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امللخص

ھدفت الدراسة إلى التعرف على الصورة النمطیة لواقع اإلسالم 
لوصفي، وبینت والمسلمین في اإلعالم الغربي، واستخدمت الدراسة المنھج ا

ًنتائج الدراسة أن اإلعالم الغربي یقدم صورا نمطیة لواقع اإلسالم والمسلمین 
غیر حقیقیة في سبیل تشویھ صورتھم، وقدم اإلعالم الغربي العدید من 
اإلعالنات واألفالم التي توضح عدائیة لإلسالم والمسلمین وتوضح سعي اإلعالم 

وأن مسؤولیة التخلص . الم والمسلمینالغربي لتقدیم صورة نمطیة سلبیة لإلس
من حمالت التشویھ والتحریف لإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي تقع على 
عاتق جمیع الدول اإلسالمیة، ورجال الدین، والعلماء والمفكرین، وعلى اإلعالم 
العربي واإلسالمي الذي البد من أن ینشر رسالة اإلسالم الحقیقیة بلغات مختلفة 

لجمیع دول العالم، كما وال بد للتصدي من قبل المنظمات اإلسالمیة لكل لتصل 
وأوصى الباحثین بضرورة . ما ینشر عن اإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي

طرح برامج إعالمیة ھادفة وتوجیھ دعوات للمسؤولین في اإلعالم الغربي من 
ونھا والتي تسيء شتى الدول، ومحاورتھم عن اإلعالنات واألفالم التي یطرح

.لإلسالم والمسلمین
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ABSTRACT

The results of the study showed that the Western
media provides stereotypical images of the reality of
Islam and Muslims is not genuine in order to distort
their image, and the Western media presented many
ads and films that show hostility to Islam and
Muslims And illustrates the pursuit of Western
media to provide a negative stereotype of Islam and
Muslims. And that the responsibility to eliminate the
campaigns of distortion and distortion of Islam and
Muslims in the Western media rests with all Islamic
countries, clerics, scientists and intellectuals, and
the Arab and Islamic media, which must spread the
true message of Islam in different languages to
reach all countries of the world, Islamic
organizations for all that is published about Islam
and Muslims in the Western media. The researchers
recommended the need to put in place targeted
information programs and invitations to Western
media officials from various countries, and to
discuss the advertisements and films they pose that
harm Islam and Muslims
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املقدمة

تكتسح وسائل اإلعالم المعاصرة بما تشھده من تطورات تكنولوجیة 
جمیع مجاالت الحیاة، إذ عملت على فتح مجاالت واسعة لإلنسان بالتصفح 

ستماع، وقد تدخل اإلعالم في مجاالت الحیاة االجتماعیة، والمشاھدة واال
والسیاسیة، واالقتصادیة، والتربویة، وأثر وسائل اإلعالم على سلوكیات 
األفراد، وباتت  معیار لقیس مدى تطور المجتمع  وتوجھھ نحو الحداثة 

.ومواكبة مستجدات الحیاة

معاتصاللیةكعماإلنسانيالتفاعلأشكالمنًشكالاإلعالمویعد
لدىتحولإحداثبغیةبھاوالتعریفواآلراء،األخبار،نقلإلىتھدفالجمھور
؛ وتحقیقھاتعمیمھاباتجاهمالفكرةوالترویجوجماعاتأفرادمنالمتلقي
واألكذوبةالحقیقةلنقلووسیلةوالخبر،والمعرفة،العلم،لنقلقناةفاإلعالم

الموسوي، ( ومشاركة ونشاطفكرةالحالبطبیعةفھو،سواءحدعلى
٢٠١١.(

ولإلعالم تأثیر كبیر على الصورة الذھنیة والنمطیة للجمھور، فھو یقوم 
بنقل األخبار والحقائق لھم بالصورة التي یختارھا من یرید نقل ھذه األخبار 
ًوالمعلومات، وجمیعا یعلم عدائیة  بعض وسائل اإلعالم الغربي لإلسالم 

.ًبإعالمھم یكونون صورا نمطیة غیر حقیقیة عن المسلمینوالمسلمین، وھم 

إن صنع الصورة النمطیة المسیئة لإلسالم والمسلمین وترسیخھا في 
العقل الغربي ظاھرة قدیمة ومتجددة، حیث تعرض اإلسالم لإلساءة والتشویھ 
ًمنذ القدم، وال یزال أكثر األدیان تعرضا لإلساءة والتشویھ والتجریح في 

ًات الغربیة، لما یمثلھ اإلسالم من تحدیا حضاریا بالغ الخطورة بالنسبة المجتمع ً
للغرب، حیث عملوا على التشویھ والتحریف والتضلیل في أغلب وسائل اإلعالم 
ًالغربیة التي تروج صورا نمطیة عن اإلسالم والمسلمین، مما یؤدي إلى إثارة 

النفور من كل ما لھ الشك والریبة والخوف في نفوس الغرب، وتخلق أسباب 
صلة بالدین اإلسالمي، مما جعل اإلسالم یقع تحت الكثیر من التحدیات التي 
تختلف عن كل األشكال األخرى من التحدیات التي عرضت لھ في تاریخھ، 
فانتشار ظاھرة التشویھ اإلعالمي لصورة اإلسالم والمسلمین في العدید من 

الحقائق وتضلیل الرأي العام الغربي وسائل اإلعالم الغربیة، أدى إلى تحریف 
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).٢٠١٣سعید، (وتألیبھ ضد المسلمین في كل مكان 

أن وسائل اإلعالم الغربیة المختلفة، سواء ) ٢٠٠٤(وقد بین البشاري 
مجالت أو صحف أو تلفزیون، أو إذاعة تسعى بشتى الطرق لنشر صورة سلبیة 

ف ھمجیة وبدائیة، ومشوھة عن اإلسالم والمسلمین، عن طریق وصفھم بأوصا
ّكما ربط اإلعالم الغربي أحداث العنف واإلرھاب باإلسالم والمسلمین، وتم 
الترویج لذلك عن طریق الضرب على وتر المشاعر واألحاسیس اإلنسانیة 
ٍباستخدام صور وعبارات تسعى للصول إلى ھدفھم الذي ھو تشویھ صورة 

دین التطرف واإلرھاب ّاإلسالم، حیث تم إظھار الدین اإلسالمي على أنھ
والعنف، وأن اإلسالم انتشر بالسیف، وأن اإلسالم ضد حریة االعتقاد، وأن 
ّاإلسالم دین وحشي في تطبیقھ للعقوبات والحدود، وغیرھا الكثیر من األفكار 

.التي حاولوا زرعھا بعقول الغرب

:مشكلة الدراسة

عالم یتعرض اإلسالم والمسلمین لھجمات شرسة من قبل بعض اإل
الغربي الذي یحاول  قلب صورة اإلسالم وتشویھھ، ویسعى اإلعالم الغربي إلى 

وذلك ، ّجعل صفة التعصب والتخلف ومحاربة مظاھر التمدن صفة المسلمین
ومن ثم ، بھدف رسم صورة سلبیة عن المسلمین في أذھان الرأي العام الغربي

ع بذور التشكیك لدى كما تستھدف زر، غرس روح الكراھیة لدیھ إزاء اإلسالم
.وجعلھم یشعرون بالنقص بسبب انتمائھم لإلسالم، أطفال المسلمین إزاء دینھم

كما وزادت حدة مشكلة تشویھ الصورة النمطیة لإلسالم والمسلمین 
نتیجة ثورات الربیع العربي، والنزاعات الطائفیھ، وتقاعس األمة اإلسالمیة عن 

ًمین، كل ھذا من شانھ أن یغرس صورا نشر الصورة الحقیقیة لإلسالم والمسل
Saifuddin(ویشیر. سلبیة سیئة عن اإلسالم والمسلمین في الدول الغربیة

& Matthes, دراسة ) ٣٤٥(في دراستھ التي عنیت بتحلیل ) ٢٠١٦
وضحت صور اإلسالم والمسلمین في اإلعالم، وتبین أن معظم الدراسات بینت 

وفوبیا، وھو دین عنف وتطرف، وینسبون أن اإلسالم یھدد الغرب فھو اإلسالم
لذلك جاءت ھذه الدراسة للكشف عن الصورة النمطیة لواقع . اإلرھاب للمسلمین

.اإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي



-٢٦٠١-

:أسئلة الدراسة

:تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت اآلتیة

ربي؟ما واقع الصورة النمطیة لإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغ-١
ما الطرق التي من شأنھا اإلطاحة بأھداف اإلعالم الغربي في تشویھھ -٢

للصورة النمطیة لإلسالم والمسلمین؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
:أھمیة الدراسة

تتمثل أھمیة الدراسة من خالل بعدان ھما األھمیة العلمیة واألھمیة العملیة، 
:وفیما یلي عرضھا

:فياألھمیة العلمیة وتتمثل : ًأوال

تساھم ھذه الدراسة في تسلیط الضوء على دور اإلعالم الغربي في تشویة )١
.الصورة النمطیة للمسلمین

اإلسھام في إیجاد دراسات متخصصة في مجال اإلعالم وأثره على الصورة )٢
النمطیة للمسلمین حیث تعتبر ھذه الدراسة من الدراسات القلیلة على حد 

.النمطیة للمسلمین في اإلعالم الغربيمعرفة الباحثین التي تبحث الصورة 
الوصول إلى نتائج وتوصیات دقیقة ومفصلة حول موضوع الدراسة تصبح )٣

ًجزءا من المعرفة التي بتراكمھا تساعدنا في التوصل إلى تعمیمات أدق 
.وأوسع

:األھمیة العملیة وتتمثل في: ًثانیا

ي شؤون تحقق ھذه الدراسة الفائدة لكل من المھتمین والباحثین ف
فاإلعالم غیر . اإلعالم والكشف عن عدائیة اإلعالم الغربي لإلسالم والمسلمین

معالم الحیاة، وأصبح القوة المسیطرة ، وبروز معالم ووسائل جدیدة لإلعالم 
غیرت من مفاھیم كثیر في المجتمع، واالطالع على ھذه التغیرات یعتبر مرجعیة 

ھم علیھا واستفادتھم منھا بحیث للمسئولین وصناع القرار من خالل اطالع
یتكون لدیھم صورة وافیة عن واقع الصورة النمطیة للمسلمین في اإلعالم 

وإیجاد الطرق والوسائل التي من شأنھا القضاء والحد من ھذه الصورة . الغربي
.المشوھة التي یفرضھا الغرب على أطفال المسلمین وعلى العالم بشكل أجمع
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:أھداف الدراسة

الدراسة إلى التعرف على الصورة النمطیة لواقع اإلسالم تھدف 
.والمسلمین في اإلعالم الغربي

:الدراسات السابقة

من خالل مراجعة األدب النظري ذات الصلة بموضوع الدراسة، یالحظ 
قلیل من الدراسات التي تناولت الصورة النمطیة لواقع اإلسالم أن ھناك عدد 

:ومن ھذه الدراساتوالمسلمین في اإلعالم الغربي

ھدفت الدراسة إلى التعرف على صورة ): ٢٠١٦العرباوي، ( دراسة 
وبینت الدراسة تعرض صورة اإلسالم . اإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي

والمسلمین لكثیر من التشویھ والتحریف وخاصة في وسائل اإلعالم الغربیة 
ل شيء لھ صلة باإلسالم التي تعمل على الترویج لصورة تخلق الخوف من ك

والمسلمین، حیث یواجھ المسلمون الیوم جملة من الصعوبات والتحدیات، 
تضعھم أمام خیارات عسیرة تمس ھویتھم، دینھم، تصوراتھم وكذا مكانتھم في 
الساحة الدولیة، األمر الذي یھدد مستقبلھم ویعیق تحقیق أھدافھم، مما یحتم 

تیجیة واضحة المعالم لرد االعتبار علیھم ضرورة العمل على وضع إسترا
.وتصحیح صورة اإلسالم والمسلمین

بدراسة ھدفت إلى الكشف عن أسباب تشویھ ) ٢٠١٥الحمامي، ( وقام 
صورة اإلسالم والمسلمین في وسائل اإلعالم العالمیة، وتحدید المرتكزات التي 

تحدید یستند إلیھا الخطاب اإلعالمي المعادي لإلسالم والمسلمین، ومن ثم
أن : أسالیب الرد على تلك الوسائل، وقد توصل البحث إلى نتائج مھمة منھا

أسباب تشویھ صورة اإلسالم والمسلمین في وسائل اإلعالم العالمیة تعود إلى 
جملة أسباب تاریخیة ودینیة ونفسیة، كما أن اإلعالم الغربي المعادي لإلسالم 

صورة اإلسالم والمسلمین، والمسلمین یرتكز على جملة منطلقات لتشویھ
وھناك بعض المرتكزات التي یمكن من خاللھا مواجھة اإلعالم الغربي المعادي 
لإلسالم والمسلمین إذا ما اعتمدت كأساس في الرد على الشبھات التي تثیرھا 

.وسائل اإلعالم العالمیة ضد اإلسالم والمسلمین
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عن الصورة دراسة ھدفت إلى الكشف) ٢٠١٤بلعربي، ( وقامت 
الذھنیة التي یسوقھا الخطاب الغربي عبر موقع الیوتیوب عن اإلسالم، ومعرفة 
مدى مالئمة الصورة النمطیة المطروحة من خالل موقع الیوتیوب مع الصورة 

ًوبینت نتائج الدراسة إجماع الخطاب الغربي عموما . الفعلیة والحقیقیة لإلسالم
الم عامل تھدید ألنھ یرید أن یفرض نفسھ عبر موقع الیوتیوب على اعتبار اإلس

.على الغرب، وأن اإلسالم عامل تھدید للفكر والحضارة الغربیة

دراسة ھدفت إلى التعرف على صورة ) ٢٠١٣صبطي، (وأجرى 
اإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي، وإبراز الصورة النمطیة اإلعالمیة 

وتوصلت الدراسة إلى أن . ٢٠٠١سبتمر ١١لإلسالم والمسلمین بعد ھجمات 
وسائل اإلعالم الغربیة عملت بكل إمكانیاتھا الفنیة والبشریة والمعلوماتیة 
والتكنولوجیة عقب الھجمات على توجیھ االتھام لإلسالم والمسلمین، وإعادة 
رسم صورة المسلم بأنھ إرھابي ورافض للحضارة، وأن الدین اإلسالمي ھو 

.دین عنف وتطرف

دراسة ھدفت إلى التعرف على دور اإلعالم في ) ٢٠١٣، المال( وقدم 
إیضاح الصورة الحقیقیة لإلسالم والمسلمین، والكشف عن الصورة الذھنیة 

وتوصلت الدراسة  إلى ضرورة االستفادة من . لإلسالم والمسلمین في الغرب
تكنولوجیا المعلومات في مجال علوم االتصال، وتوحید الرؤى والخطط وشحذ 

االستفادة من الطاقات اإلسالمیة المشتتة إلظھار الصورة النمطیة الھمم و
.الحقیقیة عن اإلسالم والمسلمین

دراسة ھدفت إلى التعرف على تشكیل ) ٢٠٠٦بودھان، ( وأجرى 
وبینت الدراسة أن . الصور النمطیة عن اإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي

على عاتق شخص معین أو جھة تحسین الصورة الذھنیة  عن اإلسالم ال تقع
معینة، بل ھي منوطة بالجمیع، من مؤسسات إعالمیة ومؤسسات الدولة 

.المختلفة ورجال الفكر والعلماء

& ,Brown(وقام  Richards, بدراسة تظھر تصورات ) ٢٠١٦
وقد تكونت عینة الدراسة . الطالب المسلمین عن تصویر وسائل اإلعالم لإلسالم

الب الدولیین وتم استخدام أسلوب المقابلة ؛ جاءوا من طالب من الط١٨من 
وتكشف الورقة عن أن . مجموعة من البلدان بحیث یمكن جمع تنوع في الرأي

المشاركین ینظرون إلى تمثیل اإلسالم في اإلعالم البریطاني سلبیة، ترتبط مع 



-٢٦٠٤-

وانتقد المشاركون اتجاه وسائل . المحافظة، التخلف االقتصادي واإلرھاب
ودعوا المؤسسات . إلعالم نحو التجانس بین المسلمین والبلدان اإلسالمیةا

اإلعالمیة إلى تحقیق التوازن بین الصورة السلبیة لإلسالم وأن تكون أكثر 
ومن المثیر لالھتمام، یمكن مالحظة أن .مسؤولیة في اإلبالغ عن اإلرھاب

ودة، مشیرا إلى استھالكھم المباشر من المملكة المتحدة وسائل اإلعالم محد
استھالك وسائل "مدفوعة أو كانت نتاج "بشكل استباقي"إمكانیة أن آرائھم إما 

.اإلعالم السلبي 

تدرس تمثیل اإلسالم والمسلمین في دراسة ) Saeed,٢٠٠٧(وقدم 
وھو یشیر إلى أن المسلمین البریطانیین یصورون على . الصحافة البریطانیة

كما ویشیر إلى أن ھذا التفسخ . ائل اإلعالمداخل وس" أجنبیون آخرون"أنھم 
، وھي اإلسالم فوبیا التي لھا جذورھا "العنصریة"الخاطئ یمكن ربطھ بتطور 

في التمثیل الثقافي لآلخر، من أجل تطویر ھذه الحجة، فإن المادة تثبت نظرة 
.عامة على كیفیة تمثیل األقلیات األثنیة في الصحافة البریطانیة

دراسات السابقةالتعقیب على ال

ھدفت الدراسات السابقة إلى التعرف على صورة اإلسالم والمسلمین 
الكشف عن أسباب ، و)٢٠١٦لعرباوي، (في اإلعالم الغربي مثل دراسة 

( تشویھ صورة اإلسالم والمسلمین في وسائل اإلعالم العالمیة مثل دراسة 
ا الخطاب الغربي ، والكشف عن الصورة الذھنیة التي یسوقھ)٢٠١٥الحمامي، 

، والتعرف على )٢٠١٤بلعربي، ( عبر موقع الیوتیوب عن اإلسالم مثل دراسة 
صورة اإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي، وإبراز الصورة النمطیة 

، والتعرف على )٢٠١٣صبطي، ( اإلعالمیة لإلسالم والمسلمین مثل دراسة 
( م والمسلمین مثل  دراسة دور اإلعالم في إیضاح الصورة الحقیقیة لإلسال

، والتعرف على تشكیل الصور النمطیة عن اإلسالم والمسلمین )٢٠١٣المال، 
، والكشف عن تصورات )٢٠٠٦بودھان، ( في اإلعالم الغربي مثل دراسة 

& ,Brownالطالب المسلمین عن تصویر وسائل اإلعالم لإلسالم مثل دراسة 
Richards, إلسالم والمسلمین في الصحافة ، والتعرف على تمثیل ا)٢٠١٦
.)Saeed,٢٠٠٧(البریطانیة مثل دراسة 
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وتمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بھدفھا للتعرف على الصورة 
.النمطیة لواقع اإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي

األدب النظري

یھ تتعرض الصورة النمطیة لواقع اإلسالم والمسلمین لكثیر من التشو
ًوالتحریف في أغلب وسائل اإلعالم الغربیة، التي تقدم وتعرض صورا نمطیة 
عن اإلسالم والمسلمین تخلق أسباب الخوف والریبة والنفور من كل من لھ 

إن صنع الصورة النمطیة المسیئة لواقع اإلسالم . عالقة باإلسالم والمسلمین
تجددة، وإن اإلسالم والمسلمین وترسیخھا في العقل الغربي ظاھرة قدیمة وم

أكثر األدیان عرضة لإلساءة من قبل اإلعالم الغربي، كما أن المسلمین من أكثر 
بن سعید، ( ًالشعوب بالعالم عرضة للتشویھ والتجریح في اإلعالم الغربي 

٢٠١٠.(

ولإلعالم الغربي أھداف عدیدة، فمنھا ما ھو موجھ لبالد المسلمین 
الق ونشر الرذیلة، وأكثر ما یستھدف ھذا والعرب ویھدف إلى إفساد األخ

اإلعالم الشباب، فھو یحرص على تأجیج شھواتھ والتمرد على الدین واألخالق 
ومن أھم األمثلة على ھذا الھدف من اإلعالم انتشار المواقع اإلباحیة، 

ویتمثل النوع الثاني من . والمجالت والقنوات الفضائیة الداعیة لفساد األخالق
الم الغربي الموجھ للمسلمین والذي یملكھ الغرب وعلى رأسھم أھداف اإلع

الیھود في  تجزئة األمة اإلسالمیة عن طریق اذكاء روح الطائفیة والقومیة، 
وإرغام العالم اإلسالمي على قبول وسماع وجھات النظر الغربیة بقضایا تھم 

إلعالم الغربي كما ویھدف ا. العالم اإلسالمي دون إبداء الرأي والمناقشة في ذلك
إلى تشویھ صورة الحركات الجھادیة ونعتھم بأنھم إرھابیون وأصولیون 

).٢٠١٦المكاوي، ( تكفیریون 

: مزایا وخصائص اإلعالم

ًوصل اإلعالم الیوم آفاقا واسعة جعلت عصرنا ھذا یحمل صفة اإلعالم 
واالتصال، وعلى ھذا یجب االھتمام بدراسة الوسائل اإلعالمیة وطاقاتھا 
وقدرتھا االتصالیة وبھذا فالوسیلة االتصالیة ھي الرسالة التي تھدف بھا 
التأثرات المھمة التي تحدثھا تقنیة الوسیلة على الرسالة التي تقوم بنقلھا، 

ھو مصطلح على أي وسیلة أو تقنیة أو منظمة أو مؤسسة تجاریة أو واإلعالم
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، مھمتھا نشر أخرى غیر ربحیة، عامة أو خاصة، رسمیة أو غیر رسمیة
، إال أن اإلعالم یتناول مھاما متنوعة أخرى، تعدت المعلوماتاألخبار ونقل

ًوالتسلیة خصوصا بعد الترفیھموضوع نشر األخبار إلى موضوع
تطلق على التكنولوجیا التي تقوم . وانتشارھا الواسعالتلفزیونیةالثورة

ُوسائل اإلعالم، كما یطلق على ي تدیرھا اسمبمھمة اإلعالم والمؤسسات الت
ر، الجبا( لإلشارة إلى تأثیرھا العمیق والواسع السلطة الرابعةاألخیرة تعبیر

٢٠٠٩ .(

نشاط اتصالي علیھ كافة ومن أھم مزایا وخصائص اإلعالم أنھ 
مصدر المعلومات، الرسالة : مقومات النشاط االتصالي ومكوناتھ األساسیة وھي

اإلعالمیة التي تنقل ھذه الرسائل، جمھور المتلقین والمستقبلین للمادة 
سم بالصدق والدقة اإلعالمیة، وترجیح األثر اإلعالمي، كما وأن اإلعالم یت

والصراحة دون تحري فلیس بالضرورة أن تلتزم وسیلة إعالمیة ما بھذه 
المعاییر القیاسیة خصوصا في ظل الفضاءات الحرة المفتوحة الیوم وضعف 
الرقابة المھنیة النزیھة وتوسع دائرة اإلعالم الموجھ الخاضع بالضرورة 

شئة وھنا یتحول المفھوم لسیاسات وتوجھات ومصالح الجھة الممولة أو المن
من اإلعالم إلى الدعایة باعتباره البث المسموع أو المرئي أو المكتوب باألحداث 
الواقعیة، باإلضافة إلى أنھ یستھدف الشرح والتبسیط والتوضیح للحقائق 

)٢٠١١الدلیمي، ( والوقائع 

:النظریات اإلعالمیة المفسرة

والمسلمین من قبل الغرب إن التعرف على الصورة النمطیة لإلسالم 
إن قدرة وسائل اإلعالم . یمكن أن تفسره نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم

على تحقیق قدر اكبر من التأثیر المعرفي والعاطفي والسلوكي وسوف تزداد 
عندما تقوم ھذه الوسائل بوظائف نقل المعلومات بشكل متمیز ومكثف، وھذا 

ة عدم استقرار تواجد بنائي في المجتمع االحتمال سوف تزید قوتھ في حال
باإلضافة إلى ذلك، فان تغییر سلوك ومعارف ووجدان . بسبب الصراع والتغییر

ًالجمھور یمكن أن تصبح تأثیرا مرتدا لتغییر كل من المجتمع ووسائل اإلعالم،  ً
( وھذا ھو المعنى العالقة الثالثیة بین وسائل اإلعالم والجمھور والمجتمع 

).٢٠١٢مزاھرة،
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واعتمد الباحث على نظریة االعتماد في تفسیر ما یحدث من رد الفعل 
لتشویھ صورة االسالم، حیث یتم االعتماد من قبل الجمھور على وسائل اإلعالم 
لیتسنى لھم فھم األمور في محیطھم الثقافي واالجتماعي والبیئي، ومدى انتماء 

لمسلمین، حیث أن العالم الغربي ھذه الجماعات والحركات اإلرھابیة لإلسالم وا
ًلیتعرف أكثر على اإلسالم والمسلمین وخاصة بعد األحداث السیاسیة 
والصراعات الطائفیة التي یشھدھا العالم، وبعد ظھور حركات وجماعات تدعي 
أنھا تمثل اإلسالم، یلجأ إلى وسائل اإلعالم لینظر ویكتشف الصورة النمطیة 

,Defleur(ید ھذا الشرح قولوما یؤ. لإلسالم والمسلمین، Ball-
Rokeach, أن جماھیر وسائل اإلعالم تعتمد على وسائل اإلعالم ) ١٩٨٩

لتلبیة احتیاجاتھم من المعلومات والحاجات االجتماعیة الیومیة، وقد عرفوا 
طریقة عامة لإلشارة إلى اإلنتاج والتوزیع لجمیع "على أنھا " المعلومات"

. أنواع الرسائل

أن نظریة اعتماد الجمھور على وسائل ) ٢٠٠٤بو إصبع، أ( ویرى 
ًإن ھناك أھدافا للجمھور : ًاإلعالم تقوم بناءا على دعامتین رئیسیتین األولى

یسعون لتحقیقھا  من خالل المعلومات التي توفرھا المصادر المختلفة سواء 
م تعتبر أن وسائل اإلعال: كانت ھذه األھداف شخصیة أو اجتماعیة، والثانیة

نظام معلومات یتحكم في مصادر تحقیق األھداف الخاصة بالجمھور، وتتمثل 
ًھذه المصادر في مراحل استقاء المعلومات ونشرھا مرورا بعملیة اإلعداد 

.والترتیب والتنسیق لھذه المعلومات، ثم نشرھا بصورة أخرى

: وتقوم نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم على ثالث فروض أولھما
ختالف درجة استقرار وتوزان النظام االجتماعي یعود إلى التغیرات إن ا

ًالمستمرة، وھذا یحتاج للمعلومات واألخبار التي تتزاید وتتناقص تبعا للحاجة 
ًلھا، حیث یكون األفراد أكثر اعتمادا على الوسائل اإلعالمیة، وثانیا حیویة : ً

جة اعتماد الجمھور علیھا الوسائل اإلعالمیة بالنسبة لألفراد مما یزید من در
اختالف حاجات الجمھور وأھدافھم : والفرض الثالث. إلشباع حاجاتھم

(  الشخصیة والنفسیة التي تؤثر على درجة االعتماد على وسائل اإلعالم 
Sandra, ١٩٩٣ &Melvin.(
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ولألسف تقوم وسائل اإلعالم الغربیة بتقدیم معلومات غیر موضوعیة 
األعمال اإلرھابیة وما تفعلھ الحركات المتطرفة في بعض الوقت، وترجع

لإلسالم والمسلمین، دون الرجوع إلى مرجعیة واضحة وأساسیة وصادقة في 
.ذلك، مما یؤدي إلى تسویھ صورة اإلسالم والمسلمین عند الجمھور الغربي

ومثل ھذا یحتاج من األمة اإلسالمیة إلى تكاتف الجھود، والعمل الجاد 
ویرى الباحث أن ھذا . ورة الحقیقیة عن اإلسالم والمسلمینعلى إظھار الص

مرتبط بنظریة المسؤولیة االجتماعیة التي لخص المفكر اإلعالمي السویدي 
دینیس ماكویل مبادئھا األساسیة في أن وسائل اإلعالم واالتصال یجب أن تقبل 

ظم وسائل وأن تنفذ التزامات معینة للجمیع، ولتنفیذ ھذه االلتزامات یجب أن تن
اإلعالم نفسھا بشكل ذاتي، وأن ھذه االلتزامات یمكن تنفیذھا بااللتزام بالمعاییر 
المھنیة لنقل المعلومات مثل الحقیقة والدقة والموضوعیة والتوزان، وإن 
وسائل اإلعالم یجب أن تتجنب تقدیم ما یمكن أن یؤدي إلى الجریمة والعنف 

).٢٠١٤الفالحي، ( لى األقلیات والفوضى االجتماعیة أو توجیھ إھانة إ

ًویرى الباحث أن على األمة اإلسالمیة وفقا لھذه النظریة توضیح 
صورة اإلسالم والمسلمین الحقیقیة ومعاقبة ومحاسبة كل من یقوم بنقل ونشر 
معلومات وأخبار مغلوطة من شأنھ اإلساءة للصورة النمطیة لإلسالم 

ًموقفا حازمة بضرورة التزام وسائل والمسلمین، وأن تتخذ األمة اإلسالمیة
اإلعالم الغربیة بااللتزام بالمھنیة والحیادیة بنقل المعلومات واألخبار واالعتماد 

.على الحقائق والموضوعیة في نقل األخبار والمعلومات

:مفھوم الصورة النمطیة

صورة ذھنیة منظمة، وانطباعات : الصورة النمطیة بأنھا" لیبمان"وصف 
ًسخة، وھي لیست دایما محایدة، إال أنھا تصور حتمي إلى حد أن مبسطة را

,Basyouni(  ًتصویر الفرد أو الجماعة یبدو وكأنھ حقیقیا  ٢٠٠٠.(

والصورة النمطیة ھي صورة في العقل ال تتطابق بالواقع الحقیقي، 
وتمثل ما یحملھ اإلنسان من تصورات، وأفكار، ومفاھیم تتحول إلى اتجاه یؤدي 

ًتعصب، وقد یكون ھذا االتجاه سلبیا سواء اتجاه نحو أشخاص أو جماعات إلى 
معینة، وتتحول مجموعة التصورات والصور النمطیة واالتجاھات إلى التمییز 

).٢٠٠٩حوسو، ( على مستوى السلوك 
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أن الصورة النمطیة ھي األفكار، والمعتقدات، ) ١٩٧٩(ویرى صادق 
في عقول ووجدان الجماھیر تجاه قضیة، والمشاعر، واألحاسیس التي تتكون 

أو منظمة، أو فكرة، أو شخص، وھي تتبادر إلى األذھان عند ذكر اسمھا؛ 
وتتكون ھذه . لتعطي فكرة معینة، أو مفھوما عاما عنھا قد یكون طیبا، أو سیئا

الصورة مما یستقیھ الفرد من وسائل اإلعالم، وما اكتسبھ من معلومات، 
.ھذه القضایا، أو األفكار، أو المنظمات، أو االنفرادومعارف، وخبرات حول 

,Botta (  ویشیر  إلى أن للصورة النمطیة منظور نفسي ) ٢٠٠٠
ینظر إلیھا على أنھا صورة یختزنھا الفرد من معلومات وأفكار وانطباعات عن 
شيء معین، وتتكون ھذه الصورة النمطیة من خالل ما تتمثل بھ من أسالیب 

فالرد كائن اجتماعي یتواصل مع اآلخرین والمجتمع المحیط ومحتوى اتصال،
ًبھ لیتكون لدیھ صورا نمطیة معینة، وقد زادت وسائل اإلعالم من نشر المعرفة 

ًواآلراء واألحكام، وأصبحت عامال مھما في تكوین الصورة النمطیة للفرد ً.

: أنواع الصورة النمطیة

): ٢٠١٦جالو، ( ھا ھناك أنواع عدیدة للصورة النمطیة من

.وھي الصورة التي ترى المنشأة نفسھا من خاللھا : الصورة المرآة.١
.وھي التي یرى بھا اآلخرون المنشأة: الصورة الحالیة.٢
وھي التي تود المنشأة أن تكون لنفسھا في أذھان : الصورة المرغوبة.٣

.الجماھیر
تحقق إذا وھي أمثل صورة یمكن أن ت: الصورة المتوقعة-الصورة المثلى.٤

أخذنا في االعتبار منافسة المنشآت األخرى، وجھودھا في التأثیر على 
.الجماھیر

وتحدث عندما یتعرض األفراد لممثلین مختلفین للمنشأة : الصورة المتعددة.٥
یعطي كل منھم انطباعا مختلفا عنھا، ومن الطبیعي أن ال یستمر ھذا التعدد 

أو إلى صورة سلبیة، أو أن تجمع طویال فإما أن یتحول إلى صورة ایجابیة،
بین الجانبین صورة موحدة تظلھا العناصر اإلیجابیة والسلبیة؛ تبعا لشدة 

.تأثیر كل منھا على ھؤالء األفراد
:نبذة لتاریخ الصورة النمطیة الغربیة لواقع اإلسالم والمسلمین

یرى  مكسیم رودنسون أن الصورة النمطیة الغربیة لواقع اإلسالم 
لمین تمتد منذ تاریخ طویل یحكم عالقة الغرب بالمسلمین، وأولھا مرحلة والمس

العصور الوسطى التي ساد بھا الصراع بین العال المسیحي والعالم اإلسالمي، 
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وذلك ما بین القرنین الثامن والثاني عشر المیالدیین، وبعدھا في القرنیین 
م وباتت أقل عداء عند الثالث والرابع عشر المیالدیین نمت وذبلت صورة اإلسال

وبالمرور للقرنیین السادس والسابع عشر المیالدیین یظھر أن ھناك . الغربیین
تعایش سلمي بین العالم الغربي واإلسالمي، ثم بدأت نزعة التعلق بالغرائب 
ًواإلمبریالیة والتخصص وذلك في القرن التاسع عشر، وصوال إلى القرن 

).٢٠٠٨الخطیب، ( روبیة ضد المسلمین العشرین الذي شھد نزعة عرقیة أو

:خصائص الصورة النمطیة

خصائص متمیزة تتفق مع كونھا ظاھرة إنسانیة، ومن الذھنیةللصورة 
): ٢٠١٦جالو، (أھم ھذه الخصائص 

. ف"أنھا خاصیة واقعیة من خصائص السیكولوجیة البشریة وفقا لما یراه .١
فھي قدیمة قدم الوعي : وعلیھ؛ فھي تتصف بالقدم والشمولیة" ارتیموف

ًالبشري ذاتھ، وشاملة بمعنى أن البشر كلھم یكونون صورا ذھنیة، وتكون 
ال ترتبط بأشخاص معینین، " : توافقیة"باتجاھاتھم الصور، وھذه العملیة 

.أو بزمان معین؛ بل ھي وظیفة بشریة، أو جزء من الطابع البشري
في أذھان " صورة معینةاطرد"میلھا إلى التكرار دون تغیر؛ مما یعني .٢

.مجموعة من الناس تجاه مجموعات، أو أشیاء معینة
الصورة الذھنیة عبارة عن تعمیمات مؤسسة على آراء، وانطباعات ال .٣

تند إلى براھین علمیة تجریبیة في الغالب؛ ولذلك فھي قد تبنى على تس
شائعات قد تنطلق من أوھام، وترتبط ھذه التعمیمات بالمشاعر الذاتیة، 

ً.والعواطف الشخصیة التي یصعب تفسیرھا أحیانا
الصورة الذھنیة ال یشترط أن تبنى على معلومات واقعیة دقیقة عن واقع .٤

.ال تتطابق مع ھذا الواقعالمتصورین؛ فإنھا قد 
أن لألحداث قدرة كبیرة " دویتش"میلھا إلى الثبات، من دون جمود، ویرى .٥

على إحداث بعض التأثیرات في الصورة القائمة إلى درجة تغییرھا بما 
.یفوق قدرة المعلومات التي تصل إلى األفراد على إحداث التغییر

ًالصورة الصادقة یستغرق بناؤھا وقتا طویال .٦ وبمشاركة جھاز التفكیر ً
المنطقي، أما الصور الزائفة فال تشمل إال على أكثر الجوانب بروزا، وھذه 

. الصور سھلة النشوء والتكوین
ًترتبط طبیعة الصورة المكونة ارتباطا وثیقا بالمفاھیم السائدة في المجتمع.٧ ُ .

. فمعیار التفوق والتمییز یتغیر عبر األزمنة المختلفة
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: مسلمین في دول الغربواقع ال
ینتقل األفراد من مكان إلى آخر ألسباب وأھداف عدیدة، وھذا ما جعل 
البعض من المسلمین االنتقال إلى دول الغرب للعیش أو السیاحة أو التعلیم أو 
العمل، وقد جعل البعض من المسلمین الدول الغربیة وجھة لالنتقال واالستقرار 

الدول الغربیة من احترامھا لحقوق اإلنسان ًفیھا نظرا لما ھو معروف عن 
وقوانین الدیمقراطیة، إال أن ھذه الدول وإن أعطت المسلمین حقوقھم إال أنھا 

وقد یحصل المسلمین في ھذه الدول على اإلقامة . تبقى مراقبة لھم ولتحركاتھم
والجنسیة بطرق عدة إما عن طریق اللجوء السیاسي، أو عن طریق الزواج من 

).٢٠٠٤أبو زكریا، ( ت، أو جمع الشمل وما شابھ أجنبیا
ویرى الباحثین أن ألحداث السیاسیة والصراعات الطائفیة وما شھدتھ 
ًالمنطقة العربیة من ثورات شعبیة أو ما  یسمى بالربیع العربي لعبت دورا كبیرا  ً
في ھجرة وانتقال العدید من المسلمین إلى دول غربیة إما للبحث عن األمان، أو
للتجارة والعمل، أو للتعلیم وغیرھا من األھداف التي تدفع لالنتقال من بلد إلى 
بلد آخر، وھذا ما یفرض على المسلمین المقیمین في الدول الغربیة أن یعملوا 

حیث أظھر البعض . جاھدین على أن ال یسیئوا لصورة اإلسالم والمسلمین
ب، والتطرف واالنضمام سلوكیات خاطئة كالجشع في التجارة والغش والتالع

لجماعات إرھابیة تسيء لإلسالم، والبعض قام بتصرفات غیر أخالقیة وإدمان 
وغیرھا من األعمال التي تشوه الصورة الحقیقیة لإلسالم والمسلمین، والتي 
یعتقد سكان الدول الغربیة أن ھذا ھو اإلسالم وھاھم المسلمین، فبذلك نقلت ھذه 

ن اإلسالم والمسلمین وجعلت الغربیین یتخذون النوعیة الصورة السلبیة ع
ًصورا نمطیة غیر حقیقیة للمسلمین بناءا على ما شاھدونھ من القلة من ھذه  ً

.النوعیة التي أساءت لجمیع المسلین
:الصورة النمطیة لواقع المسلمین في اإلعالم الغربي

ین لإلسالم والمسلمین واقع غریب في الغرب، فصورة اإلسالم والمسلم
مشوھة أشد تشویھ، سواء في مقدساتھ وتاریخھ وعلومھ، وھذا أوجد 
حساسیات تاریخیة تجاه المسلمین بسبب شیوع فلسفة استكباره ومعتقداتھ في 
التسلط والھمجیة، وھذا جعل العالم الغربي مشحون بالعواطف ضد المسلمین 

بالرغم من " : وبھذا الشأن قال  فرنسیس فوكویاما. بفعل األكاذیب اإلعالمیة
إن ھذا الدین ال : القوة التي أبدھا اإلسالم في صحوتھ الحالیة ، فباإلمكان القول
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یكون لھ جاذبیتھ خارج نطاق المناطق التي كانت في األصل إسالمیة 
وقد أدى ھذا الوضع السیئ إلى وجود صورة نمطیة سیئة في ". الحضارة

ًلما بأن اإلسالم قادر على نھضة اإلعالم الغربي وھو الجھل بحقیقة اإلسالم، ع
).٢٠١٠الزحیلي، ( العلم والعقل، وأرسى قواعده على منھج السلم واألمن 

تقوم المؤسسات اإلعالمیة الغربیة بتقدیم صورة عن المسلمین مبنیة 
على قوالب غیر منطقیة ومناقضة للواقع والحقیقة، ولم تشكل ھذه الصورة 

لى أساس المعرفة العلمیة المجردة، وإنما على أساس اتجربة الصحیحة، وال ع
تشكلت وترسخت عبر عملیة معقدة متراكمة في التاریخ، وأصبحت ذات تأثیر 

).٢٠٠٩الخبتي، ( قوي  على وسائل اإلعالم 
أن الصورة النمطیة في اإلعالم الغربي لواقع ) ٢٠٠٢( ویرى خضور 

م، وذلك بسبب عجز العداء إلسال: اإلسالم والمسلمین تقوم على ثالث دعائم
أوروبا عن فھم الدین اإلسالمي، والمصالح االقتصادیة والسیاسیة، والقضیة 

,Huntington(ویشیر . الفلسطینیة وموقف الغرب منھا إلى أن ) ٢٠٠٠
أحد الدعامات التي تبني ھذه الصورة النمطیة عن اإلسالم والمسلمین مقولة 

على أنھا عدوة للحضارة صراع الحضارات، وتصویر الحضارة اإلسالمیة
.الغربیة

یقوم اإلعالم الغربي بحمالت تشویھ لسمعة اإلسالم والمسلمین، ویحط 
من قدرھم، ومن أھم األدلة على ذلك مقولة الرئیس نیكسون في كتابھ انتھاز 

لیس ألیة أمة وال حتى الصین صورة سلبیة في الضمیر األمریكي " الفرصة 
وقد اعتبر بعض اإلعالمیون والقائمون على ".مثل صورة العالم اإلسالمي

اإلعالنات الصورة السلبیة لإلسالم والمسلمین مادة ثقافیة یمكن استثمارھا في 
إعالناتھم للترویج للمنتجات، ومن أبرز األمثلة على ذلك عرض التلفزیون 
ًاألمریكي إعالنا عن نوع من الصابون ظھر فیھ رجل عربي قذر ولكنھ ما إن 

لك الصابون حتى زالت عنھ القذارة، كما وتتضمن اإلعالنات التي اغتسل بذ
تبثھا القنوات الفضائیة الغربیة نماذج ساخرة للمسلمین وھم یأكلون البیتزا 

الشریف، ( بدھشة كبیرة، أو ینظرون إلى السیارات الحدیثة بدھشة أكبر
٢٠١٤.(

ًصورا نمطیة للمسلمین في أفالم السینما والرسوم الكاریكاتیریة الغربیة
متحیزة وتروج لحمالت إعالنیة یشاھدھا المالیین من الناس فیتأثرون بھا 
وتصبح لدیھم صورة سیئة عن المسلمین وترسخ في عقولھم، وصنف الكاتب 

,Shaheen(األمریكي  ": المخادعون" المسلمین في كتابة ) ٢٠٠١
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مترفون، المسلمین في اإلعالم الغربي إلى أربعة أصناف وھم شیوخ نفط 
.وإرھابیون قاذفو قنابل، وتجار جشعون، وأشرار

٣٤٥بتحلیل  ) Matthes&Ahmed,٢٠١٧(وقد قام  
. دراسات منشورة لفحص وسائل اإلعالم ودورھا في بناء الھویة اإلسالمیة 

ویبرز التحلیل الكمي والتركیز الجغرافي، واألسالیب، والنظریات، والتألیف، 
وقد أجرى ھذا التحلیل . طر الزمنیة للدراسات المنشورةوأنواع الوسائط، واأل

وتشیر النتائج إلى أن . النوعي تحقیقا في أبرز الموضوعات التي تم بحثھا
أغلبیة كبیرة من الدراسات غطت الدول الغربیة في حین أھملت البلدان 

كما وأن ھناك نقص واضح في البحوث . اإلسالمیة ووسائل اإلعالم اإلسالمیة
. ارنة، وإھمال المرئیات، ونقص البحوث على وسائل اإلعالم على االنترنتالمق

و " اإلرھاب"و " الھجرة"ووجد أن معظم الدراسات حققت في مواضیع 
وعالوة على ذلك، تبین الدراسات أن المسلمین یمیلون إلى أن ". الحرب"

ن یكونوا مؤطرین سلبیا، في حین أن اإلسالم یصور في الغالب على أنھ دی
.عنیف

:أسباب الصورة النمطیة السیئة لإلسالم والمسلمین

,Francescaصنف كل من   Elmi & Blasio )في ) ٢٠١٦
دراستھم أسباب الصورة السلبیة لإلسالم والمسلمین عند الغرب إلى أربعة 

: أسباب
تغییر عالقة القوة، حیث أن ھناك تنافس بین العالم اإلسالمي والعالم ً:أوال

تتمثل المرحلة : ي منذ تاریخ طویل وقسمھا المؤرخون إلى أربعة مراحلالغرب
م وأصبح بذلك العالم اإلسالمي القوة ٦٢٢األولى بسنة سقوط غرناطة عام 

المسیطرة، والمرحلة الثانیة الحرب الدینیة بین الصلیبیین المسیحیین 
الحروب م، والمرحلة الثالثة والرابعة بعد انتھاء ١٦٨٣والمسلمین في عام 

وعملت ھذه . الصلیبیة وأدى ذلك إلى ھیمنة الغرب واستعمار العالم اإلسالمي
الحروب على خلق صورة سلبیة عن المسلمین وثقافتھم، فصورھا بالنزعة 

.العرقیة، والتفوق ودونیة ثقافة اآلخرین
صراع الحضارات، وھذا یشیر إلى االختالفات بین الثقافتین اإلسالمیة ً:ثانیا

ًبیة، وفي الواقع نجدا أن كال من العالم اإلسالمي والعالم الغربي مقتنع بأن والغر
إیدیولوجیتھ تستطیع أن تفھم الجمیع، وھذا خلق االختالف والصراع بینھم 

ًفاإلسالم نظام دیني یوفر بدیال كافیا للیبرالیة الغربیة والدیمقراطیة ً.
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عبة في التعامل مع العالم ًاإلسالم السیاسي، یواجھ الغرب أوقاتا صً:ثالثا
اإلسالمي، وإن أحد أھم العوامل الرئیسیة التي تؤثر على صورة اإلسالم عند 
الغرب ھو أعمال العنف التي تقوم بھا الحركات التي تتدعي بانتمائھا لإلسالم، 
وعملت وسائل اإلعالم على نقل ھذه األحداث وإعطاء صورة سلبیة عن 

.ا ھذه األفعالالمسلمین بأنھم ھم من ارتكبو
خدمة المعلومات غیر المرصودة،  حیث إن المعلومات التي نتصورھا  : ًرابعا

من وسائل اإلعالم الغربیة لواقع اإلسالم والمسلمین ھي في معظم األحیان 
منحازة ومفرطة في التبسیط والسطحیة، ولم نالحظ أنھا تنشر واقع اإلسالم 

.لواضح المعالم والمفھوموالمسلمین بالصورة الحقیقیة وبالشكل ا

: سبتمبر والصور النمطیة لإلسالم والمسلمین١١أحداث 
سبتمبر ١١إن التحیز ضد المسلمین في الدول الغربیة سبق ھجمات 

في الوالیات المتحدة األمریكیة، ولكن تلك األحداث وغیرھا من أعمال العنف من 
ادة المواقف المعادیة ًقبل اإلرھابیین منذ ذلك الوقت قد أوجدت مناخا لزی

,Amnesty International(للمسلین  ٢٠١٢ .(
ًعملت وسائل اإلعالم الغربیة وخاصة األمریكیة على  تشویھ صورة  

سبتمبر واستخدمت ١١اإلسالم والمسلمین بأبشع الصور والنعوت قبل ھجمات 
تم في ذلك الجرائد والصحافة والمجالت المنتشرة في جل أنحاء العالم، كما و

استخدام رسوم الكاریكاتیر في تحقیق أھدافھم وتغیر الصورة الحقیقیة لإلسالم 
لما لھ من أثر كبیر في النفوس، ولقدرة ھذا الفن على  في مجال تكوین الصور 

).٢٠١٣صبطي، ( عن األمم األخرى
سبتمبر وسائل اإلعالم الغربیة إلى خلق صورة ١١ودفعت أحداث 

س فقط في الوالیات المتحدة األمریكیة وإنما في جمیع نمطیة سلبیة للمسلمین لی
أنحاء العالم، وذھبت العدید من الرموز اإلعالمیة  البارزة الغربیة إلى تسمیة 

,Varisco(القرآن بكتاب العدو  وشملت الصور السلبیة للمسلمین ). ٢٠٠٥
في اإلعالم الغربي األئمة الدینیین وصورتھم بالمجانیین، وعرضت وسائل 

ًإلعالم الغربیة أفالما الختطاف الطائرات، واالنتحاریین مفجري ناطحات ا
السحاب، ومقاطع فیدیو مسیئة للمسلمین، ومن أبرز األمثلة على ذلك فیلم 

، على اإلنترنت وھو ٢٠١٢وقد تم نشره في عام " براءة المسلمین " یدعى 
ریقة سلبیة یشوه صورة اإلسالم ویصور النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم بط

,el-Aswad)للغایة  ٢٠١٣).
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سبتمبر راجت فكرة ما یسمى باإلسالم فوبیا، أي ١١وبعد أحداث 
الخوف من اإلسالم، وجاءت ھذه الفكرة نتیجة تراكمات عدیدة یقف ورائھا 
الصھاینة اإلسرائیلیین، حیث استثمر اإلسرائیلیین ماكینة الدعایة واإلعالن التي 

ًدعایة الغربیة نظرا لدعمھم لإلعالمیین ولوجود قنوات ال تكاد تنفصل عن ال
ووسائل إعالم غربیة تعمل لصالحھم، واستثمروا الدعایات في تشویة صورة 
ًاإلسالم والمسلمین ووصفھ بشتى الصفات التي جعلت منھ أنموذجا للشر في 

).٢٠٠٩الحمامي، ( عالم متحضر یدعو للحریة والسالم 
ت متعددة تراوحت بین الشتم والسباب وتعرض المسلمون العتداءا

ًأحیانا یتم التعرض لحجاب . وفي حاالت نادرة القتل، واالعتداء الیسیر والضرب
ًاعتداء ٦٢٥رصدت " كیر. "بعض المسلمات بالنزع أو باإلشارة السیئة بالید

االعتداءات لم تكن قاصرة . في األسابیع الثالثة األولى بعد االنفجارات في أمریكا
، وحتى المساجد، وإنما امتدت إلى بعض المؤسسات اإلسالمیة، األشخاصعلى

ًففي ألمانیا مثال تم دھم أكثر من خمسین مسجدا ًوغالبا بمبررات سخیفة ، ً
ًفي فرانكفورت أقتحم أكثر من خمسین عسكریا مسجدا بزعم وجود . ووشایات ً

Ahmed(كما وصلتھم المعلومات ، فیھ" أسامة بن الدن" & Matthes,
٢٠١٦.(

لروبرت شتاینباك " الجھاد ضد اإلسالم " وقد نشر مقال  بعنوان 
سنوات من ١٠صور كیف أن البالد األمریكیة تجتاح موجة ثانیة بعد ) ٢٠١١(

وقد انتشر ھذا الغضب إلى حد كبیر حتى . أحداث سبتمبر من الكراھیة للمسلمین
من المسلمین، ومن عند السیاسیین والذین یسعون إلى تخویف األمریكیین

األمثلة على ذلك ردت فعل سیاسیون جمھوریون أمریكیون على عدم السماح 
ًوھذا یمثل تحوال دراماتیكیا في موقف الحزب تجاه اإلسالم . ببناء مسجد ً

)Smith & Haberman, ٢٠١٠.(
سبتمر في االفتتاحیة ١١بعد أحداث " لوبوان" ونشرت مجلة فرنسیة 

كیف یمكننا أن نعاقب مجانین هللا : " ویتساءل فیھ الكاتب" العقاب " بعنوان 
؟ إن اإلسالم  دون أن نبعث الجنون في الجموع المضطربة جراء تقدیسھا 
ًمتحفظ على دور الفرد، ویبقى رافضا لإلنتاج الرأسمالي، وھو ما یؤدي إلى 
البؤس، وھذا یؤدي بدوره إلى الثورة، والثورة تنتج اإلرھاب الذي ینشده

فكروا  في الغرابة المروعة التي تجري في دیارنا ...ًالمتعصبون طلبا للشھادة
من الحاسوب الذي ینادي للصالة وإلى تدریب الطیارین االنتحاریین وتحضیرھم 

).٢٠١٠المحجوب، " ( ًلقتال الكفار تمجیدا 
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:سبل التخلص من الصورة النمطیة السلبیة لإلسالم والمسلمین
نمطیة المزیفة عن اإلسالم والمسلمین دفعت المجتمع إن الصور ال

الغربي إلى التعصب األعمى ضد اإلسالم والمسلمین، وجعلھم یوجھون االتھام 
لذا على الدول . إلیھم باإلرھاب، ویضعونھم بالمركز األول ألي قضیة إرھابیة

اإلسالمیة محاربة ھذه الصورة السلبیة وتوجیھ اإلعالم إلى نشر الصورة 
.نمطیة الصحیحة عن اإلسالم والمسلمینال

ومن أھم الطرق التي تساعد على إشاعة الصورة النمطیة الواقعیة 
لإلسالم والمسلمین وأنھ دین تسامح، وینبذ التعصب والفرقة، تكثیف االتصاالت 
ًمع المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربیة من أجل إشاعة القیم الصحیحة 

).٢٠١٣أوغلو، ( حقیقیة لإلسالم لإلسالم ونشر الرسالة ال
والمسلمین اإلسالمصورةأن تحسین) ٢٠١٦لعرباوي، ( ویرى 

ودعمالغربیةالمجتمعاتداخلإسالمي منظمعربيیقتضي وجود تحرك
االكتفاء منبدالمجتمعاتھاعلىللتأثیرالبلدانھذهداخلاإلسالمیةالمنظمات

بصدامیعرفمامواجھةاإلسالمیةلالدوعلىیجبكماسیاساتھا،باقتناء
مماالحضارات،حواریعرفبماالغربالتصادم معإبدالیعنيمماالحضارات،

وقبول خصوصیاتھاآلخرمعالتحاوروإنماوالتصادمالمواجھةعدمیعني
.اآلخرینوثقافاتخصوصیاتبقبولإقناعھومحاولةوالدینیةالثقافیة
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اخلامتة

الكتب والدراسات التي تناولت واقع اإلسالم والمسلمین بعد الرجوع إلى
وصورتھم النمطیة في اإلعالم الغربي، یمكن الوصول إلى أن اإلعالم الغربي 
ًیقدم صورا نمطیة لواقع اإلسالم والمسلمین غیر حقیقیة في سبیل تشویھ 
صورتھم، وقدم اإلعالم الغربي العدید من اإلعالنات واألفالم التي توضح 

ائیتھ لإلسالم والمسلمین وتوضح سعي اإلعالم الغربي لتقدیم صورة نمطیة عد
.سلبیة لإلسالم والمسلمین

كما وأن ھناك العدید من األسباب التي دفعت اإلعالم الغربي للتعامل مع 
اإلسالم والمسلمین بھذه الصورة ومن أبرزھا صراع الحضارات واالختالفات 

یة بین العالم اإلسالمي والعالم الغربي منذ بین الثقافتین، والحروب التاریخ
سبتمبر لتي ١١ًالقدم، والنظرة الدونیة للمسلمین من قبل الغرب، وأیضا أحداث 
.أثرت بوضوح على نظرة العالم الغربي إلى اإلسالم والمسلمین

األمة اإلسالمیة تعیش في حالة وھن وضعف یمكن أن نلحظھ في إن
اعیة أو األخالقیة، حیث أن األمة اإلسالمیة لم تعد أوضاعھا السیاسیة أو االجتم

باإلضافة إلى أن األمة اإلسالمیة . ذات شوكة یخشى من بأسھا العالم الغربي
تقاعست في نشر الدعوة اإلسالمیة وتوجھ التصور الحقیقي ونشره في وسائل 
ًاإلعالم المختلفة وخاصة العالمیة  لیصار إلى فھم تعالیم اإلسالم بالصورة

.الموضوعیة والحقیقیة
ویرى الباحثین أن مسؤولیة التخلص من حمالت التشویھ والتحریف 
لإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي تقع على عاتق جمیع الدول اإلسالمیة، 
والعلماء والمفكرین، وعلى اإلعالم العربي واإلسالمي الذي البد من أن ینشر 

لفة لتصل لجمیع دول العالم، كما وال بد رسالة اإلسالم الحقیقیة بلغات مخت
للتصدي من قبل المنظمات اإلسالمیة لكل ما ینشر عن اإلسالم والمسلمین في 

.اإلعالم الغربي
كما وال بد من نصرة اإلسالم والمسلمین والعمل على محاسبة كل من 
ًیقوم بتشویھ الصورة الحقیقیة لإلسالم ومعاقبتھ قضائیا، وفقا لمبادئ حقوق  ً
اإلنسان والدیمقراطیة السائدة في الدول الغربیة، كما ویقع على عاتق السفارات 
ًالعربیة في الدول الغربیة مسؤولیة كبیرة جدا، على متابعة رعایاھا وعقد 
ندوات واجتماعات لھم إلبراز أھمیة أن یقدموا الصورة الصحیحة لإلسالم 

ھم وبدون قصد قد یقومون والمسلمین من خالل تواجدھم في الدول الغربیة، وأن
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ًبأعمال یراھا الغربیون ویعتقدون أن جمیع المسلمین یسیرون وفقا لھذا النھج 
.الخاطئ

رجال الدین من األشخاص المعنیون بالدفاع عن اإلسالم والمسلمین، 
ًوعلیھم أن یضعوا خططا واضحة ذات استراتیجیة وأبعاد دینیة وسیاسیة 

إلسالم والمسلمین، والتصدي للصورة النمطیة واجتماعیة من أجل الدفاع عن ا
التي یحاول أن یشوھھا اإلعالم الغربي، ومن أھم اإلجراءات التي من الممكن 
أن یقوموا بھا، القیام بزیارات إلى الدول الغربیة وتقدیم ندوات بعناوین تجذب 
أكبر عدد ممكن من األشخاص كاإلسالم وعالقتھ الحمیمة مع الغرب، أو 

وأخوتھم الغرب، عناوین تمكن من یسمعھا بحب االستماع لھذه المسلمین
الندوات، لیتم نشر الصورة الحقیقیة لإلسالم خارج بالد المسلمین، كما ویمكن 
أن تنظم الجمعیات اإلسالمیة والمنظمات اإلسالمیة حمالت توعیھ في الدول 

.الغربیة عن الحركات والجماعات المتطرفة التي تدعي اإلسالم
ًعالم العربي اإلسالمي ھو أیضا مسؤول عن التصدي لحمالت واإل

تشویھ اإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي، لیس المعاملة بالمثل ھو الطریق 
الصحیح، فالمسلمین ال یردون السیئة بمثلھا وإنما بالنقاش والحوار العقالني، 

الغربي لإلسالم ھذا ھو الحل األمثل لنزع ھذه العدائیة التي یكنھا اإلعالم 
. والمسلمین
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:النتائج

:مما سبق یمكن للباحث الخروج بالعدید من النتائج، أبرزھا

ًأن اإلعالم الغربي یقدم صورا نمطیة لواقع اإلسالم والمسلمین غیر حقیقیة .١
.في سبیل تشویھ صورتھم

قدرة وسائل اإلعالم الغربیة على تحقیق قدر أكبر من التأثیر المعرفي .٢
في والسلوكي، نتیجة اعتماد الجمھور على وسائل االعالم كمصدر والعاط

للمعلومات عن المحیط االجتماعي والثقافي الذي یعیشون فیھ، ویتفق ھذا 
. مع نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم

قدم اإلعالم الغربي العدید من اإلعالنات واألفالم التي توضح عدائیة لإلسالم .٣
إلعالم الغربي لتقدیم صورة نمطیة سلبیة والمسلمین وتوضح سعي ا

. لإلسالم والمسلمین
أن مسؤولیة التخلص من حمالت التشویھ والتحریف لإلسالم والمسلمین .٤

في اإلعالم الغربي تقع على عاتق جمیع الدول اإلسالمیة وعلى عاتق جمیع 
.المسلمین، وتتفق ھذه النتیجة مع نظریة المسؤولیة االجتماعیة

إلسالمیة تقاعست في نشر الدعوة اإلسالمیة وتوجھ التصور أن األمة ا.٥
.ًالحقیقي ونشره في وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة العالمیة

أثرت األحداث السیاسیة والصراعات الطائفیة وما شھدتھ المنطقة العربیة .٦
من ثورات شعبیة أو ما  یسمى بالربیع العربي على الصورة النمطیة 

.عند الغربلإلسالم والمسلمین 
اإلعالم العربي اإلسالمي مسؤول عن التصدي لحمالت تشویھ صورة .٧

اإلسالم والمسلمین في اإلعالم الغربي والحل لیس المعاملة بالمثل وإنما 
.الحوار العقالني الھادف

تعود الصورة النمطیة السلبیة التي یقدمھا اإلعالم الغربي عن اإلسالم .٨
ھمھا صراع الحضارات، وخدمة المعلومات والمسلمین للعدید من األسباب أ

غیر المرصودة،  والعداء لإلسالم، والمصالح االقتصادیة والسیاسیة، 
والقضیة الفلسطینیة وموقف الغرب منھا
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:التوصيات

:ًبناءا على نتائج الدراسة، یوصي الباحث بما یأتي

إن على المدارس والجامعات أن تعد الطلبة، وتوضح لھم أھمیة نشر.١
ًالصورة الحقیقیة لإلسالم والمسلمین، وأن تقدم لھم صورا من اإلعالم 

.الغربي لواقع اإلسالم والمسلمین
ضرورة استخدام أسلوب الحوار العقالني الھادف، للقضاء على الصورة .٢

.السلبیة عن اإلسالم والمسلمین في الدول الغربیة
اإلعالم الغربي طرح برامج إعالمیة ھادفة وتوجیھ دعوات للمسؤولین في.٣

من شتى الدول، ومحاورتھم عن اإلعالنات واألفالم التي یطرحونھا والتي 
.تسيء لإلسالم والمسلمین

ًعلى المنظمات اإلسالمیة واألحزاب والجماعات اإلسالمیة أیضا نشر .٤
حمالت توعیة خارج البالد اإلسالمیة للتعریف بالصورة الحقیقیة والواقعیة 

.لإلسالم والمسلمین
إنشاء قناة إعالمیة بروح الشباب تھدف إلیصال رسالة اإلسالم السمحة .٥

وتبین الصورة الحقیقیة ألنبیاء هللا رضي هللا عنھم، وأن یكون تردد ھذه 
.القناة اإلعالمیة على أقمار الدول الغربیة، وأن تطرح بلغات أجنبیة

تھا ضرورة توحید صف البالد اإلسالمیة، وتوحید كلمتھا، واسترجاع قو.٦
.أمام الدول الغربیة

العمل على حل النزاعات السیاسیة، والصراعات األھلیة التي تعاني منھا .٧
.الدول العربیة واإلسالمیة دون الحاجة للتدخل الخارجي

:المراجع العربیة

االتصال واإلعالم في المجتمعات ). ٢٠٠٤( أبو إصبع، صالح خلیل -
.ر والتوزیع، عمان، األردنالمعاصرة، دار آرام للدراسات والنش

اإلسالم والغرب، دار ناشري للنشر ). ٢٠٠٤( أبو زكریا، یحیى -
.اإللكتروني، مكتبة الكویت الوطنیة

أطر إنتاج الخطاب الخبري في المواقع االلكترونیة ). ٢٠٠٩( أحمد، جمال -
، المجلة )والعالمBBC( دراسة حالة لموقعي : في األزمات الدولیة

.وث اإلعالم، العدد الرابع والثالثون، جامعة القاھرة، مصرالمصریة لبح
العالم اإلسالمي وتحدیات القرن ). ٢٠١٣(  أوغلو، أكمل الدین إحسان -

.منظمة التعاون اإلسالمي، دار الشروق، عمان، األردن: الجدید
، دار ١صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي، ط). ٢٠٠٤(البشاري، محمد -

.ّلتوزیع، عمان، األردنالفكر للنشر وا
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صورة اإلسالم من خالل الخطاب الغربي عبر ). ٢٠١٤(بلعربي، سمیرة -
موقع الیوتیوب تحمیل مضمون لعینة من مقاطع الفیدیو، المجلة العلمیة 

.، الجزائر٣٥، المجلد ١٨الجزائریة، العدد
اإلعالم الغربي : اإلسالم واإلعالمموفوبیا). ٢٠١٠( بن سعید، المحجوب -

.اإلسالم تشویھ وتخویف، دار الفكر، دمشقو
تشكیل الصورة النمطیة عن اإلسالم والمسلمین ). ٢٠٠٦(بودھان، یامین -

.، الجزائر١٢في اإلعالم الغربي، مجلة الوسیط للدراسات اإلعالمیة، العدد 
الفضائیات المتخصصة والصورة الذھنیة، ). ٢٠١٦( جالو، جیرنو أحمد -

.سامة للنشر والتوزیع، عمان، األردنالطبعة األولى، دار أ
، ١ط. اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر): ٢٠٠٩(الجبار، حسین عبد -

.دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن
تشویھ صورة اإلسالم والمسلمین في ). ٢٠١٥( الحمامي، ھاشم أحمد -

.، الجزائر١٨وسائل اإلعالم العالمیة وسبل مواجھتھا، مجلة التراث، العدد 
األبعاد االجتماعیة والثقافیة، : الجندر). ٢٠٠٩( حوسو، عصمت محمد -

.، دار الشروق ، عمان، األردن١ط
صورة العرب والمسلمین في مدارس ). ٢٠٠٩( الخبتي، علي بن صالح -

تحلیل المناھج الدراسیة في التعلیم العام، مكتبة العبیكان، : إسرائیل
.الریاض، السعودیة

صورة العرب في اإلعالم الغربي، المكتبة ). ٢٠٠٢( یب خضور، أد-
.اإلعالمیة، دمشق، سوریا

الجذور والحلول، مجلة : ظاھرة كراھیة اإلسالم). ٢٠٠٨( الخطیب، معتز -
.، إیران١٧، العدد ٥ثقافتنا للدراسات والبحوث، المجلد

ة ، دار المسیر١ط. اإلعالم والتنمیة): ٢٠١١(الدلیمي، عبد الرزاق محمد -
.للنشر والتوزیع، عمان، األردن

أخالقیات اإلعالم، الطبعة األولى، دار ). ٢٠١٤( الشریف، عبد العزیز خالد -
.یافا العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن

العالقات العامة والصورة ). ١٩٧٩(صادق، صالح الدین محمد كامل أحمد -
إعالم جامعة القاھرة، الذھنیة ألجھزة المخابرات، رسالة ماجستیر، كلیة 

.مصر
صورة اإلسالم و المسلمین في اإلعالم الغربي، ). ٢٠١٣( صبطي، عبیدة -
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