
تمّثالت اإلسالم والمسلمين 

في التغطية الصحفية
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سيد م. رضا ]]]

تغطي هذه املقالة جانباً إشكالياً يف نشاط امليديا املعارصة، عنينا به الصورة التي تصنعها 

وسائل اإلعالم ووسائل الدعاية األخرى كالسينام واملؤسسات التعليمية لإلسالم واملسلمني.

عليها  تعمل  التي  النمطية  الصورة  لتلك  والنقد  العلمي  البحث  صيغة  هنا  الكاتب  يعتمد 

عن  فضالً  والبيطاين،  األمرييك  املجتمعني  يف  اإلسالم  حيال  الغربية  الثقافية  السلطات 

املجتمع الغريب بوجه عام.

المحرر

السينام  التعايشية بي وسائل اإلعالم يف أحد جوانبها وصناعة  العالقة  البحث عىل  يركز هذا 

يرتبط  كام  اإلسالم،  عن  الخاطئة  التصورات  استمرار  السياسة يف  التعليمية وصناع  واملؤسسات 

البحث يف مقامه األول بتمثالت اإلسالم واملسلمي يف الواليات املتحدة واململكة  نطاق هذا 

املتحدة، فمعظم التغطية اإلخبارية عن اإلسالم واملسلمي يف وسائل اإلعالم موروثة عن التمثالت 

التاريخية، وعن الكتّاب األوربيي ومن األنشودة الفرنسية لروالند ودانتي ومارتن لوثر عن الحقد 

تداوال  األكرث  الصحفية  التغطية  يف  منهم  كثري  أحياها  وقد  واإلسالم،  املسلمي  عىل  التاريخي 
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اليوم، وقد حوت صناعة السينام وعىل األخص هوليوود منها طرفا يف تأطري األباطيل، فقد ُجّسد 

العامة، كام ُعززت  896]م فيام يزيد عن تسعمئة دور عدايئ يف السينام  املسلمون والعرب منذ 

اإلخبارية يف  الوكاالت  التعليمي   النظام   وشارك  عدة،  اإلعالم يف حاالت  بوسائل  الصور  هذه 

نرش معلومات مشوهة عن اإلسالم واملسلمي، وأسهم وجود أكادمييي مثل صامويل هنتنجتون 

وبرنارد لويس ودانيال بايبس يف مراكز التعليم العليا يف تحريك العداء نحو اإلسالم واملسلمي، 

وقد رسخ زمرة مثل خريجي وأمناء املجلس  األمرييك  ومعهد واشنطن لدراسات الرشق األدىن 

مصالح خاصة يف تقديم قوالب منطية استقرت يف الوسط األكادميي، كام تقيدت وسائل اإلعالم 

املتحدة، وشّكل  املتحدة واململكة  الواليات  الحكومات يف  بتطورات سياسة  يف جل حاالتها 

ُمالك الصحافة والرقابيون األغنياء أو لجنة كريل يف عهد الرئيس ويلسون تغطية للثورة اإليرانية وما 

بعدها وللسياسات التي أحاطت بالقضية الفلسطينية. هذه أمثلة للعالقة بي الحكومة واإلعالم يف 

نرش املعلومات املضللة، ويف النهاية قد انسجم إنتاج األباطيل بالصحافة وصناعة السينام والنظام  

التعليمي  واملؤسسات الحكومية، وهم يشّدون بعضهم بعضاً يف شيطنة اإلسالم واملسلمي.

الكلامت املفتاحية :- متثالت – وسائل إعالم – صناعة السينام ـ تعليم ـ سياسة

مقدمة

الوحيد ملصدر املعلومات عن  باعتبارها املعي  الجامهري عىل وسائل اإلعالم عموما  تعتمد 

األحداث الجارية. وكام الحظ وولرت ليبامنن Walter Lippmann أن التمثالت و"الصور يف رؤوسنا" 

منعكسة أولياً من "الواقع الزائف" ومن التغطية الصحفية )]( وقد تنرش هذه الصور للجمهور عىل أنها 

حقائق ‘واضحة وموجودة’، وتحلَّ هذه العملية عىل نحو متكرر يف املؤسسات اإلعالمية.

Poole and Richardson أن موضوعات اإلسالم واملسلمي  كذلك يرى بول وريتشاردسون 

اإلسالم  دول  ارتبطت  الحاالت  معظم  ويف  سبتمرب)2(،   29 عامل  بعد  باالهتامم  جديرة  أصبحت 

واملسلمي عموما بأنها متخلّفة وجاهلة ومترشدة وفاشلة. ويُنظر إليها عىل أنها تهدد املجتمعات 

أنها حقيقة ال ميكن تحققها. وقد تنرش يف حاالت  الدميقراطية عىل  والليربالية، وترى  العلامنية 

القارئ من دون تعميم أن  باعتبارهم تابعي لإلسالم، كام يبطن  نادرة قصص نجاح عن مسلمي 

وسائل اإلعالم تعمل يف إطار خطاب سخيف وأبرت. وقد مُيسخ االختالف والرتكيب املبتذل للدين 

وتابعيه إىل كيان منسجم أحياناً، ويرى ريتشاردسون أن كثريا من هذه املعلومات ال يُدرك اختالفها 

وهي يف واقع فعيل مختلف)3(.

تمّثالت اإلسالم والمسلمين في التغطية الصحفية
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سنحّدد يف سياق البحث اصطالح وسائل اإلعالم باعتباره مكونًا زائع االنتشار يشمل األخبار 

املتلفزة واإلذاعية، وكذلك األخبار املطبوعة واإلنرتنت إال إذا ورد يشء غري ذلك. كام يركز البحث 

عىل التمثالت املرتبطة باإلسالم واملسلمي يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة يف 

املقام األول. وسوف نشري بإيجاز إىل بلدان أخرى يف الغرب، وتغطية متثالت وسائل اإلعالم  يف 

كل بلد غريب ال يسعها منظور بحثنا هذا.

وسوف يُغطي هذا البحث املؤثرات الخارجية عىل وكاالت اإلعالم بنهج تكاميل، ويسلّط الضوء 

فرقعات  مع  رباطه  يتكامل  الذي  املُحرّف  التاريخي  املوروث  من  النمطي  القالب  تأثريات  عىل 

هوليوود يف أفالمها، وبالتايل سحرت صور اإلعالم املؤسسات التعليمية والسياسات الحكومية، 

وهي أيضا عوامل تشكل روايات التغطية اإلعالمية لعديد من القصص اإلخبارية. وسوف نُفّصل 

التغطية اإلعالمية بعد أحداث )]]( سبتمرب يف الواليات املتحدة األمرييكية واململكة املتحدة. 

ونهايًة سنتطرّق إىل اإلنرتنت واإلعالم البديل ومحاوالت إزالة هذه التصورات بإيجاز، أّما املوضوع 

الرئيس لهذا البحث فهو أن هناك محاوالت باإلعالم والتأثريات الخارجية التي ذكرناها آنفا للحفاظ 

عىل البناء املعياري يف صياغة األباطيل.

التاريخ والتغطية اإلعالمية:

معظم قصص األخبار عن اإلسالم واملسلمي يف اإلعالم اليوم موروثة من التصورات التاريخية. 

وقد ُشغل الكتاب األوربيون مبعرفة اإلسالم ألسباب عدائية يف وقت مبكر من القرن الثاين عرش. 

ويرى كارل أرنست أن السبب الرئيس لعداء اإلسالم يف العرص الوسيط هو الحروب الصليبية وغزو 

األرايض املقدسة التي كان يحكمها العرب واألتراك، وكان الحال كذلك بالنسبة للفتح األسباين 

العثامنيي بخوف  إىل  ‘تنظر  السابع عرش  القرن  اإلنجليزية يف مطلع  األعامل  492]. وكانت  يف 

وذعر، ويرونهم قوة عظمى تهدد بسحق كل أوروبا" )3(.

القرن  من  األول  الجزء  يف  االستعامر  ضد  املصري  تقرير  حق  املتحدة  الواليات  ودعمت 

العرشين، ونظرت إىل الحركات الشعبية يف العامل الثالث بريبة خاصة النفوذ السوفيتي يف الجزء 

الثاين من القرن، وشكَّلت إدارات ترومان وإيزنهاور وكيندي تحالفاً الحتواء التوسع السوفيتي )5(.

وقد حددت الواليات املتحدة سياستها يف العامل العريب )955]-970]( مبعارضة القومية العربية 

العلامنية وعىل رأسها جامل عبد النارص. وشكلت يف أواخر الخمسينيات والستينيات تحالفات مع 

غالبية الدول املسلمة ملواجهة الال دينية الشيوعية )5(. ولكن سياستها قد تغريت تجاه هذه األنظمة 

الملف
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مع ظهور انفجارات اإلسالم السيايس يف السبعينيات. وتحولت كل التصورات فجأة جراء الحرب 

العربية اإلرسائيلية، والحظر النفطي الذي رافقها والثورة اإليرانية )5( فطُبّق اصطالح املتطرف عىل 

املسلمي بعد الثورة، وانكشفت صورة الحريم من الحظر النفطي)6(، وصورة الحريم هي الصورة 

املتدوالة حتى اآلن.

وسوف متتد ظهور األباطيل عن اإلسالم واملسلمي يف املستقبل وستنترش صور تاريخية ال 

حرص لها يف صناعة السينام، التي ال ميكن الجزم بأنها الوسيلة األعظم نفوذاً يف خضم املشاعر 

العامة.

هوليوود ومتثالث اإلسالم واملسلمني:

الحظ أحد املراقبي ‘أن العنرصية أدت إىل اعتقال اليبانيي األمريكيي يف أثناء الحرب العاملية 

الثانية، وقد ُجِعَل هذا جزًءا يف صناعة السينام وجزًءا يف الصحافة، كام صار العرب أحدث ضحية 

واضحة  اإلعالم  وسائل  صور  عىل  هوليوود  أفالم  تأثري  وأصبح   .)[( النمطية  اإلعالمية  للقوالب 

وحارضة.

يرى جاك شاهي - يف ‘حقيقة العرب الرديئة - كيف تشوه هوليوود الناس’، وأن غالبية األفالم التي 

تنتجها تحتوي عىل شخصيات مسلمة وعربية تُصّور عىل نحو غري مناسب عموماً )7(. ويرى إدوارد 

سعيد أن الغاية من األفالم أواًل هو شيطنة املسلمي وإهانتهم. وثانيا إظهار اإلنسان الغريب عىل أنّه 

الجسور والبطل  األمرييك  الذي يقتلهم عىل الغالب )8(. وقد وجد شاهي بعد مراجعة تسعمئة فيلم 

به شخصيات إسالمية وعربية أن الصورة الدينية والثقافية مشوهة غالباً. فيها أدى املسلمون أدوارًا 

كاريكاتورية وعدائية منذ عام 896]، ونُظر إليهم عىل أنهم مصدر كل رش، واستخفاف وسخرية من 

قبل هوليوود هذه هي سمة هوليوود الشائعة يف مخطط القتل السيايس.

الرذيلة،  وعامل  الفيدراليي،  والعمالء  منشوري،  املرشح  مثل  األباطيل  حملت  األفالم  مئات 

وقوة الجو الوحيدة، واألحد األسود، وقوة دلتا، والقرار اإلجرايئ، وعشتار، وقتل الشوارع وأختام 

البحرية، والربعم، وقواعد االشتباك، كلها كذب بواح. )9(. 

       ومل يكن منذ عام 906]م إىل اآلن سوى قليل من األفالم التي تصور اإلسالم واملسلمي 

والعرب بشكل إيجايب، بل نادراً ما يوجد بطل الرواية يف السينام مسلاًم، ومن األمثلة البارزة عىل 

املعروف  )أنتوين كوين(  العرب، وعمر املختار  لورانس  )أليك جينيس( يف  فيصل  ‘األمري  ذلك 
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)دينزل   X ومالكوم  995]م(،  )لويس  الخرطوم  يف  أوليفيه(  )لورانس  واملهدي  الصحراء،  بأسد 

واشنطن( يف مالكوم X )كارسون 995]م( والرببري النبيل عزام )موجان فرميان (، يف روبن وود 

حيث أمري اللصوص واملحارب العريب الجسور أحمد بن فضالن بن العباس بن راشد بن حامد 

)أنطونيو بانديراس(، ويف املحارب 3]........)9(.

وكام الحظ شاهي أن الحياة املتنوعة للمسلمي تتحدى هذه القوالب النمطية )9(، ومع ذلك 

فقد وجد يف دراسته أنه منذ 980]م والتلفاز يعيد تدوير األفالم مثل فيلم الشيخ واملومياء وقواعد 

يؤثر يف  ال  وهذا  مناسبة.  بصورة غري  والعرب  واإلسالم  املسلمي  تصور  أخرى  وأفالم  االشتباك 

التغطية اإلعالمية فحسب بل يف الشعور العام.

 Daya إن تصوير العرب واملسلمي عىل أنهم ‘منط بدايئ أخر’ يبعث القلق، يرى دايا سوسو

Thussu أن الشخصيات يف أفالم هوليوود تتشكل بواحدة من ثالثة إما ملياردير أو قاذف قنابل أو 

 ،)Hollywoodization of Islam‘)10 راقصات عاريات البطن، وهذا ما يُطلق عليه ‘هلودة اإلسالم

واألفالم التي أنتجت يف أملانيا النازية صورت اليهود باعتبارهم جامعي ماٍل وباحثي عن الشقراوات 

اآلريات ومؤمني بإله آخر )9(، والتحزبية املعادية من هذا النوع ولّدت فزع املشاعر ضد اليهود يف 

أملانيا. وكانت املحصلة النهائية لهذا هي اإلبادة الجامعية لكثري من اليهود يف أوروبا.

يالحظ جاك شاهي لألسف« أن العرب يُصوَّرون يف صور جحافل هتلر وحركة أتيال، مسترتين 

قنبلة AK-47 أو بصورة خنجر يف يد لص أو بصورة االغتصاب وقتل األبرياء« )23(.  يف ظالل 

اإلعالم  وسائل  ترتبط  املوجي  الطول  هذا  وعىل  عدة.  إعالمية  مؤسسات  يف  الصور  هذه  وتبث 

ارتباطاً وثيقاً مبؤسسات التعليم يف نقل املعلومات املضللة عن اإلسالم واملسلمي.

التعليم ومتثيل اإلسالم واملسلمي:    

مقدمي  قبل  من  وترسيخها  املعتقدات  تشكيل  أن  الحديثة  الدراسات  أوضحت  قد          

املعلومات مييل إىل التالعب بالتصورات العامة، ورمبا يؤدي هذا دوراً حاسامً لربوز التمثالت 

للجامهري. ويوجد مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية لها أثار متباينة يف 

املعتقدات )]](.

عرب  تبث  التي  التعليمية  واملعلومات  عموما.  الغرب  عن  واملسلمون  اإلسالم  يغرتب  وقد 

وسائل اإلعالم واألفالم منقوصة، وقد تتأصل القوالب النمطية يف الثقافة األمريكية. ومتثّل العداوة 

الملف
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اإلرسائييل  العريب  والرصاع  السويس  أزمة  مثل  الجيوسياسية  واألحداث  التاريخية  االستعامرية 

والحظر النفطي الذي لحقه والثورة اإليرانية أسباب لتمثالت شائعة.

وهناك سبب رئيس آخر لألباطيل التي تحاك ضد اإلسالم وهو ضعف التعليم العام كام ترى 

سوزان دوجالس وروس دون اللذان  الحظا أن اإلسالم قد استبعد من املناهج التعليمية يف حي 

أدخلت برامج تعليمية جديدة يف الستينيات )2](. وقُدم اإلسالم إىل التعليم يف وقت الحق )عام 

ق عىل ميثاق ويليامسبورج كارتر Willamsburg Charter الذي عقده الدكتور  988]م( حي ُصدِّ

دخل  لذلك   .)[2( الشاملية  ألمريكا  اإلسالمية  الجمعية  وشهدته    W.D. Mohammad محمد 

اإلسالم النظام متأخرا للغاية، فنتج عن هذا نقص يف التعليم املتاح ملعرفة اإلسالم.

طّور صامويل هنتنجتون األستاذ يف جامعة هارفارد قضية صدام الحضارات، وهو يتصور فيها 

رصاعا بي الرشق والغرب، فيقول إرفاند إبراهيميان Ervand Abrahamian إن اإلعالم يستخدم 

هذا النموذج عىل الغالب. ومن املثري لالهتامم أن األوساط األكادميية قد رفضت هذه النظرية من 

مقاالت  الوكاالت  كرّست  ولكن  الخارجية،  الشؤون  مثل  األخبار  وانتقدتها مصادر   ،)[3( البداية 

تدعمه بعد ذلك وهي تعزز الحرب بي الحضارات)3](.

ويقرر إبراهيميان أن رصاع املصالح قد يزيد من رصاع الثقافات. لذلك قال هنتنجتون لصحيفة 

نيويورك تاميز إن الرصاع قد تسارع بأسامة بن الدن، وأظهرت وسائل إعالم الواليات املتحدة بعد 

أحداث الحادي عرش من سبتمرب نجاح هنتجتون يف تقديم الرصاع الثقايف )3(. وأشار إىل العدوانية 

النيوزويك  هنتجتون يف  كتب  السابقة  لألباطيل  اتّباعاً  والبوسنة،  الشيشان وكوسوفو وكشمري  يف 

امتداد للحروب يف أمريكا ونهوض  مقاالً بعنوان ‘عرص الحروب’ وأن الحادي عرش من سبتمرب 

الوعي اإلسالمي )3](. 

وهناك أكادميي آخر يف شؤون الرشق األوسط وهو أستاذ يف جامعة بنسلفانيا وهو برنارد لويس، 

قد كتب ‘ما حدث بعد الحادي عرش من سبتمرب خطأ’، وهو ينظر إىل جذور الغضب اإلسالمي. 

 Paul وولفاويتز  بول  ورّحب  كذلك.   اإلعالم  وسائل  ومخرجات  الحكومة  سياسة  يف  أثر  وقد 

Wolfawitz وهو نائب سابق يف سكرتارية بوش بأنه باحث عظيم يف الدراسات األنجلو أمريكية، 

وقلّد حجج أسالفه نفسها غري املتوافقة عن اإلسالم والدميقراطية والفصل بي الكنيسة والسياسة، 

وتعزيز املغالطات التاريخية مثل الحروب الصليبية وكلمة ‘سفاك’ التي نشأت يف الرشق األوسط، 

وينتهي إىل أنه من الطبيعي لهم أن يكرهونا، ويرى لويس أن املسلمي مستاؤون من تدمري الخالفة.
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الخارجية  السياسة  معهد  يف   Daniel Pipes بايبس  دانيال  وهو  عنيف  آخر  مجادل  وهناك     

وجامعة واتش Watch الحظ أن القضية الرئيسة هي عام إذا كان املسلمون سوف يتحدثون.... 

وهم فشلوا يف التحديث، وسجلهم العيص من الجهل والفقر والتعصب واالستبداد سوف يستمر 

أو سوف يزداد سوًءا )4](، ويتبنى بايبس وغريه آراء متشابهة ال متثل املهمشي، وتأثر آراؤهم يف 

وسائل اإلعالم والشعور العام. وقد حاول بايبس ومنارصو هذه اآلراء تهميش دعاوى األكادمييي 

 Campus Watch( )الذين نرشوا تعليقات معادية للواليات املتحدة األمريكية يف حرم جامعة واتش

13(( مثل إدوارد. ويالحظ املجادل املذكور سلفا ‘ تنكر اإلسالم إلرهابه واستبداده وعنفه يف حي 

اإلعالم  دائرة من وكاالت  )8(. وهناك  متكررة  تليفزيونية وخطب كتب  أنفسهم مبظاهر  يطمئنون 

تدعم اآلراء الضارة يف األكادميية والعكس.

وقد نرشت الكيانات اليمينيّة املتطرفة مثل مجلس األمناء والخريجي  األمرييك  الذي يرتأسه 

لي تشيني Lynne Cheney كتيباً بعنوان ‘دفاعا عن الحضارة: كيف أسقطت جامعاتنا أمريكا’، التي 

تكفلت بحذف موضوعات عن الرشق األوسط من مناهجها الدراسية، واتهم الكتيب األكادمييي 

بآراء ‘مغلوطة’، وقد أشاد وول سرتيت جورنال وواشنطن تاميز بالكتيب يف عرضها )8(. وأظهرت 

عدة مؤسسات اإلعالم العامة دعمها لهذا املجلس.

ونرشت دراسة مامثلة ملارتن كرامر يف معهد واشنطن لدراسات الرشق األدىن بعنوان "أبراج عاجية 

عىل الرمل: فشل دراسات الرشق األوسط يف أمريكا"، يتهم فيها إدوارد سعيد بأنه قوض دراسات 

الرشق األوسط يف أمريكا، ويف اعتقاده أن آراء مثل هؤالء الباحثي مل تسمح ألمريكا مبنع الكوارث 

مثل الحادي عرش من سبتمرب )8( ونتيجة لذلك حث الكونجرس عىل وقف متويل دراسات الرشق 

األوسط يف الجامعات، وأثنى كرامر عىل الجمهورية الجديدة، واتهم MESA بدعم بن الدن )8( ومن 

ثم ظهرت العالقة التضامنية بي وسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية التي ترسم إشكالية التمثالت 

للعامة، وقد أدت التطورات التاريخية وصناعة السينام واملؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم دوراً 

كبرياً يف تأجيج املؤسسات الحكومية، وقد انعكس هذا عىل السياسات التي ُصنعت.

سياسة احلكومة والتغطية اإلعالمية: 

        تعد وسائل اإلعالم امللكية الرابعة للحكومة بعد األجهزة التنفيذية والترشيعية والقضائية 

ملا لها من تأثري تحدثه يف املجتمع؛ ألن املقاصد والغايات هي السيطرة عىل وسائل اإلعالم، 

ورمبا هذه أحد األسباب للتمثالت غري املناسبة لإلسالم واملسلمي، وتؤدي ملكية املؤسسات 
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دوراً محورياً يف الرقابة، حيث متلك رشكة روبرت موردوك نيوز %35 من األخبار اليومية )6(. ويثري 

دور وسائل اإلعالم يف السياسات املعارصة تساؤالت حول السيطرة عىل الشعور العام وأثره يف 

خنق الدميقراطية.

األوىل  العاملية  الحرب  أثناء  يف  ملنصبه   Woodrow Wilson ويلسون  وودرو  انتخب  لقد 

بأنه ال حاجة إىل االنخراط يف  ويشعر  الشعب مساملاً  انتصار’)5(. وكان  عىل منصة ‘سالم بال 

يف  كريل  لجنة  وُشكِّلت  بالفعل،  بها  ارتبطت  قد  ويلسون  إدارة  أن  يعلموا  ومل  أوربية،  حرب 

اللجنة يف غضون ستة أشهر يف تحويل األمة املساملة إىل  محاولة لعسكرة الشعب، ونجحت 

حد كبري إىل أمة عدوانية، واقتنع األمريكيون برضورة الحرب التي تنقذ العامل من خصومه )5](. 

 ‘ اللجنة  Walter Lippmann نقيب الصحفيي األمريكيي وهو ضمن هذه  ليبامنن  ورأى والرت 

أن الثورة يف فن الدميقراطية ميكن أن تُْستخدم لصنع القبول للوصول إىل إقناع الجمهور بأشياء 

ال يرغبها بتقنيات الدعاية الجديدة’ )5](. وهنا استخدمت وسائل اإلعالم لتلقن األمريكيي دعم 

الحرب العاملية األوىل.

عىل  هذا  وحدث  األباطيل،  صريورة  يف  نفاقياً  دوراً  السياسة  وصانعو  اإلعالم  وسائل  وتؤدى 

الثورة اإليرانية، وعندما  الشاه إليران، والتغيري املفاجئ لألنظمة بعد  أثناء حكم  سبيل املثال يف 

حدثت الثورة تحولت معها السياسات الحكومية والتمثالت اإلعالمية، ويف التطورات الالحقة مل 

تهتم وسائل اإلعالم بتغطية تقرير التنمية البرشية عام 994]م الذي وجد إيران من العرشة األوائل يف 

مجال التنمية البرشية، كام مل يُنظر إىل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفرتض أن إيران 

تنتج الطاقة النووية ألغراض سلمية )0](. وأشار مسؤول أمرييك إىل أن ‘التجربة اإليرانية تتوافق 

متاماً مع التفكري األمرييك عن العنف والصبغة األمريكية املضادة لإلسالم األصويل )5(.   

     ويشري دايا سوسو أن التغطية اإلخبارية تحايك لغة السياسة عموما )6](. وعىل سبيل املثال 

أو  مناهضة األصولية  ما يربره وهو بحجة  له  العامل  أنحاء  الواليات املتحدة يف مختلف  حضور 

التهديد اإلسالمي كام قال جرنال الناتو السابق. وتعزف وسائل اإلعالم نغم السياسة، وتبّنى ريتشارد 

التغطية  عىل  وبالتايل  الحكومة  سياسة  يف  األكادميية  األعامل  تأثري   Richard Bulliet بوليت 

بوست  تاميز وواشنطن  نيويورك  الدين صديقي يف صحيفة  مغيث  الدكتور  نرش  وبعد  اإلعالمية. 

ولوس أنجلوس تاميز تقريره الذي يرى فيه ‘أن معظم وسائل اإلعالم تدعم وتتبع نهج اإلدارة يف  

قضايا السياسة الخارجية التي تتعلق باإلسالم واملسلمي’ )4](، فهناك عجز يف التحليل النقدي 
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واملحايد من قبل وكاالت اإلعالم.

      وعندما أرص دنيس روس املبعوث السابق للرشق األوسط عىل أن " كراهية بن الدن ال 

قد  القاعدة  تنظيم  أن  ذكر  والغرب". وفشل روس يف  للحداثة  بل هي كراهة  بفلسطي  لها  عالقة 

الثانية لتسجيالت بن الدن بعد الحادي  النسخة  أدرج يف رسائله املرئية فلسطي، ومل يفرج عن 

عرش من سبتمرب يف الصحافة ألنه يتحدث عن ‘االنتقام لفلسطي’، ومل تغطِّ معظم الصحف هذه 

املالحظات يف وقت الحق)4](، وغطت ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بعالقته بالحادي عرش من 

سبتمرب. ورأت كثري من وكاالت األنباء أن هذا ال يستحق النرش، وأصبح مسار الحزب الجمهوري 

هو القصة الرسمية للتغطية اإلخبارية يف كثري من وسائل اإلعالم األمريكية.

     إّن اعتامد وسائل اإلعالم عىل الحكومة يف القصص اإلخبارية جيّل متاما، ولكن مسؤويل 

الواليات املتحدة ينكرون العالقة بي الصحافة والسياسة األمريكية، وشجب مساعد وزير الخارجية 

روبرت بيلليرتو مساواة وسائل اإلعالم اإلسالم باألصولية، وال يتفق عىل ربط الصحافة بالسياسة 

األمريكية بأي شكل )5(. ومع ذلك اتفق صانعو سياسة الدولة عىل أن التغطية الصحفية تعقد عملية 

إرساء السياسات البنَّاءة )5(. وبالتايل إن درجة النفوذ متجذرة يف عالقة اإلعالم السيايس.

       وقد احتلت رقابة اإلعالم من قبل حكومة الواليات املتحدة مواقعها يف كثري من الحاالت 

بعد الحادي عرش من سبتمرب، وعندما أعلن بن الدن أن الهجامت كانت رداً عىل مثاني عاماً من 

الحرب عىل الرشق األوسط، طلبت إدارة بوش من وسائل اإلعالم عدم نرش "الدعاوى امللتهبة" 

)6](. وحذت الصحافة حذوه من دون الرجوع إىل اإلدارة، وهذا يؤكد العالقة الثنائية بي وسائل 

اإلعالم والحكومة يف تجانس التغطية الصحفية.

وسائل اإلعالم اإلذاعية واملطبوعة:   

     بالنظر إىل املدى برمته للتمثالت عىل اإلسالم واملسلمي فإنه يخرج عن نطاق هذه الورقة، 

غري أن كل التغطية مع ذلك تُشجع األباطيل، وبعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب الحظ ناكوس 

وتوريس –ريانا Nacos and Torres-Reyna ‘أوضاع مسلمي أمريكا قبل وبعد ]] سبتمرب’ ووجد 

موجة من التقارير تركِّز عىل وطنية املسلمي والعرب األمريكيي، وقلل من القوالب النمطية التي 

والتاميز  نيويورك  وهي  نيويورك  أربع صحف يف  التقرير عىل  وركز   .)[( اإلرهاب  أفرادها  يدعم 

 .USA Today والبوست وأمريكا اليوم
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      ومنح األمريكيون املسلمي تغطية صحفية منقطعة النظري، ووفقاً لهذه الدراسة قد انخفض 

النرش النمطي، وتحول بدرجة كبرية من تغطية عرضية إىل تناول موضوعي. والحظ أحد الخرباء يف 

مجال التغطية العرضية أنه من الصعب تفسري ثقافة شعوب الرشق األوسط عىل عجالة يف دقيقتي 

التي  لشبكة أخبار أو قصص إخبارية )6](. والقت وسائل اإلعالم املطبوعة بحروفها وأعمدتها 

تركِّز عىل املسلمي األمريكيي قبوالً، وأثار ذلك مناقشات حادة عىل صفحات الويب املختلفة، 

ومل يكن هذا التوازن يف التغطية اإلخبارية مؤرشاً للوطنية. ونيويورك والية متحررة ومتنوعة نسبياً. 

وال ينبغي الخلط بي املخرجات التي غطتها هذه الدراسة بالتغطية يف بقية أنحاء الوطن.

         وقد غطت صحيفة نيويورك تاميز كثرياً من األباطيل عىل اإلسالم مثل األمراض االجتامعية 

السكانية  واالنفجارات  التعليمي   القصور   وأوجه  الدميقراطية  وغياب  والسياسية  واالقتصادية 

والركود االقتصادي وبطالة الشباب وفشل العلم يف العصور الوسطى. وهذه هي بعض التمثالت 

التي يُصوَّر بها اإلسالم واملسلمون)6](.

     وتقدم التغطية الصحفية عىل الغالب تعريفات سطحية من دون محتوى الصطالحات مثل 

األصولية والرشيعة والراديكالية أو التطرف، وينبغي أن يكون هناك اتجاه للحد األدىن من املحتوى 

كام يرى إدوارد سعيد. وبعيدا عن الخطابات الحادة وبالرجوع لإلحصائيات كتقريب النسبة املئوية 

للمسلمي األصوليي سوف يتم إعانة املشاهدين عىل فهم طبيعة التهديد.

      ويوظف األكادمييون هذا النوع من السياقية الخارجة عادة مثل دانيال بايبس، حيث يجمع 

قضيته،  إحصايئ يف  بدليل  يستشهد  أو  دون متييز  من  واحد  كيان  املسلمي يف  األصوليي  كل 

وقد نرشت يف 995]م عينة فكر يف االهتامم القومي تقول ‘ال يوجد اعتدال: التعامل مع اإلسالم 

أن  القارئ  وبإمكان  املسلمي.  تجاه  بالذنب  الشعور  العنوان  قراءة  من  ونفهم  األصويل’)6](. 

يتوقع ما ميكن معرفته يف هذا املقال، وقد يسأل الباحثون ملاذا هذا االستقطاب عىل مدى العقود 

املاضية. وقد وجد الدكتور غريب وحداد وإدوارد سعيد وليي أن هناك تحيزًا ثقافياً ورصاعاً بي 

العرب وإرسائيل، ونفوذاً سياسياً مؤيداً للّويب اإلرسائييل وتأثريه يف وسائل اإلعالم.....)6](.

ناقش  نادرة عىل الرشق األوسط وعىل قضية فلسطي، حيث      وكانت هناك تغطية إعالمية 

مقالي يف جريدة التاميز العالقة بي فلسطي والحادي عرش من سبتمرب، وقد ُخنق النقاش بإدانة 

أي شخص يتطرق للعالقة بي فلسطي وأحداث الحادي عرش من سبتمرب، وكان الرتكيز عىل ربط 

اإلسالم بنظام شمويل وتجنب ربطه بالقضية الفلسطينية.  
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        وليست كل التغطية يف الغرب موحدة إذ يقرُّ روبرت فيسك بأن ‘النهج  األمرييك  يختلف 

النتقاده  نفسه  يكره  يهودي  أنه   Tony Judt جود  توين  وادعى   .)[6( األوربية’  التغطية  عن  كثريا 

 .)London Review)16 السياسة الخارجية األمريكية وقضية فلسطي يف مقال له يف لندن ريفيو

ومتاشياً مع هذه الحقيقة ذكر ديفيد هارست من صحيفة الجارديان أن فلسطي هي محور األزمة، 

وكتب فريد هاليداي يف الجارديان أيضا أن هذا الرصاع ناشٌئ عن التوترات السياسيّة يف فلسطي 

وليس الحديث السخيف عن رصاع الحضارات. ورأى مايكل إجناتيف يف الجارديان أن الطريق 

الوحيد لحل قضية اإلرهاب هو حل القضية الفلسطينية، وقد فرست التاميز هذا بعدم وجود عالقة 

بي الحادي عرش من سبتمرب وفلسطي )6](، وقد أقرَّ أحد املراقبي بأن الهجامت تنبع من "معي 

الغضب الذي ال ينضب" وليس من صدام الحضارات الذي وجده سخافة، ومن املثري لالهتامم 

يف السياق  األمرييك  أن نالحظ أنه بعد أحداث الحادي من سبتمرب اعتقد %68 من األمريكيي أن 

األحداث كانت ترتبط بالعالقات األمريكية اإلرسائيلية )6](.

وقد زادت األباطيل أيضا يف اململكة املتحدة بعد الحادي عرش من سبتمرب. وشاركت بريطانيا 

شعبية يف  التهديد" حكاية  "داخل  وظهر  اإلرهاب.  الحرب عىل  أخرى  ودول  املتحدة  الواليات 

الهسترييا  وتصاعدت  بريطانيا.  إىل  املهاجرين  املقاالت عىل حركة  من  كثري  الصحافة. وركزت 

حيث ظهرت عىل السطح التغطية املشكوك فيها واملقاومة للرتحيل يف أكتوبر ]200)6(، والحكاية 

الغالبة هي ربط املسلمي بشبكات اإلرهاب، واعتربت الجارديان يف 26 و28 سبتمرب أن أي شخص 

ينتمي إىل جامعات متطرفة إرهايب. وافرتضت أن هناك خمسمئة بريطاين مسلم التحقوا مبخيامت 

للمشاركة يف  يبحثون عن سبل  أن املسلمي  التاميز  )6(، وذكرت صحيفة  أفغانستان  إرهابية يف 

العمل العسكري بالخارج، وأشارت الصحيفة إىل املجموعات الهامشية وعدد من الحروب التي 

شارك فيها املسلمون الربيطانيون القتال. واكتشف تحقيق ملكتب التحقيقات الفيدرايل يف 23 من 

]200 أنه ليس هناك دليل عىل وجود خاليا للقاعدة )6(، وهذه القصص اإلخبارية كانت  أكتوبر 

محوًرا يف قضايا األمن القومي الربيطاين بل قادت الصحف الرائدة يف اململكة املتحدة مبا فيها 

"ليست جديرة" يف  تغطية وسائل اإلعالم األمريكية وأنها  )6(، وهي تشابه  التاميز، وتجنبت نرشه 

إنتاج قيمة ترفيهيّة غالبا ما تكون مشوهة.

        ووفقا للوقائع املذكورة أعاله، صدر يف 2] نوفمرب]200م مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب 

والجرمية الذي صاغه بيل Bill، وأعيد للسطح الخطاب املشابه، وتعاظم امليل إىل تهويل الخطر، 

ورداً عىل ذلك ذكرت صحيفة التاميز أنه ينبغي أن يُراقب املسلمون الذين يحرِّضون عىل الكراهية 

الملف



االستغراب

2 0 1 ــع 8 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

103

مكافحة  ترشيعات  وأيَّدت  الرقابة،  من  شكل  اإلسالموفوبيا  أن  الجارديان  ورأت   ،)6( بالقانون 

اإلرهاب أيضا، كام الحظت أن الحريات قد تقلصت، )6(، وقد بُررت الكراهية تجاه املسلمي هنا 

يف حي أن املسلمي الذين يكرهون اآلخرين يجب أن يُدانوا رصاحًة، ورمبا كانت اإلدانة بالكراهية 

بشكل رصيح عىل مستوى واحد حالً أفضل.

وقد أُنشئ كيان مستقل منظم ذاتياً ُعرف بلجنة الشكاوى الصحفية )PCC( )17(.وهي تتناول 

عىل  املساءلة  بّوابات  تفتح  التي  املطبوع  اإلعالم  يف  التحريري  باملحتوى  املتعلقة  الشكاوى 

الشكاوى يف عام  تعلقت %17.9 من  املثال  تبثها، وعىل سبيل  التي  وكاالت اإلعالم واألباطيل 

2002م بالتمييز، حيث أقيمت يف العام نفسه 2630 شكوى، ووجد أن %74 من الشكاوى ليس فيها 

خرق للقانون، وتم الفصل يف %2 منها، وأيدت %1 منها )7](. و اإلحصائيات نفسها كانت يف 

2003م، وينبني عىل هذا أن عدد الشكاوى املرشوعة ضد الصحافة ضئيل للغاية، وأرى أن الحاجة 

إىل حرية الصحافة وعدم الرقابة أمران جوهريان. ومع ذلك فإن األباطيل تجرّد األقليات من حقوق 

الجد  الشكاوى عىل محمل  تُأخذ هذه  ينبغي أن  التمييز والكراهية. ولذا  اإلنسان وتدخلهم عامل 

ويُفصل فيها بنزاهة.

اإلنرتنت واإلعالم البديل:  

ميكن مجابهة عدد من األباطيل املتفشية باإلنرتنت، ألنه يصل أطراف العامل اإلسالمي، وهو 

ويقدم  عليه،  الرد  املعلومات، ومينح عمل محتوى إسالمي وخيارات  يتيح حرية  مفتوح  مصدر 

كذلك صوتاً مضاداً لألباطيل، ويرى الدكتور جاري بونت Gary Bunt مؤلف مقال "إنرتنت اإلسالم 

 RSS األخبار  مبقتطفات  والتزويد  اإلمييالت  قامئة  وأن  اإلسالم،  بيت  توجيه  إعادة   :"iMuslim

feeds والنرشات الصوتية podcasts واملدونات blogs  تعني أن اإلسالم يف حالة تجدد وتواصل 

مع الحياة اليومية )8](.

ويحدد بونت بعض التحديات التي تتعلق بإمكانية التواصل، ويقول » ليست كل جوانب اإلسالم 

كائنة عىل اإلنرتنت، خاصة هناك دميوجغرافيات منخفضة أو عنارص ساكنة )8](، وقد وجد تقرير 

بلدان أخرى  البلدان، ومرتفعة يف  التواصل محدودة يف بعض  إمكانية  أن  العربية  البرشية  التنمية 

كاإلمارات والبحرين والكويت ولكنها منخفضة للغاية يف اليمن والسودان والعراق)9](. 

بالعنارص املتطرفة باالسم يف املجتمع املسلم، وتستعمل  وتتفاقم األباطيل يف حاالت عدة 

القاعدة اإلنرتنت للتالعب ونرش رسائلها لجمهور عريض أكرث من أي وقت مىض، وتستخدم غرف 
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الدردشة واملدونات وهي أرضية خصبة للرتبية من هذا النوع.

تزال  وال  قدمت  وهي  األباطيل،  عن  الكشف  يف  كبريًا  دوًرا  البديلة  اإلعالم  وسائل  وتؤدي 

تقدم صوتا بدياًل لألباطيل، ومن هذه األمثلة املتعلقة بهذا قناة الجزيرة التي توفّر صوتاً للشوارع 

العربية)2(، وينطوي هذا التوحيد وحراك الجامهري يف العامل اإلسالمي عىل إمكانات دميقراطية 

اإلعالم الذي تسيطر عليه الحكومة وضياعه. وكثري من األباطيل ممنهجة رصاحة يف العملية.

النتائج: الطريق إىل اآليت:

إن ميل وسائل اإلعالم الختزال "اإلسالم يف حفنة قواعد وقوالب وتعميامت عن اإلميان، وتعزيز 

كل الحقائق السلبية املرتبطة به" خطر وله تداعيات سيئة )8(. والعدوانية واالختزال املوجودان يف 

التمثالت السينامئية يولدان مياًل نحو إنتاج أخبار مغلوطة تتحدث عن اإلسالم وتابعيه.

ويخىش ريتشارد بوليت من ظهور شكل جديد من معاداة السامية. فأي عمل إرهايب ميكن أن 

يلصق باإلسالم اآلن، وهذا يعّد متييزًا دينيًا متعصبًا، وأن اصطالح األصولية اإلسالمية قد سك بعد 

الثورة اإليرانية واستعمل بال متييز ودون سياق.

سواء  واملسلمي  اإلسالمية  التمثالت  قصص  نجاح  عىل  الصحافة  يف  الضوء  تسليط  ويندر 

أكانت يف املايض أم الحارض، ويذكر محمد عيل الخالدي النقاد يف مجلة الدراسات الفلسطينية 

996]م( أن "املسلمي تبّنوا الفلسفة اليونانية ليستعملها األوربيون يف وقت الحق، وكانوا  )شتاء 

ال  الحقائق  وهذه   ،)8( الجرب"  واخرتعوا  علامً  بوصفه  الطب  وأسسوا  والفلك  املنطق  يف  رّواًدا 

تغطيها وسائل اإلعالم الرئيسة عموماً.

ويُنظر اليوم إىل الدين وأتباعه كطاعون يصيب العامل اإلسالمي برمته من املغرب إىل الهند، 

وصار التمثيل الحقيقي معاداة للغرب ولقوى الحداثة، ويتصدر صور الصحافة  العنف واإلرهاب 

العامل  واقع  إلبراز  الرتكيز  يزيد  أن  وينبغي   ،)[4( العلامنية  باألنظمة  اإلطاحة  إىل  يهدف  الذي 

اإلسالمي وتنّوعه للتغلب عىل القوالب النمطية وفهم اآلخر بشكل أفضل دون تزايد، وينبغي أن 

يكون هناك إدانة مفتوحة للعرقية، وكام تقول إليزابيث بول " يصبح الحوار وصنع السياسة صعبا 

عندما يُنظر إىل اإلسالم عىل أنه غري عقالين" )6(، والعبء عىل املسلمي والغرب عىل حد سواء 

لالندماج واالنخراط يف املجتمع بشكل أفضل لفهم ما وراء القوالب النمطية، حتى تفتضح بشكل 

كبري التاريخية املوروثة والتمثالت املعارصة "لقلعة أوروبا" تجاه الغزاة األجانب.
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تنويع  )2(، وقد يؤدي  أقليات عرقية  الحاجة إىل صحفيي من  تعرّب وكاالت اإلعالم عن  وقد 

العاملي يف اإلعالم إىل حل كثري من املشكالت التي تتعلق باألباطيل، غري أن املحاباة التحريرية 

ورؤوس املال رمبا تظل لها السبق يف التغطية الصحفية عند كثري من الوكاالت. وينبغي أن يُقدم 

التدريب والتعليم الواعيان عن اإلسالم واملسلمي للصحفيي واملحررين ووسائل اإلعالم بوجه 

عام لتيسري التفاهم املتبادل.

ومبقدور هوليوود أن تفعل كثرياً تجاه محو األباطيل، وإن "هلودة Hollywoodization اإلسالم 

قد طَبَعت يف الذهن الصورة النمطية عن اإلسالم، ومبقدور الدبلوماسية أن تنجز شيئاً بأنسنة وعدم 

إضفاء الطابع اإلرهايب عىل الشخصيات املسلمة، ومزج املصادر من النصوص الفرعية املقدسة 

والكتب املقدسة أمرًا مهام للغاية" )9(، وينبغي أن توجد أعامالً علمية تبي دور الدين يف السينام، 

 ،)9( األباطيل  لعدد من  التي هي جذر  االنتباه لإلرهاب  التي توجه  العلمية  ونقتصد يف األعامل 

وكذلك عمل تقييم جذري ملجال اإلنتاج.

وكام يرى بوول Poole "ينبغي وضع قالب جديد للمجتمعات اإلسالمية يقبلها اآلخر ويستأنسها 

املسلم ذاته، وال يتالعب بها هو أو هي حي يسقط خارج إطار اإلسالم الليربايل" )6(، وبتحّدي 

 John سبايدي  وقد الحظ جون  واألباطيل،  الظاهر  الرصاع  نُحسن  أن  الجارية ميكن  الصياغات 

املغرب  يف  والنسوية  ومرص  إيران  يف  النسويون  األصوليون  يزعمه  الذي  اإلميان  أن   Spayde

وإنجلرتا وسائقو السيارات األجرة وامللوك يف غانا ونيجريا وكينيا واملوظفون يف ماليزيا وعلامء 

القوالب  6 ماليي أمرييك هو أبعد عن  البوسنة وما يزيد عىل  النواة يف كازخستان والشهداء يف 

النمطية كاإلنسانية ذاتها" )4](.
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