َله  م سْ 

، العامل املشهور الغزايل قال: اهلل ليس مثل 11عن اهلل فهو منفي وسليب )َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء( سورة الشورى، اآلية 
 أي شيء فال ميكن ختيله وقدرته عظيمة.

نورد اآليت حول  Sam Solomonض اآليات القرآنية اليت استدل هبا منتج اخلطاب ودائما  يف سياق استعرا
فكرة اإلسالم واجلهاد واإلرهاب أية عالقة اليت قدمها لتأكيد فكرته القائلة أن اإلسالم ينادي إىل اجلهاد )ِإنَّ اللََّه 

بُّ الَِّذيَن يـ َقاتِل وَن يف َسِبيِلِه( سورة الصف، آية  أَيُـَّها النَّيبُّ َحرِِّض اْلم ْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل( سورة األنفال  . )يَا04حيِ 
( سورة البقرة، آية 65آية   فالقتل يف اإلسالم جزء من الرباء والوالء. ،216، )ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقَتال 

 8يف اآلية من من جانب آخر يرى أن جوهر اإلسالم هو اجلهاد وليس الصالة والصوم واحلج يقول القرآن 
ا الرُّْعَب إْذ ي وِحي َربَُّك ِإىَل اْلَماَلِئَكِة َأينِّ َمَعك ْم فـَثَبِّت وا الَِّذيَن آَمن وا َسأ ْلِقي يف قـ ل وِب الَِّذيَن َكَفر و (سورة األنفال 

أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اَل تـَتَِّخذ وا (ملمتحنة تقول من سورة ا 01واآلية رقم ( فَاْضرِب وا فـَْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرِب وا ِمنـْه ْم ك لَّ بـََنانٍ 
َن الرَّس وَل َوِإيَّاك ْم أَن تـ ْؤِمن وا بِاللَِّه َعد وِّي َوَعد وَّك ْم أَْولَِياَء تـ ْلق وَن ِإلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفر وا مبَا َجاءَك م مَِّن احلَْقِّ خي ْرِج و 

ْم َوَما أَْعَلنت ْم َوَمن َخَرْجت ْم ِجَهاد ا يف َسِبيِلي َوابِْتَغاَء َمْرَضايت ت ِسرُّوَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوأَنَا أَْعَلم  مبَا َأْخَفْيت  َربِّك ْم ِإن ك نت ْم 
سورة  )َولََِٰكنَّ اللََّه قـَتَـَله مْ  فـََلْم تـَْقتـ ل وه مْ (قانون إسالمي،  )اإلرهاب(فالرعب  )يـَْفَعْله  ِمنك ْم فـََقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ 

اجلهاد ببساطة هو حرب على الكافرين، كيف؟ جيب أن يذحبوا، مشكلتنا مع اإلرهاب ال ، 17اآلية األنفال، 
 تنتهي مادام أن املسلمني يتدارسونه ويدرسونه ألوالدهم.

ا  حول ذلك يورد حامال  تناقض وحول فكرة الرمحة اليت بعث هبا لحمد للبشرية مجعاء واليت جاء هبا القرآن
والثانية )لحَُّمٌَّد رَّس ول  اللَِّه َوالَِّذيَن  ،من سورة األنبياء )َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحَة  لِّْلَعاَلِمنَي( 107: األوىل نياآليتان التاليت

اء  َعَلى اْلك فَّاِر( سورة الفتح أية  لحمد رمحة فالقرآن يناقض نفسه من خالل اآلية  . معتربا  أنه إذا كان29َمَعه  َأِشدَّ
 الثانية اليت استدل هبا على إثر ذلك.

ويف جانب آخر من العادات والعبادات اليت ميارسها األفراد يف إطار مبادئ الدين اإلسالمي يورد اآلية 
، معتربا  أن التغيري جمهود شخصي 11ِسِهْم( سورة الرعد، اآلية التالية: )ِإنَّ اللََّه اَل يـ َغيـِّر  َما بَِقْوٍم َحىتََّٰ يـ َغيـِّر وا َما بِأَنف  

يف اإلسالم بينما يف املسيحية التوبة والقبول من اإلله ليس بسبب العمل الصاحل بل بسبب تضحية املسيح 
 اإلسالم جاء ورفض كل هذه املبادئ.
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إذ أشار منتج  ؛م واجلهاد واإلرهابق دم هذا الرقم يف إطار احلديث عن أطروحة اإلسالحصائيات وأرقام: إج. 
اخلطاب إىل مجاعة التبليغ" يف باكستان اليت مت تدعيمها جيدا  من قبل الوهابيني السعوديني وغريهم؛ فهذه املنظمة 

يف نيويورك وحدها وهذا رقم مهول، وهذه البعثات  100مبعوث مسلم يف أمريكا،  50000وحدها لديها 
 ل إهنا بعثات باسم اجلهاد.اإلسالمية ليست دينية حبتة ب

من سكان  %20الرقم الثاين الذي قدمه منتج اخلطاب يتمثل يف إحصائية فالنسبة للمسلمني ميثلون نسبة 
ويعتربوهنم جنسني  ،من سكان العامل ومع ذلك حيتقرون غري املسلمني %80ميثلون  منيالعامل يف حني أن غري املسل

حدث؟ يأيت هذا لالستدالل والتأكيد على فكرة أن املسلمني ينظرون إىل فماذا لو كانت النسبة أعلى فماذا سي
 غريهم من غري املسلمني باعتبارهم جنس.

"كيف حتولت "Euro Arabia" استدل منتج اخلطاب بكتاب للكاتبة واملؤرخة اليهودية واملوسوم بـكتاب: د.  
( ...)اإلسالم واحنسار املسيحية يقول يف ذلك: "أوروبا إىل مملكة عربية إسالمية" يف سياق التأكيد على انتشار 

قالت الكنائس ال فرق بيننا وبينهم لذلك ميكننا بيع كنائسنا هلم لتصبح مساجد، وال حاجة إلرسال بعثات 
مبشرين للمسلمني فهم ليسوا حباجة ليعرفوا عن املسيح، األوربيون أصبحوا ال يؤمنون باملسيحية أو هبوياهتم القومية 

 فريسة سهلة لإلسالم".  فأصبحوا
مسار  ، وأولاملتطرق إليهوضوع املاثنني يف  ضمن اخلطاب الذي انتجه فاعلنيوردت عدة مسارات للربهنة 

فيه االستدالل بعدد معترب من اآليات مت  (%82.15)بنسبة جاء يف املرتبة األوىل و (، )أدلة من القران/آياتبرهنة 
خاصة  فيما تعلق بـ:  ،واليت استدعت حضور هذا النوع من املسارات الربهنيةعلى مجلة األفكار واآلراء املطروحة 

اإلسالم واجلهاد واإلرهاب، أساس اإلسالم والسالم، املسلمون ونظرهتم لغري املسلمني، فكرة وجود اإلله، 
 ين اإلسالمي.اإلسالم، وفكرة الرمحة اليت جاء هبا لحمد )ص(، العادات والعبادات املمارسة يف إطار مبادئ الد

وقد مت إيراد هذا النوع من مسارات الربهنة لتأكيد أفكار منتج اخلطاب الواردة واليت متثل صلب املوضوع 
تتعالق الوحدات املعجمية يف اخلطاب لتولد حيث  والقضايا املطروحة خصوصا  ما ارتبط منها باجلوانب الدينية،

التشكيالت اخلطابية الدينية  من التشكيالت اخلطابية تنوعت بني مجلةوتبلور يف  ،أفصح عنه السياقنسقا  معرفيا  
التشكيالت  ة، التشكيالت اخلطابية الثقافية،التشكيالت اخلطابية السياسية، التشكيالت اخلطابية اإلعالمي
 ضمن النسق العام للخطاب. اخلطابية التارخيية، وتعد التشكيالت اخلطابية الدينية األكثر بروزا  

فاألوىل مت إيرادها ، (%7.14)( بنسبة أراء ومقوالت( و)حصائيات وأرقامإتبة الثانية جاءت )ويف املر 
واجلهاد، وفكرة نظرة املسلمني الدونية لغريهم من  ربطت بني اإلسالم واإلرهاب لالستدالل هبا على أفكار سالبة

مات املقدمة والزيادة يف دقة املعطيات ويربر توظيف االحصائيات واألرقام التدليل على صحة املعلو غري املسلمني، 
منها استعراض العديد من املقوالت حول املوضوع خاصة  ما تعلق تم فيها فالثانية ضمن املوضوع املطروح. أما 

حيث مت االستدالل به يف سياق التأكيد كتب( مسار الربهنة )كما يأيت ،  بتعريف اإلسالم والعبادات يف اإلسالم
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حول حباث لألPEZ قام هبا مركز بيو دراسة يف هذا اإلطار إيراد وميكن واحنسار املسيحية،  على انتشار اإلسالم
 .2060عام العامل يف رهية استشرافية لغاية يف منو اإلسالم واملسلمني 

 

 
  -Michael Lipka https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findingsالمصدر: 

 من ٪24 من يقرب ماأي  – 2015 عام من اعتبارا   العامل يف مسلم مليار 1.8فقد كان عدد املسلمني 
 أنه إال ،(املسيحية بعد) العامل يف ديانة أكرب ثاين اإلسالم ويعد ،لألحباث وبي مركز لتقديرات وفقا - العامل سكان
 املسلمني عدد يتجاوز أن املتوقع فمن احلالية الدميوغرافية االجتاهات استمرت إذا الواقع يفو  ،ا  منو  األسرع الدين
 .القرن هذا هناية حبلول املسيحيني عدد

 القرن يف الدين نشأ حيث إفريقيا، ومشال األوسط الشرق ةمنطق بلدان من العديد أن من الرغم علىو 
 حول املسلمني غالبية. العامل مسلمي من فقط٪ 20 حلوايل موطن هي املنطقة أن إال كبري، بشكل مسلمة السابع
 واهلند إندونيسيا يف السكان من كبرية أعداد ذلك يف مبا اهلادئ، واحمليط آسيا منطقة يف يعيشون ٪(62) العامل
 1.وتركيا وإيران وبنغالديش باكستانو 
 

                                                 
1
- Michael Lipka: Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world , 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and around-the-

world/ (.2019-11-07) ,  
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      (What Makes Islam Unique) األطروحات التي تناولها الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .1. 1. 22

 
األطروحات اليت تناوهلا اخلطاب أعاله  (73)والشكل رقم  (65)ميثل اجلدول رقم  بالنسبة لألطروحات الرئيسية:

ة رئيسي ةوالذي تضمن أطروح حول اإلسالم واملسلمني (What Makes Islam Unique)اإلعالمي ملقطع الفيديو 
. تكرارات (10)، وبـواقع (100) نسبةب، (أطروحة فردانية اإلسالمويتضح من أرقام اجلدول أعاله أن ) ؛واحدة

يد من نوعه ملا ونستعرض هذه األطروحة وفقا  لآليت: إذ أمجع معظم املشاركني يف النقاش على أن اإلسالم فر 
يتضمنه من خصائ  وقيم تناسب مع املستجدات يف كل زمن حيث يلعب اآلن دورا  هاما  يف السياسات العاملية 

 احلديثة واألقوى سياسيا  من بني الديانات األخرى.
ألوىل يف املرتبة ا اإلسالم ودوره يف السياسات العاملية احلديثة(جاءت )أطروحة  بالنسبة لألطروحات الفرعية:

 20)بنسبة  أطروحة التضامن اإلسالمي له تاريخ()جاءت تكرار، ويف املرتبة الثانية  (5ـ)واقع ، وب(50) بنسبة
)اإلسالم وتعايشه مع الدميقراطية(، )اإلسالم األطروحات التالية: تليها يف املرتبة الثالثة ، ينأي مبقدار تكرار  (%

 لكل أطروحة (10)ا  من بني الديانات األخرى( واليت جاءت بنسبة والقيم املشرتكة(، )اإلسالم األقوى سياسي
 .لكل منها تكرار (1)وبـواقع 

 على النحو اآليت: اتاألطروح هوسنستعرض يف إطار ذلك هذ
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النقاش حول الدور تأيت هذه األطروحة يف سياق : اإلسالم ودوره في السياسات العالمية الحديثةأطروحة أ. 
اليوم يف تشكيل السياسات احلالية على مستوى العامل فاإلسالم فريد ومناسب لتوليد سياسة  الذي يلعبه اإلسالم
 عاملية حديثة.

ضمن األفكار اليت طرحت يف الكتاب تأيت هذه الفكرة واليت تضمنت  اإلسالم وتعايشه مع الديمقراطية:ب. 
لفعل العديد من الدول اإلسالمية ومنها وهو ما تشهده با ،قدرة الدين اإلسالمي على التعايش مع الدميقراطية

، تونس وغريها من الدول وهو ما ينفي جممل األفكار والرهى اليت اعتربت اإلسالم دين ختلف إيرانو  تركيا
 ورجعي.

وهي أول فكرة طرحت ضمن الكتاب تبني وتأكد التضامن  أطروحة التضامن اإلسالمي له تاريخ:ج. 
نظر عن اخللفيات واإليديولوجيات واهلويات واألعراق، فهذه الفكرة اليت اإلسالمي على مدى األزمان بغض ال

 طرحها الكتاب ملؤلف غريب تربز االعرتاف جبوهر اإلسالم وتطبيقاته على أرض الواقع. 
مقطع الفيديو وهي تعكس موضوع  ،(100) نسبةب، (أطروحة فردانية اإلسالم)بناء  على ما تقدم تأيت 

على مستوى العامل كالدور الذي يلعبه يف لقضايا السياسية اإلسالم وعالقته بالعديد من اث يف سياقه العام لتبح
هذه الدميقراطية السياسات العاملية وقضيا اإلسالم والدميقراطية ومتوقعه بني الديانات األخرى على مستوى العامل، 

، فاإلسالم يتعايش مع ور يف أفالكهااليت تشمل كل اجملاالت: السياسة، االقتصاد، األخالق، التشريع وما يد
الدميقراطية وهو ما تشهده العديد من الدول العربية واإلسالمية، وإن اعترب الكثري وحىت وقت قريب تعارضه مع 

 القرآن أحكام يف مهملة الدميقراطية وحىت الدميقراطية، مع متوافقة غري اإلسالمية الشريعةأن  يقال ما كثريا  ذلك، ف
 .الكرمي
 يف الناس ومشاركة الدميقراطية فقط دعمت ال األولية امصادره يف تتبعه ميكن ما حسب االسالمية شريعةالو 
 ذلك أن العلماء بعض ويرى ،والتشاور اإلرشاد على تشجع القرآن آيات يف األحكام حىت ولكن الدولة شؤون
 ولكن الدميقراطية شجعت الكرمي القرآن نم آيات بعض ألحكام وفقا   اإلسالمية الشريعةو  ،دميقراطيا   متثيال   ميثل
ميكنها و  احلديث عصرناتتوافق مع  اليت الدينية الدميقراطيةبل  ،الغرب يف اليت تلك مثل الليربالية الدميقراطية تليس
 اخلميين اإلمام اهلل آية الراحل قدمه كان الذي النموذج، وهو اإلسالمي للعامل املعاصرة املشاكل من العديد حلها
  1.إيران يف 1979 عام اإلسالمية الثورة دبع

وفقا   هميكن تطبيقوأسسه كما يلعب اإلسالم دور هام يف السياسات العاملية احلديثة إذ من خالل مبادئه 
  .من الصيغة احمللية إىل الصيغة العامليةتنقله لرهية مشولية 

 
                                                 

1
- Abdulkadir Mubarak, "Democracy from Islamic Law Perspective  ",,  Kom, vol. V (3)  ,2016 ,  p 01. 
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 (What Makes Islam Unique) القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي لمقطع الفيديو .2. 1. 22

 
يف مقطع الفيديو أكادمييون وأساتذة جامعيون( من خالل اجلدول توضح البيانات اإلحصائية أن القوة الفاعلة )

(What Makes Islam Unique) يف:  ةالفاعل ةالقو  هوتتمثل هات، تكرار (5)وبـ  (%100) جاءت بنسبة 

Michael Cook:  مايكل كوك هو برفسور يفNear Easteren Studies وهو خريج جامعة ، جبامعة برينستون
وأستاذ جامعي متخص  يف التاريخ اإلسالمي والفكر اإلسالمي، كتب العديد من الكتب يف هذا  1943لدفعة 

 Short Introdiction Avery القرآن مقدمة خمتصرة ، of Muhammed The Biographyاجملال: سرية لحمد، 

,The Quranإىل كتب أخرى مثل ، باإلضافة Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic  
 ,Ancient Religions، ومنه كتاب  A Brief History of Human Race Thoughtوكتاب خمتصر للعرق البشري

Modern Politics  الذي دار حوله موضوع احلصة والذي أجاب على مجلة األسئلة اليت مت طرحها حول الكتاب
 ومناقشتها من قبله.

  Harris Kevan    باحث يف علم االجتماع املقارن ففي تعليقه على الكتاب وما احتواه اعترب أن الكاتب يف
 اعتمادا  على أسباب ومعطيات تارخيية. ،كتابه هذا يرى أن لإلسالم دور كبري يف تشكيل السياسة العاملية احلالية

الذين كان هلم دور بارز يف  Mark Beissinger ، Jack Tannous ،Kanchnan Chandra إىل جانب كل من
 Ancient Religions, Modern اخلطاب اإلعالمي ملقطع الفيديو وحول موضوعه املتعلق بالكتاب املوسوم بـ

Politics. 
 

عاملية البيئة البرزت قوة فاعلة وحيدة يف اخلطاب اإلعالمي املقدم بشأن اإلسالم ومجلة القضايا اليت تفرضها 
ومتثلت يف عدد من األساتذة اجلامعيني واألكادمييني خمتلفي التخصصات علم االجتماع، التاريخ  ،احلديثة
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مما يوقف اخلطاب  السياسة، لتباحث املوضوع من عدة جوانب، تارخيية، دينية، وسياسية على وجه اخلصوص
قدموا مجلة من التصرحيات تنتمي ن الذيأهل االختصاص  جزئياته منوالوقوف على  حبث هذا املوضوععلى 

 من شىت اجلوانب.أبرزت متظهرات وتشكيالت خطابية أطرت املوضوع متنوعة ملكونات خطابية 
   (What Makes Islam Unique) مسارات البرهنة في مقطع الفيديو .3. 1. 22

 
مّثل أعلى  (نة )أراء ومقوالتأن مسار الربه (75)والشكل رقم  (67)ظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم أ

تكرار، يف حني مل حتصل  (1)وبواقع  (%25)( بنسبة كتبتكرارات، يليه ) (3)أي مبقدار  (%75)نسبة بــ 
يف اخلطاب اإلعالمي ملقطع  ينالربهنة الوارد اوفيما يلي نستعرض مسار ، مسارات الربهنة املتبقية على أي تكرار

 (What Makes Islam Unique) الفيديو:
فحول أطروحة  وردت عدة مقوالت حول مضمون الكتاب لحور النقاش واألفكار اليت تضمنها: مقوالتو  آراء أ.

"جيدر يب القول أين لست خمتصا  يف اإلسالم وال  Mark Beissingerاإلسالم والتعايش مع الدميقراطية يقول 
خفي يف سياسة عاملية  ت بشكل واضح أوالدين أو السياسة لكنين عامل اجتماع أعتقد أن كل الديانات سامه

ميكن لإلسالم أن يتعايش  ،حديثة، احلروب يف العامل اإلسالمي ليست مشكال  إطالقا  وال تعطي احياء عن الدين
، الدين ال يعطينا تعليمات مباشرة عن كيفية تشكيل السياسة )...(مع الدميقراطية مثل تركيا، أندونيسيا وتونس 

 احلديثة".
ة األخرى وردت حول أطروحات التضامن اإلسالمي له تاريخ قدمي، واإلسالم والقيم املشرتكة املقول

"أول فكرة ذكرها كوك هي  Kanchnan Chandraمن الديانات األخرى حيث تقول  واإلسالم أقوي سياسيا  
يعتمد على العضوية  حول التضامن بني املسلمني بغض النظر عن اخللفيات واهلويات واألعراق، ثانيا: اإلسالم ال
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وتطرح على إثر ذلك سؤال هل ميكن للتضامن اإلسالمي أن  ،فقط بل على القيم املشرتكة كإيديولوجية مشرتكة
يؤثر على وجود السياسة التنافسية وباألخ  األحزاب السياسية؟ يقول الكتاب أن اإلسالم يف احلقيقة أقوى 

 لسياسة املعاصرة لكنه ليس ظاهرا ".سياسيا  من األديان األخرى وهذا أمر مهم يف ا
متت اإلشارة إىل عدة كتب للمشاركني يف النقاش لكن الكتاب الوحيد الذي يعد بابا  لالستدالل على كتب: ب.  

حيث مت الوقوف من خالل مضمونه على  .Ancient Religions, Modern Politicsما متت مناقشته هو كتاب 
دوره يف السياسات العاملية احلديثة إىل جانب التضامن اإلسالمي والقيم جممل األفكار اليت خت  اإلسالم و 

 املشرتكة لإلسالم وغريها، مما يربز أمهية املوضوعات املطروحة للحوار وال أدل على ذلك من األمهية اليت يكتسيها.
 (%75)ة بــ مّثل أعلى نسب ()أراء ومقوالتبناء  على ما تقدم مت االستدالل بنوعني من مسار الربهنة 

حيث مت استعراض العديد يف سريورة املوضوع املتناول؛  ملمح هامشكل حضور األول  ،(%25)( بنسبة كتب)و
من اآلراء حول اإلسالم ودينه املتفرد ودوره يف السياسات اليت يشهدها العامل حاليا ، وكشف منتجو اخلطاب من 

م يعترب نظام اجتماعي يشمل كل ميادين احلياة مبا فيها ذلك، اإلسالخلفياهتم ووجهات نظرهم إزاء خالهلا على 
اجلانب السياسي وبالتايل فانبثاق سياسة عاملية ذات جدوى تنطلق من تطبيقاته على أرض الواقع، أما مسار 

على مجلة به لالستدالل فقدم  مرجعيات فكرية ومعرفيةميثل باعتبار أن الكتاب  فقد جاء (كتب)الربهنة 
 اإلسالم والسياسات العاملية، اإلسالم والدميقراطية والتضامن اإلسالمي.تضمنة املوضوع ككل األطروحات امل

 التحليل األولي لمقاطع الفيديو:. 2. 1.1.1
، إىل جانب 22استعراض لكل القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي يف كل مقاطع الفيديو الـ  يف البداية نقدم

ويف مرحلة أخرى  ،ردة يف مقاطع الفيديو من خالل التكرارات والنسب املئويةاستعراض كل مسارات الربهنة الوا
  .من خالهلا حتديد االجتاه العام للدراسةعالمية و استعراض األطر اإل

 :القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي في كل مقاطع الفيديو 1.  2.  1.  1.  1
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    يف مقاطع الفيديو القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي حول اإلسالم واملسلمني أعاله  (68)م ثل اجلدول رقمي
أي ما ميثل  (% 31.76)تأيت يف املرتبة األوىل بنسبة حيث تبني األرقام أن )أكادمييون وأساتذة جامعيون(  22الـ 
وجاءت املرتبة تكرار،  (13)ومتثل  (%15.29)بنسبة  (شخصيات إعالمية)يف املرتبة الثانية  ليهاتتكرار،  (27)

بنسبة  )أفراد(، أما املرتبة الرابعة فكانت لـ تكرار (11) ومبقدار (%12.94)وبنسبة  )مؤسسات(الثالثة للقوة الفاعلة 
)منتجو فيديو وأفالم( و )كتاب(وجاءت املرتبة اخلامسة للقوتني الفاعلتني تكرارات،  (8)أي ما ميثل  (9.41%)

 (%7.05)بنسبة املرتبة السادسة  (سياسيةشخصيات )يف حني سجلت تكرارات،  (7)ومتثل  (%8.23)بنسبة 
، تليها تكرار (4) ومبقدار (%4.70)املرتبة السابعة مبا نسبته  (رجال دين)لتحتل القوة الفاعلة تكرار،  (6)ومبعدل 

 واحد لكل واحدة منهما تكرار بواقعو  (%1.17) بنسبة (أحزاب)و )مؤرخون( يف املرتبة الثامنة القوتني الفاعلتني
 يف حني أن )شخصيات عسكرية( مل تسجل وال نسبة مئوية.

 مقاطع الفيديوكل مسارات البرهنة الواردة في   2.  2. 1.  1.  1
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ل مثّ جاء يف املرتبة األوىل حيث )آراء ومقوالت( أن مسار الربهنة  (69)أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 
)أدلة وآيات من و( إحصائيات وأرقام)يف املرتبة الثانية كل من تكرار، يليه  (68)أي مبقدار  (%26.45)نسبة 
لكل واحدة منها أيضا ، وتأيت يف املرتبة الثالثة  تكرار (38)واقع بـلكل واحدة منها و  (%14.78)بنسبة  القرآن(
واقع بـو  (%7)( بنسبة حقائق ووقائع) رابعةمرتبة  أيت يفتتكرار،  (34)بـ ( %13.22)نسبة  تإذ شكل)صور( 

، أما املرتبة تكرار (16)أي مبقدار  (%6.22)املرتبة اخلامسة مبا نسبته  ()خرائط، وسجل مسار الربهنة (18)
يف املرتبة لتأيت )مواقف إنسانية( ، تكرار (14) ومبقدار (%5.44)السادسة فكانت ملسار الربهنة )كتب( بنسبة 

أي  (%3.50)بنسبة  ، أما املرتبة الثامنة فكانت ملسار الربهنة )وثائق(تكرار (13)وبواقع  (%5.05)بنسبة و السابعة 
 تكرارات (5)ومتثل  (%1.94)بنسبة  (براهني تارخيية)وجاءت املرتبة التاسعة ملسار الربهنة تكرارات،  (9)ما ميثل 

    تكرارات، وجاءت املرتبة األخرية  (3) بواقعو  (%1.16) أما املرتبة العاشرة فكانت لـ )حبوث ودراسات( بنسبة
 .تكرار (1)أي مبقدار  (%0.38)مبا نسبته  (أقوال مسؤولني)لـ 
  مقاطع الفيديو:تصنيف   3. 2.  1. 1.  1

 مقاطع الفيديو التي قدمت اإلسالم والمسلمين بطريقة إيجابية:
مقطع الفيديو البحث عن حقيقة اإلسالم واملعلومات  تناول :(Islam - The Untold Story) 1 مقطع الفيديو

   املغيبة عنه، إسهام اإلسالم يف التآخي ومل مشل العامل، اإلسالم دين له تاريخ، لحمد نيب اإلسالم ورسول اهلل
 إسهام اإلسالم يف حترير العامل. هذه األفكار جاءت ضمن عدة أطروحات رئيسية.

والذي قدم من خالل مضمونه وجهة نظر رهساء  :(No Matter if Obama is a Muslim) 2 مقطع الفيديو
أمريكا لإلسالم وفقا لألطروحات السالفة الذكر، وهو ما يربز نظرة زعماء العامل لإلسالم ومنهم رئيس روسيا وهو 

لرئيس أكد احيث  ،"ظاهرة اإلسالموفوبيا بشأن ملرصد منظمة التعاون اإلسالمي التقرير العاشرما أشار إليه "
به للعامل  موثوقا   حليفا   دائما   ن روسيا ستكونأ نيقال بوتو  رهابإلسالم وااإلأنه ال توجد أية صلة بني ني بوت
للتعاون  به، مستعدا   موثوقا   سالمي أنه سيجد دائما يف روسيا حليفا  اإلأود أن أهكد للعامل " وقال أيضا   سالمي.اإل
القيم مثل العدالة وسيادة االلتزام بسالمية الرامي إىل تعزيز الدول اإل نا نؤيد موقفإن ،حل املشاكل امللحة يف

 1."القانون يف العالقات الدولية
من ضمن املقاطع اليت قدم لحتواها صورة إجيابية عن اإلسالم  :(About Islam What I Like) 3مقطع الفيديو 

صفات احلقيقية للمسلم والتأكيد على عالقة واملسلمني من خالل ما طرحه من أفكار تتلخ  جمملها يف بيان ال

                                                 
الدورة الرابعة واألربعني جمللس  املقدم إىل 2017مايو 2016 -أكتوبر  ظاهرة اإلسالموفوبيا بشأن لمرصد منظمة التعاون اإلسالمي التقرير العاشر -1

 .82، ص: 2017يوليو 10 - 11 أبيدجان، مجهورية الكوت ديفوار وزراء اخلارجية
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اجلرية بني املسلمني وغريهم، بيان اجلوار وأمهيته مع غري املسيحيني إىل جانب اإلسالم الديانة األكثر مناء  بتقدمي 
 مجلة من احلجج والرباهني على ذلك. 

هود واملسلمني الي (:Jewish And Muslims Intimate Strangers Book Trailer) 4مقطع الفيديو 
واالندماج احليايت وسياسة العيش املشرتك، التعاون العلمي بني املسلمني واملسيحيني واليهود، عندما يرحَّل 
أصحاب األرض عنوة، هي مجلة األطروحات اليت تضمنها هذا املقطع يف إشارة تامة إىل سياسة العيش املشرتك 

 ’Joyce Njeri Thiongوهو ما تعكسه نتائج دراسة ،رقى صورهاليت جتسدت بني املسلمني وغريهم والتسامح يف أ

O 2013  اإلسالم دين تعاليمه صرحية مبنية على السالم والتسامح جتاه  إىل أنحيث خلصت يف جوانب منها
املسلم انعكاس لآليات القرآنية اليت تتحدث عن التسامح -الديانات األخرى. ومنوذج التعايش السلمي املسيحي

فتعاليم القرآن قائمة على مبادئ العدل والرمحة  ،احلديث على السواء ليس فيهما متييز ضد املسيحينيفالقرآن و 
تعميم االستخدام السلمي ملفهوم اجلهاد لتشجيع  ونوباإلضافة إىل ذلك اعتمد املسلم ،اليت هلا صلة بالسالم
 1التعددية بني األديان.

جيايب يف جممله إذ أشارت أطروحاته إىل أن حضور اإلسالم أو إ :)A World Without Islam( 9 مقطع الفيديو
حيث أن اإلسالم ما هو إال مشاعة تعلق عليها األخطاء  ؛غيابه ال خيلق فارق يف العالقات بني الشرق والغرب

واألحداث اليت يشهدها العامل مربزا  الدور الذي تلعبه أمريكا فيما شهده ويشهده العامل من صراعات وتوترات 
اليت عدها منتج خطاب هذا املقطع ال جتسد الصراع الذي يشهده الشرق  ،2001سبتمرب  11خاصة  هجمات 

مبينا  أن جذور الصراع ممتدة تارخييا  أبعادها األوىل دينية وهو ما أشار إليه "عبد اجلليل ريضوان" يف كتابه  ،والغرب
لصراع بني اإلسالم واملسيحية يف سبيل كسب أنصار تاريخ ا" حيث أرجع (التنصري يف بالد املسلمني)"الكاروز 

املسيحية املرتاجعة على حساب الدولة والعقيدة، فقد   جدد إىل بداية ظهور اإلسالم الناهض آنذاك على حساب
كان امليزان مييل لصاحل اإلسالم كعقيدة نالت جاذبية واسعة بوصفها نصرية الضعفاء )...( وملغية تراتيب 

لقدمي مبا فيه أنظمة الكنيسة وسطوهتا بل مشاركتها يف مظامل أتباعها وأدعيائها، وباختصار وطبقات النظام ا
  2فالعقيدة اإلسالمية تليب املطلوبات الروحية والفكرية لإلنسان.

فكل األطروحات واألفكار اليت جسدها مضمون هذا املقطع حتوي  :(?What Is Islam) 10مقطع الفيديو 
حيث دأب منتج خطابه وعلى امتداد زمن املقطع على التعريف باإلسالم  ؛إلسالم واملسلمنيصورة إجيابية جتاه ا

إىل جانب دعوة املسيحيني إىل مشاركة املسلمني يف تناغم واضح ولحاولة  ،وعرض حقيقة املسلمني ومعتقداهتم
وثقافة االنفتاح على اآلخر؛ إذ ية وهو ما يربز احلوار  ؛إلبراز اخلصائ  املشرتكة بني الديانتني املسيحية واإلسالمية

اإلعالم اليوم ( باعتبار أن بدر ناصر حسني، عظيم كامل زريزبمن خالل هذا املقطع ينعكس ما ذهب إليه )
                                                 

1
 -Joyce Njeri Thiong’O, op. cit, pp1-194. 

  .02، ص: مرجع سابق ،عبد اجلليل ريضوان -2
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يف صياغة عامل اليوم، وميكن له أن يلعب دورا   لحوريا   وجبميع وسائله وبشقيها التقليدي واجلديد ميثل مفصال  
، ولعل )...(سيما وأن اإلعالم اليوم يسيطر على مسارات املعلومات وتداوهلا  ديان؛ اليف احلوار بني األ أساسيا  

 انبثاق ثقافه كونية تساهم فيها وسائل اإلعالم لتقليل الفوارق الثقافية من خالل تبادل التجارب املشرتكة ثقافيا  
  1.وختفيف شدة التدفقات الثقافية املعاصرة أمر ال مناص منه

ضمن موضوع معاملة املسلمني لغريهم يأيت لحتوى : Then I Became a Muslim (1/4)) 14 مقطع الفيديو
الذي عاش يف أسرة مسلمة ومل يكن يدين بأية ديانة  ،هذا املقطع بتقدمي صورة إجيابية استعرضها منتج اخلطاب

 ونتاج الصفات اجليدة واملعاملة اليت حظي هبا جعلته يتحول إىل اإلسالم. 
تضمن هذا املقطع ودائما  حول التعريف باإلسالم تعاليم الرسول )لحمد(  :(Mohammed) 15 يديومقطع الف

وكيفية انتشارها عرب العامل وحبث يف سر جناح الرسول لحمد  يف أداء رسالته العاملية، ويربز هذا املقطع جوانب جد 
 رة إجيابية حبتة.إجيابية تنضاف إىل مجلة ما قدمته املقاطع اليت تناولت اإلسالم بصو 

حقائق سعى إىل تقدميها منتج اخلطاب ضمن لحتوى هذا املقطع  :(The Profit of Islam) 16مقطع الفيديو 
باحثا  عن أسباب التغطية املتحيزة ضد  ،وبيان نوعية الصورة اليت تقدم هبا وسائل اإلعالم الغربية اإلسالم واملسلمني

يقول ويف هذا  ،واالستعمار اللذان عمال على ترسيخها يف الوقت احلايلاملسلمني اليت أرجعها إىل االستشراق 
ولقد ارتبط االستعمار منذ اليوم األول بقوتني أساسيتني مها: التبشري واالستشراق وكان اهلدف هو " "أنور اجلندي"

ائما  القدرة على عن أصالة اإلسالم الذي يعطيها د دعم الوجود االستعماري خبلق عقلية موالية للغرب، منحرفة  
وكانت حركة االستشراق هي املصنع الذي يعد أدوات العمل: الشبهات والطعون "، 2"املقاومة واجلهاد واملواجهة

والشكوك واالهتامات اليت يقدمها العلماء الذين يعملون تابعني لوزارات االستعمار يف الدول الغربية، يقدموهنا إىل 
، فلما ك شفت خمططات التنصري ختفَّى التبشري وراء التعليم والصحافة والثقافة حقل التنصري لنشرها واإلذاعة هبا

ذلك تضمن مقطع الفيديو إىل جانب  3."وإن كان ال يزال ظاهرا  ومتحركا  على جهات كثرية من العامل اإلسالمي
املتحيزة وغري العادلة  كيفية تغطية وسائل اإلعالم للمسائل املتعلقة باإلسالم واملسلمني باإلشارة إىل التغطية
وعدم توافق اإلسالم مع  ،لشؤون اإلسالم واملسلمني من خالل الرتكيز على قص  إخبارية معينة تتعلق باإلرهاب

اليت  Yahya Benkhedda 2016وهو ما خلصت إليه نتائج دراسة  ،القيم الربيطانية والغربية إىل جانب التطرف
خبارية يف وسائل اإلعالم من خالل البنية السردية وقد توصلت إىل هدفت إىل حتليل خطاب وتأطري القص  اإل

ويتفق هذا مع ما أشارت  4.املسلمني أشرار واإلسالم مناهض للغرب، معادي للسامية، وال يتفق مع احلداثةأن 
                                                 

 :متاح على الرابط، ألدياناإلعالم العربي واإلسالمي وحوار ا بدر ناصر حسني، عظيم كامل زريزب، -1
ttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&qch،  (.15: 21)، (2019-10-02) االطالعتاريخ 

 .5ص:  مرجع سابقاالستعمار واإلسالم،  ،أنور اجلندي -2
.20، ص: المرجع نفسه - 3  

4
- Yahya Benkhedda  , op. cit  , pp 41-63. 
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إرهابيني" حيث عدَّت أن التغطية  ليسوا "املسلمون "Christian von Sikorski et al. 2017"دراسة  إليه
أن ربط اإلسالم باإلرهاب زاد من حدة التأثريات  إذاإلعالمية السلبية تؤثر على عالقة املسلمني بغريهم 

مما رصدته الدراسة وخلصت إىل أن نوعية التغطية اإلعالمية تؤثر على  ،واالجتاهات السالبة حنو املسلمني انطالقا  
ق األخبار املتعلقة باإلرهاب، فكلما كانت التغطية املتلقني لألخبار وأكدت على أمهية متايز األخبار يف سيا

 1متمايزة وسلبية كان تأثريها السليب على عالقة املسلمني بغريهم والعكس.
يندرج ضمن املقاطع اليت قدمت تصور إجيايب حول اإلسالم  :)PBS Frontline: Muslims( 17مقطع الفيديو 

ن األجانب وتعايشهم مع التقاليد املاليزية كما مت من خالله واملسلمني، ومن ضمن األفكار اليت طرحها املسلمو 
نقل من خالهلا جوانب من حياة وطريقة عيش املسلمني وتأقلمهم  ،تقدمي ربورتاج حول أسرة مسلمة إندونيسية

يرب" العالمة "در مع التطورات احلاصلة يف شىت امليادين، استلهام الغرب من علوم املسلمني وهذه الفكرة أشار إليها 
املدرس يف جامعة هارفاد بأمريكا حول احلركة العلمية للمسلمني يف العصر الذهيب يف كتابه "املنازعة بني العلم 

بالتقدم الباهر الذي نالته الصناعات يف عصرهم؛ فقد استفادت  والدين" أن نتائج هذه احلركة العلمية تظهر جليا  
تربية احليوانات وسنن النظم الزراعية احلكيمة، وإدخال زراعة األرز منها فنون الزراعة يف أساليب الري والتسميد و 

، وقد انتشرت معاملهم ومصنوعاهتم لكل نوع من أنواع املنسوجات كالصوف واحلرير (...) وقصب السكر والنب
ب وأن جامعات املسلمني كانت مفتوحة للطلبة األوروبيني الذين نزحوا إليها من بالدهم لطل ،(...) والقطن،

  2العلم، وكان ملوك أوروبا وأمراءها يفيدون على بالد املسلمني ليعاجلوا فيها.
ومن ذلك أيضا  إشارة يف بعض الكتب التعليمية ما ذكره "احملجوب بن سعد" يف كتابه "اإلسالم 

كتاب   بعض االنصاف للعرب واملسلمني مثال ذلكإىل واإلعالموفوبيا اإلعالم الغريب واإلسالم تشويه وختويف" 
" يف التاريخ للصف األول اإلعدادي يف فرنسا والذي ذكر "أنه يف القرون الوسطى كانت علوم Bordas"بورداس 

الطب والرياضيات واجلغرافية وعلم الفلك متقدمة عند املسلمني بالنسبة إىل ما كان موجودا  يف أوروبا الغربية" 
أغىن العرب املسلمون هبا  ية باللغة العربية عادا  ذلك إضافة  " الذي ذكر "تأثر اللغة الفرنسBalèneوكتاب "بالني 
مشريا  إىل أن هناك بعض الكلمات الفرنسية من أصل عريب مثل )خمزن، أمريال، أرابيسك وكذلك  ،الثقافة الفرنسية

 3انبثقت من احلضارة العربية اإلسالمية مثل اجلرب واألرقام والصفر...(".اليت بعض االخرتاعات 
كل األفكار  (:The 5 Pillars of Islam - from Christianity, Cults & Religions) 20الفيديو مقطع 

اليت طرحت يف مقطع الفيديو هذا تناولت اإلسالم بإجيابية هدفت إىل الوقوف على أركان اإلسالم إىل جانب 
                                                 

1
-Christian von Sikorski et al: "Muslims are not Terrorists: Islamic State Coverage, Journalistic Differentiation 

Between Terrorism and Islam, Fear Reactions, and Attitudes Toward Muslims ,"  Mass Communication and 

Society, 2017  ,  pp 825-843  , https://doi.org/10.1080/15205436.2017.1342131, (Online) Journal homepage: 

https://www.tandfonline.com/loi/hmcs20. 
 .190، ص: مرجع سابق ،لدغش سليمة -2
 .47، 46ص: ، ص مرجع سابق، احملجوب بن سعد -3



التطبيقية الدراسة نتائج ومناقشة عرض  الفصل الخامس  

 

333 

 

ع اجلهاد مستدال ومدعما  أفكاره  حيث تناول منتج اخلطاب كل ركن فيها بالشرح والتفصيل إضافة إىل أنوا  ؛اجلهاد
 بإحصائيات وصور. 

من خالل لحور واحد احتوى مجلة من األفكار وهو  (:What Makes Islam Unique) 22مقطع الفيديو 
فردانية اإلسالم مت تقدمي صورة إجيابية عن اإلسالم، ومن خالل األطروحات املتمثلة يف )اإلسالم ودوره يف 

ديثة، اإلسالم وتعايشه مع الدميقراطية، اإلسالم والقيم املشرتكة، التضامن اإلسالمي له السياسات العاملية احل
تاريخ، اإلسالم األقوى سياسيا  من بني الديانات األخرى( ومن خالل حبث األدلة والرباهني اليت قدمت لدعم 

 هذه األطروحات بدى اجلانب اإلجيايب واضحا  جدا  يف تناول صورة اإلسالم.
 الفيديو التي قدمت اإلسالم والمسلمين بطريقة سلبية: مقاطع

كل األطروحات واألفكار اليت تضمنها هذا ( (Exposing Radical Islam In America 6مقطع الفيديو 
اليت تعد من  ،املقطع تنحو منحى السلبية بناء  على خلفية منتجة اخلطاب رئيسة منظمة "اعملوا من أجل أمريكا"

منظمة مت وصف  حيثيف تقرير حول هذه املنظمة، ملعادية لإلسالم وهو ما متت اإلشارة إليه ضمن املنظمات ا
على أهنا جمموعة كراهية معادية للمسلمني ألهنا تدفع نظريات املؤامرة املعادية "اعملوا من أجل أمريكا" 

فعلى سبيل املثال قالت  سالمي،للمسلمني، وتشويه مسعة املسلمني األمريكيني وتعمد دمج اإلسالم الراديكايل واإل
 غابرييل أن املسلمني "ال ميكن أن يكونوا مواطنني خملصني للواليات املتحدة". يف ظهور على شبكة سي إن إن

، وأضافت "لقد مت اخرتاق أمريكا على مجيع املستويات من قبل املتطرفني الذين يرغبون يف إيذاء 2011عام 
 1."أمريكا

كل األفكار اليت تضمنها هذا املقطع سلبية يف  :(slam Deserve IntoleranceDoes I( 7مقطع الفيديو 
إىل عدائية اإلسالم للحرية إىل وصمه  ،تناول اإلسالم واملسلمني بدء  بوسم اإلسالم واملسلمني بصفات سلبية

 بالتحريض على الكراهية مث الدعوة إىل نبذه والالتسامح معه.
 تناولاحملتوى املقدم يف هذا املقطع  (Moderate Muslims Are Waging Stealth Jihad) 11 مقطع الفيديو

واجلاهلني حبقيقة دينهم إىل  ،بصورة سلبية بدء  بتوصيف املسلمني بعدم احرتام العقائد األخرىاإلسالم واملسلمني 
 احلرب اليت يشنها املسلمون على غريهم وباعتماد حجج وبراهني تربز ما متت اإلشارة إليه. 

كل األفكار اليت تضمنها هذا الفيديو سلبية يف تقدمي  :(Back to Business_ Stop Islam) 13مقطع الفيديو 
إذ أشار إىل خارطة الطريق اليت سعى حتالف احلرية األسرتايل إىل رمسها جتاه  ؛اإلسالم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

إلسالم واحلد منه، وهذا احملتوى املشار إليه ضمن مقطع اإلسالم يف أسرتاليا من خالل سعيه إليقاف انتشار ا
عرض معظم األسرتاليني مستويات  حيث "Australia U of S ،2015الفيديو يتناقض مع ما توصلت إليه دراسة "

منخفضة من كراهية اإلسالم، وهم على استعداد ألن ينضم املسلمني إىل مجاعتهم من خالل األسرة أو الصداقة 
                                                 

1
 - ACT for America, op. cit. 
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من أعضاء الديانات الرئيسية األخرى(، أغلبية األسرتاليني يف مجيع املناطق مرتاحون للعيش  أكثر ترحيبا  )حىت أهنم 
 1إىل جنب مع "املسلمني يف أسرتاليا". جنبا  

 مقاطع الفيديو التي زاوجت في تقديم اإلسالم والمسلمين بين السلب واإليجاب:
هذا املقطع طغت عليه السلبية يف أكثر من  )are not Islam is Explosive. Muslims) 5مقطع الفيديو 

، تقرير املسجد والتحول يف العاملي ارأطروحة منها اعتقاد البعض اإلسالم أكرب هتديد حلقوق اإلنسان واالستقر 
نظرة إيريك لإلسالم، أطروحة بني اإلسالم واملسلمني أي عندما يتناقض األصل مع الفرع، يف حني متثلت اجلوانب 

ابية اليت قدمت هبا صورة اإلسالم واملسلمني يف أطروحيت اإلسالم دين السالم اليت أشار إليها الرئيس أوباما اإلجي
 أن اإلسالم يعلم السالم واألمر نفسه مع أطروحة أمريكا ليست يف حرب مع اإلسالم. واصفا  

ول اإلسالم واملسلمني بني  تزاوج هذا املقطع يف تنا (Islam, Mohammed and The Quran) 8 مقطع الفيديو
 وميالد لحمد والكعبة املشرفة وأصول بنائها  ،يث عرض يف هذا األخري حقائق حول اإلسالمحاإلجيايب والسليب 

إىل أن يصل إىل سيطرة اإلسالم وتوسعه، ويف الشق السليب تناول النقاط التالية الالتسامح اإلسالمي مع اليهود 
 حنو اإلسالم.السليب والتحول الغريب  2001سبتمرب  11إىل هجمات  أثناء احتالل إسبانيا ليتدرج

حنى هذا املقطع منحى  (Reason & Company - Radical Islam and Immigration) 12مقطع الفيديو 
السلبية يف عرض املسلمني من خالل اإلشارة إىل رفض الرئيس دونالد ترامب هجرة املسلمني إىل أمريكا خاصة  

منهم وضرورة منعهم من السفر إىل أمريكا، يف حني نلمس اجلوانب اإلجيابية يف ذلك من خالل موافقة  املتطرفني
لكن مع رفض اإلسالم املتطرف والسعي إىل  ؛مريكاأاحلزبني الدميقراطي واجلمهوري على هجرة املسلمني إىل 

 البحث عن حلول له ولتهديداته. 
زاوج هذا املقطع بني اجلوانب السلبية واإلجيابية يف تناول  (The Challenge of Islam):  18 مقطع الفيديو

اإلسالم واملسلمني؛ حيث قدم فكرة واحدة إجيابية )تقدمي حملة تارخيية عن حول اإلسالم( ألقى فيها منتج اخلطاب 
طع منحى نظرة خاطفة حول اإلسالم وتأسيسه وتطوره مع بيان أركانه، يف حني حنت بقية األفكار ضمن هذا املق

السلبية بدء  باعتبار اإلسالم العدو القادم الذي يهدد الغرب بعد سقوط االحتاد السوفيايت من وجهة نظر صامويل 
 دعوى حث القرآن على اجلهاد والعنف. مثإىل املقارنة بني الديانتني املسيحية واإلسالمية  ،هنتنغتون

من األطر واألفكار املوجبة التالية )اإلسالم دين ض (Islam Is A Religion  of  Peace) 19مقطع الفيديو 
سالم من وجهة نظر الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش وباراك أوباما، اإلسالم واإلرهاب واملسلمني أوىل 
 ضحاياه، العيش يف جمتمع متناغم من املسلمني واحرتام العقائد األخرى اجملتمعات املسلمة والتناغم فيما بينها

اخلاطئة حنو اإلسالم، تصحيح اإليديولوجيا اخلاطئة حنو اإلسالم، اختطاف اإلسالم واإلساءة إليه االعتقادات 

                                                 
1
 - A Preliminary Report, op. cit. 
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، وقد جتلت األطروحات السلبية اليت قدم إلسالم واملسلمنيالتصور اإلجيايب لوتسييسه، اإلسالم وأنواعه( مت تقدمي 
ن، اإلسالم والدعوة للجهاد رغم قيمه اجليدة هبا اإلسالم واملسلمني يف )الدعوة للسالم والعنف من خالل القرآ
 العنف عرب التاريخ اإلسالمي ونفي فكرة اإلسالم دين سالم(.

متثلت اجلوانب اإلجيابية يف األفكار التالية )اإلسالم  (Christianity Confronts Islam) 21مقطع الفيديو 
رضة فصل الدين عن الدولة(، يف حني حنت نظام مشويل متكامل، العبادات يف الدين اإلسالمي، اإلسالم ومعا

األفكار التالية منحى السلبية يف تقدمي اإلسالم )هل اإلسالم دين سالم، اإلسالم واجلهاد واإلرهاب أية عالقة( 
 وهو ما مت الوقوف عليه من خالل حبث مضمون هذا املقطع.

 مقاطع الفيديو اإلعالمي لموضوعات اإلسالم والمسلمين في اإلطار 4 . 2.  1.  1.  1
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 الفيديو  سالم واملسلمني كما قدمته مقاطعاإلطار اإلعالمي ملوضوعات اإل (76)والشكل رقم  (70)ميثل اجلدول رقم      
حصائية أنه مت توظيف العديد من األطر يف اخلطاب اإلعالمي إلأظهرت النتائج ا وقد، ب املئويةباعتماد التكرار والنس

إطار االهتمامات )ملقاطع الفيديو حيث مت توظيفها لتقدمي وتشكيل تصور عن اإلسالم واملسلمني، يأيت يف املرتبة األوىل 
بنسبة الصراع( إطار جاء تكرار، ويف املرتبة الثانية ( 23) وبواقع (23.96)بنسبة  (املبادئ األخالقيةإطار و) (اإلنسانية

 ومبقدار، (9.37) بنسبة )إطار االسرتاتيجية(يف حني سجل املرتبة الثالثة تكرار،  (18) وبــ (18.75)مئوية قدرت بــ 
املرتبة الرابعة، ويف  ليحتل بذلك (8)وبواقع ( )اإلطار احملدد بقضيةلإلطار اإلعالمي  (%8.33) وتأيت نسبة، تكرار (9)

يف املرتبة  (املسؤولية)إطار  ، يليهتكرار (7) ومبقدار، ( 7.30) ( بنسبةاإلطار التارخيي الديين( املرتبة اخلامسة جاء
 (%2.08) سابعة واألخرية بنسبةتل املرتبة اليف حني أن )اإلطار العام( اح، تكرار (6)وبواقع  (6.25)بنسبة السادسة 

  .تكرار( 2) ما مقدارهو 
 على مستوى كل مقطع فيديو على حدى:

( يف املرتبة و)إطار املبادئ األخالقية( )اإلطار احملدد بقضية جاء: (Islam - The Untold Story) 1 مقطع الفيديو
 تكرار لكل (2)لكل إطار، وبـ  (40) األوىل لألطر اإلعالمية ملوضوعات مقطع الفيديو حول اإلسالم واملسلمني بنسبة

تكرار، يف حني مل تسجل ( 1) أي مبقدار (%20)( بنسبة )إطار االهتمامات اإلنسانيةواحد منهما، وجاء يف املرتبة الثانية 
 بقية األطر اإلعالمية وال تكرار.

تكرارات ( 3)( املرتبة األوىل بـ )اإلطار احملدد بقضيةاحتل : (No Matter if Obama is a Muslim) 2 مقطع الفيديو
أما بقية األطر  (%40)تكرار ونسبة  (2)( بــ ، يليه يف املرتبة الثانية )إطار االهتمامات اإلنسانية(%60)يعادل نسبة  أي ما

 األخرى فلم تسجل أي تكرار.
، وبـ (80) ( يف املرتبة األوىل بنسبة)إطار املبادئ األخالقيةجاء  :(About Islam What I Like) 3مقطع الفيديو 

تكرار، يف حني انعدمت النسيبة املئوية  (1)أي مبقدار  (%20)بنسبة ) اإلطار العاميف املرتبة الثانية جاء )تكرار، و  (2)
 بالنسبة لبقية األطر اإلعالمية.

شكل )إطار االهتمامات  :(Jewish And Muslims Intimate Strangers Book Trailer) 4مقطع الفيديو 
ليحتال بذلك املرتبة  تكرار لكل إطار (1)أي ما يعادل  إطار املسؤولية(مع ) بالتساوي (%50)( ما نسبته اإلنسانية

 نفسها، دون تسجيل أي تكرار لبقية األطر اإلعالمية.
( يف املرتبة األوىل لألطر )إطار املبادئ األخالقيةجاء  :)Islam is Explosive. Muslims are not) 5مقطع الفيديو 

تكرارات، وجاء يف املرتبة الثانية  (4)وبـ  (،40) ديو حول اإلسالم واملسلمني بنسبةاإلعالمية ملوضوعات مقطع الفي
تكرار لكل  (1)لكل منهم أي مبقدار  (%20)( و)إطار الصراع( بنسبة )اإلطار احملدد بقضية( واإلطار التارخيي الديين(

 إطار، يف حني أن األطر املتبقية مل تسجل أية نسبة.

 نوع اإلطار

 

التاريخي  اإلطار
 الديني

اإلطار المحدد 
 بقضية

إطار االهتمامات  إطار المبادئ األخالقية
 اإلنسانية

 المجموع إطار الصراع إطار االستراتيجية إطار المسؤولية اإلطار العام

  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك رقم الفيديو

01 0 0 2 40 2 40 1 20 0 0 0  0 0 0 0 5 100 
02 0 0 3 60 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 
03 0 0 0 0 4 80 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 5 100 
04 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 0 0 2 100 
05 1 20 1 20 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 5 100 
06 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 1 50 0 0 2 100 
07 0 0 0 0 0 0 3 50 0 0 0 0 1 16.67 2 33.33 6 100 
08 4 57.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 42.85 7 100 
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66.67 0 0 1 33.33 3 100 
10 0 0 0 0 3  60 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 2 50 0 0 4 100 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 
14 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 
15 0 0 0 0 1 33.33 2 66.67 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 
16 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 4 100 
17 1 20 0 0 1 20 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 
18 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 60 5 100 
19 0 0 0 0 1 16.67 1 16.67 0 0 1 16.67 0 0 3 50 6 100 
20 0 0 0 0 6 75 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 8 100 
21     1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 3 60 5 100 
22                100   
   100                اجملموع

                   
                   



 الخامس الفصل عرض ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية

 

339 

 

( للجدول أعاله فإن )إطار االهتمامات اإلنسانية وفقا   (:(Exposing Radical Islam In America 6مقطع الفيديو 
تكرار، وانعدمت  (1)وهي النسبة الوحيدة املسجلة لكل إطار وبواقع  (%50)سجال النسبة نفسها  و)إطار االسرتاتيجية(

 النسبة املئوية بالنسبة لألطر الباقية.
( لـ )إطار االهتمامات اإلنسانية (%50)كانت أعلى نسبة  :(eserve IntoleranceDoes Islam D( 7 مقطع الفيديو

وبواقع  (%33.33)بـنسبة )إطار الصراع( تكرار، يليه يف املرتبة الثانية  (3)والذي احتل املرتبة األوىل حيث مثَّل ما مقداره 
 .تكرار (1)، وبـواقع (16.67) نسبةب )إطار االسرتاتيجية(تكرار، يف حني أن املرتبة الثالثة سجلها  (2)

( جاء يف املرتبة األوىل حيث )اإلطار التارخيي الديين :(Islam, Mohammed and the Quran) 8مقطع الفيديو 
تكرار، أما بقية  )1(، وبـ (20) تكرار، وجاء يف املرتبة الثانية )إطار الصراع( بنسبة (4)بواقع  (80)سجل أعلى نسبة 
 مية فلم تسجل وال تكرار.األطر اإلعال

تكرار، يليه  (2)أي مبقدار  (%66.67)مّثل نسبة  إطار املسؤولية() :)A World Without Islam( 9مقطع الفيديو 
 تكرار، ومل تسجل أي نسبة لبقية األطر اإلعالمية. (1)وبـ  (%33.33)إذ شكل نسبة )إطار الصراع( 
 تكرارات (3)أي مبقدار  (%60)( مّثل أعلى نسبة بــ املبادئ األخالقية )إطار :(?What Is Islam) 10مقطع الفيديو 

تكرار، يف حني أن بقية األطر اإلعالمية مل تشكل وال نسبة  (2)وبواقع ( %40)بنسبة ( يليه )إطار االهتمامات اإلنسانية
 مئوية.

وهي  (% 100)اع( مّثل نسبة )إطار الصر  :(Moderate Muslims Are Waging Stealth Jihad) 11مقطع الفيديو 
تكرارات، ومل تسجل األطر اإلعالمية  (2)النسبة الوحيدة املسجلة بني جمموع األطر اإلعالمية وهو ما شكل مقدار 

 األخرى أي تكرار.
)إطار و إطار املسؤولية()جاءا  :(Reason & Company - Radical Islam and Immigration) 12مقطع الفيديو 
تكرار لكل واحد منهما، يف حني أن  (2)لكل إطار وبواقع  (50)حيث سجال نسبة بنفس النسبة املئوية  (االسرتاتيجية

 األطر املتبقية مل تسجل وال تكرار.
سجل نسبة تبني األرقام يف اجلدول أن )إطار الصراع(  :(Back to Business_ Stop Islam) 13مقطع الفيديو 

 تكرار. (1)لة دون بقية األطر اإلعالمية أي ما ميثل وهي النسبة الوحيدة املسج (100%)
وهي  (%100)سجل نسبة ( )إطار االهتمامات اإلنسانية: Then I Became a Muslim (1/4)) 14مقطع الفيديو 

 تكرار. (3)النسبة الوحيدة املسجلة دون بقية األطر اإلعالمية أي ما ميثل 
، وبـتكرارين (66.67) ( يف املرتبة األوىل بنسبةهتمامات اإلنسانية)إطار االجاء : (Mohammed) 15مقطع الفيديو 
 تكرار. (1)أي مبقدار  (%33.33)( بنسبة )إطار املبادئ األخالقيةاثنني، وتاله 
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( و)إطار الصراع( حيث مّثال النسبة نفسها )اإلطار احملدد بقضيةاحتل : (The Profit of Islam) 16مقطع الفيديو 
 تكرار لكل إطار، ومل تسجل بقية األطر اإلعالمية وال تكرار. (2)منهما أي مبقدار  لكل واحد (50%)

( جاء يف املرتبة األوىل حيث مّثل نسبة )إطار االهتمامات اإلنسانية: )PBS Frontline: Muslims( 17مقطع الفيديو 
إذ شكال نسبة ( يف املرتبة الثانية ئ األخالقية)إطار املباد( وتكرارات، يليه )اإلطار التارخيي الديين (3)أي مبقدار  (60%)
 تكرار لكل منهما، يف حني أن األطر اإلعالمية املتبقية مل تسجل حىت تكرار. (1)لكل إطار وبـ  (20%)

تكرار، يليه  (2)أي مبقدار ( %50))إطار الصراع( مّثل أعلى نسبة بــ  :(The Challenge of Islam) 18 مقطع الفيديو
 منهماواحد تكرار لكل  (1)لكل واحد منهما وبواقع  (%25)بنسبة ( و)إطار املبادئ األخالقية (تارخيي الديين)اإلطار ال
 ، يف حني أن األطر املتبقية مل تسجل وال تكرار.أيضا  

جاء يف  (يتضح من أرقام اجلدول أعاله أن )إطار الصراع :(Islam Is A Religion  of  Peace) 19مقطع الفيديو 
و)إطار املبادئ  إطار املسؤولية()تكرار، يليه كل من  )3(وبواقع  (50)تبة األوىل حيث سجل أعلى نسبة املر 

 تكرار لكل منه. (1)لكل إطار أي مبقدار  (%16.67)بنسبة إطار االهتمامات اإلنسانية( ( و)األخالقية
)إطار املبادئ  (:The 5 Pillars of Islam - from Christianity, Cults & Religions) 20مقطع الفيديو 

 (%25)إطار االهتمامات اإلنسانية( إذ شكل نسبة )تكرار، يليه  (6)أي مبقدار  (%75)( مّثل أعلى نسبة األخالقية
 تكرار، يف حني أن بقية األطر اإلعالمية مل تسجل أي تكرار. (2)بواقع 

 (%60)بــ  يف املرتبة حيث مّثل أعلى نسبة (الصراعجاء )إطار  :(Christianity Confronts Islam) 21مقطع الفيديو 
تكرار لكل  (1)لكل إطار وبواقع  (%20)بنسبة ) اإلطار العام( و)تكرارات، يليه )إطار املبادئ األخالقية (3)ومبقدار 
 منه. 

احتل  والذي )إطار االسرتاتيجية(لـ  (%62.5)كانت أعلى نسبة   (What Makes Islam Unique) 22مقطع الفيديو 
وبواقع  (% 25)بـنسبة ( تكرار، يليه يف املرتبة الثانية )إطار االهتمامات اإلنسانية (5)املرتبة األوىل حيث مثَّل ما مقداره 

 تكرارا. (1)وبـواقع  ،(12.5) بنسبة (تكرار، يف حني أن املرتبة الثالثة سجلها )إطار املبادئ األخالقية (2)
عن اإلسالم  ىره الألطر اإلعالمية املرجعيات اليت من خالهلا مت تشكيل وتفسري انطالقا  مما تقدم تربز هذه ا

اإلطار التارخيي ) واملسلمني، وهلذا فقد مت تقدمي العديد من األطر ضمن جمموعة األبعاد اليت يقوم عليها هذا التشكيل
اإلطار ، اإلطار العام ،إطار الصراع ،جيةإطار االسرتاتي، إطار االهتمامات اإلنسانية، إطار املبادئ األخالقية، الديين

وعليه فقد اختلفت األطر اإلعالمية باختالف مقاطع الفيديو ومضامينها وتباين خلفيات ( إطار املسؤولية، احملدد بقضية
 (.كتَّاب، منتجو فيديو وأفالم وانتماءات منتجو خطاباهتا )أفراد، مؤسسات، شخصيات إعالمية، تارخيية، سياسية،
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  مناقشة نتائج الدراسة الخاصة بتحليل الخطاب اإلعالمي لمقاطع الفيديو 2. 1
 مناقشة نتائج الدراسة الخاصة باألطروحات في مقاطع الفيديو: 1.2.1

 ةأطروح (249) بلغ مقاطع الفيديويف  إمجايل عدد األطروحاتأن اخلاصة باألطروحات أظهرت نتائج الدراسة 
 وقد توزعت على النحو التايل:

 (أطروحة13)        (2)، مقطع الفيديو (أطروحة 31)          (1)مقطع الفيديو     
 (أطروحة 16)        (4)، مقطع الفيديو (أطروحة 21)     (     3)مقطع الفيديو       
 (أطروحة 17)          (6)مقطع الفيديو  ،(أطروحة 08)          (5)مقطع الفيديو     
 (أطروحة 16)          (8)مقطع الفيديو (، أطروحة 10)          (7)طع الفيديو مق      
 (أطروحة 08)        (10)، مقطع الفيديو (أطروحة 10)         (9)مقطع الفيديو       
 (أطروحة 08)        (12)، مقطع الفيديو (أطروحة 04)         (11)مقطع الفيديو        
 (أطروحة 05)        (14)، مقطع الفيديو (أطروحة 05)         (13)الفيديو  مقطع       
 (أطروحة 10)        (16)(، مقطع الفيديو أطروحة 04)         (15)مقطع الفيديو         
 (أطروحة 10)        (18)(، مقطع الفيديو أطروحة 05)         (17)مقطع الفيديو        
 (أطروحة 08)        (20)(، مقطع الفيديو أطروحة 20)         (19)الفيديو  مقطع       
 (أطروحة 10)       ( 22)(، مقطع الفيديو أطروحة 10)         (21)مقطع الفيديو        

 (م)أطروحة تساهالت حول اإلسالم واملسلمني والسالوقد توزعت على األطروحات الرئيسية بالنسب التالية: جاءت  
خارطة أطروحة )لكل واحدة منهما. و تكرارات (10)وبـواقع  لكل أطروحة (100) نسبةب (أطروحة فردانية اإلسالم)و

لكل  (%100) بنسبة (أطروحة فقدان الوالد والتحول حنو اإلسالم)و (جتاه اإلسالم ALAطريق حتالف احلرية االسرتايل 
)أطروحة و (الدين اإلسالمي وتعاليم رسولهأطروحة )وجاءت . ضا  لكل واحدة منهما أي تكرارات (5)وبواقع  أطروحة

لكل واحدة  تكرارات (4)وبواقع لكل واحدة  (100)بنسبة  (املسلمون املعتدلون وقضايا اجلهاد واإلسالم املفربك
 منهما أيضا .
نسبة ب (املظلماإلسالم والوجه )أطروحة  تكرارات، (6) بواقع (75)نسبة سجلت  (أركان اإلسالمأطروحة ) 

)أطروحة التغطية  تكرارات، )8 (بواقع (61.52)نسبة ب ()رهساء أمريكا ونظرهتم لإلسالم، تكرار (7)ـوبـ ( 70%)
لكل  (% 60)( بنسبة اإلسالم ودوره يف العالقات بني الشرق والغرب)أطروحة و (اإلعالمية املتحيزة ضد املسلمني

جاءت اإلسالم يف ماليزيا وتعايشه مع الديانات األخرى( )أطروحة  ،نهمالكل واحدة م تكرارات (6)وبواقع  أطروحة
بواقع  (458.8)بنسبة  جاءت ()أطروحة التطرف اإلسالمي وأثره على حياة غربيال، تكرار (3)وبواقع  (60)بنسبة 

سالم واملسيحية )أطروحة الديانتان السماويتان اإلو)أطروحة الغرب ومواجهة خطر اإلسالم املتطرف( ، تكرار (10)
التعريف باإلسالم  أطروحة. )واحدة منهاتكرار لكل  (5)وبواقع لكل أطروحة  (50)بـنسبة جاءتا واملقارنة بينهما( 
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اإلسالم بني االنتقاد من الداخل  أطروحةو) (أمريكا واإلسالم أطروحة) ،املسلمون واملسيحية( أطروحةو) (واملسلمني
، )األحزاب السياسية ()الرئيس األمريكي وقضية هجرة املسلمني إىل أمريكا (ن اخلارجم والرغبة يف احلد من انتشاره

بواقع  (50)جاءت يف نفس املرتبة حيث سجلت كل أطروحة نسبة ، األمريكية ومسألة تواجد املسلمني يف أمريكا(
  ا.تكرارات لكل واحدة منه (4)

العالقة بني املسيحية  أطروحة)، تكرار (15)بواقع  (48.38)بنسبة  (اإلسالم واحلقائق املخفية أطروحة)
أمريكا وتقبل  )أطروحةو( أصول الصراع بني الشرق والغرب)أطروحة ، تكرار (10)ما ميثل  (%47.61)نسبة  (واإلسالم
ية اإلسالم وأثره على احلضارة الغربأطروحة )لكل واحدة منهما،  تكرارات )4(، وبـ لكل أطروحة (40) بنسبة (اإلسالم

أمريكا وتقبل  أطروحة) .ارار لكل منهتك (2)مبقدار أي  (%40)بنسبة  مث تراجعه بعد عقود على إثر االستعمار(
نسبة ب (على التواجد اليهودياحلرب العاملية الثانية وأثرها  تكرار، )أطروحة )5(، وبـ (38.48) اإلسالم( بنسبة

(37.5)  بنسبة (ق ووقائعاإلسالم حقائ )أطروحة ،تكرارات (6)بواقع (635.4) اإلسالم  )أطروحة تكرار، )11(، وبـ
النقاش حول اإلسالم كونه دين سالم أم أطروحة ) تكرار، (7)بـ  (%33.35)( بنسبة الديانة األسرع منوا يف العامل

، تكرار (3)ـثل مياوما  (%30)( بنسبة الم وأتباعهالدعوة ملقاطعة اإلس )أطروحة تكرار، (6)بواقع  (%30) نسبة( العكس
احلج إىل مكة  أطروحة)وجاءت تكرار،  (5)ما معدله  (%25)( نسبة اإلسالم واملتحدثون بامسهأطروحة )ومثَّلْت 

)أطروحة اإلمرباطورية اإلسالمية بني التوسع و )وتوايل الثوراتاجلهاد  أطروحة)و (واالنقسام اإلسالمي بعد وفاة لحمد
وجاءت  تكرار. )2(، وبـ (25) بنسبة (اجلهاد وأنواعه أطروحةوجاءت ) كرارات،ت (4)، وبـ (25) والسيادة( نسبة

املسلمون والعيش  أطروحة، )تكرار (4)وهو ما مثَّل  (%20)( بنسبة تساهالت املذيع واجلمهور وأجوبة املتناظرينأطروحة )
)أطروحة األصول التارخيية لليهود  كرار،ت (4)وبواقع  (%19.04) ( بنسبةالغريب بني نظرة اإلعالم والغربينييف اجملتمع 
بنسبة ( و)أطروحة الوحي وقصة نزولهمولد لحمد وزواجه(  )أطروحة (أطروحة الثورة الفرنسية وحتول املوازين) ،(واملسلمني

(18.75) أطروحة لبنان قلب الشرق األوسط النابض( بنسبةلكل أطروحة تكرارات (3)وبواقع  لكل واحدة منهما( ، 
(417.6) بنسبة ( )أطروحة وصف اإلسالم وميزاتهوجاءت تكرار،  (3)، وبـ(616.1)  يف حني  .تكرارات (5)بـ

)أطروحة ، تكرار (3)وبواقع  (%15)بنسبة ( مناظرة حول اإلسالم والسالم بني مسلمني ومسيحينيأطروحة )جاءت 
( )أطروحة برجييت غابريال واإلسالم، كرارت )2(وبواقع  (12.5)نسبة ب( والتحول اإلسالمي 2001سبتمرب  11أحداث 

لكل واحدة منهما،  تكرار (2)بـ و  لكل أطروحة (11.76))أطروحة التهديد اإلسالمي للجامعات األمريكية( بنسبة و
 تكرار. (2)بـ  (%10)( نسبة األمة اإلسالمية األكثر تنوعا  أطروحة )ومثَّلْت 

 مجلة من املوضوعات والقضايا وميكن عرضها كالتايل: وقد ناقشت هذه األطروحات ضمن مقاطع الفيديو
وضمن هذا  أطروحات، (8)حظي هذا املوضوع بنسبة اهتمام عالية حيث اختصت به سيطرة اإلسالم وتوسعه:  أ.

اخلطاب إىل  ايف حيث متت اإلشارة من قبل منتجياجلغر  املوضوع جاءت أطروحة اإلمرباطورية اإلسالمية واالمتداد
مساحات شاسعة مشلت قارات ثالث أسيا، إفريقيا، أوربا مما جعل فيها تنوعا  فسيفسائيا انتمى إليه الرببر  توسعها على
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والفرس واألقباط وغريهم، كما تناولتها فكرة توسع اإلسالم يف اهلند واحنسار الديانة اهلندوسية يف مقابله، أيضا  مشلته 
م عرب فرتات تارخيية طويلة من خالل توسعه وامتداده، ويف اجملال فكرة أخرى تدور يف فلكها وهي فكرة سيطرة اإلسال

خللفية وتوجهات منتج اخلطاب تأيت فكرة العرب غزاة  نفسه عرضت أطروحة أخرى لكن من زاوية نظر خمتلفة وفقا  
 )توسع اإلسالم من منظور الغربيني( فتوسعه وامتداده عرب جغرافيا كبرية ع دَّ غزوا .

أطروحات هذه القضية وعلى ضوء هذا  (8)ناقشت أثيره في العالم والسياسات العالمية الحديثة: ب. اإلسالم وت 
املوضوع يأيت احلديث عن الدور الذي يلعبه اإلسالم اليوم يف تشكيل السياسات احلالية على مستوى العامل، فاإلسالم 

ألطروحة، إىل جانب أطروحة اإلسالم نظام فريد ومناسب لتوليد سياسة حديثة حسب ما أشار إليه منتج خطاب هذه ا
مشويل متكامل على اعتبار إملام اإلسالم بشىت مناحي احلياة فاإلسالم نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي فال ميكن فصل 
. جزء عن اآلخر، وفكرة اإلسالم عمل على حترير العامل ال خترج عن سياق املوضوع العام املتعلق بتأثري اإلسالم يف العامل

 واألمر نفسه تطبعه أطروحة اإلسالم الديانة األكثر تأثريا  يف احلياة العامة والسياسية.
أطروحات وناقشت مقاطع  (7)هذه القضية تفردت بـ التعايش السلمي: مسألة و  اليهود والمسيحيون والمسلمون ج.

ضمن هذا املوضوع تأيت ف ،برازواستخدمت كيفيات متعددة منها اإل الفيديو هذه الفكرة من خالل هذه األطروحات
فكرة التأكيد على عالقة اجلرية بني املسلمني وغريهم من خالل اإلشارة إىل اعتبار األشخاص املنتمني إىل ديانات أخرى 
جريان للمسيحيني، وتندرج فكرة اليهود واملسلمني وسياسة العيش املشرتك ضمن الفكرة السالفة الذكر من خالل اإلشارة 

 ج املسلمني واليهود يف احلياة االجتماعية وتشكيل جمتمع مندمج.إىل اندما 
ويف القالب نفسه تصب أطروحة التعاون العلمي بني اليهود واملسلمني واملسيحيني الذي وقف عليه منتج اخلطاب 

هم تأيت هذه يف الزمن السالف، مشاركة املسيحية مع املسلمني وبناء  على فكرة التعايش واالندماج بني املسلمني وغري 
 الفكرة لتربز التضحيات اليت يقدمها املبشرون من أجل تقريب املسيحية من املسلمني ومشاركتهم حب املسيح.

أركان اإلسالم حيث تناولت يف معظمها هذه األركان بالشرح بدء  بالشهادتني إىل أطروحات مبوضوع  (7)اهتمت  د.
عن كل املفطرات إىل احلج ملن استطاع إليه سبيال، كما متت اإلشارة إىل الصالة مث الزكاة والصوم الذي يتوجب االمتناع 

هذه الفكرة من خالل تناول حملة تارخيية عن اإلسالم إذ يورد منتج اخلطاب األركان اخلمسة للديانة اإلسالمية وجتسيدها 
اليوم، الزكاة على الفقراء، الصيام يف اآليت: الشهادتني بأن ال إله إال اهلل وأن لحمد هو رسوله، الصالة مخس مرات يف 

. وضمن املوضوع نفسه جاءت أطروحة معتقدات املسلمني املتعلقة يف خالل شهر رمضان، واحلج ملن استطاع إليه سبيال  
أساسها باألركان اخلمسة لإلسالم والذي ال يصح إال هبا؛ وقد أشار منتج اخلطاب يف هذا السياق إىل أن )للمسلمني 

رتكز عليها صحة اإلسالم الشهادتني، الصالة، الزكاة، الصوم، احلج( وهي ثابتة واضحة ال غبار عليها وال مخسة أركان ت
 يغريها الزمن وال يستقيم اإلسالم إال هبا.

ضمن هذا املوضوع جاءت فكرة وسائل اإلعالم  أطروحات (6)يف التغطية المتحيزة ضد اإلسالم والمسلمين: ه. 
أن نظرة يف جمتمع غريب يف برنامج حواري  إذ اعتربت إحدى املسلمات اليت تعيش ؛املسلمنيوتقدمي صورة اإلسالم و 
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الغربيني للمسلمني ال خترج عن نطاق ما تشكله وسائل اإلعالم عنهم، ويف السياق نفسه تناولت فكرة تغطية وسائل 
زة وغري العادلة بالرتكيز على قص  إخبارية اإلعالم للمسائل املتعلقة بشؤون اإلسالم واملسلمني من خالل التغطية املتحي

معينة تتعلق باإلرهاب وعدم توافق اإلسالم مع القيم الغربية والتطرف، إىل جانب اعتبار اإلسالموفوبيا أحد أسباب 
 التغطية املتحيزة لإلسالم واملسلمني، ببحث أسباهبا اليت تعود جذورها إىل االستشراق واالستعمار. 

وحات موضوع اإلسالم واملسيحية من خالل املقارنة بينهما إىل جانب املقارنة بني القرآن واإلجنيل أطر  (6)ناقشت  و.
وضمن املقارنة بني هذين األخريين تأيت فكرة طبيعة وميزة اإلله فالقرآن ينكر التثليث يف حني يعرتف به اإلجنيل، وينكر 

اإلسالم يف العامل، كما أن القرآن ينكر طبيعة اخلطيئة القرآن أن عيسى ابن اهلل ويؤمن بأن املسيح سيعود ليؤسس 
واخلالص، أما اإلجنيل فريى أن عيسى تكلف بنجاة مجيع املسيحيني، وضمن الفروق بني اإلسالم واملسيحية يتجسد 

كن ل ؛وعيسى هو الكيان الثاين يف الثالوثة، يف حني أنه مطلق يف اإلسالم اآليت اإلله ثالث كيانات يف هذه األخري 
بالنسبة لإلسالم عيسى مهم ورسول وليس إله، يف املسيحية عيسى من األموات وعلى العكس من ذلك يف اإلسالم فهو 
مل ميت ومل يصلب ولكنه رفع، ويف املوضوع ذاته تأيت أطروحة اعتقاد املسلمني حول املسيح حيث يعتقد املسلمون أن 

  جانب االعتقاد بكونه رجل صاحل ومل ميت ومل يصلب.املسيح ابن مرمي العذراء وله معجزات يف حياته إىل
حيث تناولت وجوهات نظر رهساء أمريكا حول أطروحات حول هذا املوضوع  (6)اتفقت  :اإلسالم دين سالمز. 

ومت تناوهلا أيضا  من وجهة نظر  ؛اإلسالم فمن وجهة نظر الرئيس باراك أوباما اعترب اإلسالم الدين الذي يعلم السالم
يس األمريكي جورج دبليو بوش بوصفه دين سالم ألن معظم املسلمني حول العامل يعيشون بسالم وال ميارسون الرئ

 .العنف. كما شكلت لحورا  لنقاش مفتوح يف مناظرة بني مسلمني ومسيحيني
عارض خطاب مقاطع الفيديو من خالل عدة أطروحات موضوع اإلسالم مصدر اإلرهاب حيث يؤكد العديد من  ح.
لكن رفض املتحدثني باسم الدين كالتنظيمات اإلرهابية وصانعو  ؛لرهساء فكرة تقبل اإلسالم كدين على أراضيهما

تكرار ما يبني أمهيتها يف سياق برهنة الرئيس أوباما وجورج دبليو  (5)اإلرهاب وممارسيه. وقد حصلت هذه الفكرة على 
سالم ولكن ضد اإلرهاب، واألمر ذاته أشارت إليه أطروحة بوش اللذان أكدا على أن أمريكا ليست يف حرب مع اإل

اإلسالم واإلرهاب واملسلمني أوىل ضحاياه على اعتبار أن اإلرهاب ميس كل األشخاص عرب العامل مبا فيهم املسلمني وهو 
 ما تشهده العديد من الدول العربية واإلسالمية. 

م جمرد واجهة للقضايا احلقيقة اليت هي على احملك واليت وأطروحة غياب اإلسالم أو حضوره ال خيلق فارق فاإلسال
تتعلق يف غالبيتها باإلرهاب، وال خترج أطروحة )االعتقادات اخلاطئة حنو اإلسالم( عن ذلك إذ يشري منتج خطاهبا إىل 

ب وخيلق سنة من حيايت أن اإلسالم ين  على احلر  30يف العامل يعتقدون مثلما اعتقدت أنا طوال  هناك أشخاص"أن 
احلرب وكنت أدعو ذلك جهادا ، اعتقدت أن اإلسالم ليس دين سالم ألنين احتضنت تلك اإليديولوجية يف سن 
السادسة عشر، مع الوقت نشرت هذه اإليديولوجية يف باكستان والدامنارك ومصر، لكنين تعلمت شيئني يف السجن 

س أعداء يل ولشعيب، واعتقدت أن نداءهم حبقوق اإلنسان  األول هو ما أناديكم به اليوم، لقد اعتقدت أن هؤالء النا
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كان أداة العتالل عقول املسلمني لكنين اكتشفت أن هناك طيبة قلب وصالح يف العامل وأن هناك أناسا  رغم ظروفهم 
 ".الزالوا يريدون إجياد السالم

رة من خالهلا إىل مجلة من حيث متت اإلشا أطروحات (5)قدمت هذا املوضوع صفات المسلمين ومعتقداتهم:  ط.
وحفظ القرآن وتعليمه ألبنائهم  ،الصفات اليت يتسم هبا املسلمون تتلخ  يف االعتقاد القاطع بوجود اهلل معهم دائما  

االجتهاد يف العمل وخدمة جمتمعاهتم، ويف السياق ذاته تأيت أطروحة حقيقة املسلمني من خالهلا مت الوقوف على 
 ، وضمن هذا املوضوع أيضا  خبالف االدعاءات اليت شوهت مسعتهم عنوة   ،ني ينشدون السالماملسلمني كأفراد مسامل

تندرج أطروحة معاملة املسلمني لغريهم إذ نتاج املعاملة اجليدة اليت قوبل هبا أحد األفراد الالدينيني كانت كفيلة باعتناقه 
 م مقدمني أمسى مثال عن اإلسالم.اإلسالم مبينا  منتج اخلطاب الصفات اليت خيتصون هبا دون غريه

أطروحات ضمن موضوع التطرف اإلسالمي ومتت اإلشارة إىل هذه الفكرة بإرجاع  (4)ق دمت  طرف اإلسالمي:الت ي.
أقدم منظمة إسالمية إرهابية يف العامل اليت انبثقت عنها العديد  ،جذور التطرف اإلسالمي إىل مجاعة اإلخوان املسلمني

دة إحياء تطرف القرن السابع عشر وإعادة تأسيس اإلمرباطورية اإلسالمية والسعي إىل بسط اخلالفة من املنظمات إلعا
اإلسالمية من جديد، وضمن هذه الفكرة أيضا  تندرج أطروحة الدميقراطيون واجلمهوريون واملوافقة على هجرة املسلمني 

طروحة يف سياق تشجيع هجرة املسلمني ألمريكا من فقد متت اإلشارة إىل هذه األ ،ألمريكا ورفضهم اإلسالم املتطرف
 قبل بعض األحزاب والسياسيني األمريكيني لكن مع رفض املتطرفني منهم. 

ويف إطاره استعرضت فكرة اإلسالم دين له تاريخ  أطروحات (4)حظي هذا املوضوع بـ ك. لمحة تاريخية عن اإلسالم: 
لذي لعبه عرب التاريخ، وبالعنوان ذاته جاءت أطروحة حملة تارخيية حول باإلشارة إىل ظهوره وبدايات تأسيسه والدور ا

اإلسالم اليت قدم من خالهلا منتج اخلطاب نظرة حول تاريخ اإلسالم وتأسيسه وتطوره، واملضمون ذاته تغطيه فكرة 
يف سنة  600سيح بـ التعريف باإلسالم من خالل اإلشارة إىل بدايات الدين اإلسالمي برجل امسه لحمد بعد ميالد امل
 مدينة صغرية جنوب اجلزيرة العربية تسمى مكة، ويف اإلطار نفسه جنحت فكرة اإلسالم ونسبته.

ضمن جمموعة األطروحات الرئيسة والفرعية  اتتكرار  (3)فقد سجلت هذه األفكار  :2001سبتمبر  11ل. هجمات 
أن هذه اهلجمات ال متثل بداية تاريخ الصراع على فكرة  فقد أراد منتج اخلطاب التأكيد ،ضمن عناصر اإلبراز واالنتقاء

   بني الشرق والغرب معتربا  أن الصراع يف أصله جغرايف سياسي قبل كونه دينيا  ميتد لبداية العالقات بني الشرق والغرب
-9يخ بدأ حقا  يف "أعتقد أننا حنن األمريكيون لدينا نزعة قوية للتصديق بأن التار ويف هذا النطاق يقول منتج اخلطاب 

وأننا كنا هنتم بشؤننا، وحناول احلفاظ على العامل مبأمن من أجل الدميقراطية واحلرية، وفجأة متت مهامجتنا من  2001 -11
لكن أنا  (...) يعا  وإجراميا ، لكن التاريخ مل يبدأ من تلك اللحظةظقبل جمانني من وراء البحار، لقد كان هجوما  شنيعا  ف

عندما نعود للتاريخ  (...) تاريخ مل يبدأ آنذاك، وحلل املشكل جيب علينا الرجوع إىل جذور هذه الصراعاتأقرتح أن ال
 2001 سبتمرب 11هجمات تأيت أطروحة  ويف هذا النطاق جند أن هناك مشاكل جيوسياسية بني الشرق والغرب".

ووجوب التحول السالب جتاه من الغرب  والتحول اإلسالمي على النقيض من ذلك إذ عدت هذه اهلجمات نداء ليقظة
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اإلسالم، ويف هذا اإلطار يشري منتج اخلطاب إىل "أن هذه اهلجمات كانت نداء ليقظة الغرب الساذج فعندما كما نلعب  
كرة القدم وألعاب الفيديو كانت املساجد تبىن من قبل أصدقاءنا، اإلسالم منافق ألنه بينما متنع إقامة الكنائس يف 

خالل  2001 سبتمرب 11تبىن املساجد يف روما". وعليه فقد ناقشت هذه األطروحات موضوع هجمات  السعودية
  .تكرارها املتعدد وتضمينها مجلة من االنتاجات اخلطابية وفق سياقات تارخيية ثقافية سياسية

 Ericدة أشار إليهامتحورت هذه الفكرة ضمن أطروحة واح االسالم وتهديد حقوق اإلنسان واالستقرار العالمي: م.

Allen Bell ، ل قرأته للقرآن وسؤاله العديد من رجال الدين املسلمني على حد قوله كان ردهم أقرب ويتفق مع فمن خال
حيث وجد أن اإلسالم ميثل أكرب هتديد حلقوق اإلنسان يف العامل وأكرب  ؛العديد من األشخاص الذين ينتقدون اإلسالم

 هتديد لالستقرار العاملي.
 في مقاطع الفيديو: مناقشة نتائج الدراسة الخاصة بالقوى الفاعلة .2. 2. 1

 (85)بلغ  مقاطع الفيديويف القوى الفاعلة إمجايل عدد أن  لقوى الفاعلةاخلاصة بابينت نتائج الدراسة 
 وقد توزعت على النحو التايل:

 (قوى فاعلة 2)        (2)، مقطع الفيديو (قوى فاعلة 7)          (1)مقطع الفيديو      
 (قوى فاعلة 4)         (4)، مقطع الفيديو (قوى فاعلة 2)         (3)مقطع الفيديو       
 (قوى فاعلة 2)         ( 6)، مقطع الفيديو (قوى فاعلة 3)          (5)مقطع الفيديو      
 (قوى فاعلة 2)         (8)يديو مقطع الف(    قوى فاعلة 2)         (7)مقطع الفيديو       
 (قوى فاعلة 1)        (10)قوى فاعلة(، مقطع الفيديو  2)         (9)مقطع الفيديو       
 (قوى فاعلة 2)        (12)مقطع الفيديو  ،(قوى فاعلة 2)         (11)مقطع الفيديو       
 (قوى فاعلة 2)         (14)قطع الفيديو ، م(قوى فاعلة 1)         (13)مقطع الفيديو       
 (قوى فاعلة 5)       (16)، مقطع الفيديو (قوى فاعلة 1)         (15)مقطع الفيديو        
 (قوى فاعلة 2)         (18)، مقطع الفيديو (قوى فاعلة 2)         (17)مقطع الفيديو        
 (قوى فاعلة 1)         (20)، مقطع الفيديو (وى فاعلةق 4)         (19)مقطع الفيديو        
 (قوى فاعلة 1)         (22)، مقطع الفيديو (قوى فاعلة 2)         (21)مقطع الفيديو        

 :كما يليوميكن استعراضها  
وىل بنسبة مئوية سجلت حضورها كقوة فاعلة أوىل يف معظم مقاطع الفيديو يف املرتبة األأكاديميون وأساتذة جامعيون: 

وتربز يف شىت اجملاالت والتخصصات التاريخ، علم االجتماع اإلعالم، الفلسفة  (27)وبتكرار قدره  %)31.76(مقدرة بـ 
وتتنوع التخصصات بتنوع املوضوعات املطروحة ضمن هذه املقاطّع، ففي اجلانب  ،التاريخ، اآلثار، السياسة وغريها
ج. سرتوما" أستاذ يف  Guy stroumsa"ن موضوع اإلسالم واحلقائق املخفية ومتثلت يف التارخيي بدا ظهورها واضحا  ضم

حقائق خمفية عن حيث قدم معلومات فائقة األمهية و  اجلامعة العربية بالقدس، يشغل كرسي مارتن بوبر يف تاريخ األديان
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وقسم لغات وحضارات الشرق أستاذ تاريخ الشرق األدىن يف املعهد الشرقي Fred McGraw Donner م، واإلسال
التاريخ اإلسالمي، والدراسات القرآنية، والربديات العربية، وأصول اإلسالم.  ه علىكزت أحباث، ر األدىن يف جامعة شيكاغو

فاعل يف اخلطاب اإلعالمي ك هدور  وبرز .1قص  األصول اإلسالمية: بدايات الكتابة التارخيية اإلسالميةه تشمل منشورات
جملموعة من األسئلة واإلجابة عنها حول إميان املسلمني باهلل وعالقتهم باملسيحية وغريها مربزا  الدور  من خالل طرحة

 املغيب لإلسالم عرب التاريخ.
تربز خنبة أخرى من األكادمييني واألساتذة اجلامعيني لكن يف موضوع يرتبط بالتواجد  ويف اجلانب التارخيي دائما  
الذين أدلوا بدلوهم يف هذا املوضوع بناء  على خلفياهتم املعرفية وختصصاهتم و  ،ملسلمني بذلكاليهودي وعالقة اإلسالم وا

إذ حاولوا البحث يف عالقة اليهود باملسلمني بدءا  من أصوهلا األوىل وصوال  إىل الوقت احلايل، والصراع العريب اإلسرائيلي 
من الوقوف على حقائق تارخيية تظل شواهد على حقب نت املوضوع ومكنت مستشهدين يف أغلب األحيان بأفكار مثَّ 

 خمتلفة من عالقة اليهود واملسلمني وإىل الوقت احلايل، ومتثلت هذه القوى يف: 
Tudor Parfitt  ،أستاذ بكلية الدراسات الشرقية واألفريقية جامعة لندنSami Zubaida  ،أستاذ جبامعة لندنMichael 

Mumisa ،أستاذ جبامعة كامربيدج Michel Abitbol ،أستاذ باجلامعة العربية يف القدسMark R. Cohen  أستاذ
أستاذ جبامعة باريس  Abdelwahab Meddebأستاذ جبامعة نيويورك، Zvi Ben Dorامعة برينستون، نيو جريسي، جب

أستاذ جبامعة  Youssef Choueiriأستاذ بكلية الدراسات الشرقية واألفريقية جبامعة لندن،  Colin Schindlerإكس، 
 .مانشسرت

جبامعة  Near Easteren Studiesهو برفسور يف كقوة فاعلة أكادميية، و كوك    Cookويف اجملال نفسه يربز 
وأستاذ جامعي متخص  يف التاريخ اإلسالمي والفكر اإلسالمي، كتب  1943وهو خريج جامعة لدفعة ، برينستون

 Short القرآن مقدمة خمتصرة ،of Muhammed The Biographyالعديد من الكتب يف هذا اجملال: سرية لحمد، 

Introdiction Avery ,The Quran، باإلضافة إىل كتب أخرى مثل Commanding Right and Forbidding 

Wrong in Islamic وكتاب خمتصر للعرق البشري ،A Brief History of Human Race Thought  ومنه كتاب ،
Ancient Religions, Modern Politics  الذي دار حوله موضوع احلصة والذي أجاب على مجلة األسئلة اليت مت
 .كل ذلك ضمن موضوع فرادنية اإلسالم ودوره يف السياسات العاملية احلديثة  طرحها حول الكتاب ومناقشتها من قبله.
ففي تعليقه على  ،ملقارنباحث يف علم االجتماع اكقوة فاعلة فهو   Harris Kevan ويف اجلانب االجتماعي يأيت

الكتاب وما احتواه اعترب أن الكاتب يف كتابه هذا يرى أن لإلسالم دور كبري يف تشكيل السياسة العاملية احلالية اعتمادا  
ودوره يف السياسات العاملية ، بناء  على ما متت اإلشارة إليه أنفا  حول موضوع اإلسالم على أسباب ومعطيات تارخيية

 احلديثة.

                                                 
1
-Fred M. Donner, op. cit. 
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 "Bill Warner" اجلانب السياسي وضمن موضوع اإلسالم وموقف الرهساء واملسؤولني الكبار منه يربز ويف
رئيس مركز دراسات اإلسالم السياسي ومنتج اخلطاب بأكمله حول قضية عقيدة الرئيس الذي حيكم أمريكا، وأيضا  

ؤولني الكبار يف الواليات املتحدة األمريكية تواجد اإلسالم واملسلمني بأمريكا وحقيقة تقبله من قبل الرهساء واملس
أسس مركز دراسة اإلسالم   2006بيل وارنر" دكتور خبري اإلسالم السياسي، يف عام   Bill Warner"أنفسهم، ويعترب 
وعليه فقد كان لتخص  ، لتعزيز دراسة سياسة أيديولوجية اإلسالم وتداعياهتا على احلضارة الغربية (CSPI)السياسي 
 حول اإلسالم دور يف إنتاج خطابه املتضمن يف مقطع الفيديو. "Bill Warner"ه وخلفية وتوج

ومنتج اخلطاب  األكادميينيأحد  Paul Cardenاملتمثلة يف األكادميية القوة الفاعلة ويف اجلانب الديين تربز 
ديان اجلديدة يف مجيع أحناء بول كاردين متخص  يف جمال الطوائف واألبأكمله حول موضوع اإلسالم وأركانه، ويعد 

، واحملرر العام للمسيحية، الديانات. كرس بول ما يقرب من (CFAR)العامل. املدير التنفيذي ملراكز أحباث علوم الدفاع 
عام ا من حياته للبحث والتواصل املتصلني بالثقافة يف أمريكا الالتينية وإفريقيا وأوروبا الشرقية واالحتاد السوفييت  30
 حول موضوع اإلسالم وأركانه.ويبدو على اطالع واسع باإلسالم انطالقا مما قدمه من معلومات وشروحات  1ق.الساب

تكرار خاصة   (13)ومبجموع  %)15.29(جاء حضورها يف مقاطع الفيديو يف املرتبة الثانية بنسبة شخصيات إعالمية: 
بورتاجات اليت قدمتها مقاطع الفيديو إما كمقدمي برامج ضمن الربامج احلوارية أو احلص  ذات الطابع اإلخباري أو الر 

أو لحللني أو فاعلني من خالل التعليق أو املعاجلة اإلعالمية، ومن ضمن مجلة املواضيع املتناولة موضوع التواجد اليهودي 
اعلة يف كقوة فكاتب بلندن،    -صحفي Khalid KishTainy اإلعالميوتوسع اإلسالم وقيام الكيان الصهيوين يربز 

  اخلطاب اإلعالمي حول هذا املوضوع. 
الذي علق على الكيفية اليت تتناول هبا وسائل اإلعالم القضايا  Justin Lewis لة اإلعالميةاعن القوى الفمو 

قص  عندما يتعلق األمر باملسلمني خاصة  3بـ املتعلقة مبسلمي بريطانيا بقوله: "إن تغطية األحداث غالبا  ما تتعلق
انيني منهم، القصة األوىل حول اإلرهاب، والقصة الثانية حول اإلسالم كديانة ال تتوافق مع القيم الربيطانية، والقصة الربيط

الثالثة حول التطرف اخلطر الذي كان والزال موجودا  حيتوي على صراعات ذات مستوى عايل، إنه درامي جدا  وحيتوي 
ضمن موضوع تغطية  سائل اإلعالم البد أن يتضمن القص  الثالث.على العنف، فمن منظوره أن اخلرب العظيم يف و 

 وسائل اإلعالم لشؤن اإلسالم واملسلمني.
وأوردوا التغطية اإلعالمية لإلسالم واملسلمني، ضمن منتجي خطاب ومن الشخصيات اإلعالمية احلاضرة خطابيا  

 chris Allen،Amina yaqin ،.R Millyالعديد من األفكار واآلراء ضمن موضوع مكسب اإلسالم ومنهم 

Willianson ،Prof. peter morey  هذا األخري الذي حتدث عن أسباب التغطية اإلعالمية غري العادلة لألمور املتعلقة
معتربا  أن أحد خماطر اإلسالموفوبيا تتم رهيته من نافذة تارخيية أي هي ليست ظاهرة باإلسالم واملسلمني يف الوقت احلايل 

                                                 
1
 - Christianity, Cults & Religions, op. cit.   
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اإلطالق، تقدير من العلماء قالوا أن اإلسالموفوبيا متجذرة من االستشراق واالستعمار، يف احلقيقة متجذرة  عصرية على
ينضاف إىل ذلك النق   ،يف اتصال طويل جدا  بني ما كان يسمى بالغرب املسيحي والدول املسلمة أين ولدت الديانة

ائل اإلعالم مما يسبب هذه األخطاء واالهتمام املتزايد يف الوعي الديين لدى معظم السياسيني وواضعي القانون ووس
 لتغطية قضايا املسلمني تغطية سلبية.

اليت اعتربت أن  Amina yaqin من بني الشخصيات األخرى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي ضمن هذا املوضوعو 
 .يلتزم مببادئه وال نثق ببعضنا البعضعندما ال منتلك االنفتاح، وهنا كل واحد  القالب اجلاهز لرسم الصور يكون فعاال  

تكرار ضمن مجلة املواضيع املطروحة  (11)وبـ  %)12.94( تعد القوة الفاعلة الثالثة يف مقاطع الفيديو بنسبةمؤسسات: 
يعد هذا ملركز و (  Center for the Study of Political Islam: مركز دراسات اإلسالم السياسيوأوىل هذه املؤسسات )

 تقوم برتمجة ونشر الكتب وتوفري التدريب واحملاضرات، وإجراء البحوث ،"Bill Warner"غري رحبية يرتأسها مؤسسة 
وبالتايل فهذا املركز يلعب دور فاعل يف التعامل مع اإلسالم والوقوف على ، 1تم فقط بـ أيديولوجية اإلسالم السياسيوهت

م. وقد كان خطاب هذا املركز حاضرا  من خالل خطاب حقائقه مبا يقدمه من دراسات وحبوث خاصة حول اإلسال
ممثلة يف العلمي إيكس إن بروفنس،  الوطين الفرنسي إىل جانب هذه األخرية تربز مؤسسيت املركز .Bill Warnerرئيسه 
معهد الدراسات السياسية آكس آن بروفانس. كل هذه القوى من Raphael Drai و Karima Dirèche شخ  

 بشقه التارخيي واالجتماعي والسياسي.املتعلق بتاريخ اليهود واملسلمني املوضوع  الفاعلة تناولت
وهي جمموعة  ،اعملوا من أجل أمريكا" ACT for America" وضمن القوة الفاعلة مؤسسات تربز منظمة

لحضارة الغربية "إلجياد وسيلة جلميع املواطنني األمريكيني لتوفري صوت مجاعي للقيم الدميقراطية ل 2007تأسست عام 
إىل حظر الشريعة اإلسالمية والتحذير من "تسلل" اإلخوان املسلمني   ACTوقد دعت، "وضد هتديد اإلسالم املتطرف
ويربز دورها كقوة فاعلة من خالل اخلطابات املعتمدة جتاه اإلسالم واملسلمني ضمن موضوع  ،2إىل املؤسسات األمريكية
 التطرف اإلسالمي. 

اليت عدها منتج تربز كقوة فاعلة يف موضوع اإلسالم لحمد، والقرآن و  Unity Productions Foundationمؤسسة 
تتمثل  اخلطاب هلا أهداف ختدم اإلسالم من خالل انتاجاهتا الفيلمية لتعطي اإلسالم مساحة من احليادية يف انتقاده، إذ

  3.السالم من خالل وسائل اإلعالميف مواجهة التعصب وخلق  (Unity Productions Foundation UPF)مهمة 

الذي يلعب  Rumiيف املنتدى املسمى  وضمن موضوع اإلسالم والعالقات بني الشرق والغرب تأيت هذه املؤسسة املتمثلة
هبدف تعزيز احلوار بني الثقافات، وحفز  1999يف عام  Rumiدور هام يف التعريف بالقضايا اإلسالمية، تأسس منتدى 

اآلراء حول دعم وتعزيز الدميقراطية والسالم وتوفري منصة مشرتكة للتعليم وتبادل املعلومات، على وجه التفكري وتبادل 

                                                 
1
 - CSPI International, Center for the Study of Political Islam, op. cit.   

2
 - Bridge Initiative Team, op. cit.   

3
- Unity Productions Foundation, op. cit.   
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اخلصوص يهتم املنتدى بالقضايا املتعلقة بالتعددية وبناء السالم وحل النزاعات واحلوار بني الثقافات واألديان والوئام 
فمن خالل أحباثه ودراساته استطاع الوقوف على أصل الصراع  1معي.االجتماعي والعدالة واحلقوق املدنية والتماسك اجملت

 نسق اخلطاب. يف بني الشرق والغرب جذوره وامتداداته كقوة فاعلة ومؤثرة

تكرار  (8)وبـ  (% 9.41)يف املرتبة الرابعة بنسبة  22سجلت هذه القوة الفاعلة حضورها ضمن مقاطع الفيديو الـ أفراد: 
قوة فاعلة يف تقدمي صورة عن  "Amela Mulalic"تعترب و  ،يو األول كأحد أتباع الدين اإلسالميوتربز يف مقطع الفيد

اإلسالم واملسلمني ببيان الصورة احلقيقية هلم كوهنا مسلمة نشأت وعاشت يف جمتمع غريب حيمل بعض أفراده صورة سيئة 
الذي يتحدث فيه كل -امعي ورجل الدين فمن خالل استضافتها من قبل صاحب الفيديو األستاذ اجل ؛عن املسلمني

حاولت نقل حقائق وتصحيح أفكار مغلوطة حول ما استقر يف  -مرة عن ديانة خمتلفة ويف هذه احللقة اخلاصة باإلسالم
 خميال بعض الغربيني عن املسلمني، وأيضا  عن طبيعة عالقاهتا مع املسيحيني حيث تعيش.

سجال حضورمها يف شكل كقوتني فاعلتني   فردينسالمي يربز ويف موضوع آخر حول اإلسالم والتطرف اإل
متظاهرين اثنني ضد اإلسالم حيث يصرح األول بقوله" أنا هنا للتظاهر ضد تزايد التطرف اإلسالمي يف اململكة املتحدة 

اإلسالمي  ويردف اآلخر "إهنم املسلمون الذين يسببون املشاكل". ويبدو دورهم واضح يف ذلك الرفض للوجود ،وأوروبا"
 خاصة املتطرف منه على األراضي األوروبية.

إجابته عندما سئل على املباشر من األفراد البارزين ضمن القوى الفاعلة من خالل املسلمني الربيطانيني أحد  ويعد
 من طرف مقدمة أخبار عن شعوره حيال قطع الرهوس يف إشارة إىل األعمال اإلرهابية اليت بقوم هبا بعض املسلمني
ليجيب باستيائه من ذلك فاملسلمون مستاهون من مناظر قطع الرهوس والقنابل معتربا  سؤال املذيعة إسالموفويب 

 إذ أبرز موقف املسلمني من اإلرهاب ذاته ضمن موضوع تقدمي اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية. وعنصري.
)منتجو فيديو وأفالم( باملوازاة مع وحلت يف املرتبة اخلامسة  يديوطع الفضمن مقااألخرى  القوة الفاعلة تعدُكتَّاْب: 
الذي لعب دورا  فاعال  من خالل  "Graham E. Fullerيف الكاتب "أوالها تتمثل  ،(7)وبواقع تكرار  (8.23%)بنسبة 

جعل العديد  كتابه الذي قدمه حول اإلسالم واألفكار اليت تضمنها مبا حتتمله من مزيج من الغموض والوضوح مما
هو نائب سابق لرئيس جملس االستخبارات "Graham E. Fuller"غراهام فولر و يتساءل هل هو مع اإلسالم أو ضده، 

القومي يف وكالة االستخبارات املركزية األمريكية، وهو عامل سياسي أقدم سابق يف راند، وهو حاليا  كاتب مستقل ولحلل. 
الذي  Julian petley  الكاتب أيضا   من بينهمو ، 2حول العامل اإلسالمي وهو مؤلف للعديد من الكتب واملقاالت

وحول فكرة ضحايا حرب العراق  حول موضوع تقدمي صورة اإلسالم واملسلمني عرب وسائل اإلعالم الغربيةأكد ضمن 

                                                 
1

- About Rumi Forum, op. cit.     
2
- Graham E. Fuller, op. cit.   
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إىل شيء ما ليدينوا الكثري من الناس كانوا منتسبون واالستنكار الذي أبداه الكثريين على اختالف توجهاهتم يقول: "
 أشياء كهذه وكانوا سعداء بإدانتها لكن ملاذا مت سؤاهلم أصال" ويقصد بذلك احلرب على العراق وقتل األبرياء.

Ayaan Hirsi Ali وتعد آيان هريسي علي ناقدة شديد ، آيان هريسي علي كاتبة وناشطة أمريكية صومالية مثرية للجدل
ية، وقد ذهبت إىل حد الدعوة إىل تعديل الدساتري الغربية إلتاحة إغالق مجيع املدارس اللهجة لإلسالم والتعددية الثقاف

من تقف مناهضة للعديد  وضمن موضوع اإلسالم دين سالم 1اإلسالمية ألن "اجلين اجلهادي خرج من الزجاجة".
 األطروحات املتضمنة سلمية الدين اإلسالمي.

تكرارات  (7)وبـ  %)8.23(وشكل حضورها ما نسبته  22اطع الفيديو الـ تعد قوة فاعلة يف مقمنتجو فيديو وأفالم: 
يبدو مناهضا  موضوع أمريكا واإلسالم ويف  كاتب وخمرج أفالم وثائقية، فهذا األخري  Eric Allen Bellومتثلت أوالها يف 

موضوع لحمد واإلسالم والقرآن  وتربز الثانية ضمن  لإلسالم من خالل األفكار اليت تطرق هلا لحاوال  إثباهتا بعدة طرق.
والذي له باع يف إنتاج األفالم ومقاطع الفيديو، ويف   Dale Brownوتتمثل يف منتج مقطع الفيديو وخطابهكقوة فاعلة 

وفقا  لألفكار اليت يطرحها  ضمن مقطع الفيديو الذي أنتجه وظف العديد من الصور التارخيية واحلديثة املوضوعهذا 
يستعرض يف خطابه بعض اجلوانب من حياة الرسول لحمد )ص( والوحي الذي أنزل إليه مث زواجه لدعم أطروحاته، و 

 والتحول اإلسالمي. 2001سبتمرب 11وانقسام املسلمني بعد وفاته إىل أن يصل إىل هجمات 
هو عضو مؤسس ومنتج تنفيذي و"Michael Hauri" ومن القوى الفاعلة ضمن منتجو الفيديو واألفالم يربز

منتج مقطع الفيديو الذي يروي قصة حتول الديين إىل اإلسالم باستعراض العديد من جوانب حياته  ، 2470media يف
 باستخدام زوايا تصوير ولقطات جسدت املعاين الظاهرة والكامنة لقصة التحول.

ومها منتجان  ،والفيدي نتاج مقاطعإضمن القوى الفعالة يف  Sissy Von Westphalenو Eike Schmitzيربز كل من 
وضمن موضوع لحمد نيب اإلسالم بديا ملمني ببعض اجلوانب التارخيية لإلسالم وبعض املعلومات عنه  وخمرجان أملانيان

 إنطالقا  من خلفيتيهما املعرفية يف صناعة مثل هذا النوع من مقاطع الفيديو واألفالم،
يف اخلطاب اإلعالمي ملقاطع الفيديو لحل الدراسة سجلت املرتبة السادسة ضمن القوى الفاعلة شخصيات سياسية: 
تكرارات، وهو ما يرتجم حضورها املتواضع يف مقاطع الفيديو ومتثلت يف غالبيتها يف  (6)وبـ  %)7.05(بنسبة مقدرة بـ 

رهساء دول أو رهساء أحزاب )باراك أوباما، جورج دبليو بوش، رئيس مركز دراسات اإلسالم السياسي.. (، وضمن 
باراك أوباما" الرئيس السابق للواليات  Barack Obamaالرئيس "وى الفاعلة يف الشخصيات السياسية يربز األمريكي الق

ضمن موضوع أمريكا واإلسالم بتقبله على أراضيها. وتربز قوة املتحدة األمريكية والذي بدى مدافعا  عن اإلسالم على 
"وقد حاولت  برجييت غابرييل"، Brigitte Gabriel"ثلة يففاعلة سياسية أخرى ضمن موضوع التطرف اإلسالمي مم

                                                 
1

-  Ayaan Hirsi Ali, op. cit.   
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غابريال من خالل خطاهبا سرد التجربة اليت عايشتها يف لبنان أو التطرف اإلسالمي كما تسميه إىل غاية ارحتاهلا ألمريكا 
 . "ACT for America"واختاذها موطنها اجلديد. وبرجييت غابرييل هي مؤسسة ورئيسة حركة

الذي قدم خطابا   جون جواندولو" John Guandolo" ضمن الشخصيات السياسية يفوى الفاعلة متثلت الق
قام بتطوير خربته يف مجاعة اإلخوان املسلمني والعقيدة وعالقتهم باجلهاد،  )الوسطيني(بشأن املسلمني املعتدلني 

وقد ادعى جواندولو أن  ،1اس والقاعدة واآلخريناإلسالمية واحلركة اإلسالمية العاملية واملنظمات اإلرهابية مبا يف ذلك مح
"كل منظمة إسالمية كربى تسيطر عليها مجاعة اإلخوان املسلمني"، وأن املسلمني األمريكيني "ليس لديهم حق التعديل 

بنشر املشاعر املعادية للمسلمني من خالل التعليقات العامة  UTTويشتهر هو وزمالهه يف  2األول لفعل أي شيء".
بدى دوره بارزا  يف حتريك وقد  3دريبات اخلاصة بإنفاذ القانون اخلاصة بالواليات املتحدة لنحو عقد من الزمن.والت

 اخلطاب السالب جتاه اإلسالم واملسلمني من خالل ما قدمه حول موضوع املسلمون واجلهاد واإلسالم املفربك.
وبنسون" اليت لعبت دورا  بارزا  يف اخلطاب دييب ر  Debbie Robinson"ضمن القوى الفاعلة السياسية تأيت 

تقدميها لوجهات نظرها حول اإلسالم إذ بدت مناهضة لذلك من خالل  ،حول التواجد اإلسالمي يف اسرتاليااإلعالمي 
 .وتعد دييب رئيسة ومرشحة جملس الشيوخ عن غرب أسرتاليا

ضوع التغطية اإلعالمية ملسائل املتعلقة القوة السياسية الفاعلة ضمن مقاطع الفيديو وعلى وجه التحديد مو 
الذي أبدى رأيه خبصوص التغطية اإلعالمية لشؤون املسلمني قائال :  الناشط السياسي Mo Ansar باإلسالم واملسلمني

تناول حتليله من الشق السياسي مربزا  األبعاد  لقد شوهت وسائل اإلعالم مسعة اإلسالم واملسلمني حلد اهلسترييا"."
 ية هلذه التغطية واليت تتظافر مع جممل األبعاد األخرى يف حتديد مسار هذه التغطية.السياس

 تكرار (4) ومبقدار (%4.70)برز حضورها ضمن مقاطع الفيديو كقوة فاعلة يف املرتبة السابعة مبا نسبته  رجال دين:
قوة  سالم واملسيحية، إحداها تعدخصوصا يف املواضيع ذات الطابع العقدي وسجلت حضورا يف املواضيع املتعلقة باإل

من خالل مجلة اخلطابات و رجل دين مسيحي وأكادميي ولديه اطالع واسع على الديانات األخرى،  يفه فاعلة رئيسة
وعليه برز دوره اليت أوردها حول اإلسالم واملسيحية وعالقة اجلوار تطرق إىل طبيعة اإلسالم وخصائصه ومزايا أتباعه 

كونه ميتلك خلفية معرفية حوهلا وحول الدين اإلسالمي فقد قدم حقائق وأفكار بارزة وباعتبار العديد  الفاعل يف اخلطاب
 من أصدقاءه مسلمني وخاصة الداعية لحمد هاسك يف أمريكا.

يف الذي مثل لحور وأساس اخلطاب اإلعالمي  Sam Solomon مثل يفملتايف اخلطاب  األخرى القوة الفاعلة
ودارت جل خطاباته حول اإلسالم والسالم ونقيضه، من خالل إجاباته عن األسئلة املوجهة  ن سالماإلسالم دي موضوع

إليه حول موضوع اإلسالم واملسلمني والسالم بدءا  بتعريف اإلسالم إىل العبادات واملعامالت يف اإلسالم واجلهاد 

                                                 
1
 - UnderstandingtheThreat, op. cit. p 1.  

2
-Daniel Pochoda, op. cit.   

3
 - Kim Vick, op. cit.    
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خبري  Sam Solomonسالف الذكر، ويعدواإلرهاب وغريها من النقاط اليت طرقها يف إطار ذلك وضمن املوضوع ال
عاما يف دراسة الشريعة ليصبح قاضيا  إسالميا اعتنق اإلسالم لكن تراجع عن اعتناقه بعد  15بقوانني الشريعة، قضى 

 مدة.

 Tom"يف املؤرخ تكرار  (1)وبواقع  %)1.17(بنسبة  سجلت حضورها كقوة فاعلة ثامنة يف اجلانب التارخييمؤرخون: 

Holland" لذي شكل خطابه جزءا  مهما  من احلقائق املبحوث عنها حول اإلسالم وبداياته بتتبع أصول وجذور هذه ا
وندرة هذا النوع من القوى الفاعلة حتدده طبيعة املوضوع فهذا املؤرخ الباحث عن حقيقة اإلسالم جاب  .الديانة وأتباعها

 تاريخ اإلسالمي والدالئل املرتبطة بنشوء اإلسالم.العديد من األقطار العربية للوقوف عن كثب على بدايات ال
ت حضورها يف املرتبة نفسها مع القوة الفاعلة )مؤرخون( وسجلت أدىن نسبة بـ أحزاب:  تكرار  (1)وبواقع  (1.17%)رمسَّ
مة الذي مت إنشاهه لتحقيق مجلة من األهداف ومن بينها احلد من أسلLAA  يف حزب حتالف احلرية االسرتايلومتثلت 

يف بريث، وهو احلزب السياسي  2015أكتوبر  20مت إطالق حتالف احلرية األسرتايل يف وقد  ،أسرتاليا وإيقاف اإلسالم
1احملافظ اجلديد، والذي يعترب من قبل وسائل اإلعالم الرئيسية جمرد حزب معادي لإلسالم.

لإلسالم  والذي بدا مناهضا    
 ضمن موضوع التواجد اإلسالمي يف اسرتاليا. يا وإيقاف اإلسالمللحد من أسلمة أسرتال اسرتاليا ودعأيف 

تسجل حضورها وال يف مقطع فيديو رغم تناول العديد من املواضيع ذات الطابع العسكري  مل شخصيات عسكرية:
والذي يشكل حضور هذا النوع من الشخصيات  ،والتنظيمات اإلرهابية 2001سبتمرب  11خاصة فيما يتعلق هبجمات 

ة وعمق يف الطرح وحبث أبعادها وانعكاساهتا واستشراف مستقبلها ومدى حضورها وفعاليتها على امتداد العقود إضاف
 القادمة. 

انطالقا من استعراض القوى الفاعلة يربز التنوع واالختالف يف اخلطاب وزوايا ووجهات النظر اليت قدمت هبا جل 
هلا وزن وعلى عدة مستويات إذ  تقريبا  كلها هذه األخرية  فلقوى الفاعلة، املوضوعات املتعلقة باإلسالم واملسلمني بتنوع ا

أمكن الوقوف على ذلك من خالل مجلة االنتاجات اخلطابية اليت تضمنتها مواضيع مقاطع الفيديو لحل الدراسة؛ فالسعي 
أكثر من موضع هلو مدعاة للتأمل  وحىت إبراز الصورة السلبية يف تناوهلا يف ،للتعريف بطبيعة اإلسالم وبيان حقيقة أتباعه
فمنتجو هذه األخرية خنب مثقفة من خنب اجملتمع وذات فاعلية قدمت  ،وإعادة النظر يف كنه هذه اخلطابات ومراميها

هتا املعرفية؛ وهو ما قد يربز مضمر ارهياها وتوجهاهتا بغض النظر عن إجيابياهتا وسلبياهتا وحياديتها انطالقا  من خلفي
املتعلقة  تماعيةالنابعة من مصادر أصلية أسست هلا يف جل اجلوانب التارخيية، الدينية، الثقافية، السياسية، االجاخلطابات 

 بتشكيل صورة االسالم واملسلمني عرب هذه املقاطع.
 

 
                                                 

1
- Australian Liberty Alliance, op. cit.   
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 مناقشة نتائج الدراسة الخاصة بمسارات البرهنة في مقاطع الفيديو: .3. 2. 1
   (257)لفيديو اعتمدت يف خطاباهتا على عدة مسارات برهنة وبلغ إمجايل عددها أظهرت نتائج الدراسة أن مقاطع ا

 وقد توزعت على مقاطع الفيديو على النحو التايل:
 (مسار برهنة 4)        (2)، مقطع الفيديو (مسار برهنة 7)          (1)مقطع الفيديو      
 (مسار برهنة 6)        (4)مقطع الفيديو  ،(مسار برهنة 7)         (3)مقطع الفيديو        

 (مسار برهنة 6)         (6)، مقطع الفيديو (مسار برهنة 4)           (5)مقطع الفيديو      
 (مسار برهنة 6)        (8)، مقطع الفيديو (مسار برهنة 5)         (7)مقطع الفيديو        
 (مسار برهنة 3)        (10)، مقطع الفيديو (مسار برهنة 4)         (9)مقطع الفيديو        
 (مسار برهنة 2)        (12)، مقطع الفيديو (مسار برهنة 3)         (11)مقطع الفيديو        
 (مسار برهنة 2)        (14)، مقطع الفيديو (مسار برهنة 2)         (13)مقطع الفيديو        
 (مسار برهنة 4)        (16)، مقطع الفيديو (مسار برهنة 3)         (15) مقطع الفيديو       
 (مسار برهنة 3)        (18)، مقطع الفيديو (مسار برهنة 1)         (17)مقطع الفيديو        
 (مسار برهنة 3)        (20)، مقطع الفيديو (مسار برهنة 4)         (19)مقطع الفيديو        
 (مسار برهنة 2)        (22) ، مقطع الفيديو(مسار برهنة 4)         (21)مقطع الفيديو        

 ونعرض هذه املسارات وفقا  لآليت: 
آراء االستشهاد بأدلة  حظي، وقد تكرار (68)أي مبقدار  (%26.45)نسبة جاءت يف املرتبة األوىل بآراء ومقوالت: 

تقبل ويربز ذلك من خالل املقولة اليت تفضل هبا منتج اخلطاب حول  ،الربهنةبالعدد األكرب بني مسارات  ومقوالت
: "هيالري كلينتون وانتماء بعض من أفراد عائالت املسؤولني الكبار إىل رابطات ومؤسسات إسالمية اإلسالم يف أمريكا

يف معرض  .األخوات املسلمات"ورابطة  بالتأكيد ليست مسلمة لكن أمها وأبوها كانا عضوين يف رابطة اإلخوة املسلمني
اليهود واملسلمني االندماج احليايت وسياسة )أطروحة ويف سياق التأكيد على . احلديث عن فكرة تقبل اإلسالم يف أمريكا

هذه املقولة "القدرة على التفريق بني العرب املسلمني و العرب اليهود كانت صغرية جدا ، إن الفرق  نربز العيش املشرتك(
والعرقي كان صغريا  جدا ، الكثري من املمارسات، األيام املقدسة، قوانني الزواج، القوانني اإلهلية، كانت متشاهبة الثقايف 
  جدا  ".

لكن التفكري هبذه (  ...)أمريكا ودورها يف األحداث اليت يشهدها العامل "وتأيت مقولة ورأي آخر حول فكرة 
تحدة األمريكية من حتمل أي مسؤولية يف األحداث السابقة، أنا لست هنا الطريقة ساذج وقذر، ألنه يعفي الواليات امل

إللقاء اللوم على أحد لكن عندما جند أنه من جهة لدينا الواليات املتحدة األمريكية اليت تدعي وتفتخر بكوهنا القوة 
لتاريخ، واقتصاد ضخم قاعدة عسكرية منتشرة حول العامل وأضخم جيش عرفه العامل يف ا 1000الوحيدة العظمى بـ 

مسيطر على اقتصاد العامل، وكل هاته األشياء اليت يفخر هبا األمريكيون، وكما ناداهم هبا البنتاغون قائال : "أثر قدم 
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األمريكي مثل غوريال أو ما شابه"، فكيف ميكن هلذا املقدار من القوة أن ال ميتلك أثر على األحداث القائمة يف بقية 
 ب مجلة أخرى من اآلراء واملقوالت اليت تضمنتها هذه الدراسة.إىل جان ،العامل"

وترى الباحثة أن تصدر مسار الربهنة آراء ومقوالت ما يفسره هو مجلة احلوارات اليت أجريت مع مفكرين 
عة وما حيددها هو طبي، وسياسيني وأساتذة جامعيني مت االستدالل هبا أو االستدالل مبقوالت آلخرين جرت على ألسنتهم

اإلسالم وتأثريه ، سيطرة اإلسالم وتوسعهاملواضيع لحل النقاش والتباحث. ومن ذلك مقوالت مت إيرادها ضمن موضوعات 
صفات ، اإلسالم دين سالم، اليهود واملسيحيني واملسلمني والتعايش السلمي، يف العامل والسياسات العاملية احلديثة

ويشري تصدر مسار الربهنة آراء ومقوالت مجلة ، ة تارخيية عن اإلسالمحمل، التطرف اإلسالمي، املسلمني ومعتقداهتم
كما مت االستناد   ،املسارات األخرى إىل أن جل مقاطع الفيديو اعتمدت حوارات ونقاشات مع منتجي اخلطاب مباشرة

خمتلف وسائل إىل مقوالت وآراء ملفكرين وباحثني وعلماء ومنظرين من خالل كتاباهتم وحواراهتم اليت أجريت عرب 
 اإلعالم.

واقع بـلكل واحدة منها و  (%14.78)جاءتا يف املرتبة الثانية بنسبة  :)أدلة وآيات من القرآن(و( إحصائيات وأرقام)
 لكل واحدة منهما، وميكن الوقوف عليهما كاآليت: تكرار (38)

هلا اهتماما  كبريا  على مستوى  جرى توظيفها للتأكيد على ما قدمه منتجو اخلطاب حيث أولوا: إحصائيات وأرقام -
اإلسالم الديانة األسرع منوا  يف العامل حيث ومن ذلك اإلحصائيات اليت قدمت حول  ،العديد من املوضوعات املطروقة

أشخاص يف العامل مسلم، وعن فكرة تزايد  4من كل  1مليار مسلم مبقدار  1.57يشري إىل أن عدد املسلمني يف العامل 
ماليني نسمة. ويشري إىل فكرة انتشار  7إىل  2.5 الواليات املتحدة األمريكية يشري إىل ارتفاع العدد من عدد املسلمني يف

حصائية أخرى أدرجت ضمن إ ،شخ  اإلسالم على يد اإلمام )لحمد هاسك(100.000اإلسالم يف أمريكا إىل اعتناق 
مسلمني عرب  %26لمني هم األكثر تعددا  يف األعراق فاألمريكيني املس 2009إلحصائيات  وفقا  هذا املسار ق دم اآليت 

 مسلمني من عرقيات خمتلفة.  %24من املسلمني األمريكيني إفريقيني،  %24مسلمني من جنوب أسيا،  26%
ذلك أن  مناإلسالم ديانة مهمة واألكثر انتشارا  وتأثريا  يف احلياة العامة والسياسية( ) ومت االستدالل على فكرة

 من املسلمني. %60.2يرتكزون يف الشرق األوسط، إيران، تركيا، آسيا اإلفريقية، وهذه األخرية تضم ما نسبته  املسلمني
 CBS poll. 2006بإحصائيات  مت االستداللاإلسالم الديانة األكثر كراهية:  فكرةوعن 
قبول لنوع من الكنيسة  من األشخاص لديهم %47 جيابية جتاه الديانات األخرى.إمن األشخاص لديهم مواقف  58%

من األشخاص لديهم مواقف إجيابية  %19من األشخاص لديهم مواقف إجيابية جتاه الديانة املورمونية.  %31 املتعصبة.
 إىل جانب عدد أخر من االحصائيات.جتاه اإلسالم.

عي منتجو اخلطاب توظيف هذا النوع من مسارات الربهنة وبالنسبة املذكورة سلفا  يعزى إىل سأن وترى الباحثة 
إىل التدليل على صحة معلوماهتم هبذه اإلحصائيات واألرقام والزيادة يف دقة املعطيات املقدمة ما ال يدع جماال  للشك 

 والريبة يف املعلومات واألفكار املطروحة من قبلهم. 
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ات ضمن لحتوى مقاطع واليت جرى االستدالل هبا هي األخرى على العديد من األفكار واألطروح أدلة من القرآن:
لحاولته تقفي  وضمن موضوع احلقائق املخفية عن اإلسالم يف "Tom Holland" املؤرخالفيديو، ومن ذلك ما أشار إليه 

َنا ويشري إىل أن القرآن حيث لحمد على اتباع طريق ابراهيم  ،أثر اإلسالم ألنه لغز كبري َنا م وَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـْ ﴿َوَلَقْد آتـَيـْ
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَـيـَِّناِت َوأَيَّْدنَاه  ِبر وِح اْلق د ِس﴾ البقرة،  ِمنْ  مكة مدينة اإلسالم  . كما يشري إىل 87بـَْعِدِه بِالرُّس ِل َوآتـَيـْ

فهي املكان الذي انطلق منه اإلسالم وتوسع فمكة )مركز اإلميان والتاريخ( كوهنا مرجع أساسي لإلسالم واملسلمني 
تاريخ الكعبة وبناءها بالرجوع إىل مؤسسيها إبراهيم وابنه امساعيل  ويستعرض يل قاطع على أن اإلسالم بدأ من مكة.فالدل

نََّك ﴿َوِإْذ يـَْرَفع  ِإبـْرَاِهيم  اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإمْسَاِعيل  َربَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا إِ  تعاىلقول اهلل مستدال على ذلك بآيات من القرآن يف 
  .127أَنَت السَِّميع  اْلَعِليم ﴾ البقرة، 

من  2و 1اخلطاب عدة آيات يف أكثر من موضع مثل اآلية  وطروحات أورد منتجاأليف إطار التأكيد على صدق 
ْنَساَن ِمْن َخَلَق   (1)سورة العلق يف إطار االستدالل على أطروحة نزول الوحي على لحمد )اقْـرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق  اإْلِ

َلى َعَلْيِهْم آيَاتـ َنا بـَيـَِّناٍت قَال وا َما َهَذا ِإالَّ َرج ٌل (من سورة سبأ  43. ومن أوجه االستدالل األخرى اآلية ((2)َعَلٍق  َوِإَذا تـ تـْ
ر ى َوقَاَل الَِّذيَن َكَفر وا لِْلَحقِّ َلمَّا َجاَءه ْم ِإْن َهَذا ِإالَّ ي رِيد  َأن َيص دَّك ْم َعمَّا َكاَن يـَْعب د  آبَاه ك ْم َوقَال وا َما َهَذا ِإالَّ ِإْفٌك مُّْفتَـ 

، فقد وردت هذه اآلية يف سياق احلديث عن رفض دعوة لحمد من قبل قومه واالصرار على عبادة األصنام )ِسْحٌر مُِّبنيٌ 
  .وما كان يعبد آباههم

منتج اخلطاب يف سياق حديثه  وردهأومن ذلك ما املقدس آيات من الكتاب بكما ميكن اإلشارة إىل االستدالل   
ىل أن اهلل إويشري  ،عن األشياء اليت حيبها يف عيسى فهو يرى أن عيسى عليه السالم يتجسد يف طريقة واقعية )ابن اهلل(

 ه اآلية من اإلجنيل ليستدل على ذلك.ذتواصل مع البشر عن طريق الرسل أما اآلن فعن طريق ابنه وقدم ه
(
لكل  الذي جعله وارثا   كلمنا يف هذه األيام األخرية يف ابنه 2اهلل بعد ما كلم اآلباء باألنبياء قدميا بأنواع وطرق كثرية،  1

الذي وهو هباء جمده ورسم جوهره وحامل كل األشياء بكلمة قدرته بعدما صنع  3شيء الذي به أيضا عمل العاملني، 
  .(خلطايانا جلس يف ميني العظمة يف األعايل بنفسه تطهريا  

يأيت لتدعيم وعموما  فقد مت االستدالل باآليات اليت حتث على اجلهاد والقتل وعليه فاالستدالل هبذه اآليات 
اجلهاد والعنف، كما مت االستدالل باآليات اليت تدعو إىل السالم واحرتام اآلخر ونبذ  فيما يتعلق بقضايا الغربيةالرهية 

ت القرآن الكرمي أو الكتاب املقدس من وجهة نظر الباحثة يأيت ليدعم ويؤكد العنف، فمجمل ما مت االستشهاد به من آيا
صحة األفكار والرهى اليت تقدم هبا منتجو اخلطاب وجعلها أكثر قبوال  لدى املتلقي، كما يربز اخللفية واملرجعية الدينية 

 هلؤالء.
حيث مت استخدام الصور املصاحبة للمضامني  ،تكرار (34)بـ  (%13.22)نسبة  تإذ شكلجاءت يف املرتبة الثالثة  صور:

لتدعيم األطروحات واألفكار اليت ذكرها منتجو اخلطاب مثل صور لتوسع اإلمرباطورية اإلسالمية تربز امتداداهتا اجلغرافية 
عدة صورة لحتشدة باملعاين فقد جرى توظيف  والسياسية، صور للمتطرفني ضمن موضوع اإلرهاب والتطرف اإلسالمي،
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حول هذا املوضوع ولتبيان االفكار املتطرفة اليت حيملها بعض  متستدالل على العديد من األطروحات اليت قدلال
"ال إله إال ، إضافة  لصورة لعلم اململكة السعودية حيمل الشهادتني املسلمني ورغبتهم يف االنتقام من كل ما هو غري مسلم

تشدة باملعاين والدالالت احملجمموعة من الصور  كما جرى توظيف ضمن موضوع أركان اإلسالم،اهلل لحمد رسول اهلل" 
اخلطاب منها صور تارخيية تربز املعارك اليت خاضها الرسول )ص( رفقة أتباعه ضد أعدائهم ومنها صورة  ووظفها منتج
 .وصور لكتبيا ، صور ملعارك جرت تارخييا  من خالل إعادة جتسيد املعارك واألحداث التارخيية حس، وغريها ملعركة بدر

ومن بني الصور صورة لصلح احلديبية وصورة للكعبة املشرفة وصور ملسجد قرطبة للداللة على متكني املسلمني بعد 
وصور لبناء املساجد يف كل مكان يف مقابل لحدودية إقامة الكنائس يف األوطان العربية وغريها من  ،احتالل إسبانيا

  الصور.
صور هبذه النسب ضمن موضوعات مقاطع الفيديو يأيت إلضفاء القوة واملصداقية وشد وترى الباحثة أن توظيف ال

عجز عن وصفه الكلم يف أحايني كثرية، وكما قيل الصورة أصدق تعبري من ياالنتباه إذ تتضمن من املعاين والدالالت ما 
 . كلمةألف  

اخلطاب يف مقاطع الفيديو على  وقد اعتمد منتجو، تكرار (18)واقع بـو  (%7)بنسبة  رابعةأيت يف مرتبة ت: حقائق ووقائع
على الكعبة ومكة باعتبارها مكان والدة لحمد وبيت اهلل ومن ذلك االستدالل  ،الربهنة املستندة إىل الوقائع واألحداث

 رهساء أمريكاعلى أطروحته اليت قدمها بشأن  "Bill Warner" لاستدالومنها أيضا  ،ومن مث فمحمد انطلق برسالته
فقد أشار خبصوص معتقد أوباما الذي توجه له بشأنه عديد األسئلة أن معتقد أوباما ال  ؛ونظرهتم لإلسالم ومعتقدهم

يهم إن كان إسالميا  أو غريه املهم أن تتوافق أمريكا مع الشريعة يقول: "أوباما مل يفرض اإلسالم على أمريكا وجورج 
ذلك ويربهن على أن احلرب ليست حرب ضد اإلسالم، وليست حرب  بوش يتقبل اإلسالم يف أمريكا، ويؤكد يف خضم
مجلة من احلقائق والوقائع عرب خطابه ضمن هذا املقطع   Bill Warnerضد اجلهاد، بل حرب ضد اإلرهاب، فقد نقل

 من الفيديو.
  مخسة:أركان من اإلسالم ومبا ميثل جوهره  ة ثابتة ال جمال للشك فيها تستعرض ضمن هذا خت حقيق

اهلل  حيث تعترب شيء مركزي وال تتم بدونه اخلطوات األخرى وتقال بالعربية فقط )أشهد أن ال إله إال الشهادتان: 
 ، (There is no God But Allah. And Mohammed The Messenger of Allah)وأشهد أن لحمدا  رسول اهلل(

 للفقراء Giving Alms،  الزكاة: مخس مرات يف اليوم:The prayersالصلوات 
Pilgrimage: هذا مطلوب على األقل مرة واحدة يف حياة املسلم.            احلج

من بني احلقائق والوقائع اليت مت سردها حول موضوع اليهود واملسلمني وبداية اجلانب املشرق املشرتك والعصر و 
كالتايل: "بيت احلكمة كان املكان الذي  "Zvi Ben Dor"الذهيب لكل من املسلمني واليهود واملسيح، يورد هذه احلقيقة 

ميكننا متثيل روح خلفاء هذه احلقبة من خالله كانت مهمته ترمجة كل النصوص الفلسفية والعلمية اليت وجدت يف العامل 
 إىل اللغة العربية، بدءا  مبخطوطات احلضارة اليونانية القدمية اليت كانت لحفوظة عند الرهبان الفارسيني يف بالد فارس
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على ضوء الصراع و سنة". 400وبابل، كانت هذه بداية العصر الذهيب لكل من املسلمني واليهود واملسيح الذي سيدوم لـ 
فيها االنشقاق الديين العظيم بني اإلمرباطورية الرومانية و صف واقعة  توردالديين التارخيي بني اإلمرباطوريتني العريقتني أ  

رجع السبب املباشر هلذا االنقسام حيث أ   ،1054ة اليونانية الشرقية املسيحية األرثوذكسية يف الغربية الالتينية واإلمرباطوري
حول طبيعة روح القدس واملتضمن "هل ينحدر روح القدس من اإلله األب مباشرة أو من اإلله األب واإلله االبن 

والغرب املوجود حاليا  إىل جذور تارخيية موغلة  )املسيح عيسى(". يف حني أن احلقيقة التالية أرجع فيها الصراع بني الشرق
 .يف القدم
سرتاليا مما يتحتم معاجلة األمر وفق أبازدياد أعداد املعتنقني لإلسالم يف  مت اإلقرار ومن ضمن احلقائق الواردة 

إلحصائيات اليت وانتشار اإلسالم عرب العامل وليس أسرتاليا فقط تبينه ا ،حزب اسرتايلخطط معينة مستلهمة من برنامج 
  تطالعنا هبا خمتلف املصادر ووسائل اإلعالم.

وترى الباحثة أن توظيف هذا النوع من مسارات الربهنة جاء لتأكيد حجية ما مت طرحه وإلقناع املتلقي جبدوى 
اليت  ذلك إنطالقا  من حقائق مثبتة واضحة للعيان ما يزيد من حجية ومصداقية ومنطقية األطروحات واألفكار والرهى

 قدمها منتج اخلطاب بناء  على هذا.
حيث مت االستدالل هبا يف مواضع كثرية ومنها  (16)أي مبقدار  (%6.22)سجلت املرتبة اخلامسة مبا نسبته  :خرائط

لتحديد مكان مكة أقدس وأقدم مكان يف اإلسالم، مكان والدة لحمد، كما مت االستدالل هبا يف موضع آخر لتحديد 
مت االستدالل هبا إىل جانب ذلك  عرب اليت توسعت مث امتدت إىل مشال بالد فارس ومصر يف مشال إفريقيا.إمرباطورية ال

ألطروحة  امتداد االمرباطورية اإلسالمية وتوسعها عرب قارات ثالث أسيا، إفريقيا وأوروبا دعما  مواضع أخرى يف 
است دل هبا على بدايات دولة إسرائيل وحدودها، يف حني أن ، أما الثانية فاإلمرباطورية اإلسالمية واالمتداد اجلغرايف()

حيث جلأ عرب فلسطني إىل  ؛اخلريطة الثالثة متت من خالهلا اإلشارة إىل أطروحة )عندما يرّحل أصحاب األرض عنوة(
ية اليت تربز املناطق اجلغرافية واجلوانب التارخي كما مت استخدامها للتدليل على  غزة، القدس، لبنان ودول جماورة أخرى.

كما مت االستدالل خبريطة استشرافية ملا   ،وحتدد اجلغرافيا اليت انتشر فيها اإلسالم وتوسعت فيها االمرباطوريات اإلسالمية
 هذا إىل جانب جمموعة أخرى من اخلرائط املتضمنة يف مقاطع الفيديو. سيكون عليه اإلسالم يف العقود القادمة، 
ذا النوع من مسار الربهنة ي عد ضرورة خاصة يف املواضيع ذات اخللفيات التارخيية وما وترى الباحثة أن استخدام ه

 يتصل هبا من اجلغرافيا التارخيية لتحديد امتداد إمرباطوريات أو دول أو انتشار لديانة من الديانات.
 "They Must be Stappedومنها كتاب " ،تكرار (14) ومبقدار (%5.44)احتلت املرتبة السادسة فكانت بنسبة  كتب:

يف سياق احلديث عن تدريس اإلسالم يف اجلامعات األمريكية وبعض الصفوف يف منتجة اخلطاب والذي شرحت فيه 
املتوسط كيف يتغلغل اإلسالم إىل اجملتمع، تقول" وهذا بالضبط ما يفعله املسلمون يف الواليات املتحدة األمريكية، ها هو 

نقاط منها: أنت وزمالهك ستصبحون مسلمون، اللباس: مثل املسلمني ولحاولة زيادة  الكتاب بني يدي"، وتورد عدة
مستوى التعلم واالستمتاع حاولوا احلصول على أفضل العالمات، هنا لدينا األمساء اإلسالمية اليت جيب على التالميذ 
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غزو والظلم هذا قد يكون مألوف اختيار إحداها، بعض متارين القسم حكمة: اجلهاد هو صراع املسلمني ضد القمع، ال
 لكم ألن هذه أهم نقاط القاعدة.  

إىل عدة كتب أوهلا القرآن الكرمي يف عدة مواضع، ونورد بعض هذه الكتب على سبيل املثال  كما متت اإلشارة
 )كتاب القرآن(، )كتاب عصر اإلميان(، )كتاب من يتكلم عن اإلسالم(، )كتاب اإلسالم والغرب(، )كتاب انقلب
العامل رأسا على عقب(، )الكتاب اليهودي ملاذا؟(، )كتاب معىن القرآن(، )كتاب منو اإلسالم يف الواليات املتحدة 

 األمريكية(، )كتاب اهلروب من اإلسالم(، )كتاب مغادرة اإلسالم(، )كتاب انقلب العامل رأسا على عقب(. 
شكل مدار احلديث وموضوع هذا احلوار هو دالل به و أخذ حيزا  كبريأ من النقاش ومت االستالكتاب الوحيد الذي 

 )A World Without Islam( ،أهم ما جاء فيه من أفكار  فيه مؤلفه واملعنون مقطع الفيديو به لحل الدراسة؛ إذ قدم-
هل اإلسالم بطبيعته واليت ال خترج عن ، وأهم أسباب الكتابة يف مثل هذا املوضوع، -واليت بدت غامضة لدى البعض

 .تعارض مع الدميقراطية، مع الليربالية، مع "الغرب"؟ أم أن اإلسالم جمرد واجهة للقضايا احلقيقية اليت هي على احملك؟ي
الكتاب الذي استدل به منتج اخلطاب " Samuel P. Huntington" ملؤلفه" The clash of civilizations"يعد كتاب 

السوفيايت وبروز العدو القادم املتمثل يف اإلسالم واحلضارة اإلسالمية صامويل هنتنغتون وسقوط االحتاد لتأكيد أطروحة 
 (1996)كتاب صراع احلضارات وإعادة تشكيل النظام العاملي وع د َّ  ،يف تسعينيات القرن املاضي واسعا   الذي أثار جدال  و 

اث والسياسات والعالقات الذي شكلت على أساسه معظم األحد وهو الكتاب ؛1 ملاألكثر مبيعا يف مجيع أحناء العا
 املتعلقة باإلسالم والغرب يف العامل. وبروز اإلسالم اخلطر القادم والعدو املنتظر.

"كيف حتولت أوروبا إىل مملكة عربية "Euro Arabia" ؤرخة يهودية واملوسوم بـمبكتاب لكاتبة و  لستدالومت اال
كتاب   ومنهامتت اإلشارة إىل عدة كتب كما ،  سيحيةإسالمية" يف سياق التأكيد على انتشار اإلسالم واحنسار امل

Ancient Religions, Modern Politics.  حيث مت الوقوف من خالل مضمونه على جممل األفكار اليت خت  اإلسالم
أن  وعليه ترى الباحثة ،ودوره يف السياسات العاملية احلديثة إىل جانب التضامن اإلسالمي والقيم املشرتكة لإلسالم وغريها

حضور هذا النوع من مسارات الربهنة ضمن املوضوعات اليت قدمتها مقاطع الفيديو ومنتجو خطاباهتا يربز األمهية اليت 
تكتسيها يف جمريات اخلطاب؛ كوهنا تعكس يف جانب منها بروز بعض مؤلفيها كقوى فاعلة يف اخلطاب املنتج حول 

هى وزوايا تناوهلا للموضوع السالف الذكر إذ أن جممل الكتب اإلسالم واملسلمني، ومن جانب آخر ما حتتويه من ر 
 املستدل هبا ال خترج عن هذا السياق لتدعيم األفكار الواردة واحلجج املستخدمة.

بعض املواقف ، ومتثلت بعضها يف تكرار (13)وبواقع  (%5.05)بنسبة جاءت يف املرتبة السابعة و  :مواقف إنسانية
يف اجلاهلية وقبل " إلسالم يف معرض احلديث عن فكرة اإلسالم عمل على حترير اإلنسان والعاملاإلنسانية اليت جاء هبا ا

اإلسالم كانوا ال حيبون إجناب البنت خوفا من العار، فيقومون بذحبها أو دفنها وهي حية، فمثال عمر بن اخلطاب وأد 

                                                 
1
 - Jane S. Jaquette y Abraham F. Lowenthal, op. cit, p 108. 
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اليت أبده رئيس أمريكا السابق  يف املوقف مسهآخر نلإنساين موقف  ابنته فلما جاء اإلسالم أوقف كل هذه األعمال".
كبقية األديان. ويتجسد املوقف اإلنساين   اإلسالم دين سالم، واإلسالم دين عادي الذي اعتربهجورج بوش إزاء اإلسالم 
ضرورة نبذ كراهية اإلسالم يف سياق احلديث عن فكرة اإلسالم الديانة األكثر كراهية يف موقف  اآلخر يف احلث على

: "البد من التوقف عن كره املسلمني، البد من حب جارك  منتج اخلطاب يقول ،نساين ينم عن حكمة وفكر راقٍ إ
كحب نفسك، كره املسلمني لن يغري أي شيء ال يبين ما حنن نبين، تدمري املساجد لن يوقف اإلسالم عن النمو، عيسى 

، عيسى قال انشروا املسيحية لكن ال هتامجوا الديانات يف اإلجنيل مل يقل أوقفوا الديانات األخرى لتزداد املسيحية
املوقف اإلنساين األكثر بروزا  هو التعاون والتفاين يف العلم رغم اختالف املعتقد يف و ، األخرى، أوقف أي كره يف قلبك"

ديث عن جو إنساين يلغي كل القيود ألجل النهوض باجملتمع وأطيافه ككل يربز هذا املوقف اإلنساين يف سياق احل
  .العلمي بني املسلمني واليهود واملسيح( التعاونأطروحة )

االحرتام الذي تبديه منتجة اخلطاب اجتاه املسلمني على حد تعبريها "... وكيف ميكننا  يتمثل املوقف اإلنساين يفو 
 امهم".فعل ذلك بطريقة لحرتمة دميقراطية ولحبة إلخواننا وجرياننا املسلمني ميكننا الدعاء هلم واحرت 

وانطالقا  مما تقدم ترى الباحثة أن توظيف هذا املسار من مسارات الربهنة ميكن من الوقوف على توجهات منتج 
 اخلطاب واالجتاه العام حنو اإلسالم واملسلمني وخمتلف القضايا املتعلقة هبم.

الل بوثيقة تضمنت القرار الذي أصدره مت االستدت تكرارا (9)أي ما ميثل  (%3.50)بنسبة احتلت املرتبة الثامنة  وثائق:
مت االستدالل بوثيقة واحدة تضمنت خمطط مشروع اإلخوان املسلمني و  أدولف كرمييو بشأن جتنيس اليهود يف اجلزائر.
وثائق تتمثل يف صفحات من جرائد حتمل عناوين تربز ، كما مت تقدمي الذي أرادو تنفيذه يف الواليات املتحدة األمريكية

 .السلبية اليت حتظى هبا مسائل وشؤون اإلسالم واملسلمني من قبل وسائل اإلعالمالتغطية 
وعليه ترى الباحثة أن هذا استخدام النوع من مسارات الربهنة هام جداًّ فاالستناد إىل وثيقة معينة ضمن موضوع 

  معني يزيد من مصداقية ما ي طرح بالرجوع إىل املصدر األصلي. 
عرض بقايا مساجد وشواهد  لكذومن  ،تكرارات (5)ومتثل  (%1.94)بنسبة ت املرتبة التاسعة وجاء براهين تاريخية:

 تارخيية يف منطقة الصحراء الكربى، وأرض رام باألردن ترجع لعشرات السنني.
ا دراسة مت إجرائه ومن بينها تكرارات. (3) بواقعو  (%1.16) احتلت املرتبة العاشرة واألخرية بنسبة بحوث ودراسات:

من تغطية الصحف مثلت اإلسالم و املسلمني إما ك: املسلمون من احملتمل أن يسببوا  ٪84وقد بينت أن  2006عام 
ضمن موضوع تغطية وسائل اإلعالم الغربية للمسائل  خطرا أو فسادا  أو يقومون مبمارسات خطرية شديدة الصعوبة.

 ل فكرة القرآن واحتواءه على آيات سالم وأخرى تدعو للعنفحو وتربز الدراسة األخرى  ،املتعلقة باإلسالم واملسلمني
اليت قدمها قالوبس حول "ما  مت االستدالل هبذه الدراسةلكن العنف ضد أشخاص معينني ونفي كون املسلمني متطرفني 

متطرفون  %7ن املسلمني حول العامل مساملني يف االجتاه العام، م %93 يفكر فيه مليار مسلم" كانت النتائج كالتايل:
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هناك نسبة صغرية تعمد الستخدام العنف. واألقلية اليت تلجأ الستخدام العنف لحرضة  %7وضمن نسبة  ،سياسيون
 أساسا  من قبل السياسة وليس الدين.

وهبذا ترى الباحثة أن مسار الربهنة حبوث ودراسات رغم حضوره الضعيف ضمن مسارات الربهنة األخرى إال أن 
 لألفكار املطروحة مصداقية أكرب وتأكيدا هلا، ويعكس مدى دقة املعلومات واألفكار املطروحة.  االستدالل به يعطي

ورد هذا القول يف سياق ، وقد تكرار (1)أي مبقدار  (%0.38)جاء يف املرتبة األخرية وشكل ما نسبته  أقوال مسؤولين:
يقول "لنكن  ،ألمريكي األسبق براك أوبامااالستدالل على أطروحة أمريكا ليست ضد اإلسالم على لسان الرئيس ا

واضحني حنن لسنا يف حرب ضد اإلسالم إنه الدين الذي يعضنا ويعلمنا السالم" ويضيف "أمريكا ليست يف حرب ضد 
 اإلسالم".

 عالمية لمقاطع الفيديو:ئج الدراسة الخاصة باألطر اإلمناقشة نتا .4. 2. 1
واضيع اليت من خالهلا مت تأطري صورة اإلسالم واملسلمني واليت وظفتها مقاطع كشفت نتائج الدراسة التحليلية تعدد امل

 الفيديو ومتثلت هذه األطر يف:
إىل جانب  (23)وبتكرار قدره  (23.96)بنسبة يف املرتبة األوىل بنسبة مئوية مقدرة بـ  جاء: إطار االهتمامات اإلنسانية

للحديث عن اجلوانب اإلنسانية ويربز ذلك من  الهتمامات اإلنسانيةإطار اإطار املبادئ األخالقية، وقد مت توظيف 
خالل املوقف اإلنساين الذي جاء به اإلسالم واملتمثل يف حفظ حياة األنثى ومنع وأد البنات الذي كان شائعا  يف 

لالديين والذي وهو ما جتلى بوضوح يف مقطع الفيديو األول قصة اإلسالم. كما يربز يف قصة ذلك اليتيم ا ،اجلاهلية
احتضنته األسرة املسلمة وترىب يف أحضاهنا وعومل كفرد من أفرادها ما أدى به إىل اعتناق اإلسالم يف النهاية. ويعزى 
ذلك إىل احتواء نسبة كبرية من مقاطع الفيديو على مواضيع ذات جوانب إنسانية سعى منتجو خطاباهتا إىل إبرازها بناء  

 على طبيعة ونوع املوضوع.
وبتكرار  (23.96)وبالنسبة نفسها  االهتمامات اإلنسانيةجاء يف املرتبة نفسها مع إطار : المبادئ األخالقيةإطار 
من  املبادئ األخالقيةإطار كون اإلطاران يلتقيان يف العديد من اجلوانب، وقد أمكننا الوقوف على ذلك يف   (23)قدره 

الم وانتماء العديد من أفراد عائالت الرهساء األمريكيني إىل رابطات خالل موضوع وأطروحات تقبل رهساء أمريكا لإلس
باعتبار نظرهتم العادية لإلسالم كأي ديانة أخرى ال يشكل أي مشكلة  ،إسالمية كرابطة اإلخوة واألخوات املسلمات

ويربز هذا اإلطار أيضا  من خالل القيمة األخالقية اليت قدمها منتج اخلطاب حول اإل سالم ورغم ديانته املسيحية إطالقا،  
إىل جانب معتقداهتم داعيا  إىل احرتامها  ،تعريفا  لإلسالم وحاول الوقوف على حقيقة املسلمني والتعريف هبا مإال أنه قدَّ 

ووجوب مشاركة املسلمني واحرتامهم، ويف جانب آخر مت تأطري موضوع اإلسالم ضمن هذا اإلطار إذ يربز يف طريقة 
اإلسالمية من زاوية غربية ومبتحدثني غربيني من خالل التعريف باإلسالم والوقوف على تعاليم رسوله تناول الديانة 

والبحث عن أسباب انتشارها عرب العامل بصدقية وحيادية تامة. ويعزى هذا إىل طبيعة الوسيط االتصايل املتمثل يف موقع 
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بعض لحتوياته والذي أتاح مبدأ احلوارية والتفاعلية بني شكلت هذه املوضوعات  من مواقع الشبكات االجتماعية الرقمية
 أتباع الديانات املختلفة يف تقدمي اآلخر بناء  على ذلك، والسعي إىل التقارب وتناول اآلخر بكل حيادية وموضوعية.

عترب من املواضيع حيث اهتم عدد م تكرار (18) وبــ (18.75)املرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرت بــ  جاء يفإطار الصراع: 
برصد ذلك من خالل اإلرهاب، التنظيمات اإلرهابية وبعض املناظرات بني مسلمني ومسيحيني، وتقدمي جوانب سلبية 
عن اإلسالم كالصفات السلبية للمسلمني ودعوى احرتامهم العقائد األخرى وربط اإلسالم بالعنف واإلرهاب، وتركز 

خاصة حرية التعبري اليت لطاملا تغىن هبا الغرب وهبا انتفى صفة احلرية والتحرر  ةعدائية اإلسالم للحريالصراع يف موضوع 
عن اإلسالم معتربا  إياه ضد احلريات وهو ما جتسد يف هذا اخلطاب "اإلسالم هو العدو حلرية التعبري، حلقوق اإلنسان 

مني للدفاع عن دينهم، ويربز هذا اإلطار ، كما تركز الصراع من خالل شرعنة اهلجمات اليت يقوم هبا بعض املسلوللحرية"
أيضا  بصورة واضحة من خالل مناظرة جرت أطوارها بني مسلمني ومسيحيني حول اإلسالم والسالم. ويعزى استخدام 
هذا اإلطار هبذه النسبة إىل كون مقاطع الفيديو املدروسة مرفوعة على موقع تواصل اجتماعي غريب فكل منتجي هذه 

ابيا  أو فواعل وسائط اتصالية غربيني مريدي ديانة مسيحية فمن الطبيعي بروز هذا النوع من األطر املقاطع سواء خط
 ضمن املواضيع املطرحة خاصة ما تعلق منها بالشق املسيحي اإلسالمي يف إطار املقارنة. 

، يربز هذا اإلطار تكرار (9) ومبقدار، (9.37) بنسبةسجل املرتبة الثالثة ضمن األطر اإلعالمية  :إطار االستراتيجية
السياسية والعسكرية املتعلقة مبوضوع اإلمرباطورية وتوسعها، إىل جانب الثورة الفرنسية األطروحات من خالل مجلة 

واحلرب العاملية الثانية وأثرها على التواجد اليهودي، مث إعالن قيام دولة إسرائيل وانبثاق الصراع العريب اإلسرائيلي، وقد مت 
السياق االسرتاتيجي املؤثر على األمن العاملي من خالل ما متت اإلشارة ل ذلك وضمن إطار االسرتاتيجية إبراز من خال
وقد جاء ذلك يف سياق احلديث عن الدور الذي يلعبه اإلسالم يف هذا اإلطار من خالل اإلبراز السياسي  بداإليه. كما 

وانتزاعها من سياقها  هاإذ ال ميكن فصل ا  من بني الديانات األخرى.السياسات العاملية احلديثة باعتباره األقوى سياسي
واألمين مرتبط بكليهما ضمن اسرتاتيجية عامة تشمل  ،العام فاجلانب الديين مرتبط بالسياسي والساسي مرتبط بالعسكري

 .اجملاالت مجيعها وعلى هذا النسق بدا إطار االسرتاتيجية املقدم ضمن املواضيع املشار إليها
ليحتل بذلك املرتبة الرابعة، مت من تكرار  (8)وبواقع  (%8.33)ته نسب سجل هذا اإلطار ما :اإلطار المحدد بقضية

خالله تأطري مجلة من القضايا والرتكيز على جوانب لحددة منها ضمن هذا اإلطار تربز مسألة البحث عن تاريخ اإلسالم 
قائق املتوصل إليها، كما برز من خالل موضوع التغطية املتحيزة لإلسالم واحلقائق املخفية عنه ولحاولة إبراز مجلة احل

واملسلمني من قبل وسائل اإلعالم الغربية والبحث عن أسباهبا إذ ركز على قضية واحدة أطَّر من خالهلا للموضوع كله. 
يو ركزت على قضايا وقد يعزى ذلك إىل أن أغلب املوضوعات حول اإلسالم واملسلمني املطروحة ضمن مقاطع الفيد

 ومادة أساسية للموضوع حىت ميكن استيعاب واستيفاء كل جوانبها. معينة جعلت منها جوهرا  
ومت توظيفه ضمن  تكرار (7) ومبقدار، (7.30) بنسبةاملرتبة اخلامسة  جاء هذا اإلطار يفاإلطار الديني التاريخي: 

 من خالل تتبع تاريخ ونشأة اإلسالم ويبدو ذلك جليا   ،خييةموضوعات مقاطع الفيديو إلبراز اجلوانب الدينية التار 
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والبحث عن أصوله احلقيقية، بدايات اإلسالم وتأسيسه وتقدمي حملات تارخيية حوله، كما مت توظيفه لبحث تاريخ الصراع 
ل موضوع بني الشرق والغرب، والبحث أيضا  عن أسباب التغطية املتحيزة ضد اإلسالم واملسلمني، كما جتسد من خال

كما حبث يف تاريخ الكعبة املشرفة   ،آخر يف استعراض ميالد النيب لحمد )ص( وزاجه من خدجية إىل نبوءته وتلقيه الوحي
وأصول بناءها مث جينح إىل وفاة الرسول وظهور اخلصومات، إىل أن يصل إىل توسع اإلسالم وانتشاره وسيطرته، مث يعرض 

ر التارخيي هلذه األحداث. ويعزى توظيف هذا اإلطار ضمن هذه املوضوعات إىل بتتبع املسا 2001سبتمرب  11هجمات 
تتبع سريورة األحداث التارخيية خاصة الدينية منها املؤثرة يف الوقت احلايل والبحث عن جذورها وتفسري على ضوئها 

 عالقة األنا باآلخر والشرق بالغرب.
وظفت مقاطع الفيديو هذا ، وقد تكرار (6)وبواقع  (6.25)بنسبة ة احتل هذا اإلطار املرتبة السادسإطار المسؤولية: 

اإلطار بناء  على ما أدىل به منتجو اخلطاب ومن ذلك مسؤولية أمريكا يف األحداث والتوترات والصراعات اليت يشهدها 
لتطرف ، وأيضا مسؤولية مجاعة اإلخوان املسلمني يف التأسيس ل2001سبتمرب  11هجمات العامل ضمن موضوع 

اإلسالمي يف إطار موضوع التنظيمات اإلرهابية، ويرجع ذلك إىل طبيعة بعض املوضوعات املطروحة اليت جرى تأطريها 
وفقا  لذلك ألجل الوقوف على األطراف املسؤولة على مجلة األحداث الدائرة على األصعدة احمللية والدولية على وجه 

 اخلصوص.
وسجل تراجعا  يف مقابل األطر  ،تكرار (2)ما مقداره و  (%2.08) عة واألخرية بنسبةسابتل املرتبة الاح اإلطار العام:

  قضايا معينة رغم تداخل العديد منها والرتكيز على جوانب لحددةكون أغلب املوضوعات قدمت  اإلعالمية األخرى
سائل اإلعالم الغربية ويربز ذلك يف كيفية وطبيعة تقدمي و  ،ومن ذلك تناول مجلة من القضايا ضمن موضوع واحد

يف احلياة  لإلسالم واملسلمني واملسائل املتعلقة هبم، مث عالقة اجلرية بني املسلمني وغريهم، واإلسالم الديانة األكثر تأثريا  
 العامة والسياسية، مث ريطها بسياقات متعددة إعالمية دينية سياسية.

كل من األطروحات الفكرية، القوى الفاعلة، مسارات ومن خالل مناقشة النتائج اخلاصة ب وبناء  على ما تقدم
الربهنة، األطر اإلعالمية يربز حتول يف اخلطاب الغريب جتاه اإلسالم واملسلمني والتقليل من حدة اخلطابات السالبة 
 جتاههم، ويبني عن مالمح انفتاح على اآلخر وهو ما أبرزته جل األطروحات الفكرية ويعزى ذلك إىل طبيعة الوسيط
االتصايل املستخدم يف نقل وتقدمي هذه املضامني اخلاصة باإلسالم واملسلمني، كما تربزه األطر اإلعالمية اليت مت من 

 خالهلا تأطري صورة اإلسالم واملسلمني ضمن موضوعات مقاطع الفيديو لحل الدراسة.
واالنفتاح على اآلخر  فات واحلضاراتربز دور الوسائط االتصالية اجلديدة يف احلوار والتعايش بني الثقايومن هنا 

يبث مقاطع متنوعة متكن املستخدم هلذا املوقع من مشاهدة   Vimeoفيميو ، وحيث أن موقع ومتثله وتشكيل صورة عنه
 كم كبري من املقاطع حول هذا املوضوع مبختلف أبعاده؛ نتيجة توفر الوسائط االتصالية اجلديدة على مزايا جديدة منها

أصبح من الواضح أن مستخدم الوسائل اجلديدة احلاسوب واهلاتف والراديو الرقمي والتلفزيون  إذعة: السر ومن ذلك 
الرقمي واهلاتف احملمول يستطيع تبادل رسائله وخطابه مع الطرف اآلخر بصورة أكثر سرعة من املرحلة اليت سبقت ظهور 
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الم اجلديدة الوصول إىل كثري من مصادر املعلومات بكل حيث ميكن لوسائل اإلعالمرونة: ، 1االنرتنت واألقمار الصناعية
سهولة ويسر، وإتاحة هذه املصادر للمستخدم يزيد من قدرته على احلصول على املعلومات املختلفة واملفاضلة بينها 

 وجيز إىل احلجم الزمين املختلف مما ميكن من مشاهدة العديد من املقاطع يف ظرف زمين إضافة   ،2واختيار املناسب هلا
والتشكيل اإلجيايب لآلخر يف بعض  وهذا ما يربز أن لوسائل اإلعالم اجلديدة دور هام يف احلوار الديين الثقايف احلضاري

 . جوانبه
، "اإلعالم الرقمي وانعكاساته على التعارف بني 3(2017، معزة مصطفى أمحد فضل السيدوهو ما أكدته دراسة )

 يت: اليت أفرزت نتائجها اآلاحلضارات 
يوافقون إىل حد ما على عبارات لحور العالقة بني  %44.5حول عالقة اإلعالم الرقمي حبوار احلضارات يرى أن  -

من ال يعلمون، مث % 11.3من يوافقون متاما  مث يليهم نسبة  %31.4االعالم الرقمي والتعارف بيت احلضارات، يليهم 
من ال يوافقون متاما على عبارات احملور، كما أن الوسط احلسايب بلغ % 2.2 من ال يوافقون مث أخريا  بنسبة %10.6نسبة 
وهو أقل من الواحد الصحيح مما يدل  (0.93)وهو يقع يف املدى الذي يعرب عن أوافق متاما  باحنراف معياري  (4.09)

 على جتانس إجابات أفراد العينة. أما من حيث ترتيب العبارات تنازليا  فكان كاآليت:
 وهو املدى املعرب عن أوافق متاما  وميكن ترتيبها تنازليا  كاآليت:  (5.00-4.21)ثالثة عبارات يف املدى جاءت  -
عالم الرقمي مصدر وسيلة متقدمة يف التواصل احلضاري( يف املرتبة األوىل من حيث املوافقة التامة جاءت العبارة )اإل -

م الرقمي سهل التبادل الثقايف والتبادل املعريف، وقد ساهم ذلك ، فاإلعال(0.90)واحنراف معياري ( 4.32)بوسط حسايب 
يف التواصل والتفاهم بني احلضارات، وتساعد اإلنسان من اكتشاف ما عند الشعب اآلخر من أشياء مشاهبة له، ما كان 

 يف املاضي باستطاعته اكتشافها.
عليته( يف املرتبة الثانية من حيث املوافقة التامة بوسط جاءت العبارة )اإلعالم الرقمي حيقق التعارف بني احلضارات بفا -

 (.0.73واحنراف معياري ) (4.28)حسايب 
جاءت العبارة )أسهم اإلعالم الرقمي يف التعريف باآلخر بصورة مل تكن متاحة يف اإلعالم التقليدي( يف املرتبة الثالثة  -

، وذلك للحرية اليت يتيحها اإلعالم (0.87)راف معياري واحن (4.26)واألخرية من حيث املوافقة التامة بوسط حسايب 
باآلخر، بينما يعمل اإلعالم الرقمي االتصال الرقمي فاإلعالم التقليدي مازال موجه إىل حد كبري ويعمل على صعوبة 

 على العكس.
                                                 

 .70، صمرجع سابقحارث عبود، مزهر العاين،  - 1
  .57، صمرجع سابقعلي خليل شقرة، اإلعالم اجلديد )شبكات التواصل االجتماعي(،  - 2
دراسة وصفية تحليلية على عينة من الخبراء والمختصين -اإلعالم الرقمي وانعكاساته على التعارف بين الحضارات :معزة مصطفى أمحد فضل السيد -3

 .308-305ص ص ، 2017لفلسفة، قسم اإلذاعة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ، رسالة دكتوراه ا2017مايو -2014في اإلعالم من مايو 
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 اآلخرضارة االسالم و رها يف التعريف حبعبارة أخرى ضمن احملاور اليت تناولت اإلعالم الرقمي ووسائل التواصل ودو  -
)اإلعالم الرقمي عرف حبضارة اإلسالم أكثر من اإلعالم مي التعارف فيما بني احلضارات( و)من أهداف اإلعالم الرق
، فالسيطرة على اإلعالم التقليدي تضعف التعرف على (0.88)واحنراف معياري  (4.07)التقليدي( بوسط حسايب 

 بعد ثورة اإلعالم الرقمي جعل من السهولة مبا كان التعرف على حضارة اآلخر اآلخر، ولكن االنفتاح الذي شهد العامل
 .وثقافته

ضمن اليت قدمها منتجوها املتشاكلة واملتباينة جتلت مالمح مجلة من اخلطابات  :مقطع الفيديو خطابتحليل   5. 2. 1
 مقاطع الفيديو نوردها وفقا  لآليت:

هة نظره فيما يعرف بالتلون املتسق وهو ما أمكن الوقوف عليه يف مقطعي كسب املتلقي لتبين وج  الخطاب النفعي:
يربز منتج اخلطاب يف تناقض يف كال املقطعني إذ قدم اإلسالم واملسلمني يف إحدامها بطريقة إجيابية، يف حني  حيثفيديو 

خالل ذلك  إىل كسب  وقد هدف من ،بيل وارنر اخلطابذلك هو منتج احتمل اآلخر رهى سلبية حول الصورة نفسها 
 املتلقني من أتباع الديانتني املسلمني واملسيحيني. 

إذ أمكن الوقوف عليه من خالل التحريف املقصود لأللفاظ والعبارات على حنو خيرج عن الداللة التزوير الداللي: 
خطاب مقطع الفيديو  ما أشار إليه صانعحث القرآن على اجلهاد والعنف حسب ومن ذلك  ،املألوفة هلا بغية التضليل

فَاقْـتـ ل وا اْلم ْشرِِكنَي َحْيث  َوَجدمتُّ وه ْم َوخ ذ وه ْم َواْحص ر وه ْم َواقْـع د وا هَل ْم  (من سورة التوبة  (5)اآلية حول آيات اجلهاد  (18)
قاتِل وا (من سورة التوبة  )29(، واآلية )ِإنَّ اللََّه َغف وٌر رَِّحيمٌ ك لَّ َمْرَصٍد فَِإن تَاب وا َوأَقَام وا الصَّاَلَة َوآتـَو ا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله ْم 

 َحىتََّٰ  اْلِكَتابَ  أ وت واِمَن الَِّذيَن  احلَْقِّ  ِدينَ  يَِدين ونَ َواَل  َوَرس ول ه   اللَّه   َحرَّمَ َما  حي َرِّم ونَ َواَل  اآْلِخرِ  بِاْليَـْومِ َواَل  بِاللَّهِ  يـ ْؤِمن ونَ الَِّذيَن اَل 
باستعراض اآليات اليت حتث على اجلهاد يف الدين اإلسالمي واليت حورت إىل مفهوم ، )َوه ْم َصاِغر ونَ  َيدٍ َعْن  اجلِْْزيَةَ  يـ ْعط وا

 القتل والتحريض على العنف وهو تزوير للمعاين والدالالت اليت حتتملها هذه اآليات يف األصل. 
ف اليت تستخدم للداللة على مقاومة املغتصبني واملستعمرين لألرض ومن ذلك أيضا  كلمة العنف، اإلرهاب، التطر 

 فيما يعد استغالل غري أخالقي هلذه املفاهيم. )االرهاب يف مقابل اجلهاد(.
مبا أن اخلطاب اإلعالمي صناعة متعددة املصادر وهو ما يظهر يف طبيعة الرسائل املتدفقة عربه، فقد أبانت الهيمنة: 

اليت قدمها منتجوها يف مواضع متنوعة السيطرة على منافذ اخلطاب من خالل تكرار العديد من  العديد من اخلطابات
ما يبني عن تعارض يف زوايا وروئ منتج كل خطاب يف لحاولة إلضفاء  ،األفكار واألطروحات عرب موضوعات عديدة

ملواضيع اليت شكلت مناضرة بني بغض النظر على مدى مصداقية الفكرة املطروحة خاصة يف ا ،الشرعية على ما قدمه
ومن ذلك موضوع اإلسالم والسالم واإلشكال املطروح حوله هل اإلسالم دين سالم؟ إذ سعى كل طرف  ،قطبني خمتلفني

 حصائيات وأرقام ومجلة من املعطيات والبيانات إلثبات حجته ودحر حجج اآلخر.إإىل احملاججة من خالل تقدمي 
 عن بنية النصوص فعناوين كاإلمرباطورية اإلسالمية بني التوسع والسيادة، املسلمون املعتدلون متثل العناوين تعبري داليل -

  وقضايا اجلهاد واإلسالم املفربك، التغطية اإلعالمية املتحيزة ضد اإلسالم واملسلمني، اإلسالم القصة اليت مل تروى
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ا أثر داليل يستنهض املخزون الفكري والثقايف والتارخيي اإلسالم ودوره يف السياسات العاملية احلديثة، حتمل بني طياهت
مبا تتضمنه من محولة لغوية  ،للمتلقي يف تناغم بني اجلزئيات املتناقضة كوهنا أسهل للتذكر من أجزاء اخلطاب األخرى

تباه املتلقني وداللية وهو ما جنح إليه العديد من منتجي اخلطاب وضمن عدة موضوعات لرتسيخها واالستئثار باهتمام وان
 للم نَتج اخلطايب.
 وتربز من خالل اآليت:آلية التالعب: 

يديولوجيات إمن بني االسرتاتيجيات اليت اعتمدها بعض منتجي اخلطاب التالعب بآراء ومعتقدات و التالعب باإلدراك: 
يل إىل بىن داللية متلقي اخلطاب منها اخللط بني اإلسالم السياسي واإلسالم املتطرف واإلسالم كمصطلح مفرد حي

فاألصل واحد وعنه تتفرع البقية، فاإلسالم كدين ومعتقد ال يرتبط بإيديولوجية معينة وإن كان تأكيد منتجو اخلطاب 
ربزه مجلة األطروحات املقدمة من قبل إحدى الفاعالت تو  ،أو السياسي كما يبدو يف ظاهرهعلى لحاربة اإلسالم املتطرف 
إذ تربز خطاباهتا املقدمة بشأن التفريق بني اإلسالم واإلسالم  ،األمريكي برجييت غابرييل يف الساحة والنسق السياسي

فدالالهتا الضمنية رفض كل ما يتعلق  ؛املتطرف ورفضه إمنا يفصح عن الكيفية اليت قدمت هبا أطروحاهتا حول ذلك
ا اليت حتمل دالالت الرفض اجململ إذ باإلسالم؛ نستدل على ذلك بوقوف العديد من املفكرين والباحثني على كتاباهت

ترتك يف كتاباهتا االنطباع املعاكس، وبناء  على ما أوردته يف خطاباهتا املستوحاة من قص  عاشتها عن قرب ذاقت 
 خالهلا نري الظلم والتطرف اإلسالمي على حد تعبريها. 

فهم املتلقي خلطابات معينة والطريقة اليت وهذا النوع من التالعب حيدث على مستوى  التالعب باإلدراك االجتماعي:
فقد حاول  ؛يت شكلت موضوع بعض مقاطع الفيديوال 2001سبتمرب  11ومن ذلك هجمات  ،يتلقى هبا اخلطاب

منتجو خطاباهتا تضليل املتلقي بأن هذه اهلجمات يقف وراءها اإلرهاب اإلسالمي من خالل الرتكيز على الفاعل املرجح 
إذ اتضح وبعد سنوات وبتقارير مفصلة عن كنه  ؛وهو ما يتفق مع السياسات املعارضة للمسلمني ،دةللهجوم تنظيم القاع

اخلطاب حول  مرره منتجوالذي  فاالدعاء التهديد اإلسالمي،هذه اهلجمات واملخططني واملنفذين هلا إلضفاء صبغة 
ارجية للواليات املتحدة األمريكية يف العامل ما هو إال تربير لتطبيق السياسة اخل التطرف رهاب ومكافحةاحلرب على اإل

جديد حسبها وحسب املخطط الصهيوين  أوسط والسعي إىل رسم خريطة شرق ،اإلسالمي على وجه اخلصوص والعامل
وقد وظف منتجو اخلطاب مجلة من الرباهني لتمرير خطاباهتم من خالل التعبريات الظاهرة والضمنية حلجب الصورة 

اخلطاب إىل التأثري والتالعب مبعارف واجتاهات وادراكات املتلقني من خالل  وفقد سعى منتجلقي؛ احلقيقية عن املت
ذلك أن التالعب باإلدراك االجتماعي يعد  ؛تقدمي مجلة دالئل تعرب عن ذلك ومنها اإلسالم والنفاق والرعب اإلسالمي

 عى إليه منتجو هذه اخلطابات.ممارسة خطابية تتضمن أبعاد ادراكية ومعرفية واجتماعية وذلك ما س
بارزا  له بالغ األثر  وبعض القضايا املرتبطة هبا موقفا  وحدثا   2001سبتمرب  11إذ شكلت هجمات استراتيجية التعميم: 

فقد حاول  ؛سبت إىل جمموعة من املسلمني بغض النظر عن توجهاهتا وأهدافهاعلى اإلسالم واملسلمني فهذه اهلجمات ن  
تباعه واصفني أتعميم حدث مرتبط مبجموعة فاعلني يف هذه اهلجمات وتعميمها على دين بأكمله و منتجو اخلطاب 
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إياهم باملسلمني اإلرهابيني مستثنني بذلك كل األبرياء يف أكثر من موضع، فملمح اخلطاب ومكنونه حييل إىل اخللفية 
سلمني وغريهم والصورة اليت ارتسمت يف خميلة الكثري من التارخيية واملعرفية ملنتجيه؛ يربزه التاريخ احلافل بالصراع بني امل

كما جرى توصيفه منذ القرون الغابرة من قبل املصادر األوىل اليت أسست هلذه   ،الغربيني عن دموية اإلسالم وأتباعه
وتشكيلها وفق الصورة بدء  من االستشراق إىل االستعمار وحاليا  اللوبيات اإلعالمية اليت ما تفتأ أن تعيد رسم الصور 

 سياساهتا واملرحلة احلاضرة.
ويف االجتاه املعاكس وعلى ضوء اسرتاتيجية التعميم يربز الضد والنقيض فحقيقة املسلمني ومعتقداهتم ومشاركتهم 

فالتاريخ املشرتك والتسامح بني الديانتني يقفان موقف االنصاف  ،مع املسيحيني جتلت يف بعض خطابات منتجيها
 ويتسامى بكل ما تكتنفه من قيم مشرتكة يندمج فيها املسلم مع املسيحي واليهودي ،حد التماهيلبعضيهما إىل 

     كل جتليات الغريية والتسامي عنها مبا يكفل التواصل والتفاعل بني أشياع كل الديانات  ذوالعكس يف دعوة صرحية لنب
يف ذلك" فكرة لفكر مستنري يستقي من منبعه  " كن صديقا  للمسلمني وأظهر عطفك عليهم وأحبهم كما يرغب املسيح

 األصل ويتجاىف عن كل دعوة للصراع والفرقة والتمييز. 
وعات والقضايا تشكل ثنائية األنا واآلخر، الـ "حنن" والـ "هم" لحورا  للعديد من املوضاستراتيجية المرجع اإليديولوجي: 

وضمن لحتويات مقاطع الفيديو تربز هذه  ،سلمني والغرببني العامل اإلسالمي، اإلسالم، امل اليت جتري أطوارها
ملعتقدات وإيديولوجيات منتج  االسرتاتيجية من خالل عرض حقائق ومعلومات منحازة لصاحل "اآلخر" أو الـ "حنن" وفقا  

الدراسة اخلطاب ذاته بإبراز إجيابية األنا وسلبية اآلخر أو العكس، وقد قدم منتجو اخلطاب ضمن مقاطع الفيديو لحل 
 هذه االسرتاتيجية على مستويات بىن اخلطاب كالتايل:

املتخلفون، مهددو القيم الغربية، ضد الدميقراطية هي مجلة التفاعالت اخلطابية اليت قدمها استراتيجية التفاعل الشامل: 
ضمن هذه االسرتاتيجية  منتجو اخلطاب يف إطار تقدمي اآلخر تقدميا  سلبيا ، فثنائية السلب واالجياب كانت حاضرة بقوة

 فاألنا )الغرب( التقدم، احلداثة، اآلخر املسلمون والعامل االسالمي بؤرة للتخلف والتطرف واإلرهاب.
ويربز نسق أخر من هذه االسرتاتيجية السلب يف مقابل اإلجياب "لآلخر" الـ "هم" ضمن نسقية العام واخلاص 

ولة داللية، الصفات السلبية لإلسالم يف مقابل الصفات اإلجيابية وما تتفرع عنه من مح ،"األصل يف مقابل الفرع"
للمسلمني، فعدائية اإلسالم للحرية، الفوضى، العنف، التطرف، املعاداة للحضارة "حنن ال خنرب، وال نؤذي إخواننا 

"حنن" الرتباطها بالـ  املواطنني ولسنا سريعي الغضب وعندما نغضب نعرب عن غضبنا بطريقة حضارية" بصيغة النفي عنَّا الـ
للمسلمني، فاملسلمون جادون يف عالقاهتم مع رهبم واحمليطني به، جمتهدون فاالجتهاد  جيابية"هم"، يف مقابل الصفات اإل

يف العمل إبراز صفاهتم خلدمة جمتمعاهتم، وهنا تتمظهر بىن اخلطاب باستحضار دالالته العميقة "فبأضدادها تتضح 
 املعاين".

اليت  األفعال املباشرة وغري املباشرة فقد أشار إليه بعض منتجي اخلطاب من خالل اإلشارة إىل مجلة منمي: الفعل الكال
 ق دم هبا الغرب واملسلمون، ومن األفعال الكالمية:



 الخامس الفصل عرض ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية

 

368 

 

جتسدت يف عدة مقوالت ملنتجي اخلطاب "هيالري كلينتون بالتأكيد ليست مسلمة اليت  األقوال الدالة على اإلثبات:
"كلنا كنا نأمل ونصلي من أجل ها وأبوها كانا عضوين يف رابطة اإلخوة املسلمني ورابطة األخوات املسلمات"، لكن أم

إنشاء إسرائيل، لقد كان طموحنا وهذا كان سياسيا  بالطبع لكنه كان روحيا  أيضا ، إضافة  أيضا  إىل أن الشعور بإعادة 
للفرد اإلسرائيلي والذي يعترب انتقاما ، كنا قادرين على الوقوف ضد قدرنا  إنشاء دولة إسرائيل كان مبثابة الوالدة من جديد

"إن املسلمني ليسوا كلهم انتحاريني فمنهم املساملني، وليس كل واحلصول على مستقبلنا جمددا ". ومن ذلك أيضا  
علمون ما يرفع روحي لألعلى "نعم ولكن أقول أال ت، ويف موضع آخر املسلمني أعداء إمنا اإلسالم هو الدين االنتحاري"

وأنا يف احلضيض؟ إهنا الطاقة اليت أعكسها كلما تذكرت تلك األماكن اليت أذهب إليها )...( والقول أن هناك أشخاص 
 عظماء يف بلدي الذين تتشاركون معي حيب وشغفي للواليات املتحدة وأمنها وإسرائيل ومحايتها".

  وأننا كنا هنتم بشؤننا 2001 -11-9قوية للتصديق بأن التاريخ بدأ حقا  يف  "أعتقد أننا حنن األمريكيون لدينا نزعة
وحناول احلفاظ على العامل مبأمن من أجل الدميقراطية واحلرية، وفجأة متت مهامجتنا من قبل جمانني من وراء البحار، لقد  

" فهذه عينة من األفعال الكالمية الدالة كان هجوما  شنيعا  فضيعا  وإجراميا ، لكن التاريخ مل يبدأ من تلك اللحظة...
 على التأكيد اليت أوردها منتجو اخلطابات. 

"أعتقد بأن احلزب اجلمهوري بادر بشيء حيسه أغلب األمريكيون والغرب وهو أنه يف قلب الدين ومنه  التصريح:
فال يف أي وقت ويف أي اإلسالمي هنالك نزعة عنيفة ميكنها اآلن ضرب أي نوع من األهداف، رجال، نساء أو أط

 مكان". 
"إنه ملن املدهش أن ماليني الناس يزوون مكة للحج خاصة أن كل املسلمني من  متثل يف وصف احلج وطقوسه  الوصف:

كل بقاع األرض مطالبون بنزع لباسهم القومي وارتداء رداء أبيض بسيط ينفي كل مظاهر الطبقية، العرق، واألشياء اليت 
ق بني بعضنا البعض فيكون هناك إحساس عظيم باألخوة بني املسلمني احلجاج، لدى املسلمني أيضا  عادة ما جتعلنا نفر 

 إميان بالغفران وليس هنالك فكرة اخلطيئة الفطرة اليت لدينا حنن يف املسيحية".
عليهم  "كن صديقا  للمسلمني وأظهر عطفكومنها شأن املتكلم يف اخلطاب اإلعالمي  األقوال الدالة على األمر:

ا رسول اهلل  يشهدوا أن ال إله إاّل اهلل، حىتأ مرت أن أقاتل الناس "، "يرغب املسيح يف ذلكوأحبهم كما  وأّن لحمد 
  .ويقيموا الصالة، وي ؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إاّل حبق..."

"هل سيشن املسلمون الوسطيون هجوما  ضدنا نتج اخلطاب ما أورده م ومن هذا النوع األقوال الدالة على االستفهام:
"، "ما هو سر جناح لحمد؟ من كان أول رجل وقف يف بداية لك بالفعل، اجلهاد يعين احلرب على غري املسلمنيذإهنم ك

 .هذا الطريق؟ كيف أصبح لحمد من مكة قائدا للقبائل العربية ورسوال لدين عاملي جديد؟"
"الحظنا اليهود عاشوا مع العرب وكان منط حياهتم متماثال ، فكتبوا شعرا  متشاهبا  وامتلكوا خبار: االفعال الدالة على اإل

"ميكنك ختيل أشخاص يف بغداد جالسني مع بعض أحدهم مسلم واآلخر فلسفة متماثلة وكانت لديهم نفس القيم". 
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ل كل منهم متمسك حبقيقته يف هناية اليوم مسيحي، أما الثالث فهو يهودي يتناقشون يف حقائق األمور، بطبيعة احلا
 على الرغم من كوهنم يتشاركون الكثري أثناء النهار".

"ال يهم إن كان الشخ  مسلم أم ال ما يهم هو ما حيدث ألمريكا ليس فقط ما  وتبدو يف األفعال الدالة على النفي:
من حب جارك كحب نفسك، كره املسلمني لن "البد من التوقف عن كره املسلمني، البد حيدث للمسلمني يف أمريكا".

يغري أي شيء ال يبين ما حنن نبين، تدمري املساجد لن يوقف اإلسالم عن النمو، عيسى يف اإلجنيل مل يقل أوقفوا 
الديانات األخرى لتزداد املسيحية، عيسى قال انشروا املسيحية لكن ال هتامجوا الديانات األخرى، أوقف أي كره يف 

مل يورِّثين أيب أيّة ديانة، ولطاملا كان يقول "سلمون ال ميكن أن يكونوا مواطنني خملصني للواليات املتحدة"، امل"، قلبك"
"، وعليه فمجمل األفعال الكالمية على اختالفها مت يل: "تأّمل كلَّ شيء مث قرِّر بنفسك"؛ لقد منحين حرية االختيار

 خطاب.استخدامها وفقا  للتشكيالت اخلطابية لكل منتج 
وعليه وكما تقدم تربز العديد من اسرتاتيجيات التالعب اخلطايب يف صور عديدة من خالل التالعب مبحتوى 
اخلطاب ومضمونه، واعتماد االسرتاتيجيات اآلنفة واعتماد أفعال كالمية واختيار عبارات ذات تأثري قوي هلا خلفية لدى 

 منتج اخلطاب.
املصطلحات ذات املعىن املؤثر يف النسق اخلطايب نلمسه يف العديد من املواضع اختيار الكلمات و المعجم والداللة: 

 قدمة واملرجعيات املوظفة يف ذلك.متخض عنه خطاب ذو نسق داليل ضمن مجوع اخلطابات امل
 المعنى الداللي المعجم

 
 اإلرهاب والتطرف اإلسالمي

رهاب السياسي يشمل كل أنواع التطرف واإلاإلرهاب هو العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول و 
ارتبط باإلسالم كدين حيرض أتباعه على العنف واإلرهاب والذي ألصق باإلسالم هبتانا  الديين، الفكري، 

 وزورا  فاإلرهاب والتطرف ال دين له.
 
 التسامح

بطت أتباع الديانات ويتجسد يف تلك العالقة اليت ر  ،وسم هبا اإلسالم وأتباعه عرب العصورمساحة اإلسالم 
دعوة صرحية التسامح بني املسلمني واليهود واملسيح والتعاون العلمي والعيش املشرتك، ويف ذلك الثالثة إذ برز 

 للحوار والتسامح بني أتباع الديانتني باألخ  الديانتني املتجاورتني املسيحية واإلسالم.
 

 القاعدة، داعش
عن أغلب األعمال اإلرهابية والتفجريية واليت استهدفت املصاحل الغربية مت تصنيفها كمنظمات إرهابية مسؤولة 

عرب العامل اختذت من اجلهاد هدفا  رئيسا  لطرد املستعمر من البالد اإلسالمية، ومن جانب آخر تربز  
 .كمنظمات مشوهة حلقيقة اإلسالم واملسلمني نتاج األعمال اإلجرامية اليت ال متت للديانة اإلسالمية بصلة

 
 

 2001سبتمرب 11هجمات 

ميثالن رمز ذان تلك اهلجمات اليت حدثت على األراضي االمريكية ومت فيها تدمري برجيي التجارة العامليني، الل
قوة أمريكا، من قبل هجمات مت تنفيذها بواسطة طائرات ووجهت فيها التهمة إىل تنظيم القاعدة، ووضعت 

 اعتربها سياسيون وعسكريون ولحللون مدبرة إلعالن أمريكا احلرب واليت األمن القومي األمريكي على احملك
للقضاء على مقدراته، وتدور يف فلك مصطلح  مل العريب واإلسالمي مسرحا  لهعلى اإلرهاب والذي كان العا

اهلجمات كل املصطلحات املتعلقة بالعنف والتطرف واإلرهاب املقرتنة بالعرب واملسلمني. فهل هي احلرب 
 رهاب عسكريا  أم بتجفيف منابعه الفكرية؟.على اإل
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 التضامن اإلسالمي

 

برز على مدى األزمان بغض النظر عن بني املسلمني التضامن اإلسالمي  إحدى خصائ  هذا الدين،
واإلسالم ال يعتمد على العضوية فقط بل على القيم املشرتكة  اخللفيات واإليديولوجيات واهلويات واألعراق، 

 تربز جوهر اإلسالم وتطبيقاته على أرض الواقع. مشرتكة كإيديولوجية
 

 عامل بال إسالم
 

وهل عد اإلسالم بالفعل  ،ماذا يعين وجود عامل بال إسالم وما الذي يغري يف طبيعة العالقة بني الشرق والغرب
يد من ألن العد ؛سبب لبعض األزمات الدولية، فاإلسالم ال خيلق فارق يف العالقة بني الشرق والغرب

وأن هذه التوترات قد تنشأ  ،التوترات احلالية القائمة بني الشرق والغرب هلا أصول جيوسياسية وليست دينية
 يف عامل بال إسالم. وإمنا اإلسالم كشماعة يعلق عليه الغرب مشاكله وإخفاقاته.

 
 التغطية اإلعالمية املتحيزة

قدمي اإلسالم واملسلمني بصورة سبيلة منحازة وتأطري تغطية وسائل االعالم الغربية اليت جتنح للتضليل وت
مضامينها وفق أطر تربز تطرف ومهجية وعنف املسلمني كوهنم املتسببني يف أعمال العنف وبعض اهلجمات 

 اليت شهدها العامل ويشهدها بني الفينة واألخرى.
 

 احلرب ضد االرهاب
والشرق  ،استها يف العامل والعامل العريب واإلسالميمصطلح تستخدمه الواليات املتحدة األمريكية لتربير سي

وهتدف إىل هتديد  ،األوسط باسم مكافحة التطرف واإلرهاب اليت تقوم به منظمات إرهابية على حد تعبريها
 األمن القومي األمريكي ومصاحلها على مستوى العامل.

 
 اإلسالم والسالم

فاإلسالم هو الدين الذي يعلم السالم  ؛بالسالم ضمن شقني متمايزين مت توظيفه حيث ارتبط اإلسالم
 .وأتباعه مساملون، وارتبط بنفي صيغة السلمية عنه فهو دين خضوع وعنف

 إىل الواحد الفاعل جتاوز مبعىن الفاعلني من العديد جتلياته وضمن اخلطاب أفرز :الواحد الفاعل مقابل في الفاعلون
 الديين الفاعل مع جنب إىل جنبا   حاضرا   كان السياسي فالفاعل طابية،اخل املمارسات منتجات خالل من عدة فواعل
 املختلفة والنظم خطاب منتج كل وتوجهات خلفيات حسب اإلعالمي الفاعل جنب إىل تواجد التارخيي والفاعل
 اختالفها على كاملؤسسات البشر غري من أخرى فواعل تربز ذلك جانب إىل منهم، كل يضمرها اليت للمعرفة
 تلون إىل حييل ما بعينه مؤلف إىل تستند مل اخلطابات أن ذلك األحزاب، ،...(البحثية الدينية، الثقافية، إلعالمية،ا)

  .املوظفة اخلطابية األنساق جممل يربز املستويات كل على معريف خطايب
 من وتتكون ،جمتمعة   الفيديو مقاطع لحتوى ضمن اخلطابية التشكيالت من مجلة برزت :الخطابية التشكيالت
 اخلطابية التشكيالت اإلعالمية، اخلطابية التشكيالت السياسية، اخلطابية التشكيالت الدينية، اخلطابية التشكيالت
 لحتويات من الكثري طبعت حيث بروزا   األكثر الدينية اخلطابية التشكيالت وتعد التارخيية، اخلطابية التشكيالت الثقافية،

 قضايا) الديين باملكون اخلطابية األنساق مجلة وربط ،لحطة كل يف الديين املقول بربوز وحةاملطر  والقضايا املوضوعات
 ناحية من واملسيحيني املسيحية الديانة وبروز ناحية، من حنومها واحملايدة والسلبية اإلجيابية والتوجهات واملسلمني اإلسالم
 .اخلطاب منتجو أفرزها اليت اخلطابية املمارسات لجمم على بظالله ألقى النصي والتشاكل التماثل فمركب( أخرى

ومتاثلت بطرق مباشرة وغري مباشرة فالتقاء أطياف الديانات خاصة اإلسالم واملسيحية يف حوارات مباشرة الحوارية: 
مباشرة  لفهم كنه اآلخر والوقوف على صدقية طرحه باحملاججة وبالتمايز العقالين يف تغليب االنتماء الديين، وبطريقة غري

حيث تقف بعض النصوص موقف الدفاع عن دين مساوي شوه وأتباعه عنوة، حقائق صادرة تفصح عنها ما ورائية اللغة 
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وبالبحث فيما وراء النسق تبدو صفة احلوارية جلية  ،من غربيني فمنتج اخلطاب من بيئة غربية ومتلقيه من بيئات خمتلفة
ب نيت العديد من ا واآلخر، الصراع والقوة واهليمنة والضعف جلسر اهلوة حيث وتربز توجهات تلغي تراتيب مألوفة عن األن

وتبيان العالقات التارخيية  ،النصوص على نسق احلوارية اليت تربز من خالل تعدد األصوات الداعية ملد جسور التواصل
يش املشرتك يف صورة جمانبة لنبذ احلوار املشرتكة بني اليهود واملسلمني واملسيحيني، التعاون العلمي وعالقات اجلرية والتعا

ومن اخنراط العرب واملسلمني يف السريورة الغربية ودورهم الفاعل يف  ،احلضاري من خالل التفريق بني التسامح والالتسامح
صل لتسامح والتوااجملتمعات الغربية، كما أن االستناد إىل اخلصائ  العقائدية والثقافية والدينية من خالل حبث سبل ا

 بني املسلمني وغريهم.ثقايف تبدو جتلياته  واضحة وهو ما يربز أطر دعوة حوار ديين حضاري  واحلوار احلضاري
مت االستناد إىل ذلك من خالل العناصر املرصودة واملضافة إىل مكونات  التمثيل التاريخي الثقافي الرمزي الحواري:
من خالل التعمق يف تكثيف  ؛اليت مت توظيفها وتعالقها مع التاريخ والواقعاملواقف التارخيية، الثقافية، السياسية والدينية 

الدالالت الرمزية يف احلوارية ومتظهراهتا وتشكالهتا، وتربز هذه األخرية من خالل التناغم الداليل الذي يربزه الن  بني 
رية يف عمق جتلياهتا فاحلوار املسيحي املسيحيني واملسلمني من عالقة جرية وتقبل لآلخر، كما أبدى منتجو اخلطاب احلوا

اإلسالمي أكثر من حاضر وعلى امتداد الزمن التارخيي، تربزه إشكالية احلوار احلضاري الثقايف الديين اإلسالمي من خالل 
حيث شكل السرد التارخيي بوقائعه وحقائقه منظومة من القيم يف أبعادها اإلنسانية  ،استحضار الوقائع التارخيية

 قية واالنسجام مع اآلخر بغية ترسيخ الصدق التارخيي. واألخال
 : Nvivoمناقشة نتائج برنامج تحليل البيانات الكيفيةعرض و   .3. 1

، وبناء  على األسئلة اليت حتاول الدراسة اإلجابة عنها؛ والبيانات اليت Nvivoومت حتليل البيانات باستخدام برنامج 
سيتم عرض خمرجات نتائج وتفسريها ومناقشتها على املستوى الكمي والكيفي، و مت مجعها وحتليلها سيتم عرض أهم ال

البد  حتليل البيانات الكيفيةوقبل البدء يف عرض ومناقشة نتائج واملتعلقة بالنتائج الكيفية ملقاطع الفيديو،  Nvivoبرنامج 
 وخطوات استخدامه.  ا الربنامج وأهم مميزاتهمن الوقوف على هذ

الرائدة حالي ا CAQDAS هو واحد من منتجات شركة  :Nvivoنامج بر . 1.  3.  1
استحدث من قبل املطور  ،1

هو برنامج حاسويب يستخدم للبحث يف الطرق Nvivo و2 ،(QSR International)الدويل لربامج البحوث الكيفية 
 منوهو يساعد يف تنظيم جمموعة ، 3النوعية واملختلطة، يتم استخدامه لتحليل البيانات النصية والصوت والفيديو والصورة

                                                 
1

- Ryans. Hoover and Amyl. Koerber: "Using Nvivo to Answer the Challenges of Qualitative Research in Professional 

Communication: Benefits and Best Practices Tutorial  ," IEEE Transactions on Professional Communication, Vol. 54, 

No 1, March 2011  , p 70. 
)دراسة حول القيادة احلكيمة لبعض  Nvivoخليل شرقي، السعيد بريكة: "املقاربات الكمية يف التحليل الكيفي لبيانات دليل املقابلة باستخدام برنامج  - 2

 ،05، العدد03اجمللد  البواقي، أم جامعة التسيري، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية،  والمالية مجلة البحوث االقتصاديةمسؤويل مؤسسة كوندور("، 
 .101، ص: 2016

3
- Statistical & Qualitative Data Analysis Software: About Nvivo ,https://libguides.library.kent.edu   , (22-04-2019)   ,

( 45 :23 ). 
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يتوفر لنظامي التشغيل ، 1املوضوعات واملواضيع الفرعية )التصنيف(؛ إذ ميكن للباحث تصنيفها وفق موضوع حبثه
Windows وMacintosh يعمل برنامج ،Nvivo  على حتليل وتنظيم بيانات نصية أو صوتية أو فيديو أو صور حبيث

 Twitterو Facebook، القدرة على التقاط بيانات الوسائط االجتماعية من Nvivoيف  ميكن بسهولة إجراء املقابالت
للبحث  Evernote. استرياد املالحظات والتقاطها من NCaptureباستخدام املكون اإلضايف ملتصفح  LinkedInو

 2ج إدارة ببليوغرافية.أو أي برام Zoteroأو  Mendeleyأو  EndNoteامليداين. كما يقوم باسترياد االستشهادات من 
مجع وتنظيم وحتليل احملتوى  Nvivo for Macمن  Nvivo for MacCetteإصدار أنه يتيح  Nvivoومن مميزات برنامج 

من املقابالت وجمموعات الرتكيز وصفحات الويب ومناقشات الوسائط االجتماعية واالستطالعات واملالحظات 
(، إىل جانب العمل مع odtأو . txtأو . rtfأو . docxأو . docواملذكرات ).والوثائق، كما ميكن العمل مع املستندات 

للفيديو  Oraudioوللربنامج أيض ا القدرة على استخدام بيانات  3ميكنك استريادها وترميز احملتوى النصي. PDFملفات 
غنية والعمل هبا يف لغة قائمة باإلضافة إىل ذلك ميكن للمستخدم أيض ا استرياد ملفات نصية  4ت.مباشرة كمصدر للبيانا

الباحث من استخراج عدة مؤشرات كمية تساعده على  Nvivoوميكن برنامج  5ة.على األحرف مثل الصينية أو العربي
وتتمثل هذه املقاربات يف:  6التعمق أكثر يف حتليل لحتوى املقابالت تعرف باملقاربات الكمية للتحليل النصي أو الكيفي.

 ة، املقاربة اللغوية، املقاربة املوضوعية، واخلرائط املعرفية.املقاربة املعجمي
لتحليل البيانات الكيفية ملقاطع الفيديو لحل الدراسة واليت سندرس على  :Nvivoخطوات استخدام برنامج  .2.  3. 1

 أثرها صورة اإلسالم واملسلمني يف هذه املقاطع قمنا باخلطوات التالية:
 ل هذه اخلطوة يف إدخال خمتلف البيانات اليت يعتمدها الربنامج كمصادر للتحليل.تتمثاستيراد البيانات:  -
وتتمثل هذه اخلطوة يف وضع العقد والرتميز حسب األبعاد احملددة من خالل ما مت استخالصه  ترميز البيانات: -

 وحتديده من الدراسات السابقة واألطر النظرية واستمارة حتليل اخلطاب.

                                                 
1

- Hervé Stecq: Atelier de formation au logiciel NVivo L’analyse thématique du discours avec le logiciel  Nvivo, 

2014, p 04. https://www.academia.edu/7798582/Lanalyse_th%C3%A9matique_du_discours_avec_le_logiciel_NVivo , 

(21/02/2019), ( .(22  :07  
2

- Statistical & Qualitative Data Analysis Software: About NVivo  , op. cite . 
3
 -NVivo for Mac: guide de démarrage rapide, QRS International, p 5 ,

http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo11forMac/11.4.0/fr-FR/NVivo-for-Mac-Getting-Started-Guide-

French.pdf, (23-04-2019)  , ( 30 :14 ). 
4
 -Noriah Mohd. Ishak and Abu Yazid Abu Bakar:   " Qualitative data management and analysis sing NVivo: An 

approach used to examine leadership qualities among student leaders", Education Research Journal, Vol 2 (3), March 

2012   , p59. Available online http://www.resjournals.com/ERJ . (24-04-2019), ( 50 :20 ). 
5

- Wong LP: "Data analysis in qualitative research: a brief guide to using NVivo ,"  Malaysian Family Physician, 3 (1), 

2008, p19. 
التحالفات االستراتيجية ودورها في دعم الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية )دراسة حالة مجموعة من هاجر مسعودة عبد الكرمي:  -6

جامعة لحمد بوضياف، املسيلة،   ،وم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية العل ، رسالة دكتوراه يف علوم التسيري، قسم علوم التسيري،المؤسسات الجزائرية
  .208، ص: 2017 ،2016
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: تتمثل هذه اخلطوة يف استخراج النتائج حسب املقاربات املشار إليها آنفا حيث ات واستخراج النتائجتحليل البيان -
 سيتم الرتكيز على النتائج الكمية لتكرار املفردات والتشابه النصي بني العقد. 

تم الرتكيز عليها مقاربات رئيسية سي3 هناك  :Nvivoالمقاربات الكمية للتحليل الكيفي باستخدام برنامج  .3. 3. 1
 املعرفيةو  الذهنية اخلرائطمقاربة ، املقاربة اللغوية، و أثناء حتليل النصوص )التحليل الكيفي(، وتتمثل يف املقاربة املعجمية

 وقد استخدمنا هذه املقاربات لتحليل نتائج الدراسة وفق اآليت:
ــف عمــا نتحــدث، حيــث تســتند إىل اإلحصــاء وص ه املقاربة إىلذهتدف ه :نتائج المقاربة المعجمية  .1. 3. 3. 1

 كلمـة مـرددة والـيت 100ـ بـني الكلمـات املسـتخدمة، وقـد مت اسـتخراج التكـرار ل والتشـابه )تكــرار أثــر املفــردات)الــرتددي 
موضوع دراستنا  كلمــة دالــة علــى18هــا واخرتنــا من )08أنظــر امللحــق رقــم )أحــرف فمـا فــوق  04يســاوي عــدد أحرفهــا 
 ي:كما يل 22مقاطع الفيديو الـ حسب  األكثر تكرارا   الكلماتواجلدول التايل يوضح 

 تردد املصطلحات األساسية يف الدراسة (71)الجدول رقم 
 التكرارات التردد المصطلحات والمصطلحات المماثلة الرقم
 251 +24+18+19217 سالماإلسالم/اإلسالمي/اإلسالمية/لإل 01
 177 7+8+11+11+ 10114+25+ املسلمني/ املسلمون/ واملسلمني/للمسلمني/مسلم/مسلمني/ املسلمة 02
 75 13 +62 اهلل/ اإلله 03
 74 32+24+18 القرآن/ سورة/ اآلية 04
 51 23+13+8+7 الدين/ الديانة/ ديانة/ الديانات 05
 43 26+9+8 اليهود/ اليهودية/ واليهود/ 06
 41 41 العامل 07
 39 17+13+9 األشخاص / الناس/ اإلنسان 08
 35 35 لحمد 09
 29 15+14 العرب/ العربية 10
 25 18+7 املسيحية/ مسيحية 11
 24 10+14 عيسى/ املسيح 12
 21 12+09 سالم/ السالم 13
 15 7 +8 اإلعالم/ املعلومات 14
 15 15 اجلهاد 15
 8 8 احلرب 16
 8 8 قيمال 17
 7 7 اإلرهاب 18

 938                                         938   المجموع                                                                                             
 Nvivoإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  المصدر:
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حات تكررت بكثرة مما يدل على أمهيتها وعالقتها مبوضوع الدراسة، ومتثلت بعض تظهر نتائج اجلدول أن هناك مصطل
هذه الكلمات يف املتغري التابع املكون لعنوان الدراسة، كما يظهر اجلدول كلمات من نفس العائلة مما يدل على التنوع يف 

 ة.استخدام الكلمات من قبل منتجو اخلطاب الفاعلني يف مقاطع الفيديو لحل الدراس
مصطلح متعلق بالدراسة، مما يربز أمهيتها بالنسبة للدراسة يف جل مقاطع الفيديو اليت ( 100)وقد استخدمنا 

تناولت عنوان الدراسة وموضوعها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، يف حني استخدمت مصطلحات ليست هلا عالقة 
 مباشرة بالدراسة مثل )احلقيقة، اجملتمع، اليوم(.

أخرى جند متاثل املصطلحات املستخدمة وتقارهبا مثل )اإلسالم، مسلم، اإلسالمي(، )الدين، الديانات( ومن ناحية 
 )عيسى، املسيح( مبعىن واحد.

مرة حتت مسميات متعددة  )251(وقد جاء يف املرتبة األوىل من حيث التكرار مصطلح )اإلسالم( والذي تردد 
إذ مت  ؛وهذا مؤشر قوي على أن اإلسالم شكل لحور خطاب مقاطع الفيديو( اإلسالم، اإلسالمي، اإلسالمية، لإلسالم)

تناوله من زوايا متعددة حسب خلفية وزاوية نظر صاحب كل مقطع فيديو فهناك من حاول التعريف باإلسالم وأركانه يف 
حني حبث أكثر من موضع، وهناك من عده دين سالم، وآخر حاول البحث عن حقيقته وأصله وحقيقة أتباعه، يف 

 آخرون عالقة اإلسالم بالديانات األخرى اليهودية واملسيحية، وقد عده آخرون دين تطرف وإرهاب.
مرة حتت  (177)أما كلمة املسلمني فجاءت يف املرتبة الثانية ضمن املتغري التابع ملوضوع الدراسة وقد تكررت 

( وهذا ما يدل على أمهيتها لم، مسلمني، املسلمةاملسلمني، املسلمون، واملسلمني، للمسلمني، مسمصطلحات متعددة )
بناء  على ما أفرزه الفاعلني يف قوة فاعلة  املسلمونع دَّ  ذحيث متثل أتباع اإلسالم إ ،الرتباطها املباشر باملصطلح األول

ري إليها يف أكثر خطاب مقاطع الفيديو نظرا  حلضورهم وفاعليتهم يف اجملتمعات الغربية، أو للصفات اليت متيزهم واليت أش
من موضع من احملتوى لحل الدراسة، أو للصفات السيئة اليت يتحلون هبا بناء  على وجهة نظر بعض الفاعلني يف اخلطاب 
باعتبارهم أشرار وإرهابيون حسب موضوع ولحتوى كل مقطع فيديو. ويف املرتبة الثالثة جاءت كلمة اهلل حتت مصطلحني 

حتت كلمات متشاهبة  (74)مرة، بينما يف املرتبة الرابعة تأيت كلمة )القرآن( بتكرار قدره  (75))اهلل، اإلله( وتكررت  اثنني
)القرآن، سورة، آية( وهذا يدل على االقتباسات الكثرية اليت استشهد هبا الفاعلني يف مقاطع الفيديو وفقا  لكل لحتوى 

 املقدس )اإلجنيل(. واليت كانت يف معظمها آيات قرآنية إىل جانب آيات من الكتاب 
( الديانة، ديانة، الديانات تكرار حتت مسميات متشاهبة )الدين، (51)يف املرتبة اخلامسة حل مصطلح )الدين( بـ 

فقد تناولت مقاطع الفيديو مقارنات  ،حيث متت اإلشارة من خالله إىل الديانات الثالث )اليهودية واإلسالم واملسيحية(
جانب العالقة بينهما ومت الرتكيز على عالقات اجلرية والصراع اليت مجعت أتباع الديانات  بني اإلسالم واملسيحية إىل
 الثالث على مر العصور.
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إذ متت اإلشارة إليها كوهنا  ؛ليحتل بذلك املرتبة السادسةتكرار  (43)يف حني أن مصطلح )اليهودية( شكل ما مقدراه 
يانة املسيحية واإلسالمية. وقد توزعت بقية التكرارات على بقية أوىل الديانات إىل جانب ارتباطها الوثيق بالد

 املصطلحات بنسب متفاوتة ومنها )لحمد، املسيحية، عيسى، السالم، اإلعالم، احلرب، اجلهاد، اإلرهاب، القيم(.
صورة  وعليه فالرتكيز على تردد هذه املصطلحات وغريها بدرجة كبرية يربز مدى أمهيتها بالنسبة لدراستنا وحبث

 لحل الدراسة. 22اإلسالم واملسلمني ضمن مقاطع الفيديو الـ 
 Nvivoالكيفي  وميكـن االسـتدالل أيضـا علـى تكـرار الكلمـات بشـكل سـحابة الكلمـات مـن خمرجـات برنـامج التحليـل

 :وذلك كما يلي

 
 سحابة الكلمات للمصادر (77)الشكل رقم 

 Nvivoعتماد على خمرجات إعداد الباحثة باال المصدر:      

من خالل حجم ها يف الدراسة وأمهمن خالل الشكل أعاله نالحظ توزع الكلمات يف شكل سحابة تربز أكثرها تكرارا  
اإلسالم، املسلمني، لحمد، القرآن، املسيحية، اليهود، العامل ككلمات استخدمت يف الدراسة  اخلط األكثر بروزا  ومنها:

 بشكل كبري.
متكننا هذه املقاربة من إدراك مستويات اخلطاب من خالل معامل التشابه النصي المقاربة اللغوية: نتائج  .2. 3. 3. 1

وهذا من خالل  ،الذي يبني درجة التشابه النصي Pearson)) بني أقوال منتجو اخلطاب أو معامل االرتباط بريسون
بني  رتباطامعامل  230قد أظهر برنامج التحليل الكيفي و مقطع فيديو حول اإلسالم واملسلمني،  22املقارنة بني لحتوى 
أقوال بني ، وقد مت الرتكيز على بعضها، كما تبني أن معامل االرتباط كان قويا  )09أنظر امللحق رقم (مقاطع الفيديو 
ت مقاطع لحتوياوقد مت الرتكيز على بعضها إلثبات التشابه النصي يف  ،يف جمموعة من مقاطع الفيديو منتجو اخلطاب

 :حسب اجلدول التايل الفيديو
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 التشابه النصي معامالت (:72الجدول رقم )
 Pearson    الرتباطا معامل المصدر الثاني المصدر األول
 0,666347 (8مقطع الفيديو )ملف  (16مقطع الفيديو )ملف 
 0,664025 (19مقطع الفيديو )ملف  (5مقطع الفيديو )ملف 
 0,658698 (19مقطع الفيديو )ملف  (21 مقطع الفيديو )ملف
 0,656753 (19مقطع الفيديو )ملف  (3مقطع الفيديو )ملف 
 0,647343 (16مقطع الفيديو )ملف  (3مقطع الفيديو )ملف 
 0,646767 (16مقطع الفيديو )ملف  (19مقطع الفيديو )ملف 
 0,637464 (8مقطع الفيديو )ملف  (3مقطع الفيديو )ملف 

 0,636369 (6مقطع الفيديو )ملف  (8فيديو )ملف مقطع ال
 0,633452 (6مقطع الفيديو )ملف  (16مقطع الفيديو )ملف 
 0,629149 (21مقطع الفيديو )ملف  (5مقطع الفيديو )ملف 
 0,626754 (21مقطع الفيديو )ملف  (3مقطع الفيديو )ملف 
 0,618209 (1مقطع الفيديو )ملف  (3مقطع الفيديو )ملف 
 0,615748 (6مقطع الفيديو )ملف  (3مقطع الفيديو )ملف 
 0,612795 (3مقطع الفيديو )ملف  (5مقطع الفيديو )ملف 
 0,60493 (8مقطع الفيديو )ملف  (19مقطع الفيديو )ملف 
 0,604748 (1مقطع الفيديو )ملف  (21مقطع الفيديو )ملف 
 0,602223 (1مقطع الفيديو )ملف  (19مقطع الفيديو )ملف 
 0,601061 (5مقطع الفيديو )ملف  (7مقطع الفيديو )ملف 
 0,598352 (4مقطع الفيديو )ملف  (16مقطع الفيديو )ملف 
 0,594928 (16مقطع الفيديو )ملف  (17مقطع الفيديو )ملف 
 0,59275 (18مقطع الفيديو )ملف  (3مقطع الفيديو )ملف 
 0,590203 (4مقطع الفيديو )ملف  (8مقطع الفيديو )ملف 
 0,586975 (1مقطع الفيديو )ملف  (8مقطع الفيديو )ملف 
 0,582923 (21مقطع الفيديو )ملف  (7مقطع الفيديو )ملف 
 0,579075 (19مقطع الفيديو )ملف  (7مقطع الفيديو )ملف 
 0,577635 (18مقطع الفيديو )ملف  (21مقطع الفيديو )ملف 
 0,571396 (4يو )ملف مقطع الفيد (6مقطع الفيديو )ملف 
 0,568382 (6مقطع الفيديو )ملف  (19مقطع الفيديو )ملف 
 0,567817 (18مقطع الفيديو )ملف  (19مقطع الفيديو )ملف 
 0,567037 (8مقطع الفيديو )ملف  (21مقطع الفيديو )ملف 
 0,563643 (16مقطع الفيديو )ملف  (18مقطع الفيديو )ملف 
 0,561725 (4مقطع الفيديو )ملف  (3مقطع الفيديو )ملف 
 0,560055 (1مقطع الفيديو )ملف  (16مقطع الفيديو )ملف 
 0,554071 (8مقطع الفيديو )ملف  (18مقطع الفيديو )ملف 
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 0,553245 (2مقطع الفيديو )ملف  (19مقطع الفيديو )ملف 
 0,55018 (10مقطع الفيديو )ملف  (3مقطع الفيديو )ملف 
 0,548263 (1مقطع الفيديو )ملف  (5ملف مقطع الفيديو )

 0,547739 (16مقطع الفيديو )ملف  (21مقطع الفيديو )ملف 
 0,54425 (2مقطع الفيديو )ملف  (5مقطع الفيديو )ملف 
 0,544063 (16مقطع الفيديو )ملف  (5مقطع الفيديو )ملف 
 0,53364 (18مقطع الفيديو )ملف  (5مقطع الفيديو )ملف 

 0,533279 (4مقطع الفيديو )ملف  (19يديو )ملف مقطع الف
 0,524938 (8مقطع الفيديو )ملف  (5مقطع الفيديو )ملف 
 0,52369 (6مقطع الفيديو )ملف  (18مقطع الفيديو )ملف 
 0,521293 (4مقطع الفيديو )ملف  (18مقطع الفيديو )ملف 
 0,521032 (19مقطع الفيديو )ملف  (22مقطع الفيديو )ملف 
 0,513106 (16مقطع الفيديو )ملف  (9مقطع الفيديو )ملف 
 0,511877 (1مقطع الفيديو )ملف  (7مقطع الفيديو )ملف 
 0,509003 (3مقطع الفيديو )ملف  (7مقطع الفيديو )ملف 
 0,502428 (10مقطع الفيديو )ملف  (5مقطع الفيديو )ملف 
 0,502363 (12مقطع الفيديو )ملف  (16مقطع الفيديو )ملف 

 Nvivoمن إعداد الباحثة باالعتماد على برجمية التحليل الكيفي  المصدر:
حيث تناولت كل املقاطع موضوع اإلسالم  يالحظ من اجلدول أعاله أن التشابه النصي موجود يف مقاطع الفيديو

الدينية والسياسية واالجتماعية ويف شىت اجملاالت العقدية و  ،واملسلمني مبختلف االجتاهات اإلجيابية والسلبية واحملايدة
وعلى الرغم من اختالف نتيجة معامالت قياسه إال أن التشابه النصي األكرب كان بني والعسكرية والتارخيية والثقافية، 

         (6، 16(، )6، 8(، )8، 3(، )16، 19(، )16، 3(، )19، 3(، )19، 21(، )19، 5(، )8، 16: )مقاطع الفيديو التالية
، 0.60و 60,6إذ تراوحت قيمته بني  ،(5، 7) ،(1، 19) ،(1، 21) ،(8، 19) ،(3، 5) ،(6، 3(، )1، 3(، )21، 3(، )21، 5)

مما يدل على التشابه النصي بدرجة أقل بني  0.50و 0.59 وقد سجل معامل االرتباط ما قيمته حسن، وهو معامل ارتباط
( 6، 19) ،(4، 6( )18، 21( )19، 7) ،(21، 7) ،(1، 8) ،(4، 8) ،(18، 3) ،(16، 17) ،(4، 16) مقاطع الفيديو التالية:

(19 ،18)، (21 ،8)، (18 ،16)، (3 ،4( ،)16 ،1)، (18 ،8)، (19 ،2)، (3 ،10)، (5 ،1)، (21 ،16)، (5 ،2)، (5 ،16)   
(5 ،18)، (19 ،4)، (5 ،8)، (18 ،6)، (18 ،4)، (22 ،12( ،)9 ،16( )7 ،1)، (7 ،3)، (5 ،10)، (16 ،12.)         

ووجود معامل ارتباط بني مقاطع الفيديو املذكورة أنفا  يدل على أن موضوع اإلسالم واملسلمني شكل لحورا  جلميع مقاطع 
الفيديو وجبميع تقاطعاته اإلجيابية والسلبية، ومن ناحية أخرى يدل معامل االرتباط على وجود مواضيع أساسية ولحورية 

مقاطع الفيديو لحل الدراسة وحييل إىل وجود تشابه يف األفكار املطروحة من قبل الفاعلني يف  متشاهبة شكلت مضمون
 اخلطاب اإلعالمي هلذه املقاطع.



 الخامس الفصل عرض ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية

 

378 

 

 بني مقاطع الفيديو التالية: 0.40و 0.49 إذ تراوحت قيمته بني باملقبولمن جهة أخرى نسجل معامل ارتباط أقل يقدر 
(3 ،2)، (3 ،15)، (6 ،1)، (21 ،2)، (8 ،1)، (7 ،2)، (4 ،1)، (3 ،13)، (18 ،1)، (15 ،8)، (9 ،8)، (9 ،4)، (22 ،21 )
(9 ،3( ،)5 ،6)، (3 ،12)، (5 ،22)، (16 ،13)، (19 ،10)، (21 ،10)، (9 ،6)، (21 ،13)، (9 ،19)، (9 ،18)، (7 ،13 )
(3 ،20)، (21 ،15)، (21 ،6( ،)8 ،13)، (19 ،13)، (15 ،1)، (18 ،12)، (13 ،1( ،)12 ،8)، (19 ،17)، (2 ،1 )    
(19 ،11( )19 ،15( )3 ،22( )12 ،6( )7 ،22( )7 ،16( )22 ،16( )5 ،4( )10 ،8( )5 ،15( )16 ،11( ،)16 ،2 )    
وتباعد نسيب  وهو ما يبني عن تنوع واختالف، )09أنظر امللحق رقم ( ،(2، 18) ،(4، 21) ،(16، 17) ،(4، 12) ،(2، 6)
ع واحملتويات ضمن هذه املقاطع مما ميكننا من الوقوف على تصورات وجهات نظر الغربيني يف شىت اجملاالت املواضي بني

)الدينية، الثقافية، االقتصادية، السياسية وحىت العسكرية( اليت متت اإلشارة إليها ضمن التحليل األويل ملقاطع الفيديو. 
 (.09)وهو ما يوضحه امللحق رقم  بني مقاطع الفيديو. وعليه فكلما قل معامل االرتباط قل التشابه النصي

 وميكن التفصيل يف التشابه النصي لبعض مقاطع الفيديو على النحو التايل:
لتشابه لجماال   (The Profit of Islam( ،)Quran Islam, Mohammed and the) (8، 16) شكال مقطعا الفيديو -

وميكن تفسري هذا التشابه بتقاطع بعض األفكار املطروحة  0,666347 بـ Pearsonوالذي حدده معامل االرتباط النصي 
يف كليهما، ومن ذلك حبث اجلذور التارخيية لعالقة اإلسالم بالغرب باعتبارها أساس للتغطية اإلعالمية املتحيزة ضد 

ع لالستشراق واالستعمار من اإلسالم واملسلمني يف وقتنا احلايل، ويلتقي ذلك مع الرهية املقدمة من نافذة تارخيية ترج
خالل حبث جذور الصراع واالنقسام، كما شكلت إحدى نقاط االلتقاء بني املقطعني موضوع اإلرهاب خاصة فيما تعلق 

والنفاق اإلسالمي كما متت  2001سبتمرب  11ويرتبط ذلك هبجمات  ،باملؤامرات اإلرهابية اليت تشهدها اململكة املتحدة
 اإلشارة إليه.

  Islam Is A) ،(Islam is Explosive. Muslims are not ) (19، 5) ل التشابه النصي بني مقطعي الفيديووحيي -

Religion  of  Peace)  والذي حدده معامل االرتباطPearson إىل وجود تقاطع حول )فكرة اإلسالم   0,664025 بـ
فتناول املقطع األول  ؛اء أمريكا حول اإلسالمفكال املقطعني تناوال يف جوانب منهما وجوهات نظر رهس دين سالم(

وجهة نظر الرئيس باراك أوباما حول اإلسالم باعتباره الدين الذي يعلم السالم وبدى مدافعا  عن اإلسالم، وحتدث 
املقطع الثاين عن وجهة نظر الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش والرئيس باراك أوباما عن اإلسالم بوصفه دين سالم ألن 

 عظم املسلمني حول العامل يعيشون بسالم وال ميارسون العنف.م
ميكن الوقوف  (Islam Is A Religion  of  Peace) (،Christianity Confronts Islam) (19، 21)مقطعا الفيديو  -

سالم من خالل نقاط عدة منها )اإل 0,658698  بـ Pearsonوالذي قدره معامل االرتباط على التشابه النصي بينهما 
والسالم، اإلسالم واجلهاد واإلرهاب(؛ فبخصوص فكرة اإلسالم والسالم كان الطرح مغايرا  من خالل التساهل عن طبيعة 
عالقة اإلسالم بالسالم وهل هو فعال  دين سالم، ومت تناول فكرة اإلسالم واجلهاد واإلرهاب بناء  على أن املسلمني أوىل 
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ومت التطرق  وة اإلسالم للجهاد رغم القيم اجليدة اليت يتضمنها يف املقطع األولمع اإلشارة إىل دع ،ضحايا اإلرهاب
 للفكرة يف املقطع الثاين من باب وجود عالقة بني املفاهيم الثالث.

ويأيت التشابه  ،(Islam Is A Religion  of  Peace) ،(bout IslamA What I Like) (19، 3)توافقا مقطعا الفيديو  -
يف مجلة النقاط التالية: )عالقة اجلرية بني املسلمني  0,656753 بـ Pearsonاملقدر وفق معامل االرتباط  النصي بينهما

هذه النقاط مت تناوهلا يف مقطع الفيديو  ،وغريهم، أمهية اجلوار مع غري املسلمني، املسلمون والعيش يف اجملتمع الغريب(
وتناغم املسلمني مع غريهم يف اجملتمعات الغربية، وتتقاطع هذه النقاط األول يف ظل عرض العالقة بني املسيحية واإلسالم 

مع األفكار اليت طرحها مقطع الفيديو الثاين )العيش يف جمتمع متمازج من املسلمني واحرتام العقائد األخرى(، مث التقاطع 
يف  لصفات احلقيقة للمسلم(من خالل نقطة أخرى )تصحيح اإليديولوجيا اخلاطئة حنو اإلسالم( يف األول، و)بيان ا

 .الثاين
احملدد  (  The Profit of Islam) ،(bout IslamA What I Like) (16، 3)وشكل التشابه النصي بني مقطعي الفيديو  -
لحورا  للتقاطع يف بعض األفكار من حيث احملتوى والتوجه حيث نلمس  0,647343 بـ Pearsonاالرتباط  معاملوفق 

تناول تقدمي وسائل اإلعالم لصورة اإلسالم واملسلمني فالعامل يرى هذه الصورة وفق ما  (3)فيديو رقم ؛ فالتوافق بينهما
وال خترج عن ما تشكله هذه الوسائل عنهم، ويف هذا االجتاه ينحو منتج اخلطاب يف  ،تقدمه وسائل اإلعالم الغربية

م الغربية للمسائل املتعلقة بصورة اإلسالم واملسلمني املنحى نفسه حيث يتناول تغطية وسائل اإلعال (16)الفيديو رقم 
من خالل الرتكيز على قص  إخبارية تتعلق  ،حيث عدها تغطية إعالمية متحيزة وغري عادلة لشؤون اإلسالم واملسلمني

 باإلرهاب وعدم التوافق مع القيم الغربية.
- (19 ،16) (The Profit of Islam ) ،(PeaceIslam Is A Religion  of  )  بني اجلدول وجود تشابه نصي بني

ن كانت إو  ؛يف موضوع اإلرهاب وما يتعلق به Pearson 0,646767 املقطعني حسب ما أشار إليه معامل االرتباط
ومضمرة يف املقطع الثاين حتت عناوين تصب يف  ،األفكار املتعلقة هبذا املوضوع واضحة يف املقطع األول وبإشارة مباشرة

 .القالب نفسه
 ،(Islam is Explosive. Muslims are not) (21، 5) التشابه النصي كان حاضرا  من خالل مقطعي الفيديو -

(Christianity Confronts Islam)حيث تناول كالمها أطروحات حول اإلسالم والسالم ومن زوايا خمتلفة وفقا  خللفية  ؛
م، إىل جانب موضوع اإلرهاب حيث ركز املقطع األول يف هذه الفاعلني يف اخلطاب ومسارات الربهنة املعتمدة من قبله

وهبذا فقد حدد معامل  وربط الثاين بني اإلسالم واجلهاد واإلرهاب. ،النقطة على عالقة اإلسالم واملسلمني باإلرهاب
  .0,629149االرتباط قيمة التشابه النصي بـني املقطعني السالفي الذكر بـ 

 (1، 3) يكمن التشابه النصي بني مقطعي الفيديو. 0,618209بريسون الذي قدر بـ  ومن خالل معامل االرتباط -
(bout IslamA What I Like)( ،ryThe Untold Sto -Islam )  يف تقاطع عدة أطروحات وأفكار منها )إسهام اإلسالم

نسبة للمقطع األول، وقدم املقطع يف التآخي ومل مشل العامل، اإلسالم عمل على حترير العامل، وصف اإلسالم وميزاته( بال
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)اإلسالم أكثر تأثريا  يف احلياة العامة والسياسية، عالقة اجلوار بني املسلمني وغريهم  الثاين مضمونا  يدور يف الفلك نفسه
 فكالمها حبث املوضوع ذاته مع تداخل زوايا الطرح. بيان الصفات احلقيقية للمسلم(

 Islam is Explosive) (،Does Islam Deserve Intolerance) (5، 7) لفيديوحييل التشابه النصي بني مقطعي ا -

 Muslims are not)  والذي قدره معامل االرتباطPearson  إىل وجود تداخل وتقاطع بني األفكار  0,601061بـ
نسان واالستقرار العاملي التالية: )عدائية اإلسالم للحرية، ضرورة نبذ اإلسالم والالتسامح معه، اإلسالم هتديد حلقوق اإل

فعدائية اإلسالم للحرية تضمنت )حرية التعبري، حرية اإلنسان وحقوقه، وصوال   ؛املطالبة بقوانني حتد من انتشار اإلسالم(
وهو ما جتسد يف عبارة اإلسالم هو العدو حلرية التعبري، حلقوق اإلنسان وللحرية( يف  ،إىل احلرية التامة يف أعلى مستوياهتا(

يف العديد من اجلوانب ويف اجملال نفسه  (5)، وهو ما يتقارب مع الطرح الذي قدمه مقطع الفيديو رقم (7)قطع رقم امل
باعتبار اإلسالم أكرب هتديد حلقوق اإلنسان واالستقرار العاملي. واألمر نفسه )جتسده فكرة ضرورة نبذ اإلسالم 

إىل التعصب لإلسالم وعدم التسامح معه باعتبار أن هذا األخري  من خالل الدعوة (7)والالتسامح معه( يف املقطع رقم 
من خالل املطالبة بقوانني حتد من انتشار  (5)واملستقبل ال ميكن هلما التعايش معا ، والفكرة نفسها جيسدها املقطع رقم 

 اإلسالم يف أمريكا والالتسامح معه.
تندرج بعض املقاطع التالية  (0.50و 0.59)ا بـ متهقيوضمن معامالت التشابه النصي األقل درجة واليت قدرت 

 وميكننا تقدميها بشيء من التفصيل على النحو التايل:
- (3 ،18) (bout IslamA What I Like) ،( Christianity Confronts Islam،)   يدور مضمون املقطعني حول العديد

سيحية واإلسالم بيان الصفات احلقيقية للمسلمني، نظرة الغرب من النقاط أبرزها )حملة تارخيية عن اإلسالم، الفروق بني امل
للمسلمني، مث عالقة املسلمني بغريهم(، ومن خالل املقطعني مت استعراض أركان اإلسالم مع شرحها، كما مت عرض 

ما أشار إليه  العالقة بني املسيحية واإلسالم، النقطتني األخريتني شكلتا لحورا التشابه النصي بني مقطعي الفيديو وهو 
 .0,59275املقدر بـ  Pearsonمعامل االرتباط 

 - (8 ،4) (Quran Islam, Mohammed and the ،)Jewish And Muslims Intimate Strangers Book (

Trailer)  اليهود يف ظل اإلمرباطورية اإلسالمية واليهود واملسلمني االندماج احليايت وسياسة العيش املشرتك يف املقطع
ضمن هذين العنصرين تكمن مواطن التشابه يف كال املقطعني، كما طرح يف املقطع  (8)، واإلسالم واليهود يف املقطع (4)

، ويف (8)األول فكرة االمتداد اجلغرايف لإلمرباطورية اإلسالمية اليت تلتقي مع فكرة سيطرة اإلسالم وتوسعه يف املقطع رقم 
شرتك بني املسلمني واليهود، ومن هنا يربز التشابه النصي بينهما يف مجلة النقاط املقطعني إشارة واضحة إىل التاريخ امل

، مع اإلشارة إىل االختالف املوجود يف نقاط 0,590203املقدر بـ  Pearsonاملذكورة وهو ما يوضحه معامل االرتباط 
 أخرى ضمن لحتوامها.               

 Christianity Confronts Islam( ،)Exposing Radical Islam In ) (6، 18) التشابه النصي بني مقطعي الفيديو -

America ) حدده معامل االرتباطPearson  وميكن تفسري هذا التشابه بتقاطع بعض األفكار املطروحة يف   ،0,52369بـ
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تطرف حيث تناوال ضمن مقطعي الفيديو فكريت اإلسالم املتطرف وال كليهما حول )العنف، اإلرهاب والتطرف(
اإلسالمي على حد سواء؛ فقد تناول األول الغرب ومواجهة خطر اإلسالم واإلسالم املتطرف كعدو قادم مهدد للغرب 
يف سياقات متعددة. وأشار الثاين إىل اإلرهاب والتطرف اإلسالمي الذي عاشته منتجة اخلطاب ومسامهة املتطرفني يف 

 هجرهتا من بلدها.
تندرج بعض املقاطع التالية وميكننا  (0.40و 0.49)ا بـ قيمتهالضعيفة واليت قدرت وضمن معامالت التشابه النصي 

 تقدميها بشيء من التفصيل على النحو التايل:
 from -The 5 Pillars of Islam ، )(bout IslamA What I Like) (20، 3) ضمن مقطعي الفيديو -

Christianity, Cults & Religions)  قدارا  ضعيفا  وفق ما حدده معامل االرتباطالتشابه النصي مشكل 
Pearson  ومتثل هذا التشابه يف االلتقاء يف عنصر وحيد ضمن مقطعي الفيديو باإلشارة إىل اإلسالم  0,45655املقدر بـ

 تشري إىل يف بقية احملاور اليتكبريا  االختالف   بينما كانوأركانه يف كليهما من خالل التعريف هبا باعتبارها جوهر اإلسالم، 
لمسلمني إىل جانب بيان الصفات احلقيقة هلم والتأكيد على عالقة اجلرية بني املسلمني وغريهم والزيادة لنظرة الغربيني 

نقطة أخرى تتعلق  (20)يف حني تناول مقطع الفيديو رقم  .(3)يف مقطع الفيديو رقم  املستمرة لعدد معتنقي اإلسالم
 باجلهاد يف اإلسالم.

كالمها تناوال عنصرين متقاربني من بني  Mohammed)، (ryThe Untold Sto -Islam )( (1، 15) الفيديومقطعا   -
عدة عناصر متباعدة شكلت مضمون املقطعني، وتأيت نقطة االلتقاء يف مسألة النيب لحمد ودوره يف نشر اإلسالم جاءت 

بعنوان لحمد نيب اهلل ( 1) وجاءت يف مقطع الفيديو رقميف املقطع األول بعنوان تعاليم الرسول وانتشارها عرب العامل، 
ورسول اإلسالم كنقطتني مشرتكتني، يف حني أن نقاط االختالف جتسدت يف طبيعة املوضوع ذاته إذ تبحث هذه األخرية 

وهو ما  أسرار جناح النيب لحمد )ص( (15) بينما حبث الفيديو رقم ،(1)يف الفيديو  صل اإلسالم واحلقائق املغيبة عنهأ
 الذي يشري إىل ضعف العالقة التشاهبية بني مقطعي الفيديو. 0,449733املقدر بـ  Pearson يؤكده معامل االرتباط

Muslim Matter if  No) (،Does Islam Deserve Intolerance) (2، 7) حييل التشابه النصي بني مقطعي الفيديو -

Obama is a) معامل االرتباط  والذي قدرهnPearso  إىل وجود ترابط ضعيف بني املقطعني حيث شكل  0,494952بـ
إذ تناول األول اإلسالم بسلبية مطلقة من خالل تقدمي صورة سلبية  ؛لحتوامها تناقض يف الطرح حول اإلسالم واملسلمني

يديو رقم وال حضارية جتعل من عدم التسامح معه غاية قصوى يسعى إىل حتقيقها منتج اخلطاب، يف حني أن مقطع الف
ينحو منحى اإلجيابية يف طرحه حول اإلسالم من خالل تقبل أمريكا ورهسائها لإلسالم على أراضيها وانتماء البعض  (2)

منهم إىل بعض املنظمات اإلسالمية كرابطة اإلخوة واألخوات املسلمات، وبالتايل فالتشابه النصي ضعيف وهو ما أثبته 
 قيمته أعاله. املشار إىل Pearsonمعامل االرتباط 
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 وعموما  يوضح الشكل التايل التشابه النصي بني مقاطع الفيديو:

 
 التشابه النصي بني لحتوى مقاطع الفيديو(: 78الشكل رقم )

 Nvivoمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  المصدر:

بارة عن رسم بياين يهدف إىل هيكلة اخلريطة املعرفية هي ع ة والذهنية:نتائج مقاربة الخرائط المعرفي .3. 3. 3. 1
أفكار معينة )رسم بياين لألفكار والعالقات بينها( من خالل وضع تصور ملوضوع أو عدة مواضيع، ونورد فيما يلي 

 الواردة يف لحتويات مقاطع الفيديو.اليت تربط املصطلحات األساسية للدراسة مع خمتلف األفكار ة والذهنية املعرفياخلرائط 
 المسلمين لمصطلحوالذهنية طة المعرفية يج مقاربة الخر نتائأ. 

 
 اخلريطة املعرفية والذهنية ملصطلح املسلمني( 79الشكل رقم )

 Nvivoمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  المصدر:
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 يالحظ من ترابط العبارات يف الشكل أن كلمة املسلمني ارتبطت جبملة مواضيع تفرعت عنها محولة لغوية 
تضمنت جوانب إجيابية وأخرى سلبية مثل تعرض املسلمني الربيطانيني للمضايقات، جهاد املسلمني ضد غريهم من غري 

مع اإلشارة إىل تزايد أعداد  ،لكن من احملتمل أن يسببوا خطرا  ملسلمني للنيب عيسى عليه السالم املسلمني، احرتام ا
مصطلح املسلمني باجلهاد والسالم، كما ارتبط ببعض الفروق اليت  املسلمني يف مقابل احنسار املسيحية، وقد ارتبط

ألجل نشر دينهم  باجلهاد فاملسلمون تركوا  كل الدنياحددها منتج اخلطاب بني املسلمني واملسيحيني، كما ارتبطت 
املسلمني  والتضحية يف سبيله يف نطاق البحث عن مجلة احلقائق اخلاصة باإلسالم وأتباعه. وعليه فقد شكل مصطلح

 أكرب نسبة ارتباط مبحتوى مقاطع الفيديو لحل الدراسة وهو ما تربزه اخلريطة املعرفية والذهنية أعاله.
 السالم لمصطلحوالذهنية طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر ب. 

 
 اخلريطة املعرفية والذهنية ملصطلح السالم(  80الشكل رقم )

 Nvivoلى خمرجات من إعداد الباحثة باالعتماد ع المصدر:

وكما هو موضح يف الشكل أن السالم ارتبط باإلسالم، فاإلسالم هو الدين الذي يعلم السالم، كما أن القرآن يتضمن 
آيات تتحدث عن السالم، إىل جانب اإلشارة إىل تصريح رئيس الواليات املتحدة األمريكية جورج بوش أن اإلسالم دين 

سالم وإمنا تنشد السالم، كما ارتبط مبوضوع آخر يف إطار التعريف باإلسالم سالم فأمريكا ليست يف حرب مع اإل
 العامل وأركانه فاإلسالم يف اللغة العربية إىل اإلسالم، ومن ناحية أخرى متت اإلشارة إىل نقطة تتعلق بأوضاع املسلمني يف

باإلسالم واملسلمني وخاصة اليت متت ، هذه جوانب من ارتباط املصطلح بعدة مواضيع متعلقة ورغم ذلك ينشدون السالم
 اإلشارة فيها إىل السالم.
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 العنف لمصطلحوالذهنية طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر ج. 

 
 اخلريطة املعرفية والذهنية ملصطلح العنف( 81الشكل رقم )

 Nvivoمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  المصدر:

وجاء التطرق للعنف يف النقاط  ،من مضمون مقاطع الفيديو وهنا شكلت بعضا  ارتبط هذا املصطلح بكلمات ثالث ك
املوضحة يف اخلريطة، املسلمني: باعتبارهم األقلية اليت تلجأ إىل العنف للدفاع عن نفسها، ويف موطن آخر نسبة صغرية 

: باعتباره حيتوي على العديد من فقط تعتمد العنف فمعظم املسلمني يف العامل يعيشون بسالم وال ميارسون العنف، القرآن
 اآليات اليت حتث على العنف، اإلسالم: ميارس العنف ضد أشخاص معينني وليس الكل.

 والذهنية لإلسالم طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر د. 

 
 اخلريطة املعرفية والذهنية ملصطلح اإلسالم ( 82الشكل رقم )

 Nvivoرجات من إعداد الباحثة باالعتماد على خم المصدر:

يعد هذا املصطلح من املصطلحات األساسية يف دراستنا وتربز اخلريطة املعرفية والذهنية ارتباط مصطلح اإلسالم جبملة من 
العبارات شكلت نقاط التقاء بينها وبينه، ويظهر االرتباط األبرز يف اإلسالم دين السالم وهو ما جسدته أكثر من عبارة 
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وضمن مواضيع متعددة وخمتلفة حسب مضمون كل مقطع فيديو برتاتباته  ،قاطع الفيديوأشار إليها منتجو خطاب م
وارتباطاته املوجبة والسالبة، وميكننا الوقوف عليها من خالل عناصر عدة منها االرتباط الواضح بني الدين وأتباعه 

توى املقاطع من خالل الربط بني )اإلسالم واملسلمني(، فقد جسد مصطلح اإلسالم األفكار التالية املطروحة ضمن لح
وإن تفوقت اإلجيابية يف ذلك  ومنها رسالة لحمد تركت حضارة إسالمية قائمة بذاهتا جيسد  ،جوانب إجيابية وأخرى سلبية

ذلك سلميتها، ونظرة رهساء أمريكا لإلسالم، فالرئيس جورج بوش إىل جانب الرئيس باراك أوباما يقر بأن اإلسالم دين 
ثر من موضع، وارتبط أيضا بفكرة املسلمون سلميون جدا  كل إنسان مسلم واإلسالم دين سالم، كما مت ربط سالم يف أك

اإلسالم بالتضامن فالتضامن اإلسالمي له تاريخ، ومت ربط اإلسالم بنقاط سلبية أشار إليها الفاعلني يف اخلطاب ضمن 
الرجعية، وفكرة اإلسالم دين سالم غري أكادميية إىل جانب لحتويات مقاطع الفيديو منها الربط بني اإلسالم والتخلف و 

 املسلمني إرهابيني.
 التطرف اإلسالمي لمصطلحوالذهنية طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر ه. 

 
 اخلريطة املعرفية والذهنية ملصطلح التطرف اإلسالمي  (83الشكل رقم )
 Nvivoمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  المصدر:

توضح اخلريطة املعرفية والذهنية مصطلح التطرف اإلسالمي وحضوره يف خمتلف مقاطع الفيديو وضمن لحتوياهتا حيث 
إذ تعود جذوره إليها، كما متت اإلشارة إىل رفض التطرف اإلسالمي اعترب أن التطرف نابع من مجاعة اإلخوان املسلمني 
وارتبط  ،ومظاهرات رفضا للتواجد اإلسالمي على أراضيها من جهة يف أوروبا واململكة املتحدة اليت شهدت احتجاجات

 العامل الغريب. ى بكونه اخلطر الذي ال يزال يهددمن جهة أخر 
 أشرار  لمصطلحوالذهنية طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر ه. 

 
 اخلريطة املعرفية والذهنية ملصطلح أشرار (84)الشكل رقم 

 Nvivoعتماد على خمرجات من إعداد الباحثة باال المصدر:
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وضمن مصطلح أشرار تبني نتائج املقاربة املعرفية والذهنية أن هذا املصطلح وضمن صيغة النفي نفي صفة األشرار عن 
املسلمني واعتبارهم غري سيئني يربز حضوره الضعيف جدا  وشهد احنسارا  يف مقابل املصطلحات السالفة. مما يؤكد على 

 توى املقاطع وبالتايل انتفاء هذا البعد من أبعاد الدراسة يف مقاطع الفيديو. تضاءل استخدامه ضمن لح
واملسلمني عرب موقع  إلسالماصورة طبيعة انطالقا مما متت اإلشارة إليه وحسب ما مت الوقوف عليه نالحظ تغري يف 

السياسية يف الغرب املسؤول الوحيد  تعد املؤسسات اإلعالمية و مل إذ ؛أدوار الفاعلنياج التغري يف بعض تن Vimeo فيميو
والذي تتيحه وسائل  ،نشر احملتوى اإلعالمي وإمنا أصبح بإمكان األفراد فعل ذلك بناء على تبادل األدوارو إنتاج عن 

نظرا لتميز هذه األخرية خبصائ  مل تتح لوسائل اإلعالم التقليدية وهو ما ذهب إليه كل من )حارث ، و اإلعالم اجلديدة
أبرز صفاهتا تبادل األدوار بني  التفاعلية ومنومن أهم هذه اخلصائ :  ،(حسني لحمود هتيميهر العاين( و)عبود، مز 

ويطلق على "interactive communication"املرسل واملستقبل أي: أن هناك أدوارا  مشرتكة بينهما يف العملية االتصالية 
لك جند مصطلحات جديدة يف عملية االتصال مثل: املمارسة القائمني باالتصال لفظ مشاركني بدال  من مصادر ومن ذ

دور مهم يف ذلك حيث تربز أمهية هذه السمة كوهنا تسمح بإمكانية  وتلعب الالتزامنية: 1التحكم.الثنائية، التبادل، 
انية خلزن تراسل املعلومات بني أطراف العملية االتصالية من دون شرط تواجدها وقت إرساهلا، وهذا يعين أن هناك إمك

املعلومات املرسلة عند استقباهلا يف اجلهاز واستعماهلا يف وقت احلاجة، فمثال يف أنظمة الربيد االلكرتوين ترسل املعلومات 
تعترب من أهم خصائ  ومزايا وسائل اإلعالم  العاملية أو الكونية:من منتجها إىل املستفيد منها يف أي وقت، يف حني أن 

ية تناقل املعلومات بني املستفيدين على مستوى العامل وذلك لتوافر كميات ونوعيات من التقنيات اجلديدة؛ وتعين إمكان
اليت تسمح بذلك؛ وهذه السمة من السعة يف تناقل املعلومات بني البشر تضفي الكثري من املميزات على التواصل العلمي 

  2ا .والتقين ويف تناقل اخلربات بينهم وبالتايل يكون التواصل عاملي
يف تشكيل نوع من االنفتاح  تأسهم ةاإلعالم اجلديدإىل "أن وسائل  )مشس الدين زين العابدين(وقد أشار 

وبتجاوزها للمدى الزماين واملكاين واالخرتاق  ،الثقايف من خالل إمكانية االقتباس لكثري من املضامني واملدخالت الثقافية
معية افرتاضية، هذه العوامل أوجدت هجينا ثقافيا  مستحدثا  قد يكون مغايرا  فرز عوامل جمتأالكامل بالصورة والصوت، مما 

كل هذه اخلصائ  جتعل من وسائل اإلعالم  اجلديدة لكل مستخدميها نافذة للوصول إىل   3."للمكون الثقايف اجملتمعي
 عربصورة اإلسالم واملسلمني  التحول اإلجيايب النسيب يف تشكيل وهو ما يعكس ،ما مل تتحه وسائل اإلعالم التقليدية

 .الوسائل هذه

                                                 
 .  70 :ص مرجع سابق،حارث عبود، مزهر العاين،  -1
 .69 :، صمرجع سابق :حسني لحمود هتيمي -2
 9-7مة الشباب املسلم اسرتاتيجية الشباب لبناء املنعة والعدالة ، مؤمتر قالشباب المسلم واإلعالم الجديد: الفرص والتحدياتمشس الدين زين العابدين: -3

  .80، 79، أوراق املؤمتر الكتاب األول، جامعة إفريقيا العاملية، اخلرطوم، السودان، ص ص 2017أفريل
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 النتائج العامة للدراسة: .2
 النظرية: الدراسةنتائج  . 1.  2 

 فيما خي  اخللفيات اليت شكلت الصورة الذهنية لإلسالم يف الرتاث والثقافة الغربية:
إلسالم واملسلمني يف اصورة ادر والتنصري واالستعمار أهم مصشكل الرحالة واآلداب األجنبية إضافة إىل االستشراق  -

إذ مت الوقوف يف بعض انتاجات الرحالة الغربيني على تصوير للعرب  ؛املخيال الغريب وأهم املؤثرات اليت أصلت للصورة
واملسلمني، وكما أسهم بعض الرحالة يف نقل صورة مغايرة متاما  لواقع العرب واملسلمني عمل البعض اآلخر على نقل 

 وه والمسوه وقدموا تصورات موضوعية أسهمت يف تقدمي نظرة إجيابية حول العرب واملسلمني.الواقع كما رأ
وسائل إعالمهم حيث حفلت بعض و تعد اآلداب األجنبية إحدى مرجعيات صورة اإلسالم واملسلمني لدى الغرب  -

 ة والقصيدة.الكتابات مبشاهد صادقة وتناولت هذه الصورة يف عدة أجناس أدبية منها القصة والرواي
والتنصري واالستعمار مصادر أصيلة لنظرة الغرب إىل  -وإن مازج بني السلب واإلجياب-كما شكل االستشراق   -

 اإلسالم والعرب واملسلمني عرب حقب زمنية خمتلفة وإىل الوقت احلايل.
وسطى الصقت باإلسالم ارتسمت يف تراث الغرب وثقافتهم ووسائل إعالمهم مالمح الصورة التالية: يف العصور ال -

صفات الشهوانية واملادية، العداوة والعنف إىل جانب شيطنته، ويف احلقبة الصليبية أصبغت على اإلسالم صفة الوثنية 
والسحر بالنسبة للنيب )ص(، أما يف الفرتة املمتدة من احلروب الصليبية وحىت الدولة العثمانية وصم اإلسالم ولحمد بالرغبة 

حية وسحقها، بينما الفرتة املمتدة من الدولة العثمانية وإىل احلملة الصليبية فقد اتسم العرب وباخلطورة يف تدمري املسي
آخر لإلسالم  احلقبة االستعمارية إضافة تصوير والعدوانية، وأضيفت أبعاد أخرى للصورة كالقرصنة والرق. وشكلت

ائس وجب لحاربته. أما احلقبة املعاصرة اليت متيزت بظهور اصطبغ بطبيعة املرحلة ووفقا  لذلك فاإلسالم دوين وتافه وب
 وسائل اإلعالم اجلماهريية فقد نقلت الصورة املشوهة على أوسع نطاق نتاج املزايا اليت ختت  هبا.

اليت نقلت الصورة احلقيقية للدين اإلسالمي وللعرب واملسلمني إذ حفلت على العديد من النصوص واملؤلفات الوقوف  -
واالعرتاف مبثالية اإلسالم وفضله على احلضارات الغربية ومت اعتبار  ،لعديد من النصوص ملؤلفني غربيني باإلنصافهذه ا

القرآن أفضل دستور للبشرية، ومت نعت النيب بنعوت وصفات نبيلة واليت اخت  هبا دون غريه من الرسل، واالعرتاف 
 بسماحة اإلسالم وتعصب املسيحية.

لإلسالم واملسلمني يف الغرب وتنوعت بني عوامل معرفية واليت متثلت يف يف تكوين صورة سلبية  همت عدة عواملأس -
جهل الكثري من الغربيني حبقائق اإلسالم، وعوامل نفسية يربزها العداء لإلسالم إذ لطاملا اعتربه الغرب خطر مهدد للوجود 

اجملاالت، أما العامل البشري واالمتداد اجلغرايف فتمثل يف  املسيحي إىل جانب الشعور بالتفوق الغريب نتيجة تقدمه يف جل
كون اإلسالم أكثر األديان امتدادا  من الناحية اجلغرافية ومرشح ألن يصبح من أول األديان اتباعا  يف العامل يف املستقبل 

امل العريب واإلسالمي، ينضاف إىل القريب، بينما العوامل السياسية متثلت يف الرغبة يف اهليمنة وبسط النفوذ الغريب على الع
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يف النفوذ  ذلك األحداث السياسية املعاصرة اليت زادت العالقة مع الغرب توترا ، أما العوامل اإلعالمية فتمثلت أساسا  
 الصهيوين وسيطرته على معظم وسائل اإلعالم الغربية. 

 :الميدانيةنتائج الدراسة  .2.  2
  قطع من مقاطع الفيديو قدم اإلسالم واملسلمني بطريقة إجيابية ومتثلت يف املقطع م (11)أظهرت نتائج الدراسة أن  -
(1 ،2 ،3 ،4 ،9 ،10 ،14 ،15 ،16 ،17 ،20 ،22.) 
 (. 13، 11، 7، 6)و قدمت اإلسالم بطريقة سلبية ومتثلت يف املقطع يمقاطع فيد (4)كما بينت نتائج الدراسة أن   -
مقاطع فيديو زاوجت بني السلبية واإلجيابية يف تقدمي صورة اإلسالم واملسلمني مع  (6)وأظهرت نتائج الدراسة أن  -

 (.21، 19، 18، 12، 8، 5)، ومتثلت يف التفاوت يف ذلك بني مقاطع الفيديو

 نتائج الدراسة الخاصة باألطروحات الفكرية:2 . 2 . 1 
أطروحة فرعية ضمن عدة موضوعات  (48)دمت خلصت نتائج الدراسة اخلاصة باألطروحات إىل أن مقاطع الفيديو ق -

  وقضايا خمتلفة غطت املوضوع العام املتعلق باإلسالم واملسلمني؛ حيث حظي موضوع )سيطرة اإلسالم وتوسعه(
أطروحات لكل موضوع، يليه يف مرتبة ثانية موضوع )اليهود  (8))اإلسالم وتأثريه يف السياسات العاملية( باملرتبة األوىل بـ 

أطروحات، ويف املرتبة الثالثة جاءت املوضوعات التالية )التغطية املتحيزة ضد اإلسالم  (7)لمني والتعايش السلمي( بـ واملس
أطروحات، وحل موضوعا )اإلسالم مصدر اإلرهاب(  (6)واملسلمني(، )اإلسالم واملسيحية(، )اإلسالم دين سالم( بـ 

أطروحات، بينما جاء موضوع )التطرف اإلسالمي( و)حملة تارخيية  (5)عة بـ و)صفات املسلمني ومعتقداهتم( يف املرتبة الراب
 (3)( يف املرتبة السادسة بـ 2001سبتمرب  11أطروحات، ليأيت موضوع )هجمات  (4)حول اإلسالم( يف املرتبة اخلامسة بـ 

سان واالستقرار العاملي( أطروحات، يف حني جاء يف املرتبة السابعة واألخرية موضوع )اإلسالم وهتديد حقوق اإلن
 بأطروحة واحدة، يف حني توزعت بقية األطروحات على املوضوعات املتبقية وبأعداد متباينة.

 نتائج الدراسة الخاصة بالقوى الفاعلة: 2 . 2 . 2
 قوى فاعلة يف حتليل مقاطع الفيديو ضمن أدوات حتليل اخلطاب ومتثلت يف: (7)مت االستناد إىل 

وسجلت حضورها   تكرار، (27)أي ما ميثل ( %31.76)يف املرتبة األوىل بنسبة  جاءت :ذة جامعيونأكاديميون وأسات
اإلعالم  ،كقوة فاعلة أوىل يف معظم مقاطع الفيديو، وتربز يف شىت اجملاالت والتخصصات التاريخ، علم االجتماع

 وع املوضوعات املطروحة ضمن هذه املقاطع.الفلسفة، التاريخ، اآلثار، السياسة، الدين وغريها وتتنوع التخصصات بتنو 
تكرار خاصة   (13)ومبجموع  %)15.29(جاء حضورها يف مقاطع الفيديو يف املرتبة الثانية بنسبة  شخصيات إعالمية:

أو الربورتاجات اليت قدمتها مقاطع الفيديو إما كمقدمي برامج  ،ضمن الربامج احلوارية أو احلص  ذات الطابع اإلخباري
 للني أو فاعلني من خالل التعاليق أو املعاجلة اإلعالمية.أو لح

 تكرار ضمن مجلة املواضيع املطروحة (11)وبـ  %)12.94( تعد القوة الفاعلة الثالثة يف مقاطع الفيديو بنسبةمؤسسات: 
 ACT for" منظمة، Center for the Study of Political مركز دراسات اإلسالم السياسيومتثلت هذه املؤسسات يف )
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America "مؤسسة ، خاصة  السياسية والدينية منها اعملوا من أجل أمريكاUnity Productions Foundation برزت 
 مؤسسةإىل جانب  .يف مواجهة التعصب وخلق السالم من خالل وسائل اإلعالمتها تتمثل مهم إذيف اخلطاب اإلعالمي 

Rumi سالمية.اليت لعبت دور هام يف التعريف بالقضايا اإل 

تكرار ( 8)وبـ  (% 9.41)يف املرتبة الرابعة بنسبة  22سجلت هذه القوة الفاعلة حضورها ضمن مقاطع الفيديو الـ أفراد: 
كمؤيدة أو مناقضة هامة   ا  لعبت فيها أدور و  ،وقد برزت كقوة فاعلة يف اخلطاب كوهنا شكلت لحورا  لبعض املوضوعات

 كأتباع إلحدى الديانتني اإلسالمية واملسيحية.ات وزوايا نظر  عدة طروحمن خالل باختالف توجهاهتا 
وأفالم(  )منتجو فيديوباملوازاة مع وحلت يف املرتبة اخلامسة  طع الفيديوضمن مقااألخرى  القوة الفاعلة تعدُكتَّاْب: 
لت قضايا اإلسالم يف بعض املؤلفني لكتب تناو  ك تَّابْ ، ومتثلت القوة الفاعلة  (7)وبواقع تكرار  (8.23%)بنسبة 

واملسلمني. ومتثلت القوة الفاعلة الثانية يف منتجو أفالم وثائقية، منتجو فيديو، ربورتاجات، برامج حوارية، مالكو 
تشكلت من خالل هذه القوى الفاعلة جممل الروئ واخلطابات حول موضوعات  ،مؤسسات إنتاج إعالمية وغريها

 . اإلسالم واملسلمني اليت انتجت مضامينها
سجلت املرتبة السادسة ضمن القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي ملقاطع الفيديو لحل الدراسة شخصيات سياسية: 
يف غالبيتها يف رهساء دول أو رهساء أحزاب )باراك أوباما، جورج متثلت تكرارات،  (6)وبـ  %)7.05(بنسبة مقدرة بـ 

 Brigitte Gabriel"، باراك أوباما" Barack Obamaالرئيس " ،..(.دبليو بوش، رئيس مركز دراسات اإلسالم السياسي
الذين برزوا كفواعل يف  الناشط السياسي Mo Ansar  ،جون جواندولو" John Guandolo" ، يفبرجييت غابرييل"

 خطاب مقاطع الفيديو حسب كل موضوع.
 تكرار (4) ومبقدار (%4.70)ا نسبته برز حضورها ضمن مقاطع الفيديو كقوة فاعلة يف املرتبة السابعة مب رجال دين:
 .على أعلى تقدير يف املواضع املتعلقة باإلسالم واملسيحية يف املواضيع ذات الطابع العقدي وسجلت حضورا   خصوصا  

يف املؤرخ ومتثلت  ،تكرار (1)وبواقع  %)1.17(بنسبة  سجلت حضورها كقوة فاعلة ثامنة يف اجلانب التارخييمؤرخون: 
"Tom Holland"  الذي شكل خطابه جزءا  مهما  من احلقائق املبحوث عنها حول اإلسالم وبداياته بتتبع أصول وجذور

 وندرة هذا النوع من القوى الفاعلة حتدده طبيعة املوضوع.  .هذه الديانة وأتباعها
ت حضورها يف املرتبة نفسها مع القوة الفاعلة )مؤرخون( وسجلت أدىن نسبة بـ أحزاب:  تكرار  (1)وبواقع  (1.17%)رمسَّ
الذي مت إنشاهه لتحقيق مجلة من األهداف ومن بينها احلد من أسلمة LAA  يف حزب حتالف احلرية االسرتايلومتثلت 

 أسرتاليا وإيقاف اإلسالم.
مل تسجل حضورها وال يف مقطع فيديو رغم تناول العديد من املواضيع ذات الطابع العسكري  شخصيات عسكرية:

والذي يشكل حضور هذا النوع من الشخصيات  ،والتنظيمات اإلرهابية 2001سبتمرب  11تعلق هبجمات خاصة فيما ي
 العقود القادمة. يفإضافة وعمق يف الطرح وحبث أبعادها وانعكاساهتا واستشراف مستقبلها ومدى حضورها وفعاليتها 
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 نتائج الدراسة الخاصة بمسارات البرهنة:2 . 2 . 3  
 22نوع من مسارات الربهنة واليت مت اختيارها مبا يتوافق مع طبيعة ومضامني مقاطع الفيديو الـ  (11)مت االستناد إىل 
 ومتثلت يف:

آراء االستشهاد بأدلة  حظي، وقد تكرار (68)أي مبقدار  (%26.45)نسبة جاءت يف املرتبة األوىل بآراء ومقوالت: 
كسه هو مجلة احلوارات اليت أجريت مع مفكرين وسياسيني وأساتذة وما يع ،هنةبالعدد األكرب بني مسارات الرب  ومقوالت

أو االستدالل مبقوالت آلخرين جرت على ألسنتهم وما حيددها هو طبيعة املواضيع لحل  ،جامعيني مت االستدالل هبا
 النقاش والتباحث.

واقع بـلكل واحدة منها و  (%14.78)جاءتا يف املرتبة الثانية بنسبة  :)أدلة وآيات من القرآن(و( إحصائيات وأرقام)
 لكل واحدة منهما، وميكن الوقوف عليهما كاآليت: تكرار (38)

جرى توظيفها على مستوى العديد من املوضوعات املطروقة، للتأكيد على األطروحات واألفكار : إحصائيات وأرقام -
  دقة املعطيات.للتدليل على صحة املعلومات من خالل هذه اإلحصائيات واألرقام والزيادة يفو 

واليت جرى االستدالل هبا هي األخرى على العديد من األفكار واألطروحات  أدلة من القرآن أو الكتاب المقدس:
ضمن لحتوى مقاطع الفيديو، من أتباع الديانة اإلسالمية واملسيحية لدعم وتأكيد صحة األفكار والرهى املقدمة وجعلها 

 ز اخللفية واملرجعية الدينية هلؤالء.أكثر قبوال  لدى املتلقي، كما يرب 
حيث مت استخدام الصور املصاحبة للمضامني  ،تكرار (34)بـ ( %13.22)نسبة  تإذ شكلجاءت يف املرتبة الثالثة  صور:

إذ تتضمن من املعاين  ؛لتدعيم األطروحات واألفكار اليت ذكرها منتجو اخلطاب وإلضفاء القوة واملصداقية وشد االنتباه
 الت ما تعجز عن وصفه الكلم يف أحايني كثرية، وكما قيل الصورة أصدق تعبري من ألف تعبري. والدال

اخلطاب يف مقاطع الفيديو على  وقد اعتمد منتجوتكرار،  (18)واقع بـو  (%7)بنسبة  رابعةأيت يف مرتبة ت: حقائق ووقائع
وإلقناع املتلقي جبدوى ذلك إنطالقا  من حقائق مثبتة  ،لتأكيد حجية ما مت طرحه الربهنة املستندة إىل الوقائع واألحداث

ى ء  علواضحة للعيان ما يزيد من حجية ومصداقية ومنطقية األطروحات واألفكار والرهى اليت قدمها منتج اخلطاب بنا
  .ذلك

خاصة يف  ةحيث مت االستدالل هبا يف مواضع كثري  (16)أي مبقدار  (%6.22)سجلت املرتبة اخلامسة مبا نسبته  :خرائط
وما يتصل هبا من اجلغرافيا التارخيية لتحديد امتداد إمرباطوريات أو دول أو انتشار  ،املواضيع ذات اخللفيات التارخيية

 لديانة من الديانات.
املوضوعات اليت ، سجلت حضورها ضمن تكرار (14) ومبقدار( %5.44)احتلت املرتبة السادسة وجاءت بنسبة  كتب:

يف جمريات اخلطاب؛ كوهنا تعكس يف جانب منها  هتا نظرا   لألمهية اليت تكتسيهايديو ومنتجو خطاباقدمتها مقاطع الف
بروز بعض مؤلفيها كقوى فاعلة يف اخلطاب املنتج حول اإلسالم واملسلمني، ومن جانب آخر ما حتتويه من رهى وزوايا 
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 خترج عن هذا السياق لتدعيم األفكار الواردة إذ أن جممل الكتب املستدل هبا ال ؛تناوهلا للموضوع السالف الذكر
 واحلجج املستخدمة.

وتوظيف هذا املسار من مسارات  ،تكرار( 13)وبواقع  (%5.05)بنسبة جاءت يف املرتبة السابعة و  :مواقف إنسانية
 ضايا املتعلقة هبم.الربهنة أمكن من الوقوف على توجهات منتج اخلطاب واالجتاه العام حنو اإلسالم واملسلمني وخمتلف الق

ت، مت االستدالل هبا يف عدة موضوعات تستوجب تكرارا( 9)أي ما ميثل  (%3.50)بنسبة احتلت املرتبة الثامنة  وثائق:
 جوانب ذات طبيعة إقناعية. 

 تأيت لتدعيم املوضوعات ذات اجلوانب ،تكرارات (5)ومتثل  (%1.94)بنسبة وجاءت املرتبة التاسعة  براهين تاريخية: 
 واخللفيات التارخيية يف مقاطع الفيديو.

تكرارات. ومت االستدالل هبا إلعطاء  (3) بواقعو  (%1.16) احتلت املرتبة العاشرة واألخرية بنسبة بحوث ودراسات:
 هلا، ودقة املعلومات واألفكار املطروحة.  األفكار املطروحة مصداقية أكرب وتأكيدا  

، وجاء االستدالل هبا يف تكرار (1) أي مبقدار (%0.38)رية وشكلت ما نسبته جاء يف املرتبة األخ أقوال مسؤولين:
 موضوع ذا طبيعة سياسية  متمثل يف قول للرئيس األمريكي بارك أوباما حدد من خالله موقف أمريكا من اإلسالم. 

 نتائج الدراسة الخاصة باألطر اإلعالمية: 2 . 2 . 4 
العديد من األطر يف اخلطاب اإلعالمي ملقاطع الفيديو لتقدمي وتشكيل تصور عن مت توظيف كشفت نتائج الدراسة أنه   -

 (23.96)بنسبة  (املبادئ األخالقيةإطار و) (إطار االهتمامات اإلنسانية)اإلسالم واملسلمني، يأيت يف املرتبة األوىل 
سالم واملسلمني من خالل مجلة حيث قدمت يف إطاره كل ما يتعلق باجلوانب اإلجيابية عن اإل ؛تكرار (23)وبواقع 

احرتام العقائد، وهو ما يفسر توجه اخلطاب اإلعالمي  ،التاريخ املشرتك ،القيم ،ومتثلت يف التضامن القضايا املطروحة.
 الغريب حنو اإلجيابية يف تشكيل صورة اإلسالم واملسلمني.

ويربز  تكرار، (18) وبــ (18.75)نسبة مئوية قدرت بــ بجاء يف املرتبة الثانية الصراع( إطار أظهرت نتائج الدراسة أن ) -
ذلك من خالل املواضيع اليت مت من خالهلا التأطري وفقه، ومت رصد ذلك من خالل موضوعات )اإلرهاب، التنظيمات 

 اإلرهابية، التغطية املتحيزة ضد اإلسالم واملسلمني(.
 ()اإلطار احملدد بقضية، )إطار االسرتاتيجية(اإلعالميني  وأظهرت نتائج الدراسة تقارب يف نسب استخدام اإلطارين -

تكرار  (8)وبواقع  (%8.33) نسبة، و تكرار (9) ومبقدار، (9.37) نسبةباللذان احتال املرتبة الثالثة والرابعة على التوايل 
حة ضمن مقاطع حيث أن أغلب املوضوعات حول اإلسالم واملسلمني املطرو  ؛وما يفسره هو تقارب وتداخل اإلطارين

ومادة أساسية للموضوع حىت ميكن استيعاب واستيفاء كل جوانبها  الفيديو ركزت على قضايا معينة جعلت منها جوهرا  
 بإبراز اإلسرتاتيجيات املؤطر هبا املوضوع.

ع هذا إىل يف املرتبة اخلامسة، ويرج تكرار (7) ومبقدار، ( 7.30) بنسبةجاء ( اإلطار التارخيي الديين(وبينت أن  -
وبعض القضايا  ،طبيعة املواضيع املتناولة ضمن مقاطع الفيديو اليت مشلت املوضوعات الدينية ذات اخللفيات التارخيية
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املطروقة ضمنها منها تتبع نشأة وتطور اإلسالم وجذور التغطية املتحيزة ضد اإلسالم واملسلمني، وجذور التطرف 
 اإلسالمي وغريها.

يف املرتبة  (املسؤولية)إطار دراسة أن تنوع وتعدد القضايا قد أثر على منط التأطري حيث حل كما كشفت نتائج ال  -
فقد اهتمت مقاطع الفيديو برصد هذا اإلطار من خالل عدة موضوعات  ؛تكرار (6)وبواقع  (6.25)بنسبة السادسة 

كية فيها، إىل جانب موضوع التنظيمات واملسؤولية املباشرة للواليات املتحدة األمري 2001سبتمرب  11ومنها هجمات 
كل ذلك يف إطار   اإلرهابية ومسؤولية مجاعة اإلخوان املسلمني يف نشوء هذه املنظمات وتصدير التطرف واإلرهاب،

 الوقوف على األطراف املسؤولة على مجلة األحداث الدائرة على األصعدة احمللية والدولية على وجه اخلصوص.
( 2)ما مقداره و  (%2.08)سة تراجع توظيف مقاطع الفيديو لإلطار العام الذي جاءت نسبته كما بينت نتائج الدرا-

ويرجع ذلك إىل أن جل املواضيع تناولت قضايا معينة ولحددة مت الرتكيز  الذي جاء يف املرتبة السابعة واألخرية؛ تكرار
اليت مت عزهلا عن مساقاهتا االجتماعية والثقافية  كما مت تناول بعض القضايا  ،ومن ذلك التعريف باإلسالم وأركانه ،عليها
 العامة.

 :Nvivoنتائج مقاربات برنامج  5 . 2.  2 

 نتائج المقاربة المعجمية: 1. 5 . 2.  2

كشفت نتائج املقاربة املعجمية تصدر مصطلحات )اإلسالم، املسلمني، اهلل، الدين، القرآن(، وقد جاء يف املرتبة األوىل   -
مرة حتت مسميات متعددة وهو مؤشر قوي على لحورية  (251)رار مصطلح )اإلسالم( والذي تردد من حيث التك

 اإلسالم يف خطاب مقاطع الفيديو.
مرة حتت مصطلحات  (177)وجاءت كلمة املسلمني يف املرتبة الثانية ضمن املتغري التابع ملوضوع الدراسة وقد تكررت  -

 الدراسة الرتباطها املباشر باملصطلح األول.متعددة، وهذا ما يدل على أمهيتها يف 
مرة، بينما يف املرتبة الرابعة تأيت   (75))اهلل، اإلله( وتكررت  ويف املرتبة الثالثة جاءت كلمة اهلل حتت مصطلحني اثنني -

 .ع كثريةحيث جرى االستدالل هبا يف مواض حتت كلمات متشاهبة )القرآن، سورة، آية(( 74)كلمة )القرآن( بتكرار قدره 
( الديانة، ديانة، الديانات تكرار حتت مسميات متشاهبة )الدين، (51)وجاء يف املرتبة اخلامسة مصطلح )الدين( بـ - 

 حيث متت اإلشارة من خالله إىل الديانات الثالث )اليهودية واإلسالم واملسيحية(.
إذ متت اإلشارة إليه كون  ؛تبة السادسةاملر  ليحتل بذلكتكرار  (43)يف حني أن مصطلح )اليهودية( شكل ما مقدراه  -

أوىل الديانات إىل جانب ارتباطها الوثيق بالديانة املسيحية واإلسالمية. وقد توزعت بقية التكرارات على بقية  اليهودية من
. وعليه املصطلحات بنسب متفاوتة ومنها )لحمد، املسيحية، عيسى، السالم، اإلعالم، احلرب، اجلهاد، اإلرهاب، القيم(

فالرتكيز على تردد هذه املصطلحات وغريها بدرجة كبرية يربز مدى أمهيتها بالنسبة لدراستنا وحبث صورة اإلسالم 
 لحل الدراسة. 22واملسلمني ضمن مقاطع الفيديو الـ 
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 نتائج المقاربة اللغوية:  2 . 5 . 2.  2
ل التشابه النصي بني أقوال منتجو اخلطاب أو معامل من خالل معامأظهرت نتائج الدراسة بناء  على هذه املقاربة  -

طع فيديو حول مق 22وهذا من خالل املقارنة بني لحتوى  ،الذي يبني درجة التشابه النصي Pearson)) بريسوناالرتباط 
 .رتباطامعامل  230اإلسالم واملسلمني 

مقطع فيديو مبعامل ارتباط  (18)بني  وسجلت أعلى نسبة تشابه 0.19و 0.66وقد تراوحت معامالت االرتباط بني  -
  .0.60و 60,6تراوحت قيمته بني 

مما مقطع فيديو  (33)بني   0.50و 0.59 ما قيمتهسجل  Pearson))معامل االرتباط كما كشفت نتائج الدراسة أن   -
 .بني مقاطع الفيديوويقدر باملتوسط  جاء أقل من النسبة السابقةالتشابه النصي  أن يدل على

بالضعيف إذ تراوحت  ويقدر فيديو (53)درجة أقل بني جاء ب Pearson))ينت نتائج الدراسة أن معامل االرتباط وب -
مما  ،املواضيع واحملتويات ضمن هذه املقاطع وتباعد نسيب بني وهو ما يبني عن تنوع واختالف، 0.40و 0.49 قيمته بني
شىت اجملاالت )الدينية، الثقافية، االقتصادية، السياسية وحىت من الوقوف على تصورات وجهات نظر الغربيني يف أمكننا 

  العسكرية(. وعليه فكلما قل معامل االرتباط قل التشابه النصي بني مقاطع الفيديو.
 ة والذهنية:نتائج مقاربة الخرائط المعرفي 3 . 5 . 2.  2

 المسلمين:  لمصطلحوالذهنية طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر أ. 
إذ  ؛ت نتائج هذه املقاربة أن مصطلح املسلمني شكل لحورا  أساسيا  يف معظم اخلطابات اليت قدمها منتجوهاكشف  -

أبرزت اخلريطة الذهنية اتساع استخدامه من خالل ارتباطه جبملة من املواضيع اليت تناولت اإلسالم واملسلمني إجيابا  
ور وارتباط مبحتوى مقاطع الفيديو لحل الدراسة، وهو ما يتفق وعليه فقد شكل مصطلح املسلمني أكرب نسبة حض وسلبا ،

 مع ما أشارت إليه نتائج املقاربة املعجمية هلذا املصطلح.
 السالم: لمصطلحوالذهنية طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر ب. 
أكثر منها سلبية تتعلق  السالم ارتباط هذا املصطلح جبوانب إجيابية صطلحوالذهنية ملطة املعرفية ياخلر أظهرت نتائج  -

 باإلسالم واملسلمني وهو ما يتناسب مع ما قدمته املقاربة املعجمية وعدد تردداته.
 العنف: لمصطلحوالذهنية طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر ج.  
ارتباطه  والذهنية بشأن هذا املصطلح وحضوره ضمن موضوعات مقاطع الفيديو إىلطة املعرفية ينتائج مقاربة اخلر بينت  -

 أكثر بالنفي واحلصر يف أكثر من موضع نفي العنف عن املسلمني وحصره يف طائفة قليلة منهم.
 اإلسالم: لمصطلحوالذهنية طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر د. 
من اإلسالم ارتباطه بالعديد من املوضوعات إذ شكل حضوره ض ملصطلحوالذهنية طة املعرفية ياخلر أبرزت نتائج مقاربة  -

وهو ما يتوافق مع ما قدمته املقاربة املعجمية حيث احتل املرتبة  ،هذه اخلريطة حيزا  كبريا  باملقارنة مع بقية املصطلحات
 وارتبط ارتباطا  واضحا  بالسالم وإن جنح بصفة أكثر لإلجيابية. (251)األوىل بتكرار قدره 
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 رف:التط لمصطلحوالذهنية طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر ه. 
طة ينتائج مقاربة اخلر مصطلح التطرف سجل حضورا  لحدودا  ضمن موضوعات مقاطع الفيديو وهو ما أشارت إليه  -

 والذهنية وارتبط باجلوانب السلبية فقط.املعرفية 
 أشرار: لمصطلحوالذهنية طة المعرفية ينتائج مقاربة الخر و. 
شهد احنسارا  يف مقابل املصطلحات السالفة. مما يؤكد األخري أشارت نتائج املقاربة اخلاصة مبصطلح أشرار أن هذا  -

 على تضاءل استخدامه ضمن لحتوى املقاطع وبالتايل انتفاء هذا البعد من أبعاد الدراسة يف مقاطع الفيديو.
 من خالل ما تقدم ميكن الوقوف على اآليت:

جيابية ألشكال والقوالب ذات املضامني اإلاحتوي العديد من االنتاجات ومبختلف  الشبكات االجتماعية الرقمية -
وخاصة ، -أكثر من الوسائل اإلعالمية اجلديدة األخرى كاملواقع االلكرتونية واملدونات االلكرتونية-لإلسالم واملسلمني 

مما جيعله من بني  ؛مما يعطي أبعاد ودالالت واضحة كونه يعتمد الصوت والصورةلحل الدراسة "Vimeoفيميو موقع "
؛ وهذا له أثر كبري على املتلقي ألن الصورة كما قيل أصدق من ألف كلمة، وقد يكون سائل اجلديدة األكثر استخداما  الو 

 مربر الوقت مل يكن مبا فيه الكفاية للوقوف على انتاجات منصفة لإلسالم واملسلمني يف الوسائل السالفة الذكر.
يف لحتوى وسائل اإلعالم اجلديدة واملتمثلة يف الدونية والتخلف تراجع أبعاد الصورة السلبية لإلسالم واملسلمني  -

اهلمجية، يف مقابل ثبات صورة اإلرهاب والتطرف وربطه بالتنظيمات اإلرهابية، وأن اإلسالم مل يعد مرتبطا باإلرهاب  
 كمعتقد يبيح ملعتنقيه القيام مبثل هذه األعمال بل ببعض العناصر الضالة اليت تسئ لإلسالم.

 إلسالموفوبيا ال تزال حاضرة يف لحتوى بعض هذه الوسائل من خالل نشر مضامني تسهم يف التخويف من اإلسالم.ا -
وصول احملتوى اخلاص باإلسالم واملسلمني إىل أبعد نطاق عرب هذه الوسائل واليت ألغت احلدود الزمانية واملكانية  -

 .واستطاعت الوصول إىل كل اجملتمعات باختالف معتقداهتا
بدليل وجود العديد من  ؛التحول النسيب يف أبعاد الصورة املرسومة لإلسالم واملسلمني من السلب إىل االجياب النسيب -

احملتويات اإلعالمية املنتجة من طرف الغربيني تشيد باإلسالم وحضارته واجنازات املسلمني املتقدمني واملتأخرين يف 
إىل وإن كانت ال ترقى إ ،نسانيةاحلضارة اإل نتاجات مشرتكة بني شباب إىل املصاف واحلقيقة النرية هلذا الدين، إضافة  

 مسلمني وغربيني يف تناغم واضح رغم اختالف املعتقد. 
متيزت صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم اجلديدة بالتغري النسيب وهذا راجع إىل املزايا واخلصائ  اليت متتاز هبا  -

نتاج مضمون معني وبثه بعكس إوغريها؛ حبيث يستطيع أي فرد  واملرونة لتفاعلية والالتزامنية والسرعةمن ا هذه الوسائل
 وسائل اإلعالم التقليدية اليت تكون موجهة يف الغالب وختضع لسياسات من أعلى مستوى.
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 الخاتمة: 
اليت هدفت إىل البحث عن جتليات اخلطاب التحليلية تعد هذه الدراسات من الدراسات الوصفية 

والكشف عن التشكيالت واملمارسات  ،يف مقاطع الفيديو من خالل تفكيك بنية اخلطاب الغريب اإلعالمي
بناء اخلطاب والبحث عن أليات  اخلطابية املتمظهرة فيه، ومن خالل رصد األطر اإلعالمية اليت مت توظيفها يف

ومن خالل حتديد األطروحات الفكرية والقوى الفاعلة ومسارات  ،تحليل اخلطاب كميًا وكيفياً باشتغال اللغة فيه 
 .وباستخدام برنامج خاص بالتحليل الكيفي ،الربهنة املعتمدة يف كل اخلطابات املقدمة

اإلسالم صورة ميكن القول أن تناداً إىل املرجعيات النظرية ومن خالل حتليل اخلطابات واسانطالقاً مما تقدم و 
إذ تتحول هذه الصورة  ؛يف وسائل اإلعالم اجلديدة والتقليدية تراوحت بني الثبات والتحولواملسلمني لدى الغرب 

 بتغري حوامل احملتوى الذي تتضمنه فالتخلف واهلمجية والدونية تراجعت يف مقابل صورة اإلرهاب والتطرف.
صورة اإلسالم واملسلمني خيرج عن السياقات اليت وتسويق ن توظيف وسائل اإلعالم اجلديدة يف تشكيل إ

كون املرسل مل يعد ذلك املهيمن على   ،اعتمدهتا وسائل اإلعالم التقليدية بدًء من الفكرة إىل اآلليات املعتمدة
سل يف الوسائط اجلديدة وبالتايل تباين النسق القيمي والثقايف يف بث ونشر األفكار والرؤى، إذ تتعدد مصادر املر 

توجهات معينة أو منطلقات  اأيضاً هل وخنبة أفراد االجتاهات؛ حيث أن الكثري من منتجي احملتوى االلكرتوين حالياً 
وزوايا النظر املقولبة ضمن حمتوى وسائل اإلعالم التقليدية من خالل إدراك  ،وزوايا نظر ختتلف عن تلك التوجهات

 ت مغيبة يف التناول اإلعالمي يف الوسائل السالفة الذكر لصورة اإلسالم واملسلمني.حقائق كان
وسائل اإلعالم عرب وعليه ميكن اخلروج بنتيجة عامة مفادها أن صورة االسالم واملسلمني يف الغرب و 

لصيقة  خضعت ملنطقي الثبات والتحول، ثبات يف أبعاٍد للصورة كانت Vimeoوبالتحديد يف موقع  ،اجلديدة
باحملتوى اإلعالمي التقليدي كالرجعية واهلمجية والدونية، اجلشع والثراء وتراجع يف املضمون اإلعالمي املوجه 

مبعىن أخر: اجلانب املشرق للدين اإلسالمي وحضارته، بدليل  ،صاحبها حتول يف إدراك اجلانب اآلخر املغيب
 يف وسائل اإلعالم اجلديدة تشري إىل ذلك. الوقوف على الكثري من اإلنتاجات اإلعالمية الغربية 

والتحول هنا واضح يف طبيعة الصورة ما بني االجيابية والسلبية خبالف اإلعالم التقليدي املتضمن يف كثريه 
جيابية اليت تنصف اإلسالم واملسلمني القليلة ما عدا بعض االنتاجات اإل ،أبعاد سلبية لصورة اإلسالم واملسلمني

 كن حصرها.  واليت مي جداً 
وهبذا أمكننا الوقوف على حمتوى إعالمي أنتج من قبل أفراد ومؤسسات ومن الذين حاولوا إدراك حقيقة 

  ونعالمية اجلديدة يستخدمها الغربيوتربير ذلك أن هذه الوسائل اإل Vimeoفيميو موقع عرب هذا الدين وأتباعه، 
يطال هذه الصورة من املؤسسات اإلعالمية  مدركني للتشويه الذي -كما تستخدمها املؤسسات-كأفراد 

، ومنطلقني من رؤاهم اخلاصة، وقد -كله وليس شراً كله  ذلك أن الغرب خيتلف ويتنوع وهو ليس خرياً -والسياسية 
من أفراد ومؤسسات دعوية  ،يكون اعتمادًا على استثمار املسلمني لوسائل اإلعالم اجلديدة وعلى اختالفها



مةـاتـالخ    

 

397 
 

 التعريف قحقيقة هذا الدين ونشر معانيه السامية والسعي لتصحيح الصورة السلبية املرسومة وإعالمية وأكادميية يف
 له على امتداد قرون من الزمن ولو باحلد األدىن.

 توصي الدراسة مبا يلي:من خالل ما مت ذكره والوقوف عليه و  التوصيات والمقترحات:
 استثمار الطاقات اإلعالمية يف البلدان اإلسالمية يف مد جسور التواصل واحلوار مع اآلخر وخمتلف الثقافات. -
ضرورة التنسيق بني املؤسسات اإلعالمية يف العاملني العريب واإلسالمي خاصًة لتبادل اخلربات واالستفادة من  -

 ال يف عرض حقائق الدين اإلسالمي.التكنولوجيات احلديثة املتاحة يف جمال اإلعالم واالتص
استثمار شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنت وتطبيقاهتا من مواقع الكرتونية ومنتديات الكرتونية يف خدمة  - 

 يف املخيال الغريب.عنه اإلسالم والتعريف بقضاياه وتصحيح الصورة السلبية املرتسمة 
مما قد يسهم يف حوار  ؛مية والعلمية والثقافية والفكرية العامليةضرورة بناء جسور التواصل مع املؤسسات اإلعال - 

 شامل وعلى كل املستويات ومع خمتصني يف شىت اجملاالت لبناء حوار فعال حضاري ديين ثقايف.
 وخاصةً  ،االستفادة مما تتيحه الشبكات االجتماعية الرقمية للتواصل والتشارك والتفاعل مع األطياف األخرى - 

يف تصحيح األفكار اخلاطئة عن اإلسالم واملسلمني  النص الصوت والصورة لإلسهامفيديو لتميزها خباصية مواقع ال
 والتعريف بسماحة هذا الدين وأتباعه. 

االستثمار الفعال من املسلمني لوسائل اإلعالم اجلديدة كوهنا متاحة لكل األفراد دون استثناء خبالف وسائل  -
، والسعي للتعريف باإلسالم وحماولة تصحيح يف الغالب يمن عليها املؤسسات الكربىاإلعالم التقليدية اليت هت

 الصورة املشوهة عنه واليت دأبت وسائل اإلعالم الغربية على تشكيلها.
استغالل الكفاءات والطاقات الشبانية اليت تتقن أجبديات التعامل مع هذه الوسائل على اختالفها من مواقع  -

وخمتلف التطبيقات اليت تتيحها، ومبختلف اللغات لنشر  ة رقميةات الكرتونية، شبكات اجتماعيالكرتونية، مدون
 الصورة اإلجيابية لإلسالم والعرب واملسلمني. أكثر مضامني إعالمية وثقافية تعكس 

ودحض ربية الغ اتالرقمي منه وتدريبهم على كيفية التأثري يف اجملتمع اصةً خأهيل املتخصصني يف جمال اإلعالم ت -
 .اليت تدار حول اإلسالم واملسلمني الشبهات

تفعيل دور اإلعالم اإلسالمي االلكرتوين يف التصدي للحمالت الدعائية الغربية اليت تستهدف النيل من  -
 اإلسالم وتشويه قيمه.

سائل اإلعالم إنتاج مضامني إعالمية راقية وذات جودة ومعربة عن الصورة احلقيقية لإلسالم واملسلمني عرب و  -
لضمان وصوهلا ألبعد مستوى خاصة للغربيني الذين جيهلون حقيقة هذا الدين نتيجة  ،اجلديدة باللغات األجنبية

 التشويه والتضليل الذي طاله من قبل وسائل إعالمهم وخرباء الكذب.
والعمل على ترسيخ  حيوخباصة احلوار اإلسالمي املسي ضرورة توحيد اجلهود لتفعيل احلوار بني خمتلف األديان -

 ثقافة االنفتاح على اآلخر.
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جراء البحوث إإنشاء مراكز خمتصة يف حوار الثقافات واألديان بشىت اللغات تسعى لتقريب وجهات النظر، و  -
 .والدراسات ودعمها والسعي لتطبيق نتائجها على أرض الواقع

 إعالمية رقمية تسعى لتعريف اآلخر بالثقافة دعوة للناشطني يف وسائل اإلعالم اجلديدة إىل إصدار حمتويات -
 ب الغرب على تشويهها نتاج اخللفيةأوتثمني كل املبادرات اليت من شأهنا حتسني صورة اإلسالم اليت د ،اإلسالمية

 التارخيية اليت شكلت مصادر هلا.
يخ اإلسالمي واحلضارة )الكتب، اجملالت، الصحف( يف التعريف بالتار  ضرورة االستفادة من النشر االلكرتوين -

 واسهامها يف احلضارة اإلنسانية واإلرث اإلنساين املشرتك. ،اإلسالمية
كما توصي الدراسة بإجراء قحوث ودراسات يف وسائط اتصالية أخرى للوقوف على طبيعة الصورة املرتسمة   -

 لإلسالم والعرب واملسلمني لدى الغرب عربها.
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  .2015األردن، 

لتوزيع، عمان، ، دار وائل للنشر واالمسؤولية المدنية عن النشر االلكترونييعقوب بن حممد احلارثي:  .160
  .2015األردن، 

 .2013، دار سردم للطباعة والنشر، )د، م، ن(، اإلرهاب والصراع الدولييوسف حممد صادق:  .161
، املركز الرصد الدراسات"، ومراكز اإلعالم وسائل اسرتاتيجيتها يف … قياداهتا …نشأهتا "داعش .162

  ، )د، س، ن(.، ملحقاإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية
 جامعية:الرسائل ال
دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العيش المشترك المسيحي اإلسالمي : أنطون جريس أنطون مره .1

 .2010، فلسطني، القدس غري منشورة، جامعة رسالة ماجستري، في مجتمع بيت لحم
، مذكرة ميدانية( دراسة)ني األرد العام الرأي لدى األمن لرجل الذهنية الصورةاحلماد:  احللبا اليف خلف .2

-واإلعالم الصحافة قسم، والعلوم اآلداب كلية،  البرتا واإلعالم، جامعة الصحافة يفغري منشورة  ماجستري
 .2014، األردن العليا، الدراسات

اتجاهات الشباب العربي نحو الصحافة اإللكترونية )طلبة الجامعات في العزّاوي:  أمحد طالل ناصر .3
يف اإلعالم واالتصال، غري منشورة رسالة ماجستري ، (-دراسة ميدانية- نموذجا   ن ـ دمشقبغداد ـ عما

 .2001األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، 

أطر تقديم صورة الشباب في الصحافة الفلسطينية دراسة تحليلية سامي عبد الرؤوف صاحل عكيلة:  .4
 .2014غزة،  ـعة اإلسالمية، كلية اآلداب قـسـم الصحافة واإلعالم،، اجلامغري منشورة رسالة ماجستريمقارنة، 

صورة العالم اإلسالمي في اإلعالم الغربي )دراسة ميدانية حممد بن مسفر القرين:  سفران بن سفر املقاطي، .5
، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، معهد خادم (ه1423على حجاج أوربا وأمريكا واستراليا خالل موسم حج 

 ه. 1423حلرمني الشريفني ألحباث احلج، قسم البحوث والشؤون اإلعالمية، ا
اإلسالم والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر اتجاهات الصحافة الفرنسية نحو حممد البشري بن طبة:  .6

الفرنسية غداة  Le Monde بالواليات المتحدة األمريكية )دراسة تحليلية لصحيفة لوموند 2001من سبتمبر 
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يف علوم اإلعالم واالتصال، غري منشورة ، رسالة دكتوراه (2009)، وبعد ثماني سنوات منها (2001)حداث األ
 .2014-2013، كلية علوم اإلعالم واالتصال، قسم علوم اإلعالم، 3جامعة اجلزائر

الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطان اإلسرائيلي في الضفة حممد سعد عطية العجلة:  .7
، رسالة ماجستري غري منشورة يف ختصص الصحافة، اجلامعــة اإلسالميـة، غــزة، كلية لغربية دراسة تحليلية مقارنةا

   .2015اآلداب، قسم الصحافة واإلعالم، 
دراسة وصفية -اإلعالم الرقمي وانعكاساته على التعارف بين الحضارات :معزة مصطفى أمحد فضل السيد .8

 ، رسالة دكتوراه الفلسفة2017مايو -2014الخبراء والمختصين في اإلعالم من مايو تحليلية على عينة من 
 .2017 قسم اإلذاعة،  ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،غري منشورة

التحالفات االستراتيجية ودورها في دعم الميزة التنافسية للمؤسسات هاجر مسعودة عبد الكرمي:  .9
يف علوم غري منشورة ، رسالة دكتوراه اسة حالة مجموعة من المؤسسات الجزائريةاالقتصادية الجزائرية )در 

التسيري، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، 
2016 ،2017. 

 ،Le Mondeلمضمون جريدة صورة العرب في الصحافة الفرنسية المكتوبة دراسة تحليلية وليد زغيب:  .10
، كلية 3يف علوم اإلعالم واالتصال، ختصص وسائل اإلعالم واجملتمع، جامعة قسنطينة غري منشورة رسالة دكتوراه 

 .2017علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري، قسم الصحافة، 

 :المجالت العلمية والدوريات
دراسة  ألزمة الروهينجا يف املواقع االلكرتونية املوجهة بالعربيةمساعيل عبد الرزاق الشرنويب: "األطر اخلربية ا .1

، املركز الدميقراطي العريب، برلني، أملانيا، مجلة الدراسات اإلعالمية، "CNN  ،BBC ،RTحتليلية على مواقع الــ
 .2018، 03العدد 

 ،مجلة دراساتالتصحيح"،  وسبل ةالغربي اإللكرتونية املواقع يف النبوية السرية مطالقة: "صورة حممود أحالم .2
 .2016، 4 ملحق ،43اجملّلد  والقانون، الشريعة علوم

مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف قطاع التعليم اجلامعي كلية الطب البيطري: جامعة "أمحد كاظم حنتوش:  .3
 .2017، 4 ، العدد7، اجمللد مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، "القاسم للخضراء أمنوذجا  

مجلة الرسالة إدريس بولكعيبات، ليلى بولكعيبات: "الصورة النمطية السلبية عن املسلمني يف اإلعالم الغريب"،  .4
 .2018، 08 ، العدد2اجمللد  ، جامعة العريب التبسي، تبسة،للدراسات والبحوث اإلنسانية

مجلة العلوم  التغيري"، يب عوامل التشكيل وسبلصورة اإلسالم واملسلم اآلخر يف اإلعالم الغر "أمساء بوعنان:  .5
 .2017، جوان 47، اجمللد أ، العدد 1 ، جامعة قسنطينةاإلنسانية
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مجلة اإلسالموفوبيا"،  إىل االستشراق من التوظيف رحلة والغرب الصهيونية بدر: "اإليديولوجية أشرف .6
 .2017 الثانية، شتاء السنة السادس، العدد، )بريوت(االسرتاتيجية  للدراسات اإلسالمي املركز، االستغراب

، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم المعرفة"املسيحية واإلسالم"،  جورافسكي: أليسكي .7
  .1996 ،215العدد  ،الكويت

نقدية("، أماين عبد الرؤوف حممد عثمان: "آليات تصحيح صورة املسلم على شبكة االنرتنت )دراسة حتليلية  .8
، املعهد الدويل العايل لإلعالم، مدينة الشروق، القاهرة، اجلزء الثاين، العدد مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية

 .2013األول، 
، جامعة مجلة المعيار، "التنصري بني األمس واليوم  وكيفية مواجهته يف اجلزائر املعاصرة"اجلياليل شقرون:  .9

 .2005، 10، العدد 5اجمللد ، اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائراألمري عبد القادر للعلوم 

 18-17، عدد مجلة إنسانياتالزواوي بغورة: "بني اللغة واخلطاب واجملتمع مقاربة فلسفية اجتماعية"،  .10
  .2002ديسمرب،  -ماي
 المجلة، "جتليات خطاب الكراهية يف الوسائط اإلعالمية الفرنسية: حبث يف املصادر"الصادق رابح:  .11

   .2008يونيو،  -بريلأ ،اإلعالم لبحوث المصرية
، جامعة السانية، مجلة الصورة واالتصال ،"يف مصادر الرؤية اإلعالمية الفرنسية لإلسالم"الصادق رابح:  .12

    .2012 ،01، العدد01وهران، اجمللد 
 مجلة الباحث في العلوم، "لسياسيةدور اإلعالم اجلديد يف التنشئة واملمارسة ا"الدين بلموالي:  بدر .13

 .2017، 29، العدد 09رقلة، اجلزائر، اجمللد ، و ، جامعة قاصدي مرباحاإلنسانية واالجتماعية
ظاهرة اإلسالموفوبيا يف الفضائيات اإلخبارية بني التناول املوضوعي والتضخيم "بشرى برش، حممد قارش:  .14

 .2018، 30، العدد 07األغواط، اجمللد  ، جامعةمجلة العلوم االجتماعية، "اإلعالمي
مجلة الباحث في العلوم واليوم("،  األمس بني نظرياته يف مارشال )قراءة الدين: "ماكلوهان نور توايت .15

 .2013، 10، العدد 05، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجمللد اإلنسانية واالجتماعية
رابطة العامل اإلسالمي، مكة منشورات ، لشباب المسلمآثار التبشير واالستشراق على اجابر قميحة:  .16

 .1991، 116املكرمة، العدد 
مجلة جامعة القرآن مجال نور الدين إدريس: "اخلوف من اإلسالم )اإلسالموفوبيا( األسباب واآلثار"،  .17

     .2010، 20، العدد الكريم والعلوم اإلسالمية
، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، "كرتونية بني التقنية والقانونأمساء املواقع االل" :حاج صدوق ليندة .18

  .2018، جوان 02 ، العدد04األغواط، اجلزائر، اجمللد  ،جامعة عمار ثليجي
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مجلة االتصال ، "صورة اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغريب بني الدراسات العربية والغربية"حسينة قانة:  .19
 .2018، 01، العدد05اجمللد اجلزائر، الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم، ، املدرسة والصحافة

خليل شرقي، السعيد بريكة: "املقاربات الكمية يف التحليل الكيفي لبيانات دليل املقابلة باستخدام برنامج  .20
Nvivo   ،")دية والعلوم التجارية كلية العلوم االقتصا)دراسة حول القيادة احلكيمة لبعض مسؤويل مؤسسة كوندور

 .2016، 05 ، العدد03، اجمللد مجلة البحوث االقتصادية والماليةوعلوم التسيري، جامعة أم البواقي، 
درقاوي عبد القادر شريف: "الفايس بوك يف الوطن العريب )دراسة علمية لظاهرة املنظمات االفرتاضية("،  .21

 .2015، 01، مركز جيل البحث العلمي، العددةوالعالقات الدولي مجلة جيل الدراسات السياسية
، مجلة العلوم اإلنسانية، "الصورة النمطية للعرب والغرب واليهود لدى الطالب األردنيني"ذياب البداينة:  .22

  .1999، 01 ، العدد11 جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، اجمللد
دراسة وصفية مقارنة )  يف الـمواقع اإللكرتونية اجلامعيةأنشطة التعليم العايل"رابـح ريـاب، عبد الرمحن قدي: . 23

مجلة العلوم اإلنسانية ، ("بني املوقعني اإللكرتونيني الرمسيني لكل من جامعة ورقلة وجامعة قسنطينة
 .2016، جوان 24، جامعة ورقلة، العدد واالجتماعية

، املركز الدميقراطي 07تشويه اآلخر"،  العددرضوان بلخريي، هارون منصر: اسرتاتيجيات اإلعالم الغريب يف  .24
  .2019برلني، أملانيا، أبريل  مجلة اتجاهات سياسيةالعريب، 

، كلية مجلة علوم اإلنسان والمجتمع، ("دراسة وصفية نقدية)الصحافة االلكرتونية الدينية "رقية بوسنان:  .25
  .2017، 25زء الثاين، العدد ، اجلالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرة

 ،اإلنسانية العلوم مجلةاإلسالموفوبيا"،  ظاهرة مواجهة املسجدي يف الديين اخلطاب دباب: "دور زهية .26
 .2016، جوان 44العدد  بسكرة، خيضر، حممد جامعةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

يناير يف ضوء متغري السياسة  25حافة املصرية بعد ثورة املصطلحات السياسية يف الص" سحـر حممــد وهــيب: .27
دراسة حتليلية (التحريرية ودوره يف تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب اجلامعي بإقليم جنوب الصعيد 

  .2013، 35العدد   ،جامعة سوهاج، مجلة كلية اآلداب، ")وميدانية
اللكرتونية على مقروئية الشباب اجلزائري للصحافة سلمى محيدان، بدر الدين محيدان: "تأثري الصحافة ا .28

  .05، العدد 2018، املركز الدميقراطي العريب، برلني، أملانيا، مجلة الدراسات اإلعالميةالورقية )دراسة ميدانية("، 
ينة جامعة قسنط ،مجلة العلوم اإلنسانية "املواقع اإللكرتونية خصائصها ومعايري قياس جودهتا،"مسية ثنيو:  .29

 .2017، جوان 47اجمللد ب، العدد ، 1
 لعينة من مقاطع مضمون حتليل اليوتيوب موقع عرب الغريب اخلطاب خالل من اإلسالم صورةمسرية بلعريب: " .30

، 35، العدد 18اجمللد ، ، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائرمجلة المعيارالفيديو"، 
2014. 



المراجعو  المصادر قائمة  
 

414 
 

تطبيقات اإلعالم اجلديد يف جمال التعليم العايل )املدونات التعليمية االلكرتونية "سكي، سبيت فايزة:  سوسن. 31
   .2016أكتوبر  ،24، مركز جيل البحث العلمي، العدد مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، "منوذجا(

، لة قضايا التطرف والجماعات المسلحةمجسوهيلة لغرس: "اإلسالموفوبيا: مقارنة بني الفكر والواقع"، . 32
 .2019، 02، برلني، أملانيا، العدد قتصاديةواالاتيجية والسياسية االسرت  للدراسات يبالدميقراطي العر  املركـز

، 227، رابطة العامل اإلسالمي، العدد سلسلة دعوة الحقأالرو: "التنصري يف إفريقيا"،  اجمليد عبد الرزاق عبد .33
2008. 

مجلة ، "املواقع الكرتونية ومتطلبات تطويرها يف اخلدمات البنكية دراسة مسحية"بد اهلادي مسعودي: ع .34 
  .2014 أ، جانفي21االقتصادي رقم  ، جامعة األغواط، العدددراسات

العدد )د، ب، ن(،  ،دراسات المعلوماتعصام منصور: "املدونات االلكرتونية مصدر جديد للمعلومات"،  .35
  .2009اخلامس، 

، سلسلة دعوة الحقبني احلقيقة والتضليل"،  Islamophopiaعطية فتحي الويشي: "اخلواف اإلسالمي  .36
   .2007، 219العدد رابطة العامل اإلسالمي، 

المجلة عمر سليمان ملكاوي: "صورة الرجل املسلم كما يراها الطلبة الغربيون يف اجلامعات األردنية"،  .37
، اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال، جامعة امللك سعود، قسم اإلعالم، اململكة االتصالالعربية لإلعالم و 

 .2017، 18العربية السعودية، العدد 

مجلة كلية اآلداب والعلوم ، "حتليل اخلطاب والدرس العريب قراءة لبعض اجلهود العربية" :نعيمة سعدية .38
 .2009، 4العدد سكرة، جامعة حممد خيضر، ب، اإلنسانية واالجتماعية

مجلة مركز ، "اللسانيات وحتليل اخلطاب يف النقد األديب )التواصل وانفتاح الذات(" :فرحان بدري حريب .39
 .2018، 3 ، العدد8 ، اجمللدبابل للدراسات اإلنسانية

اإلعالم، ، كلية مجلة الباحث اإلعالمي، "االنرتنت وصحافة املدونات االلكرتونية"فريد صاحل فياض:  .40
 .2012، 18جامعة بغداد، العدد 

اإلعالم الرقمي ودوره يف احلد من ظاهرة العنف الرمزي ضد املرأة )موقع "فريدة فالك، امسهان حليس:  .41
املركز معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ، واالجتماعية اإلنسانية مجلة تنوير للعلوم، "اليوتيوب أمنوذجا (
  .2019، مارس 09غواط، العدد اجلامعي أفلو، األ

"وسائل اإلعالم اجلديدة ودورها يف التعليم والتعلم االلكرتوين فريدة فالك، فايزة بوزيد، فايزة مزاري:  .42
، املؤسسة العربية للرتبية والعلوم المجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل )املنصات التعليمية االلكرتونية منوذجا ("،

 .2019، فيفري 06ة، العدد واآلداب، القاهر 
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فريدة فالك: "احلوار احلضاري الثقايف الديين عرب اإلعالم الرقمي )موقع اليوتيوب كفضاء مستحدث للتفاعل . 43
، جامعة العريب اإلعالمية مجلة الرسالة للدراساتاحلضاري والثقايف والتقارب الديين وحتسني صورة اإلسالم("، 

 .2019، 02عدد ال، 03اجمللد التبسي، تبسة، 
م أو جتنيس اليهود: االختيارات الصعبة يف ظل اهليمنة 1870أكتوبر  24: "قانون كرمييو فطيمة شيخ .44

 .2017، 1، العدد8اجمللد  جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس،، مجلة  الحوار المتوسطياالستعمارية"، 

ملوقعي شبكة   )دراسة حتليلية ية يف مواجهة اإلسالموفوبياكرمية عرامة: "اجتاهات املواقع االلكرتونية اإلسالم .45
، جامعة حممد الصديق بن حيىي، جيجل، اجلزائر، المجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات("، CCIFاأللوكة و

  .2018، 02، العدد 01اجمللد
الخلدونية للعلوم  مجلةكمال بن صحراوي: "يهود اجلزائر بني اإلدارة الفرنسية واحلركة الصهيونية"، . 46

 .2013، 1، العدد 6جامعة ابن خلدون، تيارت، اجمللد  ،اإلنسانية واالجتماعية
مجلة االتصال ، "الصورة الذهنية ووسائل اإلعالم قراءة يف املفهوم والتكوين"كموش مراد، مالك حممد:  .47

 .2017، 02، العدد 04لد اجمل اجلزائر، ، املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم،والصحافة
اإلسالموفوبيا يف اإلعالم املكتوب الغريب: حبث يف مصادر الصورة النمطية املعادية " كهينة افروجن: .48

جامعة حممد بوضياف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية،، "لإلسالم
 .2017 ،12، العدد 7 اجمللد  املسيلة،

مجلة العلوم االجتماعية والعشرين"،  عشر التاسع القرن بني إفريقيا يف واالستعمار بوزيد: "التنصري بن خلضر .49
 .2016، جوان 10جامعة حممد بوضياف، املسيلة، العدد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ،  واإلنسانية

،  ، مجلة الباحث للدراسات األكاديميةنسانية"لدغش سليمة: "أثر اإلسالم على احلضارة وفضائله على اإل. 50
 .2014، 4العدد  ،1، اجمللد 1كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر باتنة

 حوليات، "وتأثريها يف الكوميديا اإلهلية صورة اإلسالم يف العصور الوسطى عند األوروبيني"جماجي علجية:  .51
 .2011، 02، العدد 20، اجمللد جامعة الجزائر

، 38 ، العددإصدارات مؤسسة العلوم النفسية العربيةحممد أمحد النابلسي: "جنون اإلسالموفوبيا"،  .52
2015.  

األكاديمية  ،"يلي(منظور حتل) دور شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق املعاصر"حممد فالق:  .53
 العددجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، للدراسات االجتماعية واإلنسانية

18 ،2017.   
، احتاد سلسلة بحوث ودراسات إذاعية"، والتعاطي مع التطرف واإلرهاب حممد قرياط: "نظرية التأطري .54

 .2015 ،77إذاعات الدول العربية، العدد 
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 العربية املواقع بعض بني مقارنة حتليلية دراسة-اإللكرتونية  املواقع جودة حسني: "تقييم مصطفى حممد .55
   .2010، 18 ، العدد6 اجمللد تكريت، ، جامعةواالقتصادية اإلدارية للعلوم تكريت مجلةواألجنبية"، 

، 17 العدد ،5 ، اجمللدجلة ثقافتنا للدراساتم، "ظاهرة كراهية اإلسالم اجلذور واحللول"معتز اخلطيب:  .56
2008. 

)دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية علوم  والتعبرياملدونات اإللكرتونية فضاء حلرية الرأي "نزهة حنون:  .57
جامعة قسنطينة ، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، "3 اإلعالم واالتصال السمعي البصري جامعة قسنطينة

  .2015، ديسمرب 44العدد ، 1لد ، اجمل2

المجلة ، "اخلطاب اإلعالمي والسياسي الغريب وتنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا"نفيسة رزيق، عزوز غريب:  .58
 .2017، جويلية 11احلاج خلضر، اجلزائر، العدد  1، جامعة باتنة الجزائرية لألمن والتنمية

افة االلكرتونية ماهيتها واملسؤولية التقصريية الناشئة عن نواف حازم خالد، خليل ابراهيم حممد: "الصح .59
  .2011أفريل  ،46، العدد مجلة الشريعة والقانوننشاطها"، 

 من لعينة حتليلية دراسة )داعش( سالميةاإل الدولة لتنظيم اإلعالمي اخلطاب يف الصورة نوال وسار: "بالغة .60
 .2017، جانفيالرابع العدد ،فتوحات مجلةالبصرية"،  الرسائل

،  مجلة جامعة الملك عبد العزيزنورة خالد السعد: "صورة املرأة املسلمة يف اإلعالم الغريب رؤية حتليلية"،  .61
 .16، اجمللد 2اآلداب والعلوم اإلنسانية، العددكلية 

 قسم ،يةواإلنسان االجتماعية للدراسات األكاديمية"، االشهاري اخلطاب يف األنساق تضافر: "شيخ هامل .62
 . 2017جوان ،18 العدد ،فشل، الحسيبة بن بوعلي ، جامعةوالفلسفة اآلداب

، جامعة مجلة حوليات التراث، "صورة العرب واملسلمني يف رواية دون كيخوته": وفاء سامي االستانبويل .63
 .2011، 11مستغامن، العدد 

مجلة الداعشية("،  الظاهرة لظهور السياسي ياقالس أوروين: "الظاهرة الداعشية األسباب واملخارج )يف ياسر .64
 .2014، 01 ، مؤسسة مؤمنون بال حدود، الرباط، املغرب، العددذوات

متاح  ،2015أيلول ، 346العدد ، مجلة الوعي، "اإلرهاب األسود صناعة غربية الستعباد العامل اإلسالمي" .65
 .http://www.al-waie.org/archives/article/2049 على الرابط التايل:

 :المؤتمراتالملتقيات و 
 ،صورة الرسول )صلى اهلل علية وسلم ( وسيرته بمواقع االنترنت اإلسرائيلية عرض ونقدأمحد البهنسي:  .1

  .2013معة إفريقيا العاملية، ، جا2013يناير  12، 11املؤمتر الدويل األول للسرية النبوية الشريفة 
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الدويل  املؤمتر أحباثوالفصل،  الوصل حدود في بحث :اإلعالمية والوسائط المدوناتالصادق رابح،  .2
 والسياحة اإلعالم ، قسم0200أفريل 7- 9 البحرين جامعة، جديد لعامل ...جديدة تكنولوجيا اجلديد: اإلعالم

 .2009البحرين، ، البحرين جامعة، الفنونو 
 ، أحباث املؤمتر الدويل )اإلعالم اجلديد تكنولوجياتكنولوجيا االتصال المفهوم والتطور :حسن رضا النجار .3

  .2009جديدة لعامل جديد(، منشورات جامعة البحرين، 
بعض مواقع اإلنترنت المناهضة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية، الواقع وسبل التصحيح، : حسن عزوزي .4

 .2009املدينة املنورة، السعودية،  جممع امللك فهد ، رمي والتقنيات املعاصرةندوة القرآن الك
، ورقة ومعالجة ياهرة اإلسالموفوبيادور الصحافة في تصحيح صورة اإلسالم في الغرب حسن عزوزي:  .5

 13-11مقدمة للندوة العلمية "دور اإلعالم يف معاجلة ظاهرة اخلوف من اإلسالم )اإلسالموفوبيا("، 
، حلب، اجلمهورية العربية السورية، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )ايسيسكو(، 2006نوفمرب
2008.  

د صلى اهلل عليه وسلم في مؤلفات المنصفين من غير المسلمين )حكم النبي محمد محممسري زياين:  .6
، أحباث املؤمتر العلمي الرسول )ص( وحقوقه على لتولستوي ومحمد المثل األعلى لتوماس كاريل أنموذجين(

  .2013البشرية، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اجمللد األول، 
، مؤمتر قمة الشباب الشباب المسلم واإلعالم الجديد: الفرص والتحدياتين: مشس الدين زين العابد .7

، أوراق املؤمتر الكتاب األول، جامعة إفريقيا 2017أفريل 9-7املسلم اسرتاتيجية الشباب لبناء املنعة والعدالة 
  .العاملية، اخلرطوم، السودان

مرآة المنصفين من المفكرين واألدباء  في  -صلى اهلل عليه وسلم–محمد صابر عبد الدامي يونس:  .8
، أحباث املؤمتر العلمي الرسول )ص( وحقوقه على البشرية، اجلامعة اإلسالمية العالميين من غير المسلمين

  .2013باملدينة املنورة، اجمللد األول، 
، الم الغربيأثر اإلرهاب في تشويه صورة اإلسالم والمسلمين في اإلععبد احلق بن مالحقي الرتكماين:  .9

 .2015فيفري  25-22رابطة العامل اإلسالمي  ،حبث مقدم إىل املؤمتر اإلسالمي العاملي "مكافحة اإلرهاب"
الندوة الدولية ظاهرة اإلسالموفوبيا والتعامل معها،  ،لماذا يخاف الغرب من اإلسالمعبد احلق محيش:  .10

 .2015، الرباط، اململكة املغربية، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
يف سلسلة تصحيح أثر االستشراق في تشكيل الصورة النمطية لإلسالم عند الغرب،  عبد الرزاق وورقية: .11

صورة اإلسالم، صورة اإلسالم يف الغرب بني محالت التشويه وواجب التصحيح، أعمال اليوم الدراسي املنظم من 
 .، املغرب2006ماي  9يح صورة اإلسالم بكلية الشريعة بفاس يوم طرف جمموعة البحث يف جمال تصح
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مواقع االنترنت الغربية المناهضة للقرآن الكريم ودور المواقع اإلسالمية عبد اهلل رفاعي حممد الزهري:  .12
املدينة املنورة،  ،جممع امللك فهد ،)تقنية املعلومات( والتقنيات املعاصرة ندوة القرآن الكرمي، في الرد عليها

 .2009السعودية، 
أطر المعالجة اإلعالمية للمشروعات االقتصادية الكبرى في الدول  عبد هلل بن ناصر احلمود وآخرون: .13

حالة لمشروعات "الهيئة الملكية للجبيل وينبع" بالسعوديةـ "قناة السويس الجديدة" بمصر العربية دراسات 
، دراسة مقدمة للمنتدى السنوي السابع للجمعية السعودية لإلعالم إقالع للنهوض بقطاع الصناعة" بالمغرب

 .2016أبريل  –واالتصال اإلعالم واالقتصاد ... تكامل األدوار يف خدمة التنمية، الرياض 
، األساطير المؤسسة إليديولوجية اإلسالموفوبيا وأثرها في تشويه صورة اإلسالم بالغربعزيز البطيوي:  .14

الندوة الدولية "ظاهرة اإلسالموفوبيا والتعامل معها"، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، الرباط، 
 .2015اململكة املغربية، 

الفصل –الستخدامات التعليمية لشبكات التواصل االجتماعي في التعليم بال حدود افريدة فالك:  .15
، أعمال الندوة الوطنية الرابعة حول التقنيات -االفتراضي كنسق مستحدث في العملية التعليمية التعلمية

اسات األنثروبولوجية احلديثة والتعلم عن طريق الصفوف املقلوبة وأثرها يف حتقيق جودة التعليم، منشورات خمرب الدر 
 .2019واملشكالت االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، 

حبث مقدم لنيل جائزة نايف ، -عرض ونقد-اإلسالم في المناهج الغربية المعاصرةحممد وقيع اهلل أمحد:  .16
  .2006ه، )د، م، ن(،  1427م النبوية لعا بن عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة

ياهرة اإلسالموفوبيا "الرهاب من اإلسالم" كتحدي سياسي للعالم اإلسالمي نعيم إبراهيم الظاهر:  .17
"اإلسالم والتحديات املعاصرة" املنعقد بكلية أصول الدين يف  حبث مقدم إىل مؤمتر، والحلول المقترحة لها

  .، عمان3/4/2007-2اجلامعة اإلسالمية يف الفرتة: 
 التقارير:

املقدم  2017مايو 2016 -أكتوبر  ظاهرة اإلسالموفوبيا بشأن ملرصد منظمة التعاون اإلسالمي التقرير العاشر .1
 .2017يوليو 10 - 11 أبيدجان، مجهورية الكوت ديفوار الدورة الرابعة واألربعني جمللس وزراء اخلارجية إىل

 المواقع االلكترونية:
، متاح ماط والسمات وسبل التصحيحناألسالم في مواقع االنترنت اإلسرائيلية. صورة اإلسي: أمحد البهن. 1

تاريخ  (،2014-11-24)تاريخ النشر  ،https://vb.tafsir.net/tafsir41143/#.XM74idjgrIUعلى الرابط: 
 (.2017-02-11)االطالع 

 ، متاح على الرابط:مشكلة األقليات المسلمة في الغربأمحد عبد الغين حممود عبد الغين:  .2
www.alukah.net/.../the%20problems%20of%20muslim%20minorities.doc،  12)االطالع تاريخ-

01-2017( ،)00 :11.) 
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 2019من سنة للربع الثاين  العامل أحناء مجيع يف شهري ا النشطني احصائيات عدد مستخدمي موقع الفايس بوك .3
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users- ، تاريخ

 (.15 : 23)، (2019-10-02) االطالع

 متاح على الرابط:، 2019احصائيات عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي لسنة  .4
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-  (.21:15)، (2019-10-02) االطالعتاريخ 

، متاح على الرابط التايل: المسلمون في بريطانيا تحت الحصار .5
https://mazenshamma.blogspot.com/2008/12/blog-post (.11: 00(، )2017-03-25)، تاريخ االطالع 

، اليهودية اإلسالم بطريقه ليصبح ثاني ديانة بأمريكا متجاوزاً  .6
https://arabic.cnn.com/world/2018/01/14/islam-us-religion،  تاريخ 2018جانفي  14تاريخ النشر ،

 (.11: 12(، )2019-09-15) االطالع

متاح على الرابط: ، اإلعالم العربي واإلسالمي وحوار األديان بدر ناصر حسني، عظيم كامل زريزب، .7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&qc،  (.15: 21)، (2019-10-02) االطالعتاريخ 

الرابط:  متاح على، في بعض المواقع االلكترونية الغربية  صورة اإلسالمتوفيق بن أمحد الغلبزوري:  .8
http://www.elghalbzouri.com/news23 ، (.20: 15(، )2018-02-15)تاريخ االطالع 

-https://www.albayan.ae/one  ، متاح على الرابط:ن النشأة األولى وعوامل الضعف والقوةحركة طالبا .9

world/1998-08-28-1.1019755(18: 58) ،(2019-04-15) ، تاريخ االطالع.  

 ،https://www.aljazeera.net/specialcoverage: تاح على الرابط، مالنشأة واإلمارة .حركة طالبان.. .10
  (.21:(30 (، 2019-03-28)طالع تاريخ اال

 :التايل الرابط على متاح ،اإلسالم وتشويه الرعب لزرع بالقتل استعراض ... داعش .11
https://www.assakina.com/news/news2،  (.11: 45(، )2017-10-26)تاريخ االطالع 

 نموذًجا ”Pegida“ سياسات اإلسالموفوبيا والحركات المعادية لإلسالمرفيدة رمضان يوسف حممد:  .12
 Pegida "Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des“2016 -2014“للفترة 

Abendlandes، متاح على الرابط: ، املركز الدميقراطي العريبhttps://democraticac.de/?p=34239  ، تاريخ
 (.2019-04-15) طالعتاريخ اال (،2016 19- 07-)النشر 

األطر اإلخبارية للمقاومة اإلسالمية اللبنانية في الصحافة العربية )دراسة طه عبد العاطى مصطفي جنم:  .13
 –تحليلية لعينة من صحيفتي الوطن السعودية وتشرين السورية خالل الحرب اإلسرائيلية على لبنان )يوليو 

 ،https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc :الرابطمتاح على  ،2006((، 2006أغسطس 
 (.15: 12(، (2019-02-12) عتاريخ االطال
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، متاح على الرابط: من سبتمبرقبل وبعد الحادي عشر  المسلمون في الغربمالك بن إبراهيم األمحد:  .14
https://www.google.com/search?q=، (.  11: 00(، )2017-08-27) تاريخ االطالع                                           

تاريخ  ،http://khaledfayyad.blogspot.com/2008/05/blog-post_13.html، مدونة المدونين األحرار .15
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 املتعلاقة بكل ماقطعع الفييوواملعلومطت : (4)الملحق رقم 
 الشرح معايير التقييم الرقم
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 Islam - The Untold Story عنوان الفيديو
 
 

 حمتوى املاقطع

وتضمن الوقوف على احلاقطئق اليت أخفيت عن اإلسالم عنوة حيث وتتبع املؤرخ تطروخ 
ا الفييوو من اإلسالم وبياوطته والبحث عن أصله وحاقياقته؛ وهو مط جسيه املؤرخ يف هذ

خالل زوطرة العيوي من البليان العربية، وخطصة اململكة العربية السعودوة أون وقف على 
األمطكن املاقيسة خطصة مكة املكرمة ووقف على األرض اليت شهيت مهبط الوحي 

 وبياوطت اإلسالم.
De BaliePremiu صطحب املاقطع  

 https://vimeo.com/79051482 الرابط

 
 
 
02 

 ثط 17د و 12سط و 01 زمن املاقطع

 Obama is a Muslim   ter ifMat No عنوان الفييوو

 
 حمتوى املاقطع

وتنطول هذا املاقطع اإلسالم يف أمروكط وتاقبل املسؤولني الكبطر له على أرضهط من أمثطل 
الرئيس جورج بوش وهيالري كلينتون والرئيس بطراك أوبطمط، وتتمحور فكرته الرئيسة حول 

هم من دخيم أمروكط، مؤكيا  على عاقيية من ورأس أمروكط واملاقصود بطراك أوبطمط إذ ال هتم امل
 مط ذهب إليه املسؤولني على أن أمروكط يف حرب ضي اإلرهطب وليس ضي اإلسالم.

 Political Islam صطحب املاقطع

https://vimeo.com/238465807 الرابط  

 ثط 13د و 02  زمن املاقطع
 
 
 
 

03 

 
 

 

 About Islam What I Like عنوان الفييوو

 
 حمتوى املاقطع

وتضمن اجلرية واحلوار املتجسي بني املسلمني واملسيحيني والتأكيي على العالقة التطردخية 
ومت التطرق إىل عبيعة اإلسالم وخصطئصه غري املسيحيني،  بينهمط  ووصطوط املسيح الحرتام

إىل جطنب احليوث عن اإلسالم كونه اليوطنة األكثر منوا  يف العطمل والتأكيي   ومزاوط أتبطعه،
 على فعطلية املسلمني يف اجملتمعطت الغربية.

 مت حذفه الحاقط   صطحب املاقطع
 / الرابط

 ثط 57د و 48 زمن املاقطع

 
 
 

04 

 Jewish And Muslims Intimate Strangers Book Trailer نوان الفييووع

 
 

 حمتوى املاقطع

وبحث هذا املاقطع األصول التطردخية لليهود واملسلمني وعالقة اجلرية بينهم، وتوسع 
االمرباعوروة اإلسالمية وسيطدهتط ردهط  من الزمن والتعطون العلمي بني املسلمني واليهود 

ظلهط، ومجلة من األحياث اليت سجلهط التطروخ إىل غطوة حلول الثورة واملسيحيني يف 
الفرنسية واناقالب املوازوني، إىل جطنب احلرب العطملية الثطنية وأثرهط على التواجي اليهودي 
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خطصة يف اجلزائر وتشكيل الوعن الاقومي هلم يف فلسطني مث انيالع الصراع العريب 
 اإلسرائيلي.

Princeton University Press صطحب املاقطع  

 https://vimeo.com/83279054 الرابط

 ثط 38د و  20 زمن املاقطع

 
 
 

05 

 Islam is Explosive. Muslims are not ن الفييووعنوا

 
 حمتوى املاقطع

وربز أمروكط وموقفهط من اإلسالم والتأكيي على أن أمروكط ليست يف حرب مع اإلسالم، 
واناقسطم البعض يف موقفهم ازاءه بني مؤوي ومعطرض له، إىل جطنب دعوة البعض لسن 

 قوانني حتي من انتشطره يف أمروكط.
  حذفه الحاقط   مت اقطعصطحب امل

 / الرابط

 ثط 43د و 3 زمن املاقطع

06 
 

 Exposing Radical Islam In America عنوان الفييوو

 
 حمتوى املاقطع

اعملوا من أجل أمروكط بريجييت  Act of Amricaوتضمن حمطضرة لرئيسة منظمة 
املاقطع نظرهتط  غربويل وهي منظمة جتطبه اإلسالم املتطرف على حي تعبريهط، ووستعرض

لك عليهط، كمط وستعرض التهيوي اإلسالمي للجطمعطت األمروكية نتطج ذلإلسالم وأثر 
التموول الذي حتظى به خطصة من اململكة العربية السعودوة الذي ُعيَّ متعيد األهياف 

 أبرزهط إثطرة الكراهية للوالوطت املتحية األمروكية وإسرائيل.  
Living Word Christian Center صطحب املاقطع  

   https://vimeo.com/25044006 الرابط

 ثط 16د و  49 زمن املاقطع

 
 

07 

 Does Islam Deserve Intolerance عنوان الفييوو

وتضمن هذا املاقطع موضوع اإلسالم وعيائيته حيث حيطول صطحبه بيطن الصفطت السلبية  حمتوى املاقطع
 لإلسالم إىل جطنب اليعوة إىل ماقطععته وأتبطعه.

Eric Allen Bell صطحب املاقطع  

 https://vimeo.com/186198229 الرابط

 ثط 59د و 06 زمن املاقطع

 
 
80 

 Islam, Mohammed and the Quran عنوان الفييوو

 
 
 

 حمتوى املاقطع

( إىل جطنب إشطرات النبوة اليت حتيث عنهط حبريى وتنطول هذا املاقطع ميالد الرسول )ص
الراهب مث زواجه من خيجية بنت خوولي، كمط تنطول تلاقيه للوحي ومنطوئته من قبل 
خصومه، بعيه واقيم حملة عن وفطة النيب وانشاقطق املسلمني بعيه واناقسطمهم إىل سنة وشيعة 

تيرج يف تتبع مسطر انتشطر اإلسالم وسيطرته ردهط  من الزمن إىل غطوة احتالل اسبطنيط،  لي
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كمط حطول الوقوف على توسعطت اإلسالم املتتطلية لتشمل بالد اهلني وغريهط، ليستعرض 
مربزا  التحول اإلسالمي  2001سبتمرب   11بعيهط ضمن أعروحطت أخرى هجمطت 

 بعيهط على أصعية عية.
 Dale Brown ملاقطعصطحب ا

 https://vimeo.com/73957010 الرابط

 ثط 37د و 17 زمن املاقطع

09 

  World Without IslamA عنوان الفييوو

وبحث هذا املاقطع أصول الصراع بني الشرق والغرب واليت أرجعهط إىل عوامل جيوسيطسية  حمتوى املاقطع
قبل كوهنط دونية، وعّي االناقسطم بني االمرباعوروتني الرومطنية الغربية واليونطنية الشرقية أصل 

ق فطرق يف الصراع املمتي حطليط يف إعطر الوقوف على فكرة غيطب اإلسالم أو وجوده ال دخل
كون اإلسالم سبب توتر هذه العالقطت كمط ويعي  العالقطت بني الشرق والغرب نطفيط  
الكثريون، ومؤكيا  من نطحية أخرى أن الوالوطت املتحية األمروكية مسؤولة عن الكثري من 

 األحياث اليت وشهيهط العطمل.

 Rumi Forum    صطحب املاقطع

https://vimeo.com/15424984 الرابط  

 ثط 44د و17سط و 01 زمن املاقطع
 

 
 

10 

 ?What is Islam عنوان الفييوو
مي واملسلمني من خالل تاقيمي األركطن اليت واقوم وتضمن هذا املاقطع التعروف بطليون اإلسال حمتوى املاقطع

عليهط هذا اليون وشرحهط، وتبيطن حاقياقة املسلمني ومعتاقياهتم واعتاقطدهم حنو املسيح، 
 ومربزا  من جطنب آخر أهياف املبشرون الذون وعملون على تاقروب املسلمني من املسيحية.

 North American Mission Board  صطحب املاقطع

https://vimeo.com/28827848 الرابط  

 ثط 15د و 02  زمن املاقطع
 
 
 

11 

 Moderate Muslims Are Waging Stealth Jihad عنوان الفييوو

 
 حمتوى املاقطع

تضمن هذا املاقطع قضية جهطد املسلمني املعتيلني إىل جطنب الوقوف على املسلمني و
ووستعرض املسلمون الوسطيون وحرهبم على غري املسلمني  ، كمطوجهلهم حباقياقة اإلسالم

 وموقفهم منهم.

 Right Wing WatchBusiness صطحب املاقطع

https://vimeo.com/337334284?fbclid=IwAR2iD4u8qqFN8d2o4 الرابط  

ثط 49و  د 02 زمن املاقطع   

 Reason & Company - Radical Islam and Immigration عنوان الفييوو 12
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 حمتوى املاقطع

وربز وجهة نظر الرئيس األمروكي دونطلي ترامب حنو هجرة املسلمني ألمروكط والشروط 
شيدا على ضرورة منع املسلمني املتطرفني من السفر ألمروكط، الصطرمة اليت حطول فرضهط م

إىل جطنب استعراض وجهطت نظر احلزبيني السيطسيني األمروكيني اجلمهوري واليمياقراعي  
من خالل الوقوف على وجهطت نظرهم إزاء املسلمني و هجرهتم ألمروكط مربزا رفضهم 

 ته.لإلسالم املتطرف وحمطولتهم البحث عن حلول لتهيويا
American Family Association صطحب املاقطع  

 https://vimeo.com/176345575 الرابط

 ثط 10د و 05  زمن املاقطع
 
 
 
 
 

13 

 

 Back to Business_ Stop Islam عنوان الفييوو

 
 

 حمتوى املاقطع

نتطج االنتشطر املتزاوي و املتسطرع لإلسالم يف العطمل، واقف البعض يف العيوي من اليول 
موقف الرافض له خطصة السيطسيني )األحزاب السيطسية، اجلمعيطت واملنظمطت 

ماقطع الفييوو هذا ممثال يف حزب  وهو مط وقف عليه منتج اخلططب يف )السيطسية،...
حتطلف احلروة األسرتالية الذي وسعى  إلواقطف انتشطره يف أسرتاليط بعي فشل السيطسيني 

 األسرتاليني يف التصيي ألسلمة البلي.
Australian Liberty Alliance صطحب املاقطع  

https://vimeo.com/223923773 الرابط  

 ثط 56د و 03  زمن املاقطع

 Then I Became a Muslim (1/4) عنوان الفييوو
فطة واليه والعيش بني أحضطن أسرة طول حتول أحي األملطنيني الالدونيني لإلسالم بعي و نوت حمتوى املاقطع

مسلمة كفلت له العيش الكرمي واملعطملة احلسنة، مربزا الصفطت اليت وتحلى هبط املسلمني 
 واليت كطنت هلط بطلغ األثر يف إسالمه.

mediaPRO.2470 صطحب املاقطع  

https://vimeo.com/20403406 الرابط  

 ثط 26د و 06 زمن املاقطع 

 
 
15 

  Mohammed عنوان الفييوو

تعطليمه بطلوقوف على تعروف اإلسالم وانتشطر تعطليمه عرب العطمل وتنطول اليون اإلسالمي و  حمتوى املاقطع
 يف آداء رسطلته. –صلى اهلل عليه و سلم  –والبحث عن سر جنطح الرسول حممي 

 صطحب املاقطع
Atlantis Film 

https://vimeo.com/11244083?ref=fbshare&fbclid=IwAR0J8O1f الرابط  

 ثا 22د و 01  زمن املاقطع
 The Profit of Islam عنوان الفييوو 16

ة وتصرحيطت ملسؤولني حول موضوع التهيوي اإلسالمي خبطروإوتضمن هذا املاقطع ماقتطفطت من برامج  حمتوى املاقطع
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 واإلسالموفوبيط، التغطية اإلعالمية املتحيزة ضي اإلسالم واملسلمني ضمن موضوع مكسب اإلسالم.

Great George Productions صطحب املاقطع  

https://vimeo.com/129517320 الرابط  

 ثط 02د و 15 زمن املاقطع

17 

 PBS Frontline:Muslims عنوان الفييوو
 

 حمتوى املاقطع
عي عاقود على إثر اإلسالم وأثره على احلضطرة الغربية مث تراجعه ب هذا املاقطعوبحث 

االستعمطر اإلسالم يف مطليزوط وتعطوشه مع اليوطنطت األخرى إىل جطنب التكطفؤ بني مبطدئ 
صورة متوازنة ومستنرية للمسلمني والتنوع  الفييوووعرض  اإلسالم ومنط العيش املتحضر،

 بينهم.
 Plowshares Media  صطحب املاقطع

 https://vimeo.com/3337238 الرابط

 ثط 55د و  04 زمن املاقطع

 
 
 
 
18 

 (The Challenge of Islam) عنوان الفييوو
 
 

 حمتوى املاقطع

 Theبطلتطرق لكتطب إلسالم املتطرفوستعرض من خالله: الغرب ومواجهة خطر ا

clash of civilizations ملؤلفه  Samuel P. Huntington  واألعروحطت اليت تضمنهط
حول صراع احلضطرات وإعطدة تشكيل النظطم العطملي إىل جطنب حملة تطردخية حول اإلسالم 

ىل جطنب مث وستعرض على إثر ذلك الفروق بني الكتطبني السمطووني اإلجنيل والاقرآن إ
 الفروق بني اليوطنتني املسيحية واإلسالمية .

Lamb & Lion Ministries صطحب املاقطع  

 92https://vimeo.com/373880 الرابط

 ثط 30د و 28 زمن املاقطع

19 
 

 Islam Is A Religion  of  Peace عنوان الفييوو
 

 حمتوى املاقطع
وتضمن منطظرة بني مسيحيني ومسلمني بطلتطرق إىل عية مواضيع حول اليوطنتني ختللتهط 
عرح العيوي من األسئلة من قبل ميور املنطظرة واحلطضرون من اجلمهور على املتنطظرون، يف 
حني فتح التصووت يف بياوة املنطظرة حول هل اإلسالم دون سالم أم ال؟ ورصي نتطئج 
التصووت يف هنطوة املنطظرة بنطء  على مط تفضل به كل منطظر من أدلة وحجج تيعم وجهطت 

 رأوه.

.Intelligence Squared U.S صطحب املاقطع  

 https://vimeo.com/15646170 الرابط

 ثط 35د و 46سط و 01 زمن املاقطع

  The 5 Pillars of Islam - from Christianity, Cults & Religions عنوان الفييوو 20
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 حمتوى املاقطع

 Paul وتضمن هذا املاقطع موضوع اإلسالم وأركطنه قيم من خالله صطحبه اليكتور 

Carden  املختص يف األدوطن والعاقطئي والثاقطفطت، وهو مسيحي اليوطنة معلومطت
 وشروحطت حول أركطن اإلسالم ومط وتطلبه كل ركن إضطفة إىل اجلهطد وأنواعه.

Rose Publishing صطحب املاقطع  

 ttps://vimeo.com/166216122h الرابط

 ثط31د و 04 زمن املاقطع

 
 
 
 
21 

 Christianity Confronts Islam عنوان الفييوو
 
 
 

 حمتوى املاقطع

مت عرح العيوي من وتنطول هذا املاقطع  تسطؤالت حول  اإلسالم واملسلمني والسالم حيث 
األفكطر اليت تنطقض بعضهط كون اإلسالم دون سالم يف مواضع وغري ذلك يف مواضع 

العبطدات يف اليون ، اإلسالم نظطم مشويل متكطمل، هل اإلسالم دون سالم أخرى.
 مي اإلسالم واجلهطد واإلرهطب أوة عالقة اإلسالم ومعطرضة فصل اليون عن اليولةاإلسال

إىل جطنب عرح مجلة من الناقطط منهط فكرة اإلسالم وتنطقض الاقرآن يف مسألة الرمحة اليت 
بعث هبط النيب حممي وحث الاقرآن على التشيوي على الكفطر ومسألة انتشطر اإلسالم 

 واحنسطر املسيحية.
 Cordialis املاقطعصطحب 

  https://vimeo.com/ https://vimeo.com/13453222 الرابط

 ثط 33د و 18سط و 1 زمن املاقطع

 
 
 
22 

ووعنوان الفيي  What Makes Islam Unique 
 وتنطول هذا املاقطع  ناقطشط  بني أكطدمييني وأسطتذة جطمعيون وخرباء حول كتطب موسوم  حمتوى املاقطع

Ancient Religions, Modern Politics  بـ ملؤلفهMichael Cook  إذ وبني فيه
لية استنطدا  إىل مضمون املتنطقشني فردانية اإلسالم ودوره املؤثر يف السيطسطت العطملية احلط

 الكتطب وجممل األفكطر اليت عرحت فيه.
Princeton Community Television صطحب املاقطع  

https://vimeo.com/122791264 الرابط  

 ثط 46د و 36سط و 1 زمن املاقطع
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 وسائل اإلعالم الجديدة وتشكيل صورة اإلسالم والمسلمين

دراسة تحليلية 
للخطاب الغربي في موقع فيميو
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األطـــروحـــات ال
فــكريـة

 

 األطـــروحـــات الفــكريـة
 الرقم

10 
09 

08 
07 

06 
05 

04 
03 

02 
01 

 المسلمون والمسيحية

 
 
 
 
 
 

 التعريف باإلسالم والمسلمين
 أصول الصراع بين الشرق والغرب 
 اإلسالم ودوره في العالقات بين الشرق والغرب 
 والتحول اإلسالمي 2001سبتمبر  11أحداث  
 
 
 
 
 

 لي الثوراتالجهاد وتوا
 

 

 

 

 الحج إلى مكة واالنقسام اإلسالمي بعد وفاة محمد

 الوحي وقصة نزوله
 مولد محمد وزواجه 

 
 الوحي وقصة نزوله

 الحج إلى مكة واالنقسام اإلسالمي بعد وفاة محمد
 الجهاد وتوالي الثورات

 

 الدعوة لمقاطعة اإلسالم وأتباعه
 اإلسالم والوجه المظلم 
 لجامعات األمريكيةالتهديد اإلسالمي ل 

 التطرف اإلسالمي وأثره على حياة غبريال 
 لبنان قلب الشرق األوسط النابض 

 بريجيت غابريال واإلسالم 
 والرغبة في الحد من انتشاره اإلسالم بين االنتقاد من الداخل 

 
 من الخارج

 

 أمريكا واإلسالم
 وأثرها على التواجد  اليهودي الحرب العالمية الثانية 

 رة الفرنسية وتحول الموازينالثو 
 اإلمبراطورية اإلسالمية بين التوسع 

 
 
 
 
 

 والسيادة
 

 األصول التاريخية لليهود والمسلمين

 اإلسالم الديانة األسرع نموا في العالم
 العالقة بين المسيحية واإلسالم 
 لمسلمون والعيش في المجتمع الغربي بين نظرة اإلعالم والغربيينا 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمريكا وتقبل اإلسالم
 
 
 
 

 

 رؤساء أمريكا ونظرتهم لإلسالم
 
 

 

 اإلسالم والحقائق المخفية
 وصف اإلسالم وميزاته 
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ا
ألطـــروحـــات الفــكريـة

 

 الرقم
22 

21 
20 

19 
18 

17 
16

    
 

15 
14 

13 
12 

11 

 فردانية اإلسالم
 
 

 فردانية اإلسالم
 
 
 

 

 

 

 

 تساؤالت حول اإلسالم والمسلمين والسالم
 

 الجهاد وأنواعه
 أركان اإلسالم 
 

 تساؤالت المذيع والجمهور وأجوبة المتناظرين

 

 سالم أم العكس النقاش حول اإلسالم كونه دين
 

 اإلسالم والمتحدثون باسمه
 األمة اإلسالمية األكثر تنوعا   
مناظرة حول اإلسالم  والسالم بين مسلمين  

 ومسيحيين
 

الديانتان السماويتان اإلسالم والمسيحية والمقارنة 
 بينهما

 
 الغرب ومواجهة خطر اإلسالم المتطرف

 
 
 
 
 

 والسيادة
 

 ع الديانات األخرىاإلسالم في ماليزيا وتعايشه م

 

اإلسالم وأثره على الحضارة الغربية ثم تراجعه بعد 
 عقود على إثر االستعمار

 
 التغطية اإلعالمية المتحيزة ضد المسلمين

 المسلمون  في المملكة المتحدة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدين اإلسالمي وتعاليم رسوله
 
 
 
 
 

 

 فقدان الوالد والتحول نحو اإلسالم
 

تجاه  ALAتحالف الحرية االسترالي  خارطة طريق 
 اإلسالم

 
 
 
 

األحزاب السياسية األمريكية ومسألة تواجد 
 المسلمين في أمريكا

 
 

 الرئيس األمريكي وقضية هجرة المسلمين إلى أمريكا
 

 المسلمون المعتدلون وقضايا الجهاد
 واإلسالم المفبرك
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القـــوى الفــ

اعــلــة
 

القـــوى الفــاعــلــة
 

أفراد
 

مؤسسات
 

مؤرخون
 

أحزاب
 

أكاديميون وأساتذة جامعيون
 

كتاب
 

منتجو فيديو وأفالم
 

شخصيات إعالمية
 

شخصيات سياسية
 

شخصيات عسكرية
 

رجال دين
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مسـارات البـرهنـة
 

مسـارات البـرهنـة
 

حقائق ووقائع
 

أقوال مسؤولين
 

احصائيات وارقام
 

مواقف إنسانية
 

أدلة من القران/آيات أو الكتاب المقدس
 

أراء ومقوالت
 

براهين تاريخية
 

بحوث ودراسات
 

وثا
ئق وصور

 
خرائط

 
كتب
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 اليراسة املستخيم يف  Nvivoواجهة برنطمج التحليل الكيفي (:06الملحق رقم )

 

 املستخيم يف اليراسة  Nvivoبرنطمج التحليل الكيفي  :(07)الملحق رقم 
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املاقطربة املعجمية لكل ماقطعع الفييوو (:08) الملحق رقم  

Mot Longueur Nombre Pourcentage pondéré (%) 

 1,91 192 7 اإلسالم
 1,01 101 8 املسلمني

 0,60 60 4 اليت
 0,41 41 6 العطمل

 0,35 35 4 ميحم
 0,32 32 6 الاقرآن
 0,31 31 4 كطنت

 0,29 29 4 اهلل
 0,27 27 4 الذي
 0,26 26 6 اليهود

 0,25 25 8 املسلمون
 0,24 24 6 أمروكط

 0,24 24 8 اإلسالمي
 0,24 24 4 سورة
 0,23 23 5 اليون
 0,20 20 5 عنيمط
 0,19 19 6 العيوي
 0,18 18 5 اآلوة

 0,18 18 9 اإلسالمية
 0,18 18 5 الذون

 0,18 18 8 املسيحية
 0,18 18 4 هنطك

 0,17 17 7 األشخطص
 0,17 17 4 فكرة

 0,17 17 7 لإلسالم
 0,15 15 6 اجلهطد
 0,15 15 5 العرب
 0,14 14 6 األخرى
 0,14 14 7 العربية
 0,14 14 6 املسيح
 0,14 14 5 كطنوا

 0,14 14 9 واملسلمني
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 0,13 13 6 أعروحة
 0,13 13 5 اإلله

 0,13 13 7 اليوطنة
 0,13 13 7 اللَّه  

 0,13 13 5 النطس
 0,13 13 4 وهذا
 0,12 12 6 اليولة
 0,12 12 9 الَِّذون  
 0,12 12 4 سالم
 0,12 12 4 ألنه
 0,11 11 5 أوضط  
 0,11 11 4 اآلن

 0,11 11 7 املتحية
 0,11 11 7 اجملتمع

 0,11 11 8 للمسلمني
 0,11 11 4 ستلي

 0,11 11 4 مسلم
 0,11 11 4 وليس
 0,10 10 4 أخرى
 0,10 10 7 إسرائيل

 0,10 10 12 اإلمرباعوروة
 0,10 10 6 الكثري
 0,10 10 4 جيا  

 0,10 10 4 عيسى
 0,09 9 4 أكثر
 0,09 9 5 ِإنَّ 

 0,09 9 9 األمروكية
 0,09 9 6 األوسط
 0,09 9 7 اإلنسطن
 0,09 9 6 احليطة
 0,09 9 6 السالم
 0,09 9 5 الشرق
 0,09 9 8 اليهودوة

 0,09 9 5 اليوم
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 0,09 9 4 جطنب
 0,09 9 4 خالل
 0,09 9 4 سيطق
 0,09 9 4 فيهط

 0,09 9 5 مليون
 0,09 9 4 منهط
 0,09 9 4 واحي
 0,09 9 5 واليت
 0,09 9 4 واقول
 0,09 9 6 ميكننط
 0,08 8 4 أكرب

 0,08 8 5 األرض
 0,08 8 7 اإلعالم
 0,08 8 5 احلرب
 0,08 8 7 احلاقياقة
 0,08 8 5 الاقيم
 0,08 8 5 دوطنة

 0,08 8 6 مسلمني
 0,08 8 7 معتربا  

 0,08 8 7 واليهود
 0,08 8 4 ميكن
 0,07 7 6 أوبطمط

 0,07 7 7 اإلرهطب
 0,07 7 7 التطروخ
 0,07 7 6 اخلططب
 0,07 7 8 اليوطنطت

 0,07 7 6 الزكطة
 0,07 7 7 السيطسة
 0,07 7 7 املسلمة

 0,07 7 9 املعلومطت
 0,07 7 7 ألمروكط
 0,07 7 5 ليوهم

 0,07 7 6 مسيحية
 0,07 7 4 مكطن



 المالحق
 

444 
 

 معطمالت التشطبه النصي لكل ماقطعع الفييوو (:09)الملحق رقم 

 
Source A Source B Coefficient de corrélation de Pearson 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,666347 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 19ملف  0,664025 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 19ملف  0,658698 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 19ملف  0,656753 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 16ملف  0,647343 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 16ملف  0,646767 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,637464 

Éléments internes\\ 8ملف   Éléments internes\\ 6ملف   0,636369 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,633452 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 21ملف  0,629149 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 21ملف  0,626754 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,618209 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,615748 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 3ملف  0,612795 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,60493 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,604748 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,602223 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 5ملف  0,601061 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,598352 

Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 16ملف  0,594928 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 18ملف  0,59275 

Éléments internes\\ 8ملف   Éléments internes\\ 4ملف   0,590203 

Éléments internes\\ 8ملف   Éléments internes\\ 1ملف   0,586975 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 21ملف  0,582923 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 19ملف  0,579075 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 18ملف  0,577635 

Éléments internes\\ 6ملف   Éléments internes\\ 4ملف   0,571396 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,568382 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 18ملف  0,567817 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,567037 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 16ملف  0,563643 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,561725 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,560055 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,554071 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,553245 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,55018 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,548263 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 16ملف  0,547739 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,54425 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 16ملف  0,544063 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 18ملف  0,53364 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,533279 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,524938 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,52369 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,521293 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 19ملف  0,521032 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 16ملف  0,513106 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,511877 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 3ملف  0,509003 
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Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,502428 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,502363 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,499953 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,499764 

Éléments internes\\ 6ملف   Éléments internes\\ 1ملف   0,4995 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,495302 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,494952 

Éléments internes\\ 4 ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,494947 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,492965 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,490802 

Éléments internes\\ 15ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,490511 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,490094 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,488879 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 21ملف  0,487538 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 3ملف  0,486185 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,48234 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,478947 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 22ملف  0,477803 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,477379 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,472957 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,472597 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,47043 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,467711 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 19ملف  0,466788 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 18ملف  0,464963 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,459199 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 20ملف  0,45655 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,455107 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,454836 

Éléments internes\\ 8ملف   Éléments internes\\ 13ملف   0,451973 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,451036 

Éléments internes\\ 15ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,449733 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,448866 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,446596 

Éléments internes\\ 13ملف   Éléments internes\\ 1ملف   0,444427 

Éléments internes\\ 12ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,442912 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 17ملف  0,439013 

Éléments internes\\ 2ملف   Éléments internes\\ 1ملف   0,437562 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,435252 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,435244 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 22ملف  0,435001 

Éléments internes\\ 12ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,434046 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 22ملف  0,432648 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 16ملف  0,43247 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 16ملف  0,431036 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,430518 

Éléments internes\\ 10ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,429208 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,427021 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,424591 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,423863 

Éléments internes\\ 6ملف   Éléments internes\\ 2ملف   0,423347 

Éléments internes\\ 12ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,420915 
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Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,420073 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,41701 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,416686 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,416462 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,416051 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,415412 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,414772 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,413402 

Éléments internes\\ 10ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,413237 

Éléments internes\\ 12ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,409223 

Éléments internes\\ 10ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,407056 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,406829 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,406006 

Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,404842 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 17ملف  0,402592 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 19ملف  0,40096 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,40028 

Éléments internes\\ 15ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,398156 

Éléments internes\\ 15ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,396727 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,39594 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,395455 

Éléments internes\\ 4ملف   Éléments internes\\ 13ملف   0,394978 

Éléments internes\\ 15ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,394552 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 16ملف  0,393137 

Éléments internes\\ 8ملف   Éléments internes\\ 2ملف   0,390289 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,388045 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,387512 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,387162 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,386945 

Éléments internes\\ 6ملف   Éléments internes\\ 13ملف   0,38596 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,384872 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,38416 

Éléments internes\\ 3ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,383948 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 18ملف  0,383794 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 18ملف  0,383621 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,381929 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 18ملف  0,381544 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,377382 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 21ملف  0,377142 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,376625 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 20ملف  0,374916 

Éléments internes\\ 15ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,37293 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,372873 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 20ملف  0,371898 

Éléments internes\\ 10ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,371751 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,367904 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,367753 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 17ملف  0,365378 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 5ملف  0,363992 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 13 ملف  0,363981 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,36384 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,3631 
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Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,361436 

Éléments internes\\ 19ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,359938 

Éléments internes\\ 10ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,358713 

Éléments internes\\ 2ملف   Éléments internes\\ 13ملف   0,355565 

Éléments internes\\ 11ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,354123 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,354011 

Éléments internes\\ 12فمل  Éléments internes\\ 13ملف   0,352477 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,35208 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 17ملف  0,349067 

Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,348912 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,347321 

Éléments internes\\ 8ملف   Éléments internes\\ 14ملف   0,344889 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 17ملف  0,343417 

Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,342433 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,342323 

Éléments internes\\ 12ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,340492 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 1ملف   0,339539 

Éléments internes\\ 11ملف  Éléments internes\\ 8ملف   0,336922 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,332248 

Éléments internes\\ 21ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,332104 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,330974 

Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,329883 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,329561 

Éléments internes\\ 11ملف  Éléments internes\\ 6ملف   0,328245 

Éléments internes\\ 10ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,328169 

Éléments internes\\ 11ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,32788 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,327508 

Éléments internes\\ 6ملف   Éléments internes\\ 14ملف   0,327302 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,327018 

Éléments internes\\ 5ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,325203 

Éléments internes\\ 4ملف   Éléments internes\\ 2ملف   0,324023 

Éléments internes\\ 16ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,323886 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,32384 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 17ملف  0,322901 

Éléments internes\\ 14ملف   Éléments internes\\ 1ملف   0,319796 

Éléments internes\\ 15ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,318682 

Éléments internes\\ 18ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,311399 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,307932 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 20ملف  0,307362 

Éléments internes\\ 4ملف   Éléments internes\\ 14ملف   0,301104 

Éléments internes\\ 12ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,297973 

Éléments internes\\ 12ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,297121 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,296906 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 22ملف  0,296889 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,296157 

Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,291426 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,291343 

Éléments internes\\ 11ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,289389 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 20ملف  0,284138 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 17ملف  0,283904 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 20ملف  0,282848 

Éléments internes\\ 11ملف  Éléments internes\\ 4ملف   0,282309 
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Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,28106 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 7ملف  0,280936 

Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,273064 

Éléments internes\\ 12ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,272937 

Éléments internes\\ 2ملف   Éléments internes\\ 14ملف   0,267225 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,266361 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 17ملف  0,266223 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,263218 

Éléments internes\\ 22ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,259278 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 17ملف  0,259095 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 2ملف   0,25815 

Éléments internes\\ 11ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,257976 

Éléments internes\\ 15ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,252885 

Éléments internes\\ 7ملف  Éléments internes\\ 12ملف  0,252543 

Éléments internes\\ 14ملف   Éléments internes\\ 13ملف   0,251299 

Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 10ملف  0,250947 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 13ملف   0,247925 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,243453 

Éléments internes\\ 10فمل  Éléments internes\\ 14ملف   0,23581 

Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,23374 

Éléments internes\\ 15ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,232344 

Éléments internes\\ 9ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,232225 

Éléments internes\\ 17ملف  Éléments internes\\ 15ملف  0,225806 

Éléments internes\\ 20ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,21969 

Éléments internes\\ 11ملف  Éléments internes\\ 14ملف   0,212029 

Éléments internes\\ 15ملف  Éléments internes\\ 11ملف  0,196267 
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 ملخص:
وبالتحديد يف ، اجلديدةصورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم عن بحث الهذه الدراسة إىل  فدهت

حتليل خطاب جمموعة من مقاطع  من انطالقا  ، Vimeo فيميوالرقمية متمثلة يف موقع  ةشبكات االجتماعيال
املنهج املسحي ومنهج حتليل اخلطاب  اهلدف مت اعتمادهذا ولتحقيق ، هذه الصورةالفيديو للوقوف على أبعاد 

 22بأدواته: األطروحات الفكرية، القوى الفاعلة، مسارات الربهنة، كما مت استخدام العينة القصدية ومتثلت يف 
أهم النتائج اليت من و  ،Nvivo حتليل اخلطاب، وبرنامج التحليل الكيفي استمارة استخدمتمقطع فيديو، وقد 

تحول النسيب يف أبعاد صورة اإلسالم واملسلمني من السلب إىل اإلجياب عرب وسائل ال توصلت إليها الدراسة:
 .Vimeo فيميواجلديدة وباألخص موقع  اإلعالم

القوى الفاعلة يف اخلطاب اإلعالمي )أكادمييون وأساتذة جامعيون( أن الدراسة هذه كما كشفت نتائج 
 بنسبة (شخصيات إعالمية)يف املرتبة الثانية  ليهاتكرار، ت( 27)وبـ  (%31.76) تأيت يف املرتبة األوىل بنسبة

 تكرار (11)وبـ  (%12.94) بنسبة )مؤسسات(وجاءت املرتبة الثالثة للقوة الفاعلة تكرار،  (13)و (15.29%)
 (68)بـ  (%26.45) مّثل نسبةجاء يف املرتبة األوىل حيث )آراء ومقوالت( مسار الربهنة  وأظهرت نتائج الدراسة أن

( 38) واقعبـو  (%14.78) بنسبة )أدلة وآيات من القرآن(و( إحصائيات وأرقام)يف املرتبة الثانية كل منتكرار، يليه 

 .تكرار (34)بـ و  (%13.22) نسبة، وتأيت يف املرتبة الثالثة )صور( بلكل واحدة منها تكرار
    ديو يأيت يف املرتبة األوىل توظيف العديد من األطر يف اخلطاب اإلعالمي ملقاطع الفينتائج ال وبينت

، ويف املرتبة الثانية تكرار (23)وبواقع  (23.96) بنسبة (املبادئ األخالقيةإطار و) (إطار االهتمامات اإلنسانية)
 بنسبة )إطار االسرتاتيجية(يف حني سجل املرتبة الثالثة تكرار،  (18) وبــ (18.75) بنسبةالصراع( إطار ( جاء

(9.37)، تكرار( 9) ارومبقد. 
 مصطلح وجاء ،تردد (251)بـ نتائج املقاربة املعجمية تصدر مصطلح )اإلسالم( املرتبة األوىل  أظهرت كما

الرابعة تأيت   يف املرتبةو ، تردد (75) بـ، ويف املرتبة الثالثة جاءت كلمة )اهلل( تردد (177) بـ)املسلمني( يف املرتبة الثانية 
الدراسة بناء   نتائج وبينت ،رددت( 51) وجاء يف املرتبة اخلامسة مصطلح )الدين( بـ .(74) قدره ددكلمة )القرآن( برت 

وسجلت أعلى نسبة تشابه  0.19و 0.66بني  Pearson)) االرتباط بريسون تراوح معامالتاللغوية على املقاربة 
 .0.60و 60,6 تراوحت قيمته بنيمقطع فيديو مبعامل ارتباط ( 18)بني نصي 

اإلسالم حيزا  كبريا  باملقارنة مع بقية  ملصطلح والذهنيةطة املعرفية يمقاربة اخلر نتائج بناء  على الأظهرت و 
وأظهرت  ،مصطلح املسلمني شكل حمورا  أساسيا  يف معظم اخلطابات اليت قدمها منتجوهاكما أن املصطلحات،  

الدراسة نتائج ، يف حني بينت م واملسلمنيالسالم جبوانب إجيابية أكثر منها سلبية تتعلق باإلسال صطلحم ارتباط
 يف طائفة قليلة منهم. هصر ارتباطه أكثر بالنفي عن املسلمني وح العنف مصطلحخبصوص 

 ملسلمني، اخلطاب اإلعالمي، موقعوسائل اإلعالم اجلديدة، صورة اإلسالم وا الكلمات المفتاحية:
 .Vimeoفيميو
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Abstract: 

The aim of this study is to examine the image of Islam and Muslims in the new media, 

particularly in the social digital networks represented by the Vimeo website. It is 

accomplished through the discourse analysis of a set of videos to determine the image’s 

dimensions. In order to achieve the goal of the study, the survey method and the approach of 

speech analysis with its tools: intellectual theses, actors, paths of proof were used. The 

intentional sample was also used which consisted of 22 videos, the speech analysis form, the 

Nvivo qualitative analysis program, One of the most important results of the study: the 

relative shift in the dimensions of the image of Islam and Muslims from the negativity to the 

relative positivity through the  media, especially the Vimeo website. 

The results of the study reveals that the active forces in the media discourse (academics 

and university professors) are ranked first (31.76%) and (27) repetitions, followed by (media 

personalities) (15.29%) and (13) repetitions. The third place came to the active force 

(institutions) by (12.94%) and (11) repetitions. The results of the study shows that the path of 

proof (opinions and sayings) came first, representing (26.45%) with (68) repetitions. In the 

second place, there are (statistics and figures) and (evidence and verses from the Quran) 

having (14.78%) and (38) repetitions for each one of them. In the third place comes (images) 

having (13.22%) and (34) repetitions. 

The results of the study show the use of several frameworks in the media discourse of 

the videos. (Framework of humanitarian concerns) and (framework of ethical principles) 

comes first by (23.96%) and (23) repetitions. In second place came the framework of conflict by 

(18.75%) having (18) repetitions, while the third place (strategy framework) by (9.37%), and (9) 

repetitions. 

On one hand, the outcomes of the lexical approach show that the term (Islam) ranked 

first with (251) recurrence. Whereas, the term (Muslims) came in second place having (177) 

recurrence. In third place came the word (Allah) with (75) recurrence. In fourth place came the 

word (Quran) with a recurrence of (74). In the fifth place, the term religion got (51) recurrence. 

On the other hand, the outcomes of the study, which are based on the linguistic approach, 

ranged correlation coefficients (Pearson) between 0.66 and 0.19 and recorded the highest 

textual similarity between (18) videos with a correlation coefficient ranging between 0, 66 and 

0.60. 

The results, based on the maps approach, showed the cognitive and mental map of the 

term Islam in a large area compared to the rest of the terminology, and that the term Muslims 

was a major axis in most of the speeches presented by its producers, and showed the link of 

the term peace with positive aspects rather than negative related to Islam and Muslims, while 

the results of the study With regard to the term violence is more related to the negation of 

Muslims and confined to a few of them. 

Keywords: New Media, Image of Islam and Muslims, Media Discourse, Vimeo 

Website. 
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Résumé: 

Cette étude vise à examiner l’image de l’islam et des musulmans dans les nouveaux 

médias, en particulier dans les réseaux sociaux numériques représentés par le site Vimeo, en 

analysant le discours d’un groupe de vidéos pour une détermination des dimensions de cette 

image de cette image. Afin d'atteindre l'objectif de l'étude, la méthode d'enquête et la méthode 

d'analyse du discours ont été adoptées avec ses outils: thèses intellectuelles, forces actives et 

voies de démonstration. Le formulaire d’analyse du discours et le programme d’analyse 

qualitative Nvivo ont été les principauxconclusions de l’étude: le changement relatif dans les 

dimensions de l’image de l’islam et des musulmans de négatif à relatif dans les nouveaux 

médias, en particulier le site Vimeo. 

Les résultats de l'étude ont également révélé que les forces actives dans le discours des 

médias (universitaires et professeurs d'université) devancent tout autres critères (31,76%) 

avec (27) occurrences, suivies de (personnalités des médias) (15,29%) et (13) répétitions. 

Troisième place pour la force active (institutions) de (12,94%) et (11) répétitions. 

Les résultats de l'étude ont montré que le chemin de la preuve (opinions et citations) se 

positionne en premier lieu, représentant (26,45%) avec (68) répétitions, suivi de (statistiques 

et chiffres) et de (preuves et versets du Coran) de (14,78%). (38) répétitions pour chacune 

d’elles, et vient en troisième place (images) avec (13,22%) et (34) répétitions. 

Les résultats de l'étude ont montré que l'utilisation de plusieurs vidéos dans le discours 

médiatiquedans le(cadre des préoccupations humanitaires) arrive en premier et (cadre de 

principes éthiques) de (23,96%) et (23), la répétition et en deuxième place (cadre de conflit) 

de (18,75%). Et (18) répétitions, tandis que la troisième place (cadre stratégique) par (9.37%) 

et par (9) répétitions. 

Comme les résultats de l’approche lexicale ont montré que le terme (Islam) se classe en  

premier avec (251) fréquences, et que le terme (musulmans) le succède avec (177) fréquence, 

et en troisième place le mot (Allah) avec une fréquence (75) et en quatrième place le mot 

(Coran) avec une fréquence de (74). La religion a été classée cinquième avec (51) fréquence, 

et les résultats de l'étude basées sur l'approche linguistique de Pearson se situaient entre (0,66 

et 0,19) et enregistre la plus grande similarité textuelle entre (18) vidéos avec un coefficient 

de corrélation compris entre 0,66 et 0,60. 

Les résultats, basés sur l’approche des cartes, ont montré la carte cognitive et mentale 

du terme Islam dans une vaste zone comparée au reste de la terminologie, et que le terme 

musulman était un axe majeur dans la plupart des discours présentés par ses producteurs, et 

montrait le lien du terme paix avec des aspects positifs plutôt que négatifs par rapport à 

l’Islam et aux musulmans, tandis que les résultats de l’étude , en ce qui concerne le terme 

violence, il est davantage lié à la négation des musulmans et limité à quelques-uns d'entre eux. 

Mots-clés: nouveaux médias, image de l'islam et des musulmans, discours des médias, 

Site Web Vimeo. 
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