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وسائل اإلعالم اجلديدة ودورها يف مىاجهة تىظيف اإلعالم الغربي 
 لكراهية العرب واملسلمني

 

 الرا فؤاد حسن الباحثة
 جامعة بغداد/ كمية المغات

Larahouad81@gmail.com 
 أوال : مقدمة البحث : 

تشيد وسائل االعبلم تطورات تكنولوجية في كافة المجاالت , فيي قادت االنسان نحو 
فتاح والمعرفة والتطور ومكنتو  من فتح مجاالت واسعو في حياتو من خبلل النظر االن

و االستماع والتصفح  , واصبح لبلعبلم دور كبير في مجبلت مختمفة كالحياة 
السياسية و االقتصاد وحتى التربية , وأظير اإلعبلم أثر كبير في حياة االفراد 

 وجييا نحو الحداثو .ومعتقداتيم , وأصبح مقياس لتطور أمة ما وت
يشكل االعبلم أداة لتفاعل بين المجتمعات وصورة تعكس واقع االنسان ويمكن القول 
بإنو وسيمة اتصال مع المتمقي تيدف إلى نقل الحقائق واالخبار أو لترويج ونشر فكرة 

 ٔما بيدف تحقيقيا    .
الصورة والحدث  فبلعبلم بطبيعة الحال تأثير كبير لمشخص المتمقي , إذ يقوم بنقل 

 بالطبيعة التي يختارىا .
وجميعنا نعمم وجود نوعين لوسائل االعبلم فمنيا الصادق ومنيا الكاذب  , ويوجد نوع 
من وسائل االعبلم ىدفو تشويو صورة االسبلم والمسممين في الببلد العربية , ونقل ىذه 

ؤثرة في الرأي العام الصورة بشكل مزيف لمدول والشعوب الغربية , وباعتبارىا وسائل م
فيي بذلك تعمل عمى تغيير صورة االسبلم والمسممين عالميا وتجعل من الدين 

 االسبلمي  دين مكروه .  

                                                           
1
، ثغذاد، ١رطٕر األداء ٔانٕطٛهخ ٔانٕظٛفخ، ط : انًٕطٕ٘، يٕطٗ جٕاد  اإلػالو انجذٚذ 

 .3ص  1111,انؼزاق
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إن االسبلم يتعرض لمكثير من التشوىات والتغييرات من قبل الغرب , لما يمثمو ىذا  
م الغربية الدين من تحديا تاريخيا وحضاريا . االمر الذي استدعى من وسائل االعبل

واالجنبية عمى تغيير صورتو وجعمو محل انظار الكره والنفور لكل معتنقي ىذا الدين 
 وجميع المسممين . 

وقد تكمم )البشاري ( وعرض سمسمة التشوىات والتحريف الذي يطال المسممين والدين 
 االسبلمي , حيث قال أن الطريقة التي يتبعيا الغرب تتمثل بوصف المسممين أنيم بشر
ىمجيين وتابعين وبدائيين , حيث الحظ  كيف يعمل االعبلم الغربي عمى ربط احداث 
العنف واالحداث االرىابية بالمسممين واالسبلم , مستغمين بذلك مشاعر واحاسيس 
انسانية عن طريق استخدام أقوال تضرب عمى االوتار االنسانية إلظيار صورة مشوىة 

 مخالفة لمواقع .
الدين الكريم والمتسامح عمى انو دين تطرف وتعصب , وغيرىا  فيظيرون بذلك ىذا 

 ٔالكثير من االفكار التي يتم زرعيا عند الشعب الغربي . 
 ثانيًا : إشكالية البحث : 

أن الدين االسبلمي يتعرض لمحاوالت تشويو عنيفة وشرسة من قبل المنظمات 
رنيت والراديو والكتب والقنوات االعبلمية الغربية ووسائل االتصال الحديثة كشبكات االنت

الفضائية والتي تيدف جميع ىذه المحاوالت الى إظيار ىذا الدين بمظير رجعي 
ضافة الى ذلك زرع بذور  متخمف لرسم صورة سمبية وسيئة عن االسبلم والمسممين , وا 
الشك لدا الجيل الجديد من االطفال المسممين ,وجعميم يشعرون بالنقص واالرتباك 

نتما  لمدين االسبلمي , عبلوة عمى ذلك إن ثورات الربيع العربي وتدخل بسبب اال
الوسائل االعبلمية جعل االمر يزداد سو  , وكذلك تقاعس االمة العربية االسبلمية عن 
معالجة ىذا االمر ونشر الحقائق , وكذلك وجود بعض الدراسات والتي تقول أن 

تى تم أدخال مصطمح جديد لغويا االسبلم دين أرىاب وييدد الببلد الغربية ح

                                                           
1
 4ص , انًزجغ انظبثك َفظّ , انًٕطًٙ ٔانجشبرٖ  
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)االسبلموفوبيا( : بمعنى الخوف من االسبلم . لذا جا ت ىذه الدراسة في وسائل 
 االعبلم الجديدة ودورىا في مواجية توظيف االعبلم الغربي لكراىية العرب والمسممين . 

 ثالثًا: أىمية البحث : 
 وتتمثل في: 

 سبلم والمسممين إعبلميًا .دراسة تسمط الضو  عمى طرق تشويو صورة اال ●
توضيح أثر االعبلم عمى صورة المسممين وايجاد دراسات وابحاث تيتم بيذا  ●

 االمر وذلك بسبب قمة المصادر والمراجع البحثية المتعمقة بيذا المضمون 
إيجاد نتائج متناىية الدقة وطرح حمول عممية مفيدة تساىم في معالجة ىذا  ●

 الموضع 
 لبحث : رابعاً : متغيرات ا

 تتمثل في ما يمي : 
 : وسائل اإلعبلم الجديدة بأنواعيا . المتغير المستقل ●
:دور وسائل اإلعبلم في مواجية توظيف اإلعبلم الغربي لكراىية  المتغير التابع ●

 العرب والمسممين 
 خامسًا: فرضيات البحث : 

 تتحدد العبلقة بين متغيرات البحث بالفرضيات التالية :
 ألنبا  العالمية واحتكارىا  لسوق اإلعبلم .أىم وكاالت ا ●
 أسباب الخمط المتعمد في وسائل اإلعبلم بين اإلسبلم واإلرىاب . ●
 تصحيح صورة اإلسبلم في اإلعبلم الغربي. ●
 قصور الخطاب اإلعبلمي اإلسبلمي واسبابو .    ●
 توضيح الممارسات السمبية ضد العرب والمسممين في الغرب. ●
 مسممين عمى شبكة االنترنت.تشويو صورة العرب وال ●
تفاصيل ومكونات التغيير السمبي لمصورة المأخوذة عن االسبلم والمسممين  ●

 عالميا . 
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 سادسًا  : أهداف البحث: 
الدراسة إلى توضيح دو وسائل االعبلم الجديدة في مواجية توظيف االعبلم  تيدف

 الغربي لكراىية العرب والمسممين . 
  سابعًا: مصطمحات البحث :

: وسيمة النقل التي يتم من خبلليا ايصال فكرة او خبر , من طرف ناقل إلى  اإلعبلم
 طرف مستقبل أو منقول اليو .

فيو نشر االخبار واالفكار والحقائق سوا  بشكل مرئي أو مسموع )  اإلعبلم اصطبلحا
 كالصحف والمجبلت والكتب و شبكات االنترنيت والتمفاز ( 

وكاالت األخبار , شبكات اإلنترنيت , التمفاز , الصحف , :  وسائل اإلعبلم الجديدة
 المجبلت الدورية , 

والمتجسدة بتغيير صورة المسممين بإستخدام وسائل اإلعبلم و كراىية المسممين : 
  اظيار االسبلم عمى أنو دين تفرقة وضعف

 ثامنًا:  الدراسات السابقة :
ري ، وىي دراسة تتناول الحمبلت صورة اإلسبلم في اإلعبلم الغربي : محمد بشا

سبتمر ، فيي محاولة من المؤلف  ٔٔاإلعبلمية الدعائية ضد اإلسبلم بعد أحداث 
لتصحيح الصورة وتنادي الدراسة إلى ضرورة بمورة خطاب إعبلم عصري نقدي 

 وموضوعي ،يبتعد عن رتابة الخطاب اإلعبلمي العربي الموجودة اليوم.
اسة عنيت باظيار الصورة العقمية لبلسبلم والمسممين في ): در  ٖٕٔٓدراسة ) المبل، 

المجتمع الغربي عموما  وتوصمت لضرورة االستفادة من وسائل االتصال والمعرفة 
 الحديثة في محاربة التشويو الذي يحصل لمصورة النمظية لبلسبلم . 

 النمطية  الصور تشكيل عمى التعرف إلى دفتْ دراسة)  ٕٙٓٓ ان،ْوأجرى ( بود
ة نيْالذ الصورة تحسين أن الدراسة وبينت. الغربي اإلعبلم في والمسممين اإلسبلم عن

 عن اإلسبلم ليست مربوطة بجية معينة , بل ىي لجميع المسممين والدول االسبلمية .
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 ( بدراسة تظير تصورات  Brown, & Richards ٕٙٔٓوقام )
د تكونت عينة الدراسة من الطبلب المسممين عن تصوير وسائل اإلعبلم لئلسبلم. وق

طالب من الطبلب الدوليين وتم استخدام أسموب المقابمة ؛ جا وا من مجموعة من  ٛٔ
البمدان بحيث يمكن جمع تنوع في الرأي. وتكشف الورقة عن أن المشاركين ينظرون 

المحافظة، التخمف  -إلى تمثيل اإلسبلم في اإلعبلم البريطاني سمبية، ترتبط مع
 بين التجانس نحو اإلعبلم وسائل اتجاه المشاركون وانتقد. ابْاإلراالقتصادي و 

دان اإلسبلمية. ودعوا المؤسسات اإلعبلمية إلى تحقيق التوازن بين والبم المسممين
 المثير ومن.ابْالصورة السمبية لئلسبلم وأن تكون أكثر مسؤولية في اإلببلغ عن اإلر

 اإلعبلم وسائل المتحدة المممكة من شرالمبا مْالكْاست أن مبلحظة يمكن تمام،ْلبل
"بشكل استباقي"مدفوعة أو كانت نتاج  إما مْآرائ أن إمكانية إلى مشيرا محدودة،
 . السمبي اإلعبلم وسائل الكْ"است
(   دراسة تدرس تمثيل اإلسبلم والمسممين في  الصحافة ٕٚٔٓ saeedوقدم)

 أجنبيون" مْأن عمى يصورون البريطانيين المسممين أن إلى يشير وْالبريطانية. و
لتفسخ الخاطئ يمكن ربطو  ا ذاْ أن إلى ويشير كما. اإلعبلم وسائل داخل" آخرون

 لآلخر، الثقافي التمثيل في اْجذور اْل التي فوبيا اإلسبلم يْبتطور "العنصرية"، و
 األقميات تمثيل كيفية عمى عامة نظرة تثبت المادة فإن الحجة، ذهْ تطوير أجل من
 .البريطانية الصحافة في نيةاألث
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 اإلطار النظري
 مفهوم االعالم:

لقد اتسع مفيوم اإلعبلم في عصرنا الحاضر ولم يعد قاصرًا عمى األخبار السريعة 
فحسب بل توسع واصبح عممًا قائمًا بذاتو وتنوعت تعريفاتو.  ويرجع االعبلم في أصمو 

، وعمم بالشي  أي شعر بو ، ويقال االشتقاقي إلى الفعل الماضي الرباعي )أعمم(
أستعمم لي خبر فبلن وأعمميو ، وعمم األمر وتعممو أي أتقنو ويقال عممت الشي  
بمعنى عرفتو وخبرتو ومعناه قام بالتعريف واإلخبار بالشي  لغيره، أي أظير الخبر 
وأوصمو لطرف لم يكن عالمًا بو ، والفعل الثبلثي منو )عمم( أي عرف الخبر أو تم 
إخباره بالخبر، ويؤسس ىذا المفيوم المغوي لثبلثة عبلئق في العممية اإلعبلمية وىي: 
 ٔ)الخبر( و)باث الخبر( و)المرسل إليو الخبر(، وىي ثبلثة عناصر يكتمل بيا اإلعبلم.

 : يراد باإلعبلم في االصطبلح أحد أمرين : ٕأما مفيوم اإلعبلم اصطبلحًا 
درس الوسائل والتقنيات والنظريات التي تتصل بالعممية ذلك العمم الذي يبحث وي األول:

اإلخبارية، من حيث آلياتيا وأغراضيا، وأطرافيا كل ذلك يدرس ضمن تخصص 
 أكاديمي يسمى باإلعبلم. 

يسمى باإلعبلم ، فيو عممية النقل التي يتم بيا إيصال خبر، أو فكرة، من  الثاني:
إليو . ويعرف اإلعبلم من الناحية طرف ناقل مرسل، إلى طرف منقول إليو مرسل 

االصطبلحية عمى أنو نشر الحقائق واألخبار واألفكار واآلرا  بين الجماىير بوسائل 
اإلعبلم المختمفة ، كالصحافة واإلذاعة والسينما والمحاضرات والندوات والمؤتمرات 

 والمعارض وغيرىا بغية التوعية واإلقناع وكسب التأييد .
 

                                                           
 ٕٗٙ، صٕ٘ٓٓلبنان ، −، المجمد األول ، بيروتٗ، ط العرب لسان ،ابن منظور   - 1
، ٜٜٗٔلبنان , دار الكتاب المبناني  ، -أحمد زكي بدوي ، معجم مصطمحات اإلعبلم ، بيروت - 1

 ٗٛص
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النظر في مفيوم االعبلم ، كسائر المفاىيم ذات الحمولة الفكرية وقد تتعدد مداخل 
الواسعة، وتعددت تعاريفو وتنوعت بحسب تعدد الخصائص والوظائف المتطورة 
لئلعبلم، وأيضا تعددت استعماالتو الختبلف األيديولوجيات المييمنة عميو ، وعموما 

عبلم مثل )الدكتور امام فإن )اإلعبلم( عند البعض ممن تصدوا لمبحث في مفيوم اال
(الذي يراه السبيل األمثل لتزويد الجماىير بأكبر قدر ممكن من المعمومات أم الحقائق 
الواضحة التي يمكن التثبت من صحتيا أو دقتيا بالنسبة لممصدر الذي تنبع منو أو 
تنسب إليو ...... والمفروض ان االعبلم يقوم عمى التنوير والتثقيف ونشر اإلخبار 

لمعمومات التي تنساب إلى عقول الناس وترفع من مستواىم وتنشر تعاونيم من اجل وا
 ٔ المصمحة العامة

 
ويراه آخرون انو ، نشر الحقائق واإلخبار واألفكار واآلرا  بين الجماىير سوا  كان 
الجميور داخمي أوخارجي بوسائل مختمفة كالصحافة واإلذاعة والتمفزيون والسينما 

 ٕلندوات والمعارض والميرجانات وغيرىا. والمحاضرات وا
بأنو التعبير الموضوعي عن عقمية الجماىير   OTT GR0THفيما عرفو أوتو جرت 

وروحيا وميوليا واتجاىاتيا . وأيضا ىو : إحاطة الرأي العام عمما بما يجري من أمور 
صادقة وحوادث سوا  في الشؤون الداخمية ام الخارجية ، وتزويد الناس باإلخبار ال

والمعمومات الصحيحة والحقائق الثابتة التي تساعد الناس عمى تكوين رأي صائب في 
 واقعة معينة.

                                                           
 ٜٜٙٔ، القاىرة : مكتبة االنجمو المصرية ،  ٔإبراىيم أمام ، اإلعبلم واالتصال الجماىيري ، ط - 1

  ٖٔ-ٕٔ، ص

  ٔٔ، ص ٜٗٛٔد فيمي ، االعبلم من المنظور االجتماعي ، االسكندرية ، محمد سي - 1
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وىناك من يري أن اإلعبلم ىو : العممية التي يترتب عمييا نشر األخبار، والمعمومات 
الدقيقة التي تركز عمي الصدق والصراحة، ومخاطبة عقول الجماىير، وعواطفيم 

 تقا  بيم من خبلل تنويرىم، وتثقيفيم ال تخديرىم وخداعيم .السامية، واالر 
إذن فاإلعبلم ىو) التبميغ ( ، أي تبميغ المعمومات واإلحداث واإلخبار الى الناس وىذا 
التبميغ ما ىو إال صدى اإلحداث التي وقعت ىنا وىناك ، سياسية كانت أم اقتصادية 

مميات التي تيدف الحصول عمى أو اجتماعية أو ثقافية . ويشمل كذلك جميع الع
المعمومات والحقائق البلزمة حول قضية معينة ونشرىا ، بيدف تكوين درجة من الوعي 
بالتطورات اليامة التي تحدث حول قضية معينة لدى صانعي القرارات واإلداريين 

 ٔواالكاديمين وقطاعات الجميور كافة .
م ، انو  وبكافة وسائمو وميادينو و يتجمى من خبلل التعاريف المقدمة لمفيوم اإلعبل

ومستوياتو واستراتيجياتو ، عامبل رئيسا في تحقيق التنمية الشاممة التي تستيدف 
اإلنسان في المقام األول وأيضا عامبل حاسما في تطوير سموك اإلنسان أداة التنمية 

ذه غير أن ى ٕاألولى . وقد لخصو )ولبر اشرام (إنو يزرع بذرة التحويل األولى .
التعاريف وغيرىا من التعريفات المتداولة التي نحسبيا أحيانا جامعة مانعة، لن تتمكن 
من أن تبين حقيقة مصطمح اإلعبلم في العصر الحديث بدقة ووضوح ،حيث التطورات 
التكنولوجية والتحول العميق الذي شيدتو حياة اإلنسان في ىذا العصر الذي اعترى 

ة ، فمم يكن اإلعبلم بمنأى أو منجى من ذلك ، وما طرأ مختمف مستويات وجوانب الحيا
عمى االعبلم من تغيرات واصبح يتخذ أبعادا جديدة ، فمم يعد الحديث عن اإلعبلم 
نما بوصفو قوة سحرية تؤثر بشكل كبير في  باعتباره مجرد آلية لتوصيل الخبر، وا 

ا األساس، فإن الجميور، ومن ثم تسيم في تشكيل أفيامو وتوجيو سموكو . عمى ىذ

                                                           
الزبير سيف اإلسبلم ، اإلعبلم والتنمية في الوطن العربي ، القاىرة : المركز العربي لمدراسات  - 1

 ٘٘، ص ٜٔٛٔاإلعبلمية ، 
وزارة الثقافة ولبر شرام ، وسائل اإلعبلم, والتنمية القومية , ترجمة أديب يوسف ، دمشق :  - 1

    ٗٚ، ص ٜٜٙٔواالرشاد القومي ، 
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مفيوم اإلعبلم توسع ، واصبح أكثر ارتباط  بالواقع المعاصر، وما يعتريو من أحداث 
ومستجدات سياسية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية، وىذا يجعمو يتخذ دالالت جديدة 
تحيل عمى السمطة والقوة والتأثير والييمنة والسيطرة وغير ذلك . وقد فسر المفكر 

ىو أكبر مما  -يدي المنجرة، بعمق مفيوم اإلعبلم ، فيو حسب قولو المغربي د. الم
فيو: المادة األولية لممعرفة باعتبار أن المعرفة إعبلم قد تم تركيبو   -تحدده المعاجم

وتأليفو حسب تصور معين، وقد أصبح اإلعبلم يتجو حاليا إلى تحويل مجتمع اإلنتاج 
عن ذلك أنو صار، مصدر تفاوت وتسمط الصناعي إلى مجتمع إعبلم ومعرفة، فترتب 

سياسي وتفوق عسكري وىيمنة اقتصادية وثقافية ،  واصبح ىناك تداخبًل كبيرا بين 
مفيوم االعبلم التقميدي وبين اإلعبلم الجديد الذي جا  نتيجة التطور التاريخي لئلعبلم 

لوصول إلى التقميدي وتكنولوجيا االعبلم واالتصال ، حيث أتاح دمج ىذين المجالين ا
مفيوم جديد يستفيد من خصائص االعبلم االول من حيث إمكانية التواصل واإلخبار 
ونشر المعرفة في نفس الوقت يستغل ما تتيحو وسائط التكنولوجيا الجديدة ليصبح أكثر 

 ٔحضورا وانتشارا ويتيح المشاركة والتفاعمية لكل أطياف المجتمع .
 اإلعالم فوائده وأضراره :

: كممة عربية نشأْت في محيط ىربّي، وىي مشتقة من الفعل أعمم ومرادفو اإلعبلم 
لكممة أخبر وأنبأ ، وكّل ىذه األفعال ترمي إلى تقديم معمومة ، ويرى عبد المطيف حمزة  
أن وسائل االعبلم تعني بنقل الحقائق واالخبار والمعمومات الصحيحة , في حين يحدد 

 : لمعمومات  وتوجد تعاريفو كما يمياالقناع باالرقام وا ابراىيم امام أن غاية االعبلم ىي
)" اإلعبلم نشر الحقائق واألخبار الصادقة خدمة لمصالح العالم ، وأن ىذه العممية تتسم 
باألمانة والموضوعية وىدفيا النمو واليقظة والتوافق الثقافي والحضاري واالرتقا  

اإلعبلم اإلسبلمي إذ ىو :" إعبلم جاد  بمستوى الرأي العام وتنويره وتثقيفو ،وىذا ىو

                                                           
،ص  ٕ٘ٓٓ، الرباط : منشورات العيون ،  ٛالميدي المنجرة ، الحرب الحضارية األولى ، ط - 1

ٖٛٛ 
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يقوم عمى مخاطبة العقول ال الغرائز، فيو يعتمد عمى التنوير ونشر المعمومات السميمة 
واألخبار الصادقةوالحقائق الثابتة التي ترفع من مستوى التفكير ، وتذكي األذىان، 

)، ٔوكو ..."(  وتنمي المعرفة ، وتثري الفكر، وتحافظ عمى قيم المجتمع، وقواعد سم
"ىذه ىي المفاىيم التي يتعمميا الطمبة في الجامعات ، ولكن ىل ىو واقع اإلعبلم 
عبلم البرامج والوسائل(   المعاصر اليوم ؟، يقول الشنقيطي" :" أمَّا اإلعبلم )وضعي(وا 
فيما حديثان ترعرعا وازدىرا في أرض الحضارةاألوروبية بشقيياالغربي والشرقي ، وما 

ن مادية وكفر وانحبلل ، فأسسا قواعدىما وأخبلقيما عمى قيميما ونظرتيما تمثمو م
 ٕلمحياة والكونومناىجيا في الفكروالسموك وأساليب المعالجة " (  

قد قيل عنو بأنو نصف المعركة وجز  كبير مغيير ، وىي مقولة صحيحة. ألن  -
ين عميو ، وقد اإلعبلم الذي يصنع الرأي العام ويوجيو ويحقق وفق إرادة القائم

شعر الناس بالخوف النتقال مراكز العنف والقوة العالمية كالنازية والفاشية إلى 
 ٖوسائل اإلعبلم ، خاصة إذا وقعت في أيدي أناس ال ضمائر ليم (  

التدفق اليائل من لممعمومات واألخبار يمكن لوسائل اإلعبلم التحكم رىبات  -
ية وحتى يمكنيا الوصول النظمة الناس وحاجياتيم وأشكال سموكيم  والترب

التعميم ، وىذا يشكل عبئا عمى البمدان النامية ؛ مما يجعميا ضحية لموجات 
متبلحقة من المعمومات الموجية والمتدفقة من الدول المتقدمة حاممة في ثناياىا 
ذا كانت المجتمعات  ضروبًا من القيم الثقافية والمناىج السموكية المغايرة ليا ، وا 

ية قد تنبيت إلى أىمية اإلعبلم وعممت عمى االستفادة منو في عممية الغرب
التنمية البشرية وفي تثقيف الناس والمجتمع، فإن المجتمعات النامية لم تسعفيا 
الظُّروف لبلستفادة منو رْىم أنَّيا في أمس الحاجة إلى ذلك . وعممية التدفق 

ومخاطر جدية عمى  الحر لممعمومات واألخبار تحمل في طياتيا تيديدات

                                                           
1

   66ص  1111. نٛجٛب  –طزاثهض .  1ػجذ انجبطظ دردٔر  ، يُشٕراد كهٛخ انذػٕح اإلطاليٛخ ط
1
بر  ًّ نجُبٌ  -ثٛزٔد ,  جز  ، انًؤطظخ انجبيؼٛخ نهذراطبد صُبػخ انخ,ْبَٙ انزضب ، ٔ رايش ػ

 .   115: ، ص 1116,
3
 . 65ص, 1116,  1: نجُبٌ ،  ، ط –االػالو أٔال  ، دار انُفبئض ثٛزٔد , أطؼذ انظحًزاَٙ 
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الثقافة الوطنية في دول العالم الثالث ؛ لذا الواجب عمى أمتنا تحصين أمنيا 
الثقافي والمحافظة عميو وسط ىذا الجو الممبد والعاصف من المتغيرات 
والتطورات المعموماتية اليائمة ، فقد أعرب كثير من المفكرين والمثقفين عن 

عبر المكبوح واعتبروه تمعثمًا ثقافيا جديدا ، مخاوفيم من التقدم المفرط التقني 
طالما أن الكبلم مباح لمجميع بغير قيد أو شرط وال حسيب وال رقيب، والذين 
يتحكمون في تيار المعمومات المتدفقة يتحكمون في مضمونيا ، وتحدد العقول 

زتيا الغربية األخبار الميمة ، فعندما توفيت األميرة ديانا ، فالعالم كمو شيد جنا
ونقمت جميع القنوات العالمية ىذا الحدث ؛ ألن الذين يتحكمون في المعمومات 
قرروا أن ىذا الحدث عالمي. يقول صبلح الدين جوىر :" تستطيع أجيزة 

، "فقد ٔاإلعبلم التأثير في قيم األفراد وأفكارىم واتجاىاتيم ومواقفيم في الحياة" 
اضة وفن ، وثقافة ....ويقول عبلل تدخمت في كّل شؤون الحياة اليومية من ري

الفاسي" :" وأجيزة اإلعبلم مجّندة ومسخرة بما لدييا من أفانين التأثير 
واالستمالة السريعة عمى الفكر ، وبما تمتمك من أدوات التعمية والمغالطة، وليا 
القدرة عمى توجيو الرأي العام؛ لذا من الواجب عدم ترك الفكر يتغذى بما تسمح 

دفات من قديم وال حديث ، وال بما يريد ىيرنا أن يغذينا بو من العقائد بو المصا
"وىي سبلح استعجالي يستعمل بطريقة أو بأخرى  ٕاليدامة واألفكار المفسدة"  

في إيقاع الصدام بين الفريقين المتصارعين ، تقول درية شفيق ، اإلعبلمية ، 
يقة ، وكل ما يوجد لدينا ، والتي ليا خبرة باإلعبلم :" ليس لدينا معمومات حق
ذا كانت ىذه اإلعبلمية ٖمعمومات خاطئة وشائعات تشعل النار في اليشيم  ، وا 

وليا خبرة في المجال اإلعبلمي ، رأييا أن أكثر ما يتداول من معمومات عبر 
ذكا  نار  أجيزة اإلعبلم أكثره خاطئ وغير دقيق ، ويتسبب في عداوات، وا 

                                                           
1
انثبَٙ : ، جبيؼخ لطز ، انؼذد َحٕ ثٛئخ رزثٕٚخ أَمٗ نإلَظبٌ انؼزثٙ : صالح انذٍٚ جْٕز ، ثؼُٕاٌ  

 ، 41: ، ص  1111انثبَٛخ: ، انظُخ 
1
و ،  1ٔيزشذ انذػبح ٔانًؼهًٍٛ فٙ انززثٛخ ٔػهًبنُفض ، ط, ػجذ انظالو انجمُذ٘ ، ٔػجذ هللا انُؼًٙ 

 331: نٛجٛب ، ص –طزاثهض . يُشٕراد جًؼٛخ انذػٕح اإلطاليٛخ انؼبنًٛخ 
3
 و 1113، يبٕٚ  115: ، ص 654: يجهخ انؼزثٙ انجٛذ ، انؼذد 
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ي فضائياتنا ، "وينشر في صحفنا ومجبلتنا، أكثره ىير الفتنة ، فأكثر ما يذاع ف
ممحص وغير دقيق ، ويفتقر إلى الموضوعية والمينية، لذلك تحرص 
المؤسسات اإلعبلمية والقنوات الفضائية عمى إنشا  قسم التدقيق اإلعبلمي 
يقوم بمراجعة األخبار ال من حيث المغة وحسب ؛ بل من حيث صدق الخبر 

عمومات واألرقام واإلحصائيات الواردة فييا أيضا . والمشكمة ودقتو وحقيقة الم
المطروحة منذ سنوات عمى صعيد اليونسكو واألمم المتحدة ، ىي إقامة نظام 
إعبلمي دولي جديد يقوم عمى الجمع بين العدل والمساواة والحرية  والمسؤولية 

  ٔصال"  وعمى إلحاق العالم الثالث بالعالم المتقدم من حيث تقنيات االت
 وكاالت األنباء العالمية واحتكارها  لسوق اإلعالم :

عالميا تم احتكار االعبلم من قبل اربع وكاالت  بشكل كامل تقريبا وكل االذاعات 
،  وىذه الوكاالت تعتبر بمثابة ٕوالقنوات الفضائية مشتركة بشكل كمي بيذه الوكاالت 

ئع العالم وتصويرىا فييا، فبعد تجميع ذواكر وحوافظ لممعمومات يتم تجميع اخبار ووقا
ىذه المعمومات يتم تقديميا لممشاىد بصورة منتقات بعد صياغتيا وتنقيحيا  وتحويميا 
الى مقاالت صحفية تقبل النشر والتداول، كما تضيف إلى ذلك التحميل والتقييم والتعميق 

ذه الوكاالت لم تستقى من ى% من األخبار في العا ٓٛوالنقد والنقاش ، فأكثر من
 .  ٖ، فيي ال تنقل الخبر فقط، بل تشارك في صناعة الخبر والنقد

و يجب أال نغفل أن وكاالت االخبار العالمية وجميع وكاالت االنبا  العالمية  تؤثر  
بشكل كبير  في الرأي العالمي. وىذه الوكاالت بطبيعتيا ليست ذات طابع مستقل 

بل يجب ان نغفل أن لممادة األعبلمية ذات ثمن ومحاييد في نقل االخبار والرؤية، ف
كما أن  الدارسات  ٗباىظ عالميا،  فإن ذلك يعني أننا ندفع ثمن تشويو أفكارنا وثقافتنا 

                                                           
1
  66ص,  1115, انًغزة , دار انشزٔق , انغشٔ انثمبفٙ ًٚزذ فٙ فزاغُب  ,يحًذ انغشٔاَٙ  
1
 43ص , ػجذ انجبطظ دردٔر انًزجغ انظبثك َفظّ  
3
بر انًزجغ انظبثك َفظّ ص   ًّ   115ْبَٙ انزضب ، ٔ رايش ػ
4
 .  65انًزجغ انظبثك َفظّ ص, أطؼذ انظحًزاَٙ 
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أوضحت  أن ىذه الوكاالت تركز في بثيا  عمى األخبار السمبية والسيئة عن الدول 
 النامية كالفساد والعنف والكوارث. 

اىم المصادر التي يتم االعتماد عمييا من قبل  جميع وكاالت  وتعتبر ىذه الوكاالت من
العالم في الحصول عمى المادة االعبلمية  ، وتعتد فرنسا الميد ألول لوكالة أنبا   

 ٔالعالم  (
 وكالة األخبار  الفرنسية.:) أجنسي فرانس بريس( 

اريس  وتمت اول من وضع اساس لعمم وكالة االنبا  ىو ىافاس الفرنسي الييودي في ب
لى العالم تم تحميميا  تسميتيا بوكالة ىافاس   كأول وكالة لتجارة ونقل االخبار من وا 
لشعار المعرفة الجيدة والسريعة، حيث استخدمت حينيا الحمام الزاجل لنقل االخبار بين 
المدن مثل بروكسل وباريس ولندن وغيرىا من المدن والمقاطعات  واستمرت في ىذا 

التمغراف،  وبعد انسحاب النازية وتحرير دولة فرنسا صدرت مجموعة من حتى استخدام 
القوانين من ضمنيا قرار  يقضي بتشكيل الوكالة الفرنسية أجنسي، تمتعت ىذه الوكالة 
حينيا بأنيا تنقل االخبار ب؛ كل صادق ونزيو وبأنيا استقبللية وذات طابع جيد  ،  

نو تم تسيسيا خارجيا بشكل متناسق مع السياسة ولكن بعد التدقيق والمتابعة اتضح لنا ا
الفرنسية الخارجية ، "من  نقل األخبار حسب األولويات التي تراىا مناسبة برأييا  بما 

 ٕيتناسب والمواقف الفرنسية"   
 وكالة   رويتر  البريطانية :

تم قام جوليوس رويتر الييودي إلماني الجنسية  بأفتتاح مكتب في مدينة لندن  ,  و  
افتتاحو عمى انو مكتب  اعبلمي لنقل االنبا  واالخبار ، ولك ىذا المكتب سرعان ما 
تحول الى  وكالة لنقل االنبا  وتحول لوسيمة من رسائل السياسة الخارجية  البريطانية . 

 ٖوقد استخدم  اساليب ماكرة وخبيثة إلخفا  نواياىم  .  

                                                           
1
يُشٕراد دار ػالء انذٍٚ , الػاليٙ انذٔنٙ انؼٕنًخ ٔانزجبدل ا, صبثز فهحٕط ٔيحًذ انجخبر٘  

 91ص ,و 1111ديشك طٕرٚب , نهُشز 
1
 .  116انًصذر انظبثك َفظّ ص ,  صبثز فهحٕط ٔيحًذ انجخبر٘  
3
 119ص , انًصذر انظبثك َفظّ ,صبثز فهحٕط ٔيحًذ انجخبر٘ 
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 وكالة يونيتيدبريسانتريونال  األمريكية:
أىم وكاالت االخبار االمريكية وتعتبر أداة لتنفيذ األوامر السياسية الخارجية التي  من

تيم الواليات المتحدة االمريكية،   ولكن وبفضل عرضيا لموضوعات متنوعة ومختمفة 
سرعان ما تم االعتماد عمييا من قبل جميع وكاالت العالم وأصبحت ىذه الوكالة تتمتع 

در متخصصة ذات أدا  عالي تجعميا من اكبر المنافسين بقدرة مالية كبيرة  وكوا
 لشركات ووكاالت األنبا  العالمية.    

 وكالة إنتر فاكس لألخبار الروسية :
"انشأ نظام روسيا وكالة التمغراف الروسية بعد سيطرة الببلشقة ،  ثم بدأت بعمميا فورا؛ 

ية لئلتحاد السوفيتي  )تاس(، ولكن بعد نشو  االتحاد تم تغيير اسميا إلى وكالة تمغراف
درلة  وقامت ايضا بتققيد واحتكار االخبار  ٓٛأصبح تجمع وتصدر االخبار ألكثر من 

ضمن االتحاد السوفيتي السابق باعتبارىا المصدر الوحيد واإللزامي لجميع الصحف 
كممة كميا نصوص رسمية وشبو رسمية وبعد انييار  ٛٛ٘ٔوكانت توزع ما يقارب 

لسوفيتي تحول اسميا إلى ايتار تاس ، وىي تعتبر أداة طيعة في يد الشيوعية االتحاد ا
وتعبر عن السياسية الخارجية لمدولة ، وحتى أن الكثير من الدول ىير الشيوعية كانت 

 ٔتتجنب االعتماد عمى وكالة تاس" .
و من "والدول الغربية ال تصدر لنا المعمومات بنا  عمى الربح المادي الذي ستجني     

خبلل بثيا لتمك المعمومات فقط ، بل ليا عرض آخر، وىو التأثير في األفكار وتخريب 
العقول ومحاولة اقتبلع القيم والتقاليد والعادات من جذورىا واستبداليا بقيم أخرى غريبة 
مكانياتيا محدودة ، فيي ميددة ومعرضة لمغزو  عن الدول النَّامية باعتبارىا دواًل فقيرة وا 

ي الثقافي من خبلل التدفق اليائل والسريع لممعمومات المسيسة والممنيجة ؛ مما الفكر 
يجعميا ضحية لموجات متبلحقة من المعمومات الموجية والمتدفقة من الدول المتقدمة. 
والخطورة ليست في احتكاروكاالت األنبا  الدولية األخبار وتوزيعيا بعد صياغتيا وفق 

اإلعبلم السياسي الذي يقولب العقول وفق مصالحو ؛ بل  أىدافيا ، وليست الخطورة في

                                                           
1
ّٙ ، انذٔائز انغزثٛخ انًؼبدٚخ نإلطالو      66ص. 1111انمبْزح  .انًؤطظخ انؼزثٛخ انحذٚثخ ,حظٍ ػه
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الخطورة تكمن في وقوع وسائل إعبلمنا المتعددة الواقعة تحت تأثير الوكاالت العالمية  
 ٔوفمسفتيا، فإعبلمنا يكاد يكون نسخة طبق األصل لما عميو اإلعبلم الغربي"  

التي تسعى نحو السيطرة  "وتأتي الواليات المتحدة األمريكية في مقدمة الدول    
والييمنة عمى دول العالم الثالث ، بل إنيا وصمت إلى درجة جعمتيا توجو دول أوروبا 
الغربية التي كانت قصب السبق في قيادة وتوجيو العالم ، وفي ىذا اإلطار نشر كاتب 
فرنسي ىيوم فاي كتابا بعنوان : أمريكا تقود الرقصة ، ورد فيو قولو :" إذا كانت 

واليات المتحدة قد أسيمت بصورة حاسمة في تمزيق أوصال اإلمبراطوريات ال
االستعمارية فما ذلك لتحرر الشعوب المستعمرة ، بل لتقيم محل االستعمار التقميدي 
استعمارا جديدا يخضع الشعوب ال لئلدارة السياسية ألمة أخرى كما في االستعمار 

النمط الحياتي لمنظام الغربي ، الذي  األوروبي التقميدي ، بل لنمط في الحياة ىو
ذا كان ىذا الدور الذي تمارسو الواليات المتحدة  تتمركز بؤرتو في الواليات المتحدة ، وا 
األمريكية عمى المسرح الثقافي العالمي ، فإن لمصييونية العالمية نصيب األسد في ىذا 

كذلك الصحف العالمية الدور ، فيي تمتمك عددا كبيرا من وكاالت األنبا  العالمية و 
ودور النشر ويحتل الييود أعمى المناصب في ىذه األماكن ؛ مما ييسر لمصياينة 

 ٕالعالمية سيولة التحكم في الوسائل والمعمومات التي توزع عمى مختمف دول العالم"  
 "الخمط المتعمد في وسائل اإلعبلم بين اإلسبلم واإلرىاب" :

اب ىل ىو ظاىرة إسبلمية ؟ أو ىو ظاىرة عالمية ؟ "ولنا أن نسأل عن العنف واإلرى
فبعض أبواق اإلعبلم الغربي ، ومن يدور في فمكيا في ديارنا ، تريد أن تظير اإلرىاب 
وتبرزه وكأنو خاص بالمسممين مقصور عمييم ال يتعداىم ، وىذا خطأ فاحش ، وظمم 

صق بالمسممين وحدىم بّين، فالعنف واإلرىاب في أقطار شتى ودول متفرقة ، فمماذا أل
 دون غيرىم؟"

                                                           
1  : ّٙ  66ص , انًصذر انظبثك َفظّ , حظٍ ػه
1
طزاثهض ,يُشٕراد كهٛخ انذػٕح االطاليٛخ , أخطبر األٚذٕٚنٕجٛخ انصَٕٓٛٛخ, َجٛم ػجذ انحهٛى يزٕنٙ 

 44ص  1111, نٛجٛب 
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"وىنالك خمط ولبس واضح ومتعمد بين اإلسبلم واإلرىاب ، ولؤلسف ىذا الخمط والمبس 
في المفاىيم ساعد عمى إشياره بعض التيارات المحسوبة عمى اإلسبلم بتصرفاتيا 

ين الرعنا  من قتل وتفجير وانتحار ، فمقد ربط اإلعبلم الغربي عن عمد بين اإلسبلم كد
وبين التيارات المتطرفة ، ولم يفرق بين المسمم المعتدل وبين المتطرف اإلرىابي ، وقد 
استغمت بعض األحداث ، ووظفت توظيفا سيئا في إلصاق تيمة اإلرىاب باإلسبلم ، 
فالغرب يريد أن تنتشر ىذه اآلرا  المغموطة وتفشو بين الناس ، حتى يبين ليم مدى 

، بأن اإلسبلم دين إرىاب وقسوة ، فمراجعيم التي بين صدقو في دعواه فيما يقول 
أيدييم والتي يعممونيا لمنش  فييا الكثير من ىذا الحقد المبطن ، فالدكتور : يقول في 

:" كان محمد حاكما مطمقا ، وكان يعتقد أن من حق  -تقدم التبشير العالمي" -كتابو
ن مجبوال عمى ىذه الفكرة فقد الممك عمى شعبو أن يتبع ىواه ، ويعمل ما يشا  ، وكا

كان عازما عمى أن يقطع عنق كل من ال يوافقو في ىواه ، وأما جيشو فكان يتعطش 
،  ٔإلى التيديد والغمب ، وقد أرشدىم رسوليم إلى أن يقتموا كل من يرفض إتباعيم"  

 ويقول
 عاش:"  -، تعميقا عمى غزوة خيبر -محمد وقيام اإلسبلم  -، في كتابو: ٕومرجميوث

محمد صمى اهلل عميو وسمم ىذه السنين الست بعد ىجرتو إلى المدينة عمى التمصص 
والسمب والنيب ، ولكن نيب أىل مكة قد يبرره طرده من بمده . .. وأما قتل الييودية 

، باهلل عميكم انظروا بعين بصيرة نافدة ما يحدث في  ٖفقد كان بدعوى االنتقام منيم  
من مجازر ترتكب باسم الدين والجياد، أليس بفعميم ىذا يعطون  العالم اإلسبلمي اليوم

 الذريعة لمغرب بأن يرسخوا األفكار المبثوثة في كتبيم عن اإلسبلم" ؟!

                                                           
1
 366ص  1111ثٛزٔد . دار انُفبئض , انًذخم إنٗ انزبرٚخ اإلطاليٙ, يحًذ فزحٙ ػثًبٌ 
1

و ، يظزشزق اَجهٛش٘ ، ُٚحذر يٍ  1959: ، أٔ دٚفٛذ صًٕٚم يزجهٕٛس ، ٔنذ ثهُذٌ طُخ  دأد 

أطزح ٕٚٓدٚخ ، اػزُك انًظٛحٛخ يثم ٔانذِ ٔصبر لظب ؛ نكُّ ظم فٙ أػُبق لهجّ انٕٛٓدٚخ ، ٔنٓذا كزص 

نؼُٛف إنٗ َفظّ نهذراطبد انٕٛٓدٚخ ، ٔنمذ جُّذ َفظّ طٕال حٛبرّ ػذٔا ػُٛذاً نإلطالو ٔدفؼّ رؼصجّ ا

 . ػزض يشاػى شذٚذ انغزاثخ نى ٚمصذ ثٓب طٕٖ انٓجٕو ػهٗ االطالو
3
  366-366انًزجغ انظبثك َفظّ ص , يحًذ فزحٙ ػثًبٌ 
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يقول محمد السماك :" تشّكمت في الغرب قضية معادية لمعالم اإلسبلمي وبخاصة في 
نيكسون :" ال توجد ألية أمة الواليات المتحدة األمريكية األكثر نفوذًا في العالم ، يقول 

في العالم وال حتى الصين صورة سمبية في الضمير األمريكي مثل صورة العالم 
، كل ذلك بسبب اإلعبلم الصييوني المضمل في كثير من األحيان ويقابمو  ٔاإلسبلمي 

ويرى أولف كاريو :" أن العديد من ٖ      ٕتقصير اإلعبلم العربي اإلسبلمي   
ال يرون اإلسبلم إال من خبلل الجماعات المتطرفة البعيدة أساسًا عن روح  األوروبيين 

 اإلسبلم الحقيقة   
 ويمكن القول أن مضمون االفبلم التي تاخد المسممين وتتناوليم في النقاط التالية :   

 يظيرىم جبنا  ضعفا   .-ٔ 
 تقديميم بيذه الصورة يزيد مستوى الحقد والكره  .  -ٕ
ضمن افبلم ساذجة وتصوير شير رمضان عمى انو موسم حفبلت  تصويرىم -ٖ 

 وطرب 
"أوصل إلى المتمقي الغربي شبو حقيقة مفادىا أنو عندما يسمع كممة مسمم يتبادر  -ٗ 

إلى ذىنو ثري ، جشع ، يقتل األبريا  بدم بارد ، متشرد ، ببل أخبلق، زير نسا  ، مولع 
عنوان : العرب األشرار في السينما كيف  بالجنس. وفي دراسة أعّدىا جاك شاىين تحت

تشوه ىوليود شعبًا ، يخمص في دراستو إلى أن السينما تظير العرب بأنيم العدو األول 
فيم متوحشون متعصبون ، فكونك مسمما يعني ذلك أنك إرىابي، تمك ىي الصور 

ة بدو السائدة عن اإلسبلم واستخدم في إثنا  بحثو عن األفبلم من خبلل الحاسوب كمم
م ، ووجد أنيا تصور المسممين بأّنيم  ٗٔٛٔ، شيخ ، صحرا  ، وتتبع األفبلم من سنة 

شّر محض ، وتصورىم بأنيم عاجزون عن التفكير المنيجي السميم ، فالعقمية الغربية 

                                                           
1

: ص. 1111نجُبٌ  -ثٛزٔد . . درا انُفبئض, االطزغالل انذُٚٙ فٙ انصزاع انظٛبطٙ, يحًذ انظًبن 

111 
1
يُشٕراد جًؼٛخ انذػٕح , فخ ٔانفكز اإلطاليٙيجبحش ػبيخ فٙ انثمب, يحًذ ػشانذٍٚ انغزٚبَٙ 

 111: ص 1111نٛجٛب ،  –طزاثهض . اإلطاليٛخ انؼبنًٛخ 
3
 35: ص,  1195نٛجٛب  –طزاثهض . انذار انؼزثٛخ نهكزبة , رحذ راٚخ اإلطالو, يحًٕد انجبجٙ 
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ىي العقمية الدقيقة من حيث التأمل التي تستطيع أن تفكر تفكيرا منطقيا سميمًا أما 
 ٔأىميتيم ساذجون" . ىيرىم من الشعوب فإن

إن المذاىب المادية تستغل أخطا  الفكر الديني في إحراز انتصارات كثيرة ، وقد نتج 
عن ذلك صورة مشّوىة عن اإلسبلم ، فخمط الرأي العام الغربي في تصوراتو بين 
اإلْسبلم ، وبين بعض االتجاىات التي تمجأ إلى العنف والقسوة والفظاظة فأنتج ىذا 

 ٕمح االسبلموفوبيا ، وىو من المصطمحات الشائعة اليوم. التصور مصط
وباإلجمال يمكن لنا أن نحصي جممة من األحكام المغموطة التي صدرْت في حق 
اإلسبلم من قبل اإلعبلم الغربّي لتشويو صورة المسمم ، وىي : اإلسبلم دين عدواني ، 

ي، فاإلسبلم دين سبلم وىو قول بعيد جدًا عن حقيقة اإلسبلم وجوىره النَّقي الصاف
تحية المسمم يمقيو عمى  -ومحبة وصفا  ورحمة وخير وأن لفظ السبلم نبي الرحمة قال 

 -من عرفو ومن لم يعرفو
اإلسبلم دين إرىاب وترويع وتخويف ، وىو قول مجاٍف لمحقيقة يجيل قائموه  ●

 حقيقة اإلسبلم فاإلسبلم دين يوفر المن الشخصي ألشّد الناس عدواه لو وىم
 المشركون 

اإلسبلم دين ىدر ، والغدر نقيض لمسموك الذي فرضو اإلسبلم عمى المسمم،   ●
 فالمسمم يتصف باألمانة ونبذ الخيانة ، 

 اإلسبلم دين يدمر العمران والحضارة ، وىذا الزعم يتعارض مع ما ورد في ●
َلى َثُموَد َأَخاُىْم َصاِلحًا َقاَل  –القرآن الكريم ، قال  الّمَو َما َلُكم  َيا َقْوِم اْعُبُدواْ تعالى " )َواِ 

ْن ِإَلٍو َغْيُرُه ُىَو َأنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا َفاْسَتْغِفُروهُ  ثُمَّ ُتوُبوْا ِإَلْيِو ِإنَّ َربِّي  مِّ
 َٖقِريٌب مُِّجيٌب  ("  

 ىي :  وأىم أسباب الخوف من اإلسبلم كما صورتيا وسائل اإلعبلم الغربية 

                                                           
1
 54ص, انًزجغ انظبثك َفظّ , يحًذ انظًبن 
1
  61، ص 1111, طٕرٚب –ديشك . دار انفكز , أسيخ انثمبفخ فٙ انخهٛج, يحًذ انزيٛحٙ 
3
 61: اٜٚخ  –طٕرح ْٕد  
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الخطر الذي يمكن أن يصدر من العالم اإلسبلمي في حالة تمّمك أسمحة نووية انييار  
األيديولوجيات الشيوعية تحول إلى صراع حضارات. اإلسبلم دين عالمي يمكن 

 لمعتنقيو الوصول إلى قمب أوروبا.
رف وىو ما ع "المواجية التاريخية بين أوروبا والعالم اإلسبلمي ، لفترات طويمة 

بالحروب الصميبية ، وقد تصاعدت ىذه الحدة في العقود الماضية بعد أزمة البترول 
لتسيم في أحكام سيئة مسبقة عن اإلسبلم . ظيور تيارات في أوروبا تدعو لتخصيص 
فرص العمل ألبنا  الوطن وحدىم والخوف من مزاحمة أبنا  المسممين لفرص عمميم 

نيا أصبحت ظاىرة مميزة في األحيا  والمدن الغربية انتشار الثقافة اإلسبلمية إلى حد أ
في وسائل اإلعبلم األوروبية بتسمل العدو من الباب الخمفي  ٔ، ويتم وصف ىذه الظاىرة

الخمفي تأييد وسائل اإلعبلم الغربية إلسرائيل، أّدى إلى التعامل مع القضايا اإلسبلمية 
 مثل الكفاح الفمسطيني عمى أنو نضال ذو طابع إرىابي" 

 حيح صورة اإلسبلم في اإلعبلم الغربي :تص
لقد مثل اإلعبلم العربي الخبري والمرئي بصورة ىزيمة ذليمة فيو تابع لمغرب ، حذو 

 القدم بالقدم    أي: نضع أقدامنا في موطئ موضع أقداميم ال ينفك عنو قيد أنممة ،
مييا عممية التفكير التي ترافق عممية القرا ة الواسعة والمكثفة تتضا ل لتتغمب ع ●

التمقي واالستماع ، وقد أثبتت الدراسات أن المثقفين أكثر استيبلكا لمبرامج الغربية 
 ٕمن غيرىم، وىذا يعتبر ارتباطا وثيقًا بين التعميم الغربي واإلعبلم الغربي (  

والتحديات الحضارية والمصيرية التي يواجييا المسممون عامة والعرب خاصة ىي 
اآللة اإلعبلمية التي نتعامل معيا ؛ بل إنيا دون المستوى أضخم بكثير من حجم 

المطموب ، لمرد عمى حمبلت التشويو والتضميل التي يشنيا اإلعبلم الغربي بمختمف 
صوره وأشكالو ، فعمينا أن نخرج أنفسنا من دائرة المتمقي الذي يترجم ويحاكي الغرب 

المعادلة، فاإلعبلم لو قدرة عمى  حرفيا إلى دائرة صناعة اإلعبلم بحيث نكون طرفًا في
 تغيير المواقف والميول واالتجاىات بشكل ال يتصوره عقل ، يقول مصطفى العقاد :"

                                                           
1
 44انًزجغ انظبثك َفظّ ص ,يحًذ ثشبر٘ 
1
 311: انًزجغ انظبثك َفظّ ، ص, يحًذ فزحٙ ػثًبٌ  
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 ٔ) أعطوني ثمن طائرة حربية واحدة أغّير لكم رأي العالم عن اإلسبلم  (
فيو إذن وسيمة في غاية الخطورة في توجيو الشعوب ، والغرب لم يستطع أن يغزو  

خرب أجيالنا ويذيب شخصياتنا إال بيذه الوسيمة الخطيرة ، فإذا لم نحسن بيوتنا وي
استخداميا في الدفاع عن أنفسنا ، وفي إيضاح صورتنا في مخاطبة الشعوب األخرى 

 ،ٕلمتعبير عن ذاتنا فقد حرمنا أنفسنا من نشر الحق والعدل والخير واإلسبلم والدعوة 
؛ حتى نسد ىذه الثغرة ونمبي ىذه الحاجة وصار لزاما عمينا خوض معركة إعبلمية  

الممحة بأدوات تعبر عن ديننا ورسالتنا وحضارتنا وثقافتنا وتقاليدنا ، فيذا فرض من 
 فروض الكفاية الواجبة عمينا في الوقت الراىن

م عقد مؤتمر في المدينة المنورة حضره أكثر من مائتي عضو من  ٜٔٔٔوفي سنة 
ياتو أن تنشأ في الببلد اإلسبلمية كميات لئلعبلم سبعين دولة وكان من ضمن توص

اإلسبلمي والعمل عمى رعاية العمل اإلسبلمي ، واالىتمام بالناشئة من اإلعبلميين 
نشأ مركز إعبلمي لرصد األخبار والمعمومات وتوزيعيا عمى المنظمات والجمعيات  وا 

 ٖاإلسبلمية  
إعداد كوادر مؤىمة وبرامج وافيو شافية وأن تتولى المؤسسات الفكرية والثقافية والدينية 

لتكّون رأيًا عامًا مناسبًا لثقافتنا حتى ال تكون الشاشة الصغيرة ( التمفزيون ) أخطر 
وسيمة إعبلمية عمى ىذه األمة ويوجد في الوطن العربي أكثر من ستة عشرمعيدًا 

ية موحدة لتدريس اإلعبلم ولكنيا تدرس نظرية اإلعبلم الغربي، ربما ال توجد نظر 
لئلعبلم العربي حتى اآلن، رىم ما يجمع ىذه الشعوب من قواسم مشتركة ؛ ولذلك فيي 
تعتمد عمى مدرستين المدرسة الفرنسية وتتبناىا دول المغرب العربي ، والمدرسة 
األمريكية وتتبناىا مصر ولبنان خاصة ، وىذا يعني تبني الدراسات والنظريات األجنبية 

يم سوا  بمغتيا أو مترجمة ، ويتسا ل محمد السماك لماذا يتم إعداد اإلعبلمية في التعم
                                                           

1
يحًذ ػًبرح ، فٙ فمّ االجزٓبد ٔانزجذٚذ دار انظالو نهُشز ٔانزٕسٚغ : ٚحٙ رضب جبد ،رمذٚى  

 191ص  1111ًٕٓرٚخ يصز انؼزثٛخ ،ج. ٔانززجًخ ، انمبْزح 
1
  191ص , انًصذر انظبثك َفظّ , ٚحٛٗ انزضب  
3
دار , اإلطالو فٙ يٕاجٓخ انغشٔ انفكز٘ اإلطزشزالٙ ٔانزجشٛز٘, يحًذ حظٍ يٓذ٘ ثخٛذ  

 33: ، ص1111يجذٔال٘ نهُشز ، ػًبٌ األردٌ 
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الدبموماسيين واإلعبلميين والمختصين بالدراسات اإلسبلمية الخطاب الديني خارج إطار 
 ٔالمدرسة العربية ؟    

لماذا ال ندرس في كمياتنا ومعاىدنا التي تعد الكوادر المؤىمة من اإلعبلميين نظريات 
من المواد التثقيفية لطبلب المراحل الثانوية ؟ ، وكيف نتعامل مع التآمر من ض

المعمومات الواردة إلينا من مختمف وسائل اإلعبلم واالتصال؟ ، فعمي سبيل المثال 
كيف تتعامل مع الشعارات والصور واألشكال ؟ وما داللة كل شعار وشكل؟ ، ولزاما 

ات األخبار والتقارير ، وعدم عمينا التحقق من مصادر الصور التي تطرح في نشر 
التسميم ليا وتصديقيا من مجرد أنيا أذيعت ونشرت ، ثم البد من إىراق األسواق 
والمكتبات وشبكة المعمومات الدولية ، ومواقع التواصل االجتماعي بالكتب والمقاالت 

ية والنشرات والبحوث الجادة المثمرة ، والتحقيقات الصحفية الرائعة ، والبرامج المرئ
وشي   (التمفزيونية) اليادفة والوثائقية المفيدة حتى تتضح الصورة جيدا لممتمقي الغربي

أخير أحب أن أذكر أنفسنا بو ، وىو أن قيمنا وأخبلقنا تؤىبلننا ألن نكون أصحاب 
مدرسة إعبلمية رائدة ليا مرتكزاتيا ومبادئيا الخاصة بنا التي تختمف اختبلفا كميا عمى 

مية الحالية التي بنيت عمى الغش والكذب والخداع والتضميل والتزييف المدراس اإلعبل
وقمب الحقائق ، ومع ذلك يصدقيا كثير من الناس لخمو الساحة اإلعبلمية من 

 المنافسين األقويا  القادرين عمى كشف الحقائق
 قصور الخطاب اإلعالمي اإلسالمي:

ضرورة  عمى العالم  وعمى " إن قصور الخطاب في اإلعبلم اإلسبلمي  يتطمب     
حقائق ىذا  العصر مع الحفاظ عمى ثوابت األمة وتقاليدىا.  وأن عمى المسممون في 
 الغرب تشكيل قوة مساندة  ترفع كممتيا مدافعة عن صورتيا و دينياا.
و ضرورة  تشكيل محطات وقنوات تكمم  االجنبي  بميجتو , وتعطي صورة عن 

رة المسمم  عموما والمسممين خصوصا  أمرًا جاد ال االسبلمية .  وتسيم بتصحيح صو 
يحتاج إلى تأخير أو تأجيل ، نحن لدينا عدد من القنوات الفضائية العربية واإلسبلمية 

                                                           
1
 1111.نجُبٌ  -ثٛزٔد . ٔانُشز , انًؤطظخ انجبيؼٛخ نهذراطبد, رجؼٛخ اإلػالو انحز, يحًذ انظًبن 

 11: ص
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ولكنيا ال تتكمف بمخاطبة  الرأي العام العالمي بمغة يفيميا بشكل واضح ، لذا  البد 
بية والبد من توفر إدارة من تقديم  برامج وندوات  تخاطب الغرب  بالمغات األجن

وأمتبلك القوة  والعمل  بشكل متواصل ويجب االتفاق عمى خطة كاممة إذ أردنا 
 .ٔتصحيح صورتنا في مجتمع الغرب"  

 ولجدية القضية ىذه  التي بصددىا ينبغي التركيز عمى عدة محاور منيا :
 تنشيط  دور اإلعبلم اإلعبلم عموما واالعبلم االسبلمي خصوصًا  في  ●

 تحسين الصورة العالمية اإلسبلم والمسممين.
إيجاد  خطة  مستقبمية لضرورة  مواجية التشويو الذي يحصل لصورة اإلسبلم  ●

 والمسممين في العالم 
توضيح التأثيرات الخطيرة لمعولمة في أبراز الصورة العقمية عن اإلسبلم  ●

 والمسممين في العالم .
 لصورة المزيفة عن اإلسبلم.تنشيط  الدور لئلتصال المباشر في صد ا ●
الممانعة الجادة وعدم تقبل التشويو الذي يحصل  لصورة اإلسبلم في وسائل  ●

 اإلعبلم الغربية.
إن الجيود المبذولة من أجل تحسين الصورة لمعرب والمسممين في مجتمعات 

من سبتمبر عام  ٔٔالغرب تواجو  تحديات كثيرة ، وبشكل  خاصة بعد أحداث 
امريكا ، وما تبلىا من توجيو أصابع اإلتيام بشكل  مباشرة ,  في   ٕٔٓٓ

نما  باعتبارىم  يوجدون  لمعرب والمسممين  ليس بمساعدة  اإلرىاب فقط. وا 
 أرضية  خصبة مناسبة تنشأ من خبلليا جذور اإلرىاب ميددًا لمصالح الغرب.

  :تشكيل الصورة السمبية عن المسممين والعرب  
مدار زمن ماضي طويل وتفاعميا تباعًا مع بعضيا ،  إن وجود عدة عوامل عمى

لتضاف بشكل متزايد  لمعناصراألخرى  السمبية  وغير الحقيقية التي تشكل  الصورة  
بأبعادىا الكاممة لدييم؛ بشكل موازٍ  لمعوامل التاريخية وتراكمات  الحروب مع 

                                                           
1
 1111انمبْزح , َٓضخ يصزٔ يصز , يٍ يمبالد انشٛخ يحًذ انغشانٙ, ػجذ انحًٛذ حظبٍَٛ حظٍ 

 69: ، ص
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ية  ، وأعطت الصميبيين,  التي أعطت فكرة عن  تخمف مجتمعات العرب بصورة نمط
عمى أنو داعية  لعبادة الشيوات  وأنو دين  القوة الوحشية ثم  ٔورقة  اإلسبلم حينيا 

جا ت الحقبات االستعمارية بكل منغصاتيا وتبلىا منشورات  المستشرقين التي أعطت 
عامبًل آخر,  يضاف السمبيات الجديدة لمصورة المشوىة وغير الكاممة ، وذلك بالتقميل  

 مين واإلسبلم .شأن المسم
"أما  العوامل األكثر تأثيرًا فيي اإلعبلم و وسائمو ، وخصوصا  في مجال تكنولوجيا  

االتصال الحديثة كالقنوات الفضائية واالنترنت والشبكات  إن ابتداع وسائل اإلعبلم من 
الصور  السمبية , ما يزيد لتشوية صورة المسممين وألصاق بيم تمك  الصفات بشكل 

ن المغة العربية تجعل العرب ظالم  ف قد صوروا العرب بأنيم متعصبون ومتخمفين ، وا 
يستعممون مصطمحات  ال يقصدونيا فعبًل , وأنيا تتجو إلى البعد عن الحقيقة والواقع 

 .بشكل كبير" . 
"قد اعتبروه االسبلم مصدر كل شر ومصدرًا لجميع المساوئ التي تحل بالعالم ,  ثم 

 مى الغرب مواجية الخطر اإلسبلمي   الكامن .قالوا بأنو ينبغي ع
أن الصور المشوىة وخطورتيا  ليست عمى عقول  حامميا فقط ، ولكنيا في انعكاسيا 
عمى عممية صنع القرار عمى المستوى العالمي ، إن السياسيين  الغربيين ينحازون  

ية تشكمت  من دائمًا إلى غير مصالح اإلسبلم والمسممين , ألن ىذه االتجاىات السياس
خبلل التزايد المنتقى بمعمومات مضممة تؤدي لتعقيد المشكبلت بعينيا. وفي  تتعقد 

 ٕالمشكبلت المرتبطة  بمصالح العرب و وتكون مستعصية الحل".
"ولما أصبحت وسائل اإلعبلم تصنع الصور وتنقميا ومتخذو القرارات معتمدون عمى 

تيم  الداخمية والخارجية ، فإن المنطق ىذه الصور في صنع قراراتيم وصياغة سياسا
يقول  أن اإلعبلم يقوم بدور غير مباشر في اتخاذ القرارات السياسية من خبلل الصور 
التي تبثيا وتظيرىا ، ثم يمكن القول أن تحسين الصورة  التي تعرضيا وسائل اإلعبلم 

                                                           
1
 65انًصذر انظبثك َفظّ ص , يحًذ حظٍ يٓذ٘ ثخٛذ 
1
خ جبيؼخ يحًذ خهٛم انزفبػٙ ، دٔر اإلػالو فٙ انؼصز انزلًٙ فٙ رشكٛم لٛى األطزح انؼزثٛخ ، يجه 

 31، ص1111انثبَٙ +انؼذد األٔل- 16انًجهذ –ديشك
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قتيا مع دول عن مكان ما أو دولة  ما , من اجل تحسين السياسات معيا أوتطوير عبل
 األخرى.

ويؤخذ عمى المسممين العرب في ىذا  العصر صناعة الصورة لدى الغرب لغيرىم، في 
سرائيل , ثم إن الصييونية العالمية قامت بدور  ظل مستجدات النزاع بين العرب وا 

رئيسي  في تشكيل صورة سمبية بشكل كبير عن العرب والمسممين,  لضمان استمرار 
في صراعيا العربي ، وألن الصياينة  سيطروا عمى معظم  وسائل  الغرب في مساندتيا

اإلعبلم العالمية , فقد سيطروا  عمى أىم مصادر بث  الصورة وسدت عمى المسممين 
 .ٔأىم مدخل لتحسين الصورة أو تغييرىا لدى الغرب"

"وبالعودة لنتائج الدراسات  التي قامت بدراسة صورة العالم اإلسبلمي, ضمن وسائل 
 إلعبلم الغربية نجد أنيا توصمت إلى :ا
"أن ىناك معالجة سمبية وغير صحيحة  لؤلحداث المتعمقة بالعالم العربي  –

 واإلسبلمي".
 "إن النصوص والمقاالت الصحفية تربط  الصراعات والعنف مع اإلسبلم".  –
يطنتو , "وجدوا أن الحمبلت الكارىة  لئلسبلم في العالم , تدعو إلى نبذ اإلسبلم وش  –

سممين والعرب,  وذلك من خبلل استعراض الكتابات وأن ىناك ظممًا كبيرًا لئلسبلم والم
الغربية والكتب والمقاالت  التي تصب لتشويو صورة العرب والمسممين في الغرب 

 والعالم . 
إن الصفات المشتركة بين العالم العربي ىي امتبل  تاريخو برصيد متزايد  من   –

 الحروب والصراعات"  .
سبلمية تظير بصورة نمطية وسمبية, والمسمم "أظيرت الدراسات أن الشخصيات اإل  –

 ٕشخص يكون أشد حاالت  التخمف".

                                                           
 13، ص 1191دار رٓبيخ ، : يحًٕد يحًذ طفز ، االػالو يٕلف ، جذح    - 1
1
دار انفجز نهُشز , انمبْزح , انًجبدئ انُظزٚخ ٔانزطجٛك  –األػالو اإلطاليٙ ,يحًذ يُٛز حجبة  

 15ص , 1113ٔانزٕسٚغ 
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 العرب عدوانيون وضد المرأة عموما  ويتسمون بصفة ارىابية . –
 نسبة المعالجة السمبية لمقضايا العربية في تزايد  في وسائل اإلعبلم العالمية .  –
 : األفعال  السمبية ضد المسممين والعرب في الغرب    

 من أحدث المستجدات المسيئة  إعبلميًا  لئلسبلم والمسممين: 
"الفيمم السينمائي  )فتنة( اليولندي  ، وتمك الرسوم المسيئة لمرسول صمى اهلل عميو وسمم 
التي عرضتيا  الصحيفة الدنماركية ,  إن الممارسات السمبية ىذه  ضد المسممين 

رض  إسا ات أكثر لئلسبلم  والمسممين واالسبلم لن تكون ىي النياية , بل سوف يع
 Islamoفي  المرحمة القادمة,  وقد ظير في الغرب وانتشر  مصطمح االسبلموفوبيا 

phobia    ,والذي ىو  الخوف من اإلسبلم، حيث أصبح لو تأثيره عمى الرؤية  الغربية
ظيار العرب بصورة وحشية   وما يتبعيا من إظيار  صور ومنيا حادثة  اوكبلىوما وا 

سمبية  ومشوىة والتي  ترمز إلى كافة المعايير والممارسات والتشويو المميز لصورة 
 العرب والمسممين واإلسبلم في الغرب". 

"وكذلك النبذ الكراىية والممارسات العنيفة  المسيطر بحق كل من يعتنق اإلسبلم      
كبيرًا من الجرائم بشكل ويتخذه ديناً داخل المجتمعات الغربية، األمر الذي يولد عددًا 
فبل يزال  Hate crimeيومي لمدرجة التي سميت بيا ىذه الجرائم ) جرائم الكراىية () ) 

 Anti-islamicىناك تسمية خاصة والتي تدعى  باليستريا ضد اإلسبلم 
Hysteria . ")) 

"إن الدول الغربية  والغربر عمومًا يرى اإلسبلم والعرب عمى أنيم  الشخص  الذي 
يجب مقاومتو ومواجيتو ،  وال يوجد دليل عمى ذلك أفضل وأدل من  موقف بيتر 

رئيس المخابرات األلمانية والذي  حذر الجاليات  -  Peter- Ferischفيرشي 
 االسبلمية  في ببلده من إرسال أبنائيم  إلى المدارس مرتديات الحجاب االسبلمي" . 

حاوالت أمريكية كثيرة لتحريف القرآن " ويذكر من محاوالت التشويو : رصد م     
الكريم وتغييره  عمى شبكة االنترنت من خبلل موقع )أمريكا أون الين(, وذلك  بتقديم 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
 
 2561 

 ٔنماذج تفسير غير صحيحة  ومحرفة وقمدة  لنصوص القرآن الكريم".
"ولقد أظيرت ىذه المعادات لمعرب والمسممين انتشار االتصال والدراما التميفزيونية     

عمى القنوات الفضائية  التي تبرزىم بصور سمبية لمدرجة التي نشرت  فييا إحدى دور 
( الذي يقول فيو : إن - Gerard Villierالنشر الغربية كتابا لمروائي ) جيرارد فيمير 

.  الجنس والعرق  العربي ىو أسوأ األجناس جميعا "ً
لجون اسبوسيتو في عام "أما كتاب الخاص  بالتيديد اإلسبلمي )الوىم والحقيقة( 

فقد قوبل بعاصفة من اليجوم,  ألنو قدم تحميل بشكل  موضوعي عن اإلسبلم  ٜٜٚٔ
والمسممين و وضح نمط وصورة التشوية   الذي يمارس بحق اإلسبلم والمسممين من 

 ِقبل الغرب". 
 Prince of"ومن جانبو  فإن جزر المالديف رفضت عرض فيمم )أمير مصر) 

Egypt  ضتو ىوليود عمى أساس أن تصويره لمنبي موسى ُيعد تيجمًا  عمى الذي عر
 اإلسبلم.

وأما المجال السينمائي قد أوردت وكالة  الشرق األوسط أن فيممًا من إنتاج  أمريكا 
بعنوان )الموميا ( قد حقق أعمى اإليرادات في دور العرض,  وىو يتعمد تيميش العرب  

 ٕقة في الجيل".وتصوير شخصياتيم في صورة سطحية غار 
منتج األفبلم الوثائقية    -Don Ringe"إضافة إلى ذلك فقد أكد) دون رينج( 

األمريكية  أن صورة العرب السمبية التي تعرضيا السينما الغربية تظيرىم  إرىابيين وال 
 يحترمون المرأة. 
 حيث عرض جاك شاىين ) باحث أمريكي(  في مجال االتصاالت الدولية  بحثًا عممياً 
يتضمن العرب والمسممين كصورة  في أفبلم ىوليود , و أوضح فيو أن الشخصية 
العربية تصل إلى المشاىد  بصورة مشوىة أقرب إلى السخرية,  وىي صورة لم تتغير 
في العقود الماضية فالعربي يعرض عمى أنو شخصية رجعية وجاىمة ومتعصبة 

                                                           
1
,  1116ػبنى انكزت, انمبْزح , انؼهًٛخ ٔانزطجٛمٛخ نإلػالو اإلطاليٙ األطض , ػجذ انْٕبة كحٛم  
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ن  في الدور األمريكية لمسينما  في وكسولة, ومن األفبلم التي أسا ت لمعرب والمسممي
 فترات  الخمسينيات وما بعد : 

الخروج   -األمير –أرض الفرعية  –طيران العنقا     –لص بغداد  -ىجوم الصحرا   
وتؤكد  معظميا عمى تحريض … الصميبيون  -ممف الذىب األسود –العرب    –

 المجتمعات الغربية ودفعيم عمى االنتقام من المسممين .
أما  في الصحافة والتمفزيون  فيستطيع الباحث الذي يحمل المقاالت اإلعبلمية أن 
يرصد  ويؤكد الممارسات السمبية في ىذه الوسائل بصفة يومية وجميعيا  تقدم صورًا 
 ٔمشوىة عن اإلسبلم والعرب".

 : تشويو صورة العرب والمسممين عمى شبكة االنترنت    
ية البحثية التي تقدميا شبكات االنترنت لجميع من يتعاممون "وبالرغم من فوائد المعمومات

من خبلليا ، إال أنيا عمى جانب اخر تقدم الجانب السمبي ليذه الشبكة من خبلل 
استخداميا في تقديم معمومات مذيفة  و صور مشوىة من جانب بعض المجتمعات  و 

 الييئات و األفراد عن الشعوب والدول األخرى".
لشبكة وسيمة  خطيرة  في تزييف الواقع المرتبط  بشعب من الشعوب في "مما يجعل ا 

العالم, والمتابع لما يتم تقديمو في ىذه الشبكات  يمحظ تشوييًا متعمدًا لكثير من الدول 
والشعوب والثقافات والتاريخ و األديان وغيرىا .... ، مما يؤدي إلى نقل معمومات ٕ

 تتعامل مع ىذه الشبكة". مزيفة و مشوىة إلى المتمقي  الذي 
"ولعل ما يثير أىميتنا  في ىذا األمر ما تقوم بو بعض الدول والجيات المشبوىة, من  

تغيير وتزييف  لصورة اإلنسان العربي المسمم وعاداتو  وثقافتو وتقاليده من خبلل ىذه 
الشبكة , مما يساعد كثيراً  عمى تقديم صورة ذىنية غير صادقة عن العرب وصورة 

 مشوىة بشكل كمي عن المسممين لدى مواطني الشعوب األخرى ".  

                                                           
1
ٔسارح انثمبفخ : رزجًخ أدٚت ٕٚطف ، ديشك , ٔنجز شزاو ، ٔطبئم اإلػالو ٔانزًُٛخ انمٕيٛخ  
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أصبح المواطن العربي المسمم وثقافتو محط أستيداف  لموسائل اإلعبلمية  الغربية , 
ومن بعض الدول والجيات من خمل االنترنت من ناحية أخرى . وىنا ال بد من التاكيد 

 –شبكات االتصال واالنترنيت عمى لزوم تكاتف الدول العربية المسممة والجيات و 
لمواجية التشويو الذي يحصل بحق لئلنسان العربي وثقافتو  –وخاصة اإلعبلمية منيا 

 عمى شبكة االنترنت.
ويجب التاكيد  عمى فخرنا  بثقافتنا و واعتزازنا بقيمنا وعاداتنا العربية واإلسبلمية في 

ن كنا ال نعتبر  أن تأكيد الذاتية الثقافية  والتكوينية لنا إطار اعتزازنا بيويتنا  الثقافية،  وا 
ضربًا من االنطوا ، أو صورة من صور التعصب، بل ىو عمى العكس تماما فيو يعني 
الرغبة  في اإلسيام والمشاركة بيذا اليدف ، وىو يبرز التعاون الثقافي  بين الدول 

رد ضرب من ويعطي  مضمونًا حقيقيًا وصورة واضحة , فميس التفاىم بين الشعوب مج
الخيال أو أمنية صعبة المنال ، كما أنو ال يقوم عمى أبراز شكل منفرد من الثقافة، بل 
يتجسد عن طريق المساىمات الفاعمة  لمختمف الشعوب بتقاليدىا الثقافية وطابعيا 
اإلجتماعي  وتراثيا التاريخي وقيميا اإلنسانية وأشكاليا األصمية في التعبير الفني, و 

مضمون الذاتية الثقافية لكل شعب يجب  أن يقوم عمى أساس التعددية الثقافية إن تأكيد 
، والمحاورة بين مختمف الثقافات والحضارات، وكذلك يجب احترام ذلك عمى قدم  من 
 المساواة في الحق والكرامة باعتباره عامبًل من  السبلم والتفاىم بين الشعوب المختمفة .

ية  ينبغي أن نؤكد عمى  مشاركتنا في إظيار  الصورة وفي دفاعنا عن ىويتنا الذات
الصحيحة لمعربي المسمم وثقافتو وعاداتو  وتقاليدىم لمختمف لشعوب األخرى، وذلك من 
خبلل إنتاج وتقديم إعبلمي متميز يقدم عبر وسائل اإلعبلمية موجية لبلجانب  بمغات 

ية أخرى البد من تقديم  أجنبية مختمفة ، وكذلك عن طريق  شبكة االنترنت ، ومن ج
إعبلمي عربي إسبلمي ضد الحمبلت الشرسة التي تشوه صورة العرب في وسائل 

 ٔاالعبلم وعبر االنترنت الغربي .

                                                           
1
 66انًزجغ انظبثك َفظّ ص , انشثٛز طٛف اإلطالو 
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إن مكونات  الخطة  اإلسبلمية االعبلمية   لمحاربة التشويو الذي يحص لصورة 

الثقافية  االسبلم في المجتمعات   يجب أن   تنطمق  من الخبرات و االمكانيات
المتواجدة في الدول االسبلمية العربية ، بشكل يحقق االستفادة  من ىذه األمكانات  بما  

 يقدم رؤية  صادقة   ليذا الدين .بإنو دين  إنساني  ودين رحمة وعدالة لؤلمم جميعاً 
مكونات وعناصر  تغيير الصورة السمبية عن الدين اإلسبلمي  والمسممين  في   

 ربية: المجتمعات الغ
 أواًل: المضمون اإلعبلمي المقدم  لمغرب : والذي يشمل :

 مكونات  متصمة بشكل مباشر بالصورة الذىنية لممجتمع الغربي.    ●
مكونات  منبثقة مما ينشرضمن اإلعبلم الغربي  لمرد عمييا بصفة مستمرة    ●

 ومباشرة .
لديانات  أظيار  رحمة و تسامح ومبادئ الدين  اإلسبلمي ومقارنتو مع ا   ●

 األخرى.
 توضيح  شمولية الدين ومعاممتو لبلمور التي نعيشيا بشكل اليومية. ●

 
 الجيات المتخصصة و التي بإستطاعتيا  تغيير و تحسين صورة التشويو : –ثانيًا: 
الحكومات  ومؤسساتيا الدولية  االسبلمية و الرسمية االعبلمية  منيا وغير    ●

 اإلعبلمية .
 اإلسبلمية في الببلد الغرب.  السفارات الدولية   ●
 المنظمات اإلسبلمية والمؤسسات العربية .   ●
 مؤسسات المدنية والجمعيات في الدول العربية اإلسبلمية.   ●
 القنوات اإلعبلمية وأجيزة األخبار اإلسبلمية.   ●

 ثالثًا: الفئات المستيدف :
 النخبة من صانعي القرار والمؤثرين .  ●
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بلمية  وقاداتيا  لمضغط والتأثير بيم واظيار الصورة المراكز االخبارية واالع ●
 الحقيقية .

 التشكيبلت السياسية  المعروفة والجيات التي يظير عنيا ميميا اإلسبلمي.  ●
 المؤسسات الحكومية و الرئاسية والبرلمانية . ●

 رابعًا: يمكن أستخدام وتفعيل  الوسائل التالية :
 بالمجتمعات األجنبية .عرض محطات إسبلمية موجية وبمغات خاصة  ●
التزايد الممنيج في  االستخدام  العمني االنترنت لنشر وتوجيو ما يصحح  ●

 الصورة المزيفة  عن الشعوب العربية المسممة .
المخاطبة  التميفزيونية  والفضائية في الدول الغربية لتصحيح ما يتم تقديمو  ●

 جيرًا )بشكل حمبلت منسقة مأجورة (.
منظمات خاصة في العبلقات ومتخصصة لمقيام بيذه  طمب المساعدة  من  ●

 الحمبلت بشكل طويل المدة لتغيير وتحسين ىذه الصورة .
 القيام  بندوات  تعريفية ومؤتمرات جماعية مع المؤثرين . ●
الدوريات والجرائد الغربية  من  تقديم عروض بشكل متزامن ومتكرر  ●

 ونشرمقاالت مأجورة وغير مأجورة .
 

 الخاتمة : 
 ختامًا ال بد من عرض آلليات التي  يمكن تنفيذىا  :  
توحيد الجيود العممية في وضع استراتيجيات حقيقية طويمة األمد بواسطة مراكز  -

 مختصة أعبلميّا لتوضيح التشوه في الصورة المأخوذه عن العرب المسممين .  
ومناقشتيم وتبادل العمل عمى أقامة الندوات والممتقيات الفكرية مع العمما  الغرب  -

 االرا  وتوضيح الصور بكل ما يتعمق ويخص االسبلم والمسممين .
حث الشعوب االسبلمية إلى اقامة المبادرات الذاتية لكافة المختصين والميتميين  - 
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ألجل تصحيح صورة االسبلم وصورة المسممين عمى شبكات االنترنيت بحيث يتجمعون 
 لغرض واضح وبدافع واحد 

نظمات العالمية وقياداتيا مثل منظمة االمم المتحدة وكل المؤسسات التابعة دفع الم -
ليا عمى فرض قوانين والحاق العقاب بكل من يحاول تشويو وتزييف صورة االسبلم 
 والمسممين سوا  عمى شبكات االنترنيت أو عمى القنوات التمفزيونية .

وتعرض كل تزييف وتشويو تشكيل مراكز بحثية اسبلمية عربية وعالمية تناقش    -
 يحصل بحق المسممين وتعرضو جيرًا  .

العمل عمى تشكيل شبكة إعبلمية اسبلمية موحدة تنتج االفبلم وتقدم االخبار ,  -
 وتعطي الصيغة الحقيقية لمشعب المسمم وتنقميا البمدان العالم أجمع وبمغة كل بمد .

سبلسل الكتب والمقاالت العمل عمى إصدار االشرطة المدمجة وطبعات رقمية و  -
حول سماحة الدين االسبلمي وتعاليمو الصحيحة ونشرىا عبر وسائل االتصال الحديثة 
 والقنوات التمفزيونية .

إنشا  محطات فضائية وقنوات تمفزيونية ومواقع عمى شبكات االنترنيت ذات طابع  –  
ظ يار صورة الدين اسبلمي واالستفادة منيا في عرض التشويو والتزييف الذي يحصل وا 

 االسبلمي الصحيحة.
إحداث جمعيات ومراكز معموماتية متخصصة بالعمل اإللكتروني بحيث تضم  -

الصحفيين والمبرمجين من مختمف الدول االسبلمية يعممون عمى شبكات االنترنيت 
 بغية تحسين صورة االسبلم ومحاربة مشوىي صورتو الكترونيا 

نشا  شبك –   ة معمومات إسبلمية تعرض واقع الدين االسبلمي العمل عمى إيجاد وا 
 وتعاليمو لكافة دول العالم وبجميع المغات .

يجب االتفاق عمى تشكيل صندوق مالي مشترك بين الدول األسبلمية ييدف إلى  –  
االنفاق عمى الحمبلت المأجورة بغية تصحيح صورة االسبلم , بحيث يتم التبرع لو من 

 ية ىذا اليدف .قبل الدول االسبلمية بغ
  


