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ملخص الدراسة
تتحــدد املشــكلة البحثيــة للدراســة يف رصــد طبيعــة املعاجلــة اإلخباريــة لظاهــرة اإلســاموفوبيا يف الصحــف 
اإللكترونيــة املصريــة، وماهيــة األُطــر اخلبريــة املســتخدمة يف صياغــة هــذه األخبــار، وعاقــة ملكيــة الصحــف 
واجتاههــا السياســي بهــذه األطــر وباجتــاه املعاجلــة ألخبــار اإلســاموفوبيا، كمــا تســتهدف الدراســة رصــد وحتليــل 
طبيعــة معاجلــة مواقــع الصحــف اإللكترونيــة يف عــرض قضيــة اإلســاموفوبيا، وحتديــد أطــر وأســاليب تأطيــر تقــدمي 
ــة الرئيســة  ــوى الفاعل ــد الق ــى حتدي ــة إل ــة محــل الدراســة، باإلضاف ــة اإلســاموفوبيا يف الصحــف اإللكتروني قضي

ــة محــل الدراســة. املســتخدمة يف اخلطــاب الصحفــي اخلاصــة بالصحــف اإللكتروني

تســتخدم الدراســة منهــج املســح اإلعامــي؛ وذلــك مــن أجــل إجــراء دراســة حتليليــة للصحــف اإللكترونيــة محــل 
الدراســة، منهــج املســح اإلعامــي باإلضافــة إلــى األســلوب املقــارن، وذلــك للمقارنــة بــن املواقــع اإللكترونيــة محــل 

الدراســة وتفســيرها وربــط نتائجهــا. 

وتتمثــل أدوات جمــع البيانــات يف أداة حتليــل األطــر اخلبريــة، وقــد أظهــرت النتائــج أن التقريــر كان األكثــر 
ــة املوضوعــات املتعلقــة بظاهــرة اإلســاموفوبيا،  ــى طبيع ــة؛ وهــو مــا يرجــع إل ــن األشــكال اخلبري اســتخداًما مــا ب
والتــي حتتــاج إلــى رصــد وتفســير الظواهــر املتعلقــة بهــا وأســبابها، وذلــك بنســبة 69.1% و77% يف األهــرام واملصــري 
ــا بالنســبة إلــى األطــر اخلبريــة املســتخدمة، فقــد كان إطــار الصــراع األكثــر اســتخداًما وذلــك  اليــوم علــى التوالــي، أمَّ
بنســبة 54.5% و 36.6%،  وهــو مــا يرجــع إلــى طبيعــة املوضوعــات املتعلقــة باإلســاموفوبيا حيــث غلــب الصــراع 

علــى تلــك املوضوعــات.

الكلمات املفتاحية: األطر اإلخبارية- اإلساموفوبيا.

Abstract
   The research problem of the study is determined in monitoring the nature of news 
treatment of Islam phobia news in the Egyptian electronic newspapers, and to determine 
the news frames used in the formulation of these news, and to determine the relationship 
between newspaper ownership and its political ideology with the news framing.
  The study aims to analyze and define news framing used and methods of the 
presentation of the Islam phobia issues in the electronic newspapers under study in 
addition to identifying the main actors used in those electronic websites.
   The study uses the media survey method in order to conduct an analytical study of 
the electronic newspapers under study, In addition to the comparative approach, to 
compare and interpret the websites.
   The data collection tool is the news framing analysis tool, The results revealed that 
both Al-Ahram and Al-Masry Al-Youm used reports due to the nature of the topics 
related to the phenomenon of Islam phobia, which needs to monitor and interpret 
the phenomena related to it and its causes, with a percentage of 69.1% and 77 % 
respectively. As for the news frames used, the conflict frame was the most used, at 
54.5% and 36.6%, which is due to the nature of issues related to Islam phobia, where 
the conflict prevailed over those issues.
Keywords: News framing- Islam phobia.
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مصطلح اإلسالموفوبيا بأنه "الرعب من اإلسالم"، كما تشير بعض الدراسات  يشير    
يشير ليس فقط إلى احلقد والكراهية املوجهة    ر إلى أن مصطلح اإلسالموفوبياوالتقاري

ضد   ممارستها  تتم  التي  واإلقصائية  العنصرية  املمارسات  بل  فحسب؛  املسلمني  ضد 
املسلمني من صلب   إلى استبعاد  تؤّدي  املمارسات  أن هذه  إلى  التقارير  املسلمني، وتشير 

واالقت واالجتماعية  السياسية  العديدصاديةاحلياة  العالم  شهد  فقد  احلوادث    ،  من 
  اإلرهابية، والتي نسبها البعض إلى مسلمني؛ مما أدى إلى انتشار الترهيب ضدهم. 

سلمني  وامل اإلسالم ويذهب البعض إلى أن اإلسالموفوبيا هي صورة منطية مسبقة عن
وذلك   تخلق الغربية،  املجتمعات  وتروجها  واملسلمني  لإلسالم  والعداء  الكراهية  من  حالة 

الدول  لبعض  السياسي  التوظيف  ساعد  كما  بها،  اخلاصة  اإلعالم  وسائل  خالل  من 
زيادة   املتطرفة  اليمينية  واملنظمات  املتطرفة  العنصرية  واحلركات  حدة واجلماعات 

بهدف وذلك  املجتمع،    اإلسالموفوبيا؛  يف  املسلمني  عدد  زيادة  من  الناس  تخويف 
العربية   املجتمعات  يف  ووجودهم  املسلمني  من  والالجئني  للمهاجرين  السلبية  والتأثيرات 
وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، ويف نفس الوقت تبرير بعض العمليات العسكرية التي  

واملسلمني، فقد ساعد جميع ما سبق يف نشر    لدول العربية غرب ضد بعض ايقوم بها ال
التفكير   إلى  البعض  ودعا  اإلسالموفوبيا،  وظاهرة  الصراع  وحدة  ضرورة  مفهوم  يف 

ومحاربة   املسلمني،  على  بالهجوم  تقوم  والتي  املتطرفة،  التيارات  هذه  ضد  الوقوف 
املبر ومينح  املسلمني  ضد  العنف  يغذي  الذي  اخطابهم  لتنفيذ  العدارات  ئية لهجمات 

ال   التي  والسياسات  التشريعات  تغيير  خالل  من  فعاًال  إيجابًيا  دورًا  وأدى  ضدهم، 
  .تستقطب العداء ضد املسلمني وتغذي العنصرية والتطرف

وتتصاعد الهجمات اإلرهابية ألتباع اليمني املتطرف ضد األهداف واملراكز اإلسالمية 
الغرب،   الكراهيةظل تصاعد خطا  يفيف  امل  بات  التي ترفض كل ما هو  اليمينية  تطرفة، 

  .عربي أو مسلم خاصة
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العالم بجائحة كورونا (كوفيد   )، استغل بعض املتطرفني خلو ١٩فحتى وسط انشغال 
دور   على  العالم  دول  فرضتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  نتيجة  املصلني  من  املساجد 

املركز  على  باالعتداء  وقاموا  الد  اإلسالمي يف  العبادة،  كوبنهاجن؛ مما  العاصمة  مناركية 
وسائل  على  العنصري  االعتداء  ذلك  صور  انتشرت  كما  بالكامل،  احتراقه  إلى  أدى 

 التواصل االجتماعي وسط انشغال من العالم يف تغطية أحداث كورونا. 

مؤشر   إطالق  عن  أعلن  قد  الشريف  لألزهر  التابع  "اإلسالموفوبيا"  مرصد  كان 
تحريض ضد املسلمني يف مناطق عدة من العالم،  صد خطابات الفوبيا بهدف ر اإلسالمو

ألبرز   املؤشر خريطة مفصلة  يقدم  املتحدة،  والواليات  األوروبي  االحتاد  التركيز على  مع 
املسلمني   بني  واإلرهاب  الرعب  ونشر  بث  تستهدف  والتي  اإلسالموفوبيا  "اعتداءات" 

امل  أو  األجنبية  البلدان  امل املقيمني يف  من  املسلمهاجرين  أو  ناطق  العمل،  أو  للجوء  طلًبا  ة 
بقصد تهميش وإقصاء املسلمني وتقليص حقوقهم وحرياتهم داخل تلك البلدان، وذلك يف  

أكثر من   التي راح ضحيتها  البشعة  اإلرهابية  العملية  نيوزيلندا يف    ٥٠أعقاب  مسلًما يف 
 .مارس املاضي 

) اعتداًء متطرًفا يف ٤٠وقوع (كما كشف اإلصدار األول من مؤشر اإلسالموفوبيا عن  
دولة  ١٣( وقد الث  خالل)  املتطرف،  لليمني  منتمون  أفراد  فيها  تورط  املاضية  أشهر  الثة 

تنوعت ما بني اعتداءات مباشرة بهدف حتقيق إيذاء جسدي، أو اعتداءات غير مباشرة 
نفسي أضرار  إلى حتقيق  أوهادفة  اإلسالمية،  واملراكز  العبادة  لدور  تخريب  أو  متييز    ة، 

يف املسلمني  وحقوق  حريات  تقليص  بهدف  البلداتشريعي  تلك  و  هولندا،  ن،  (أملانيا،  أن 
إيطاليا، كندا، فرنسا، بريطانيا) هي أكثر الدول حسب الترتيب التي تشهد تزايد ملعدالت  

، كما أكدت على أن املساجد هي األكثر  اإلسالموفوبيا ضد املسلمني   وانتهاكاتاعتداءات  
  .)١( حجم االعتداءاتمن  %٣٧ء تلك االعتداءات واالنتهاكات بنسبة بلغت تضررًا جرا

  مشكلة الدراسة:
بعد استعراض الدراسات السابقة، ويف ضوء ما تشير إليه نتائج العديد من الدراسات،  
تتحدد املشكلة البحثية للدراسة يف رصد طبيعة املعاجلة اإلخبارية لظاهرة اإلسالموفوبيا 

اإللكت الصحف  هذه يف  صياغة  يف  املستخدمة  اخلبرية  األُطر  وماهية  املصرية،  رونية 
الصحف واجتاهها السياسي بهذه األطر وباجتاه املعاجلة ألخبار   األخبار، وعالقة ملكية

  اإلسالموفوبيا.
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  أهداف الدراسة:
لقضية   لتوجهاتها  وفًقا  الصحف  أداء  وتوثيق  إلى رصد  رئيس  بشكل  الدراسة  تهدف 

  لك من خالل:وذ ، اإلسالموفوبيا

قضية   -١ عرض  يف  اإللكترونية  الصحف  مواقع  معاجلة  طبيعة  وحتليل  رصد 
 وفوبيا. اإلسالم

الصحف    -٢ يف  اإلسالموفوبيا  قضية  تقدمي  تأطير  وأساليب  أطر  حتديد 
 اإللكترونية محل الدراسة.

 الوقوف على مسارات البرهنة التي اعتمدت عليها صحف الدراسة.  -٣
الرئي -٤ الفاعلة  القوى  الحتديد  اخلطاب  يف  املستخدمة  اخلاصة  سة  صحفي 

 بالصحف اإللكترونية محل الدراسة.
  ة:أهمية الدراس

التأطير  وأساليب  األطر  أهم  لدراسة  تهدف  كونها  الدراسة  هذه  أهمية  وتأتي 
  املستخدمة ملعاجلة قضية اإلسالموفوبيا، وذلك من خالل:  

  األهمية العلمية   )أ(
م بشـكل التي تناولت قضايا اإلرهاب بشكل عـا  تنبع أهمية الدراسة من قلة الدراسات

عــام، وكــذلك الدراســات التــي ركــزت علــى قضــايا العــداء ضــد اإلســالم فيمــا يعــرف 
  باإلسالموفوبيا يف مواقع الصحف اإللكترونية مما يعطي زخًما للدراسة.

  (ب) األهمية العملية      
وجـود مهنيـة وحياديـة ت انتباه املؤسسات الصـحفية إلـى مـدى قد تسهم الدراسة يف لف  

اإلسالموفوبيا من عدمه، ومن َثمَّ متكني القائمني على هـذه املؤسسـات يف تغطية ظاهرة  
ــق  ــة يف حتقي ا ومهني ــً ــر وعي ــى تطــوير األداء اإلعالمــي؛ لتقــدمي إعــالم أكث مــن العمــل عل

نـــف الـــذي يـــتم ممارســـته ضـــد اســـتنارة الـــرأي العـــام بقضـــايا التطـــرف واإلرهـــاب والع
  املسلمني.

  دراسات السابقة:لا
  أوًال: دراسات تناولت قضية اإلسالموفوبيا وعالقتها بوسائل اإلعالم املختلفة. 

بظاهرة  وعالقته  اإلعالم  وسائل  يف  املسلمة  املرأة  صورة  تغطية  تناولت  دراسات  أ_ 
  اإلسالموفوبيا:
دراسة  بالنوع    )٢() (Terman Rochella 2019  سعت  اخلاصة  املرجعية  ضوء  يف 

 وسائل اإلعالم األمريكية، وذلك من ي إلى التعرف على صورة املرأة املسلمة يفاالجتماع
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خالل فرضني رئيسني أولهما: أن تغطية وسائل اإلعالم للمرأة املسلمة محكوم بالتحيز،  
ألوسط على أنها  وأن الصحفيني يقومون بتأطير املرأة املسلمة التي تعيش يف دول الشرق ا

حقو على  حتصل  وال  وامضطهدة  الذكور  بني  مساواة  يوجد  ال  وأنه  وتقوم  قها،  إلناث، 
الدراسة بتحليل األخبار يف صحيفتي نيويورك تاميز وواشنطن بوست، وقد أكدت نتائج 
الدراسة أن وسائل اإلعالم األمريكية تروج للمسلمني على أنهم مثيرين ومزعجني، وأنهم  

  ثلون خطًرا وتهديًدا ثقافًيا.إرهابيون ومي

إلى أنه بإجراء التحليل اإلعالمي، فإن   )٣( Jakku Nina 2018)ة(ارت دراسبينما أش
مجاالت  من  املسلمة  املرأة  استبعاد  يتم  كيف  على  التعرف  إلى  تسعى  الدراسة  هذه 
االهتمامات العامة املشتركة يف السويد واملشاركة كمواطن فعال، كما تناقش دور اخلطاب 

ا يف  واإلسهام  النوع  بني  املساواة  بايف  املتعلقة  السياسية  تقوم  ملوضوعات  حيث  إلسالم، 
(معرفية،   اللغة  سياقات  خالل  من  باملسلمني  اخلاصة  التقدميات  بتحليل  الدراسة 
اختالفات   هناك  أن  إلى  النتائج  أشارت  وقد  سياسية)،  ثقافية،  تاريخية،  اجتماعية، 

التق تلك  وأن  السياسية  واملوضوعات  املسلمة  املرأة  تقدمي  بني  إلى  واضحة  تشير  دميات 
اإلسال من  تغيرت  اخلوف  املحجبة  املرأة  أن  النتائج  أظهرت  ولكن  (اإلسالموفوبيا)،  م 

الصورة املقدمة عنها من ضحية إلى امرأة خطيرة؛ بعد أن كان يتم تصويرها بعد قرار  
  منع احلجاب على أنها ضحية ال تتكلم. 

  موفوبيا يف الصحف: ب_ دراسات تناولت خطاب الكراهية املتعلق بظاهرة اإلسال
دراسة خطاب    )Yasseri Taha 2018) ,(Vidgen Bertie)٤  أشارت  أن  إلى 

باإلسالموفوبيا املتعلق  مثيًرا لالهتمام   الكراهية  االجتماعي أصبح  التواصل  على وسائل 
ظهرت   ولذلك  األكبر،  واملجتمع  املستهدفني  األفراد  إلى  بالنسبة  وذلك  للضرر،  ومسبًبا 

وجود   إلى  املتعلق  احلاجة  الكراهية  خطاب  تصنيف  عن  الكشف  أجل  من  أدوات 
وأن   كون  %٨٣و    %٧٧٬٦باإلسالموفوبيا،  بني  ما  تتراوح  اخلطابات  عن  من  تتحدث  ها 

التغريدات   بلغ عدد  بقوة وضعف، حيث  التغريدات ١٤٬٨٩٥اإلسالموفوبيا  تنوعت  وقد   ،
اإلسالموف وأن خطابات  الكراهية؛  العنصرية وخطاب  ما بني  كانت  أيًضا  والكراهية  وبيا 

  موجهة ضد املهاجرين أكثر من غيرهم. 

دراسة   امل  )٥( (Perocco Fabio 2018)وأكدت  ضد  العنصرية  يف تصاعد  هاجرين 
أوروبا، حيث تصاعدت بشكل كبير حدة العنصرية ضد اإلسالم، وأن املطبوعات املناهضة  

أنها كما  التحريري،  املجال  مهًما يف  نوًعا  أصبحت  قد  وأكثر    للمسلمني  نشطة  أصبحت 
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مبيًعا؛ حيث تشير إلى أطروحات وأفكار وتقدمي كاريكاتير لإلسالم واملسلمني على سبيل  
حول   Eurobia Fantasies Seriesاملثال املؤامرة  ونظرية  للنمطية  ترسخ  حيث   ،

املهاجرين املسلمني، كما أن السياسيني واملسئولني والصحفيني والبلوجرز والنشطاء ضد  
واألسباب   املسلمني املناقشات  طرح  يتم  حيث  مرجًعا؛  املطبوعات  تلك  أن  إلى  يشيرون 

  واحللول من وجهة نظرهم.  

تساؤًال حول حملة "أنا تشارلي" والغرض    )٦()٢٠١٦يا السنوسي  (ثر  كما طرحت دراسة
يدعم  خطاب  مفاداها  رسالة  لتمرير  العاملي  العام  للرأي  موجهة  حملة  هي  وهل   منها، 

اإلسال  ال انتشار  يف  االجتماعية موفوبيا  الشبكات  من  خطورة  هناك  وهل  الغربي؟  عالم 
اإلسالم؟، عن  سلبية  لترويج صورة  وعاًء  السيميولوجي    باعتبارها  املدخل  استخدام  ومت 

  لتحليل الالفتات اخلاصة باحلملة. 

وأكدت نتائج الدراسة أن احلملة األصل "أنا تشارلي" وكذلك احلملة املضادة "أنا لست 
لي" هما موجهتان إلى الرأي العام العاملي، وليستا حملتان نخبويتني ضيقتي املدى،  تشار

م  والهدف هو  تشارلي"  "أنا  حملة  يف  من  ويتمثل  املدروسة  العينة  من خالل  واضح  حدد 
مع محاولة تبرئتها    ٢٠١٥يناير    ٧التنديد مبا حدث يف الصحيفة الفرنسية الساخرة يوم  

بالدين، االستخفاف  تهمة  كوسيلة    من  والهزل  الفكاهة  قيمة  على  اإلحلاح  خالل  من 
قلم الذي يتماشى يف  للوصول للرأي العام والتواصل معه، فضًال على التشديد على قوة ال

يف   اإلرهابيني  يتوعد  لإلسالموفوبيا  الدعاة  من  الشق  هذا  وكأن  الصاروخ؛  مع  صالبته 
  وق يف عنفها وشدتها الصاروخ. إحالة إلى املسلمني بحمالت إعالمية شعواء حتاول أو تف 

إلى    )٧()Pennington Rosemary 2014),Ogen Christineبينما سعت دراسة
أو كره املسلمني، وذلك يف دراسة   املؤثرة على زيادة اإلسالموفوبيا  العوامل  التعرف على 
عام  حتليل  أظهر  وقد  وأوروبا،  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  العام  الرأي  بني  مقارنة 

ملؤسسة  ٢٠١٠،  ٢٠٠٨  ،PEW News Interest Index     الدينية املمارسات 
والتو  باألخبار  نتائج  واالهتمامات  أظهرت  وقد  املسلمة،  األقليات  جتاه  السياسية  جهات 

الدراسة أن الذين لديهم اجتاهات تنبؤية ضد اإلسالم أصبحوا يولون اهتماًما بالتغطيات 
تغط مثل  باملسلمني  املتعلقة  حادث  اخلبرية   Park 51 Islamic Communityية 

Center   يتم أن  املقرر  من  كان  (والذي  املتحدة  الواليات  بجانب    يف   Groundبناؤه 
Zero     يف نيويورك، كما أوضحت أغلب االجتاهات من قبل املبحوثني أنها ضد املسلمني

  وضد هجرة املسلمني إلى دول أخرى.  
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   يف الصحف:دراسات تناولت صورة اإلسالم واملسلمني -ج
إلى أن عناوين األخبار واألخبار ذاتها    )٨( Mohamed Umar 2018)تشير دراسة ( 

ا ما تقرن اإلسالم واملسلمني بالعنف والتطرف؛ وبالتالي أصبحت اإلسالموفوبيا ذات دائمً 
اإلسالم  من  والرهبة  باخلوف  اقترنت  وقد  الغرب،  يف  مهمة  سياسية  اجتماعية  عالقة 

وتشير    أن  كما  ، واملسلمني واملسلمني،  لإلسالم  منطية  صور  بعمل  قامت  اإلعالم  وسائل 
اخل املعلومات  أن  إلى  وسائل البحوث  هو  الرئيس  مصدرها  واإلسالم  باملسلمني  اصة 

اإلنترنت،   بسبب  اإلسالموفوبيا  مضمون  وتزايد  انتشار  أن  إلى  النتائج  وتشير  اإلعالم، 
سيدة محجبة تسير بجانب  ث  حي،  West Minister Bridgeوخاصة بعد حادث هجوم  

ها حازت الصورة  موقع احلادث؛ وأظهرت الصور فيما بعد عدم تورطها، إال أن قبل تبرئت
على جدل واسع، وكان مصدر الترويج لها هو حساب وهمي على تويتر من مستخدم يف  

  روسيا، وكان الهدف من ذلك هو تعميق خطاب الكراهية ضد املسلمني.

دراسة    ٣٤٥بتحليل    )rg Matthes 2016öddin Ahmed & J(Saifu)9(قامت 
دور   تختبر  منشورة  والهوية    وسائلدراسة  واملسلمني  اإلسالم  صورة  بناء  يف  اإلعالم 

اإلسالمية، من خالل حتليل كيفي ركز على اجلانب اجلغرايف واملناهج والنظريات واملؤلف  
ها؛ وأكدت نتائج الدراسة ونوع وسائل اإلعالم واألطر الزمنية يف الدراسات التي مت نشر

غلبية العامة من الدراسات ركزت على تغطية وسائل اإلعالم الغربية، بينما الدول أن األ
اإلسالمية ووسائل اإلعالم املسلمة مت إهمالها، كما تبني أيًضا وجود دليل مهم يؤكد قلة  

"ا الختبار  الدراسات  تلك  أغلب  سعت  حيث  للصور،  وإهمال  املقارنة  لهجرة"،  الدراسات 
و "احلروب"،  بأن  "اإلرهاب"،  الرؤية  هيمنت  وقد  سلبي،  بشكل  املسلمني  تأطير  مت  أنه 

  اإلسالم دين عنف. 

التعرف على كيفية تأطير    )١٠( )Hanne Jorndrup 2016(   دراسة إلى  التي سعت 
حيث تكررت عدة حوادث إرهابية، وقامت   ،وسائل اإلعالم الدمناركية لألحداث اإلرهابية

اإل موسائل  على  الهجوم  حادث  مثل  األحداث  تلك  بتغطية  يف عالم  إبدو  تشارلي  كتب 
ويل تغطيتها ، وقد أكدت الدراسة أن وسائل اإلعالم قامت بتح٢٠١٥باريس يف يناير عام  

احلدث  إبراز  مع  للحدث  تغطية  مجرد  وليس  ضخم،  إعالمي  حدث  إلى  اإلخبارية 
ا ما تقوم بوضع األحداث يف إطار معني  وتأطيره؛ وهو ما يدل على أن وسائل اإلعالم غالبً 

  للتأثير على الرأي العام. 
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قامت   بتحليل    11S. Sayyid 2012) ,Lan Law ,( Katy sian   دراسةكما 
خبًرا يتعلق    ٦٨املسلمني يف الصحف يف اململكة املتحدة، وذلك من خالل حتليل    تقدميات

أكتوبر من  الفترة  يف  من  ٢٠١١ديسمبر    –باملسلمني  كل  يف   (The Sun  The 
Guardian, Daily Mail ,The Independent,   حيث قامت الدراسة بتحليل دور ،

ظهور   ومدى  العامة  القضايا  بناء  يف  تقوم  اإلعالم  كما  اجتماعية،  كقضية  العنصرية 
تأطير   تأثيرات  إلى  باإلضافة  اخلطاب،  حتليل  مدخل  استخدام  أساس  على  الدراسة 

تق النتائج  أظهرت  وقد  وكذلك القضايا،  إرهابًيا  خطًرا  ميثلون  أنهم  على  املسلمني  دمي 
املتعلقة    إبراز قضايا مثل قضايا الهجرة والزواج اجلبري، وهيمنة العنصرية على األخبار 

  باملسلمني. 

يف حتليل توجهات استطالعات الرأي العام   )١٢()٢٠٠٨(أمين منصور ندا    وتتبلور دراسة
رتني مختلفتني: األولى: فترة سابقة على أحداث األمريكية عن اإلسالم واملسلمني يف فت 

يخ أول سؤال مت طرحه عن اإلسالم يف استطالعات (تار   ١٩٦٣سبتمبر، ومتتد من إبريل
أغسطسال وحتى  األمريكية)  العام  سبتمبر  ٢٠٠١رأي  من  متتد  فترة  والثانية:   .٢٠٠١ 

الذي أحدثته هذه   (تاريخ إجراء هذه الدراسة) وقوًفا على حتديد األثر٢٠٠٧وحتى يوليو  
باستخدام  وذلك  واملسلمني،  اإلسالم  نحو  األمريكي  العام  الرأي  اجتاهات  يف  األحداث 

ا عن أبرز نتائج الدراسة فقد متثلت  يخي واألسلوب املقارن،  املنهج املسحي واملنهج التار  أمَّ
اث عدم اختالف اجتاهات الرأي العام األمريكي نحو اإلسالم كدين وعقيدة قبل أحديف:  

الفترتني   ففي  األحداث؛  هذه  بعد  االجتاهات  هذه  عن  سبتمبر  من  عشر  كانت  احلادي 
ضة من التفضيل، كذلك زيادة تقييم االجتاهات سلبية إلى حد ما، وتقع يف دائرة منخف

نظم   على  خطر  وكمصدر  املتحدة،  الواليات  ألمن  تهديد  كمصدر  لإلسالم  العام  الرأي 
أحداث   بعد  الغربية،  مسبوقة،    ١١املجتمعات  غير  مستويات  إلى  ارتفع  حيث  سبتمبر، 

  وذلك مقارنة بهذا التقييم قبل هذه األحداث.

دراسة   إلى   )Mohamed Marandi 2007)Syed  ,(Saied R. Plmeli )١٣تسعى 
التعرف على تغطية وسائل اإلعالم الغربية لإلسالم واملسلمني، حيث تهدف الدراسة إلى  

اإل (تقدمي)  كيفية  على  مفاهيم  التعرف  على  التغطية  تلك  تأثير  وكيفية  واملسلمني  سالم 
تكو أن  إلى  اإلعالمية  التغطيات  مالت  حيث  نظرهم،  ووجهة  سلبية،  اجلمهور  حيث  ن 

كشفت تغطيات عدد من الباحثني أنها ضد اإلسالم وضد اآلراء اإلسالمية يف اإلعالم، 
كيفية   على  التعرف  حيث  االنعكاسي)؛  (املدخل  نظرية  الصورة  وتستخدم  تقدمي  إعادة 

اإلعالمية للمسلمني، وكذلك (املدخل املقصود)؛ حيث إن املتحدث أو مقدم اخلبر يعرض  
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خ  من  للعالم  موحًدا  أن  معنى  الكاتب  يريد  ما  للقارئ  الكلمة  تعني  حيث  الكلمات،  الل 
املختلفة   املعاني  تقدمي  إلعادة  اللغة  نظام  إنه  حيث  البنائي)؛  (املدخل  وكذلك  يقول، 

ومدخل و(ا وهم  نحن  حيث  واملجموعة  الفرد  على  يركز  حيث  األثنومركزي)؛  ملدخل 
اإلع وسائل  أن  يرون  املسلمني  أن  النتائج  وتؤكد  إن  الهيمنة،  حيث  سلبي،  تأثير  لها  الم 

الصورة العامة والنمطية متيل إلى الهيمنة على وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة، حيث إن  
  الثقة وتصور املسلمني على أنهم يقومون بالعنف.  أجندة وسائل اإلعالم تدمر  

تشير السياسي   )14( (Mesic Mirza ) بينما  واملحلي  العاملي  التطور  أن  إلى 
وأروبا   الغرب  بني  بالعالقة  تتعلق  مشكالت  حدوث  إلى  أدى  واالجتماعي  واالقتصادي 

م استقرار  واملجتمعات اإلسالمية؛ وخاصة يف ظل األحداث املتغيرة حول العالم، حيث عد
يدَّ  ألفراد  وعنف  املسلمني كضحايا خوف  وغير  املسلمني  من   لكل  االنتماء  ومعاناة  عون 

للعالقات   كنتاج  وذلك  اجلانبني؛  من  يزيد  األحكام  وإطالق  الفهم  أن سوء  كما  لإلسالم، 
العام  الرأي  بتشكيل  اإلعالم  وسائل  تقوم  حيث  اإلعالم،  وسائل  تصورها  التي  املعقدة 

ائق، كما تشكل أيًضا اآلراء، وقد أثبتت النتائج أن صورة املسلمني متطرفة  وتغطية احلق
أمن وراد يهددون  إرهابيون  أنهم  على  املسلمني  تقدمي  اإلعالم  وسائل  وحتاول  يكالية، 

منافذ  خالل  من  العام  الرأي  لدى  للمسلمني  قاسية  صورة  وتصدير  األوسط،  الشرق 
لديها موارد مادية جيدة حتاول إظهار الصورة  إعالمية عدة ووسائل إعالم غربية، والتي  

  السلبية للمسلمني للعامة. 

سعت اإلسالم   )15((Amir Saeed 2007)دراسة    كما  تقدمي  على  التعرف  إلى 
وسائل  يف  (اآلخر)  أنهم  على  املسلمني  صورة  حيث  البريطانية،  الصحف  يف  واملسلمني 

سبب يف زيادة العنصرية، حيث    اإلعالم، حيث تفترض الدراسة سوء تقدمي املسلمني وأنه
ال التقدمي  إعادة  لها جذور يف  اإلسالموفوبيا  النظرية صورة  إن  تقدم  كما  لآلخر،  ثقايف 

عامة حول األقليات األثنية املقدمة يف الصحف البريطانية، حيث أظهرت النتائج سلبية 
  الصورة املقدمة عن املسلمني.

  التعليق على الدراسات السابقة: 
العر  ضوء  لل يف  السابق  الباحثةض  وجدت   السابقة،  الدراسات    دراسات  يف  وفرة  

باللغة اإلجنليزية املتعلقة باإلسالموفوبيا؛ مما يعطي مؤشًرا على أهمية املوضوع، واهتمام 
الدراسة  بني  واالختالف  االتفاق  نقاط  أهم  تركزت  وقد  بدراسته،  العالم  حول  الباحثني 

  احلالية والدراسات السابقة يف:



 

          ١٥٧٣ 

  األهداف: حيثمن 
الدراسة   التعرف على   احلالية اتفقت  الدراسات السابقة على هدف مشترك وهو  مع 

التعرف   وكذلك  اإلسالموفوبيا،  لظاهرة  اإلعالم  وسائل  معاجلات  طبيعة  وحتليل  ورصد 
  على العوامل املؤثرة على زيادة اإلسالموفوبيا أو الكره ضد املسلمني مثل دراسات:  

Terman Rochella 2019) (Ogen Christine,Pennington 
Rosemary 2014).( (Jakku Nina 2018)   

Saifuddin Ahmed & Jörg Matthes 2016)  ()Hanne Jorndrup 
2016)((Mohamed Umar 2018  )(Perocco Fabio 2018  (Vidgen 

Bertie, Yasseri Taha 2018)  مع اتفقت  احلالية  الدراسة  أن  بالذكر  واجلدير   ،
سابقة؛ حيث تناولت األطر املستخدمة يف معاجلات الصحف لقضايا االسالم الدراسات ال

  واملسلمني مثل دراسة:  

( Katy sian, Lan Law, S. Sayyid 2012)  )Hanne Jorndrup 2016(  
Terman Rochella 2019)( .  

أوجه   عن  ا  واملسلمني  االختالفأمَّ اإلسالم  صورة  السابقة  الدراسات  تناولت  فقد   :
اخلاصوتقدميات   املعلومات  أن  والبحوث  الدراسات  أكدت  حيث  بهم؛  اخلاصة  ة  الصور 

الدراسات  اختبرت  حيث  اإلعالم،  وسائل  هو  الرئيس  مصدرها  واإلسالم  باملسلمني 
ربية، وهو ما لم تتناوله الدراسة السابقة صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغ

ات السابقة دراسات أجنبية واهتمت بتحليل  احلالية بشكل تفصيلي، إذ أن أغلب الدراس
  ل دراسات:صور املسلمني لدى الغرب، وذلك مث

 Saied )، (Katy sian, Lan Law, S. Sayyid 2012 ))، ٢٠٠٨(أمين منصور ندا 
R. Plmeli, Syed Mohamed Marandi 2007)  ،(Amir Saeed 2007)  ،( 

Mesic Mirza) .  

  ومن حيث العينة ومجتمع الدراسة: 
مع الدراسة السابقة، حيث تناولت الدراسة احلالية صحًفا    تلفت الدراسات السابقةخا

السابقة  الدراسات  بينما  اليوم،  واملصري  األهرام  يف  متثلت  خاصة  مصرية  إلكترونية 
 ,New York Times, Guardian, The Dailyتناولت صحًفا أجنبية متثلت يف:  

The Sun, The Independentريكية وبريطانية، كما  ى صحف أخرى أم ، باإلضافة إل
قد مت  كونها  االجتماعي،  التواصل  وسائل  أيًضا حتليل  السابقة  الدراسات  بعض  تناولت 
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  استخدامها كأحد أدوات نشر حوادث العنف التي مت استخدامها ضد املسلمني، من خالل
ني أثناء  نشر فيديوهات حية وبث مباشر على مواقع التواصل االجتماعي بواسطة املتطرف 

  قيامهم بتنفيذ تلك العمليات والهجمات. 

ا عن أدوات البحث:   أمَّ
مع الدراسات السابقة يف استخدام أداة حتليل املضمون وأداة   اتفقت الدراسة احلالية 

  )(Terman Rochella 2019ثل دراسة:  حتليل األطر للصحف واملواقع اإللكترونية م
 ,Katy sian )و  )Hanne Jorndrup 2016(و  Mohamed Umar 2018)و(

Lan Law, S. Sayyid 2012)   األجنبية الدراسات  بعض  قيام  أيًضا  يتضح  كما   ،
أدوات   بعض  فقط  استخدمت  الباحثة  أن  إال  أيًضا؛  اخلطاب  حتليل  مدخل  باستخدام 

مثل   اخلطاب  خاللهما  حتليل  من  لإلفادة  الفاعلة  القوى  وأداة  البرهنة  مسارات  حتليل 
  كثر ثراًء.للحصول على نتائج أ

ويشير االنتاج العلمي للدراسات اإلعالمية إلى وجود فجوة يف الدراسات التي تناولت  
ظاهرة اإلسالموفوبيا وذلك على حد علم الباحثة، إذ أن أغلب الدراسات تناولت صورة  

  سلمني وتقدمياتهم يف الصحف.اإلسالم وامل

  أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة: 
بقة للوصول إلى صياغة املشكلة البحثية ومن  من الدراسات السا  أفاد البحث احلالي

للجانب   التأصيل  يف  أسهمت  أنها  كما  السابقة،  الدراسات  من  العلمية  اإلفادة  جوانب 
  البحث احلالي. النظري، حيث تعتبر هي األرضية التي بُني عليها

  اإلطار النظري للدراسة: 
  News Framing: األطر اخلبرية 

تعر  يوجد  للت ال  موحد  إلى يف  التأطير  أو  األطر  مفهوم  تاريخ  يرجع  كما  أطير؛ 
القضايا   وحتليل  لفهم  تستخدم  مهمة  حتليلية  أداة  فهي  العامة،  السياسية  الدراسات 
احلركات   دراسة  مثل  أخرى  وتخصصات  علوم  على  اشتمل  بل  وأبعادها،  السياسية 

النزاعات وتسوية  العامة  والسياسات  ارتبطاالجتماعية  وقد  الت،  عملية  بالتصور  ت  أطير 
وسائل  عليها  تقوم  التي  الرئيسة  اآلليات  إحدى  بوصفها  األخبار  تغطية  يف  املتخيل 

  .)١٦( اإلعالم

والذي يشير إلى اختيار    Robert Entmanويعد التعريف األشهر لألطر هو تعريف  
ضباط هو عملية ان   بعض اجلوانب اخلاصة بالواقع وجعلها أكثر بروًزا، حيث إن التأطير
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ا خالل  وسائل  من  البشري،  الوعي  يف  تؤثر  وبطريقة  بعينه  مضمون  تقدمي  يف  إلعالم 
والبروز   االنتقاء  على  التأطير  عملية  وتنطوي  اإلعالم،  وسائل  تنقلها  التي  املعلومات 
وحتديد جوانب يف الواقع وجعلها أكثر بروًزا يف النص اإلعالمي، من خالل اتباع أسلوب  

لت املشكلةمحدد  أسبا  عريف  وتقدمي وحتديد  بها  اخلاصة  األخالقية  والتقييمات  بها، 
  .)١٧(احللول لها

القصص اإلخبارية،   املستخدمة يف األخبار ومضمون  التفكير  تصف األطر ممارسات 
وتتعلق نظرية األطر باألجندة، وتؤكد أن وسائل اإلعالم تركز على أحداث محددة وأماكن 

ر أن ما هو مقدم للجمهور يسمى  ير نظرية األط عنى معني، وتشمحددة، وذلك من خالل م
تعزيز   يف  تستخدم   قد  فاألطر  املعلومات،  ملعاجلة  األفراد  اختيارات  على  يؤثر  (األطر) 

معرفية   وكأنها مختصرات  والصورة    Cognitive Shortcutsالفهم  القصة  بني  يربط 
  .)١٨(األكبر منها

اختيار على  العام  الرأي  يعتمد  للقضاي  عادة  تأطالنخبة  يتم  التي  سبيل  ا  فعلى  يرها، 
تعبير  حرية  أنها  على  لها  النخبة  تأطير  يحددها  بعينها  قضية  حول  النخبة  آراء  املثال، 
السياسية  والعلوم  اإلعالم  مجال  يف  الباحثون  يشير  حيث  عام،  أمن  قضية  أو  ورأي 

الكلمات   إلى  األطر  فيها  تشير  األولى:  بطريقتني  "األطر"  واملعانمصطلح  ي  والصور 
دمي والتي يستخدمها املصدر (سياسي أو منفذ إعالمي)، للتعبير عن قضايا  وأساليب التق

يقوله   ما  اختياره  مت  الذي  اإلطار  يكشف  حيث  للجمهور،  حدث  أو  معلومة  نقل  عند 
املتحدث وله عالقة باملوضوعات، والثاني: األطر من خالل تفكير األفراد وذلك من خالل  

العمل يففهم  املعرفية  ويشي يات  السياق،  أربعة    Scheufeleر    عبر  تتم  األطر  أن  إلى 
  :)١٩(مراحل، وهي

اإلطار   - خالل    Frame Buildingبناء  من  التحدث  ديناميات  اختيار  وتتضمن 
  اختيار متحدث أو منفذ إعالمي محدد، واختيار أطر محددة لالتصال.

اإلطار   - التفكير    Agenda Settingوضع  على  األطر  بتأثير  تعني  والتي 
  داخل الفرد.  والعمليات النفسية الداخلية التي تعمل 

   Individual Level effects of framesمستويات تأثير األطر على األفراد   -
  والتي تؤكد على تأثير األطر على التفكير ثم السلوك واالجتاهات.  

والتي تبحث يف تأثير أفعال    Journalists as audiencesاجلمهور كصحفي   -
  رفاتهم على عملية بناء األطر األولية.األفراد وتص
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ستخدمها الصحفيون كما تشير عملية التأطير إلى األساليب اخلاصة بالعرض والتي ي
من أجل نقل وتفسير وعرض األخبار بشكل ما؛ بحيث يتردد صداها لدى اجلمهور وهو  

ود  ما ال يعني أن الصحفيني يقصدون خداع جمهورهم، إمنا هي أداة تستخدم نتيجة قي
  .)٢٠(متعلقة بنشر األخبار

القا الفرض  أساس  على  تقوم  باالتصال  القائم  بها  يقوم  التي  العملية  بأن هذه  ئل 
الوقائع واألحداث ال تنطوي على مغزى معني يف حد ذاتها؛ وإمنا تكتسب هذا املعنى متى  
بالتنظيم  اإلطار  هذا  ويتسم  االجتماعية،  املدركات  مع  يتفق  سياق  أو  إطار  يف  وضعت 
اتساق   فيحدث  أخرى،  إغفال جوانب  أو  وإبرازه  لبعض جوانب احلدث  املتعمد  واالنتقاء 

العملية وإن كانت  بينه وبني ما يدرك ه اجلمهور من قيم وأفكار وعقائد اجتماعية، وهذه 
ترتبط بإعادة تشكيل املحتوى اإلعالمي؛ فإنها تتفق مع اإلجراءات التي يقوم بها املخرج  

تأكي أجل  من  أطر  الصحفي  يف  بوضعها  الشخصيات  أو  األحداث  أو  الوقائع  قيمة  د 
بت التي يدركها جمهور القراء عن املواقع يف إخراجية تؤكد هذه القيمة مبا يتفق مع الثوا

التي تتفق مع ما يدركه   العوامل  الصحيفة، وحجم اخلط واستخدام األلوان وغيرها من 
  .  )٢١( اجلمهور عن عوامل تأكيد قيم النصوص املنشورة

وتطرح نظرية األطر فرًضا رئيًسا يتمثل يف أن االستعانة بأطر ونقاط مرجعية مختلفة 
الرسالة وإصدار   يف  االختيار  استراتيجيات  يف  اختالف  إلى  بدوره  يؤدي  اإلعالمية 

  .)٢٢(األحكام من قبل اجلمهور على األحداث والقضايا املختلفة

  مصطلح اإلسالموفوبيا: 
"اإلسالموفوب مصطلح  االجنليزدخل  اللغة  إلى  عام  يا"  استخدمته ١٩٩٧ية  عندما   ،

مشاعر   إزاء  البريطانيني  من  ضد مجموعة  املوجه  املسبق  واحلكم  واخلوف  الكراهية 
املفترض،   الفعل  الرهبة واخلوف من شيء يتجاوز خطره  اإلسالم واملسلمني، ويقصد به 

ا عن تاريخ استخدام املصطلح فيعود إلى    .)٢٣(١٩٨٧أمَّ

اإلسالموفوبيا يف أواخر عقد الثمانينات من القرن العشرين، غير  مصطلح    لقد ظهر 
التي الظاهرة  التاريخ    أن  تراكمات  إلى قرون مضت، وقد أدت  يعبر عنها املصطلح تعود 

واآلثار املترتبة على ما وقع من أحداث يف العالم بدًءا من انهيار االحتاد السوفيتي وانتهاًء  
وازدياد الباردة،  وأحداث   باحلرب  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة  مع  اإلسالمية  الصحوة 

و والشيشان  والعراق  فرز صورة    ٢٠٠١سبتمبر    ١١أحداث  أفغانستان  إلى  نيويورك،  يف 
منطية للمسلمني تظهرهم مبظهر املعارض للغرب واملهدد لقيمه وأمنه وسالمة مواطنيه؛  



 

          ١٥٧٧ 

جديًدا   شكًال  اإلسالموفوبيا  برزت  ذلك  إلى  تصف  واستناًدا  العنصرية  أشكال  من 
سالم، ويرى الباحث املسلمني بالتعصب الديني وامليل للعنف ورفض كل ما هو مخالف لإل 
 :Islamophopiaالبريطاني "رون ميدى ترويست" يف كتابه (اإلسالموفوبيا، حتٍد لنا)  

Challege for us    أن ظاهرة اإلسالموفوبيا تقوم على مكونات تنظر إلى اإلسالم على
ألخرى، كما تراه كتلة متراصة غير قابلة للتغيير وليست له قيم مشتركة مع الثقافات ا  أنه
ومؤيد دي ومهدد  وعنيف  وشهواني  وبدائي  عقالني  وغير  الغرب  من  وأدنى  وضعًيا  ًنا 

لإلرهاب، وفى صدام دائم مع احلضارات، وأن السبب يف ظهور مصطلح "اإلسالموفوبيا"  
  .)٢٤(املعادية للغربهو تزايد احلركات اإلسالمية 

  الصورة النمطية للمسلمني يف وسائل اإلعالم والرأي العام:
ينظر األمريكيون إلى املسلمني على أنهم األقل تفضيًال من بني املنتمني إلى   عادة ما

العرقية   واألقليات  األخرى  إن  (Pew Research Center 2014)الديانات  حيث   ،
مريكي،   املسلمني واإلرهاب وذلك يف وعي املجتمع األالتفسير األكثر شيوًعا هو الربط بني

من سبتمبر وما تبعها من مصطلح (احلرب على    وخاصة بعد أحداث هجوم احلادي عشر
اإلرهاب)، حيث أعطى الباحثون اهتماًما كبيًرا لدور وسائل اإلعالم يف الدعاية ملصطلح  

باملس اخلاصة  الصور  أغلب  كانت  حيث  اإلرهاب"،  على  يف  "احلرب  تصويرهم  هي  لمني 
من الدراسات صورة عنف يف التلفزيون والصحف وحتى ألعاب الفيديو، وقد أكدت عدد  

التجريبية واالرتباطية التأثير السلبي للصور اإلعالمية املقدمة عن املسلمني على الرأي  
العام، حيث إن وسائل اإلعالم وتأثيراتها تدعم سياسات معينة، حيث إن تلك التأثيرات  

إلعالمية جعلت األمريكيون يؤيدون التحرك العسكري خارج بالدهم ضد املسلمني؛ حيث  ا
وسائل اإلعالم املسلمني على أنهم مضرون، كما أن وسائل اإلعالم أقرنت املسلمني  تصور  

املسلمني هم   أن  يرى  العاملي  العام  الرأي  أن  الدراسات  أكدت  السياسي؛ حيث  باإلرهاب 
  . )٢٥( خطر وتهديد إرهابي

اإلسالمي سيصبح  الصراع  أن  إلى  ذهب  األول:  فريقني  إلى  األكادمييون  انقسم  وقد 
أ هانتجتون)  جزًءا  (صامويل  ويعتبر  املنظور،  املستقبل  يف  الدولية  السياسة  من  ساسًيا 

فيه  الذي وضع  الفريق مبقاله (صدام احلضارات)  لهذا  رائًدا  بجامعة هارفارد  األستاذ 
للمستقبل؛ حت  معيًنا  واملعارك  تصورًا  الباردة  احلروب  محل  احلضارات  فيه صراعات  ل 

والشي الفاشية  حول  الغربي  اإليديولوجية  اإلسالمي  الصراع  وأن  والدميقراطية،  وعية 
للغرب   عدًوا  اإلسالم  اعتبار  أن  قرر  فقد  الثاني:  الفريق  ا  أمَّ استمرارية،  األكثر  سيكون 
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إلى اإلسالم  لطبيعة  وحتريف  مبالغة  هو  مصاحله  للحقائق   يهدد  إنكارًا  كونه  جانب 
  .)٢٦( األساسية للعالم اإلسالمي وعالقاته املختلفة بالغرب

إال  عرًفا،  أو  قانوًنا  األقليات  لصورة  التعرض  الغرب  يف  ممنوًعا  أصبح  أنه  والواقع 
الصورة   وأن  يعترض عليه معترض؛!  مقبوًال وال  يزال  الذي ال  واملسلمني  للعرب  التعرض 

ة يف اإلذاعة والتلفزيون والصحافة واإلنترنت عنها يف هوليود، وأنه  بها إمعان يف النمطي
االعتق اخلطأ  ألحداث  من  نتيجة  النمطية  هذه  بأن  اللجنة    ١١اد  أن  فالواقع  سبتمبر، 

الكراهية    -األمريكية جرائم  عن  تقريًرا  املاضي  القرن  تسعينات  يف  نشرت  العربية 
ذ تنقلب  أن  هو  اخلوف  لكن  العرب،  أمريكية    ١١كرى  والتمييز ضد  بكائية  إلى  سبتمبر 

ودين العرب واملسلمني، وهو أمر ال   سنوية تتزامن يف كل عام مع حمالت ظاملة ضد ثقافة
ميكن أن يتم التنبؤ مبخاطره، واجلدير بالذكر أن عقدة اإلسالموفوبيا تصاعدت وتيرتها  

بدو بباريس يف إلى أن بلغت ذروتها بعد حادثة تشارل إ  ٢٠٠١سبتمبر    ١١بعد تفجيرات  
  .)٢٧(٢٠١٥عام 

لندن عام   التي حدثت يف  الهجمات  أن  مناقشات حول    ٢٠٠٥كما  اندالع  كانت سبًبا يف 
التنوع الثقايف يف بريطانيا، وهذا الوضع ُسمي بأزمة التنوع الثقايف، والذي وصفه "كريس  

ان املفعم  ألن" بأنه بيان اإلسالموفوبيا املجحف؛ وأعرب عن ظهور خطاب مواِز لذلك البي
  .)٢٨( الم واملسلمنيبالكراهية ضد اإلس

تتعدد صيغ التعبير عن اإلسالموفوبيا بالطرق املباشرة وغير املباشرة، وتعتمد شعارات  
اإلسالموفوبيا يف تصميمها البصري على املبالغة يف التنميط بإبراز املسلمني ضمن قالب  

وك مبسطة  معينة  رموز  خالل  من  اإلسالم  تصوير  أو  صناعة  محدد،  طورت  وقد  ريهة، 
والكاريكاتير،  اإلسال الكوميكس  رسوم  تستعمل  كما  مخصصة،  بصرية  رموًزا  موفوبيا 

اإلعالنات   يف  تأتي  بينما  النمطية،  القوالب  عن  تعبيرات  األوروبية  األغلفة  يف  وتتجلى 
وتنطوي   السلبية،  التعبئة  محاوالت  ضمن  بوضوح  تندرج  مضامني  املختلفة  بأنواعها 

اإل علىخطابات  وتعبيراتها  يف   سالموفوبيا  التعقيد  منسوب  ويرتفع  ظاهرة،  حتيزات 
واملؤثرات   واملشاهد  للنصوص  توظيفها  إلى  بالنظر  البصرية  السمعية  املضامني 

  .)٢٩( املتالزمة

بشكل  الغرب  يف  التي جتري  اإلرهابية  األحداث  مع  يتعاطف  الغربي  اإلعالم  أن  كما 
الدور   ولكنه ال يقوم بذلك  التي جترى يف دمتضامن،  ول إسالمية وعربية،  مع األحداث 

أصدرت صحيفة    ٢٠٠١سبتمبر    ١١فعلى سبيل املثال، ويف صبيحة اليوم التالي ألحداث  
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 Nous)(اللوموند) الفرنسية وهي من كبريات الصحف األوروبية والعاملية وبعنوان رئيس  
sommes tous Americans)  ولعل أمريكيون،  جميًعا  نحن  تعني:  املعنى    وهي  هذا 

عن   يعبر  املتحدة  واضح  الواليات  ضحايا  سيما  وال  األمريكي،  الشعب  مع  التعاطف 
  .)٣٠(األمريكية

بجرائم   املتعلق  التمييز  مكافحة  منظمة  تقرير  خالل  من  سبهي"  "ستيفن  ويشير 
يؤكد على تراجع أعمال    ٢٠٠٨و  ٢٠٠٣الكراهية ضد العرب واألمريكيني يف الفترة ما بني  

ا ضد  ذالعنف  سياق  يف  واملسلمني  املذابح  لعرب  مستوى  من  تراجع  العنف  أن  كرها 
الضحايا   عدد  بلغ  حيث  بني    ٧٠٠املنظمة،  يتراوح  متوسط  إلى  حالة   ١٣٠و  ١٢٠سنوًيا 

التحرش   أعمال  من  كبيرة  قائمة  تورد  أنها  إال  املتفائلة  التقرير  لهجة  ورغم  سنوًيا؛ 
  . )٣١(ألمريكينيواملضايقات والتمييز التي استمرت ضد العرب ا

فقد كشفت ممارسات بعض الدول األوروبية    ٢٠١١ب ثورات الربيع العربي  وفى أعقا
أقفاص حديدية، وحرمانهم من   متمثلة يف وضعهم يف  الالجئني وعنصريتها  جتاه هؤالء 
فعلت   كما  وجوههم،  يف  احلدود  جميع  وغلق  الصحية،  والسالمة  األمن  شروط  أدنى 

أمنها  بحجة حماية  التهديد    اليونان  من خطر  ذهبت القومي  ما  وهو  املحتمل،  اإلرهابي 
التي   اإلرهابية  التهديدات  أن  اعتبرت  حني  والبلجيكية،  الفرنسية  السلطات  إليه 
مع  معظمها  جاء  مسلمة  عربية  أصول  من  إرهابيني  طرف  من  كانت  مؤخًرا  استهدفتها 

لمة من خالل ممارسات موجة الالجئني، األمر الذي انعكس بالسلب على كل اجلالية املس
املدارس  عنص  املسلمني  دخول  ومنع  العبادة  أماكن  وتدنيس  املساجد  حرق  مثل:  رية 

البوركيني   ترتدي  امرأة  لكل  الفرنسية  الشواطئ  ارتياد  من  واملنع  العمومية،  والساحات 
صيف   يف  والعاملي  املحلي  العام  الرأي  شغلت  التي  القضية  اإلسالمي)  السباحة  (لباس 

٣٢(٢٠١٦(.  

طويل من أزمة الالجئني احلالية يف أوروبا، أعلن املستشار  وقبل وقت    ٢٠١٣ويف عام  
"مايكل سبيندليغر"   العب املسيحي الدميقراطي  النمساوي ووزير اخلارجية وزعيم حزب 

ب   سيرحب  واألطفال    ٥٠٠أنه  النساء  استقبال  يفضل  ولكنه  سوريا،  من  الجئ 
األحم الصليب  رئيس  وتساءل  "هواملسيحيني"،  متعجًبا:  النمساوي  يعانون ر  املسيحيون  ل 

وقد  موقفه،  على  "سبيندليغر"  أصر  ذلك  ومع  السامة؟"  الغازات  من  غيرهم  من  أكثر 
مثل  اخلاصة  أهدافهم  لتحقيق  األفراد  لتعبئة  للسياسيني  أداة  اإلسالموفوبيا  أصبحت 

ر حقيقي وسيلة الفوز يف االنتخابات، لذا تعد إثارة الكراهية وتقسيم الناس ضد خطر غي
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تحقيق هذه التعبئة، وهو حال حزب احلرية يف النمسا الذي ابتكر شعارًا حلملته  مناسبة ل
سبتمبر   يف  بأي    ٢٠١٥االنتخابية  قدًما  متضي  لن  واألسلمة  اللجوء  "فوضى  بعنوان: 

  .)٣٣(حال"

 تساؤالت الدراسة: 
 ؟  يف الصحف واملواقع محل الدراسة ما حجم تغطية قضية اإلسالموفوبيا -١
واملواقع   -٢ الصحف  يف  الصحفي  اخلطاب  تناولها  التي  املحورية  األفكار  أبرز  ما 

 محل الدراسة؟
 ما أبرز األطر اإلخبارية املستخدمة يف الصحف واملواقع محل الدراسة؟ -٣
 ما أبرز آليات التأطير املستخدمة يف الصحف واملواقع محل الدراسة؟ -٤
ال -٥ مسارات  علما  اعتمدت  التي  املستخدمة  محل  برهنة  اإللكترونية  الصحف  يها 

 اسة؟الدر
  ما القوى الفاعلة املستخدمة يف الصحف اإللكترونية محل الدراسة؟  -٦

  فروض الدراسة:
   التغطية يف  املستخدمة  واإلقناع  البرهنة  مسارات  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد 

  اإللكترونية. الصحفية لقضايا اإلسالموفوبيا وطبيعة الصحف 
 إ دالة  عالقة  األطر توجد  بني  لقضايا   حصائًيا  الصحفية  التغطية  يف  اخلبرية 

  اإلسالموفوبيا وطبيعة الصحف اإللكترونية.
  الصحفية التغطية  يف  املستخدمة  التغطية  نبرة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد 

  لقضايا اإلسالموفوبيا وطبيعة الصحف اإللكترونية. 
 امل املرجعية  األطر  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  الصحفية  توجد  التغطية  يف  ستخدمة 

  ا وطبيعة الصحف اإللكترونية. لقضايا اإلسالموفوبي
  :اإلجراءات املنهجية

  نوع الدراسة: 
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، وذلك من خالل وصف أساليب   

  ها.التأطير املستخدمة يف معاجلة قضية اإلسالموفوبيا يف الصحف محل الدراسة وحتليل 

  مناهج الدراسة:   
حف  ، وذلك من أجل إجراء دراسة حتليلية للصمنهج املسح اإلعالميتستخدم الدراسة  

يف   والشائعة  التقليدية  املناهج  أحد  املسح  منهج  يعد  حيث  الدراسة،  محل  اإللكترونية 
على   احلصول  من خالله  ُميكن  إذ  الوصفية،  الدراسات  اإلعالمية خاصة يف  الدراسات 
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مسح البيانات   على  الدراسة  وتعتمد  وتوصيفها،  وحتليلها  الدراسة  محل  الظاهرة  بشأن 
إلى   باإلضافة   املقارناألاملضمون  محل   سلوب  اإللكترونية  املواقع  بني  للمقارنة  وذلك 

  الدراسة وتفسيرها وربط نتائجها.  

  أدوات جمع البيانات: 
ة من الفئات الكمية تضمنت عملية التحليل إضافة مجموع اخلبرية:    األطرأداة حتليل  
صنيف  ليل األطر وأساليب التأطير، مع مالحظة أن الباحثة قامت بإعادة ت والكيفية لتح

األطر وآليات التأطير وفق رؤية حتليلية، باإلضافة إلى حتليل القوى الفاعلة بشكل كيفي،  
  من خالل رصد القوى الفاعلة والدور املنسوب إليها. 

  مجتمع الدراسة: 
ال إطار  التحليليتحدد  األكثر  دراسة  املصرية  اإللكترونية  الصحف  مواقع  قائمة  يف  ية 

  . www.alexa.comاستخداًما يف مصر والتي يوفرها موقع 

   عينة الدراسة: 
  قامت الباحثة باختيار عينة عمدية من إطار الدراسة، وهما:

مو  األهرام،  صحيفة  املص موقع  صحيفة  وهيقع  اليوم،  خدمة   ري  بها  تتوافر  مواقع 
التي   السابقة  األعداد  إلى  الرجوع  للباحثة  يتسنى  حتى  اإللكتروني  الصحفي  األرشيف 
بني   ما  ملكيتها  أمناط  يف  تختلف  اإللكترونية  الصحف  تلك  أن  كما  التحليل،  فترة  متثل 

  القومي واخلاص.  
  اإلطار الزمني للدراسة التحليلية:

الزمنية:العي مارس    قدو  نة  من  الفترة  يف  الزمنية  العينة  الباحثة  وحتى    ٢٠١٩حددت 
  .   ٢٠٢٠فبراير 

  مبررات اختيار عينة الدراسة: 
املتعلقة  األحداث  وتيرة  تصاعد  إلى  الزمنية  الفترة  هذه  اختيار  سبب  الباحثة  ترجع 

  :باإلسالموفوبيا، حيث أحداث

شهيًدا   ٤٩وراح ضحيته  ذي هز العالم  والحادث مسجدي كرايست تشيرش بنييوزلندا  
املئات،   بتغيير وإصابة  أردرن"  "جاسيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئيسة  أثره  على  تعهدت  والذي 

كرايس   يف  مسجدين  على  الدموي  الهجوم  أعقاب  يف  وذلك  البالد  يف  األسلحة  قوانني 
  .)٣٤(قتيال وإصابة العشرات ٤٩تشيرش، الذي أسفر عن سقوط 



 

 
١٥٨٢ ١٥٨٢ 

مرصد اهتمام  إلى  باإلضافة  لألزهر   ذلك  التابع  أهم    اإلسالموفوبيا  برصد  الشريف 
  األحداث املتفرقة التي حدثت حول العالم ولها عالقة بأحداث العنف ضد املسلمني. 

 عينة املادة الصحفية: 
بظاهرة   املتعلقة  األخبار  جلميع  الشامل  احلصر  أسلوب  على  الباحثة  اعتمدت 

خبًرا يف كل من موقعي   ٣٧٤ حتليل  اإلسالموفوبيا". واملقدمة مبوقعي الدراسة، حيث مت "
واملص  حيث  األهرام  وذلك  اليوم،  اإللكتروني    ١٩١ري  األهرام  موقع  يف  خبرًيا  شكًال 

شكًال خبرًيا يف املوقع اإللكتروني اخلاص باملصري اليوم وذلك بنسبة    ١٨٣، و%٥١وبنسبة  
٤٩%.  

  :ضمون (التعريفات اإلجرائية لفئات حتليل املضمون)فئات حتليل امل 
التي مت وضعها   التساؤالت  الباحثة بتحديد فئات حتليل املضمون معتمدة على  قامت 
مسبًقا للمادة املراد حتليلها، وقد صممت االستمارة متضمنة محاور رئيسة، يتفرع منها  

  عدد من املحاور الفرعية، وذلك على النحو التالي:

الفنون التحريرية التي  األشكال أو  ويقصد بها    األول: األشكال أو الفنون التحريرية: املحور  
والقصة   والتقرير  اخلبر  يف  وتتمثل  خاللها،  من  اإلسالموفوبيا  مضمون  تقدمي  يتم 

  اخلبرية. 
وهو عبارة عن معلومات تقدم بشكل يومي ملتابعة ظاهرة اإلسالموفوبيا،    اخلبر الصحفي:

من، ماذا، متى، أين،  ع املعلومات محاوًال اإلجابة عن األسئلة اخلمس:  ويقوم املحرر بجم
  ملاذا؟

هو فن صحفي يقع ما بني اخلبر والتحقيق، ويستوعب جوانب اخلبر    التقرير الصحفي:
خلفياتها   مع  الوقائع  وعرض  والظروف،  واألشخاص  والزمان  املكان  وصف  جانب  إلى 

  تفسير احلدث. وتفصيالتها، كما مييل التقرير إلى شرح و
اخلبرية: دقيقً   القصة  شكًال  تعد  األوهى  من  وموضوعًيا  على  ا  وحتتوي  اخلبرية  شكال 

وتأثير   أكثر من اخلبر الصحفي وجوانبه، كما تركز على سؤالني: كيف؟ وملاذا؟  تفاصيل 
  احلدث أو الواقعة. 

إليها الصحف  وهي املبادئ واألطر املوضوعية التي تستند    املحور الثاني: األطر املرجعية:
اإلسالموفوبيا،   لظاهرة  معاجلتها  تناولها  يف  بطريقة  املرتبطة  وتوجهاتها  تصوراتها  أو 

تاريخية،   الدراسة احلالية على أطر مرجعية  وتعتمد  الدراسة،  للقضايا محل  ومعاجلتها 
مرجعية   أطر  سياسية،  مرجعية  أطر  قانونية،  مرجعية  أطر  ثقافية،  مرجعية  أطر 

  عية اجتماعية، أطر معاجلة دينية. اقتصادية، أطر مرج
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الثالث:  املعلوم  املحور  مت   ات:مصادر  التي  املصادر  تلك  يف  املعلومات  مصادر  وتتمثل 
ظاهرة   حول  املعلومات  على  احلصول  أجل  من  الصحيفة  قبل  من  استخدامها 
ومصادر   الرسمية،  وغير  الرسمية  املصرية  املعلومات  مصادر  مثل:  اإلسالموفوبيا، 

وساملعلومات   إلى  باإلضافة  الرسمية،  وغير  الرسمية  االجتماعي،  األجنبية  التواصل  ائل 
ا يف حالة عدم ذكر ا   ملصدر فهي تندرج حتت إطار املصدر املجهول. أمَّ

وهي األطر التي حتدد وتنظم وتضفي قدرًا من   املحور الرابع: األطر اخلبرية املستخدمة:
تنتظم   التي  املحورية  الفكرة  أو  املوضوع  جوانب  بعض  على  التركيز  خالل  من  االتساق 

األحدا حددها حولها  التي  اخلمس  األطر  وهي  اإلسالموفوبيا،  بظاهرة  اخلاصة  ث 
Robert Entman    :وتتمثل يف  

 إطار التنافس والصراع أو النزاع، حيث  حيث تقدم من خاللها األحداث يف  إطار الصراع:
  تركز على نقاط اخلالف بني األطراف املتنازعة. 

املسئولية: إسناد  ا  إطار  خالل  من  األحداث  تقدم  عن وهي  املسئول  تقدمي  على    لتركيز 
  احلدث أو املسئول عن تقدمي العون أو من يتحمل املسئولية.

االقتصادية النتائج  التيإطار  األطر  تلك  وهي  على    :  التركيز  خالل  من  األحداث  تقدم 
  دالالتها ونتائجها االقتصادية على مستوى األفراد أو املجموعات أو الدول.

اإلنسانية: االهتمامات  الوجدانية   إطار  اجلوانب  خالل  من  احلدث  فيها  يقدم  حيث 
وجوانب   زوايا  من  األحداث  وتقدمي  والعاطفي،  الدرامي  الطابع  وإبراز  والشعورية، 

  ية.إنسان
األخالقي: جوانبها   اإلطار  على  التركيز  خالل  من  املوضوعات  تقدمي  بها  ويقصد 

  األخالقية.
التغطية: نغمة  اخلامس:  ط  املحور  حتدد  التي  التغطيوهي  نغمة  وموقف  بيعة  وميول  ة 

محايًدا،  (إيجابًيا،  كونه  حيث  من  املحتوى،  جتاه  الدراسة  محل  اإللكترونية  الصحف 
  سلبًيا).

السا املستخدمة:املحور  واإلقناع  البرهنة  مسارات  تلجأ    دس:  التي  املسارات  بها  ويقصد 
وتتم اإلسالموفوبيا،  لقضية  معاجلتها  صحة  على  للتدليل  الصحف  يف:  إليها  ثل 

البالغية  والشعارات  واألمثلة  والبراهني  واحلجج  واألدلة  واألرقام  اإلحصائيات 
  قصة. القرآن الكرمي والسنة وعرض جانبي الواالستشهاد ب

الفاعلة القوى  السابع:  التي املحور  البارزة  والشخصيات  املؤثرة  األطراف  بها  ويقصد   :
وتتمث باإلسالموفوبيا،  املتعلقة  القضايا  يف  األزهر  ظهرت  التالية:  الفاعلة  القوى  يف  ل 
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األ  الدول  التكفيرية)،  الفتاوى  مرصد  اإلسالموفوبيا،  (مرصد  جنبية،  الشريف 
  داعش...إلخ.

الث الصحفية:املحور  للموضوعات  املصاحبة  الصور  ا   امن:  إمَّ بنوعيها  الصور  بها  ويقصد 
  شخصية أو موضوعية. 

معاجلة   يف  املستخدمة  العناصر  التاسع:  بظاهرة املحور  اخلاصة  واملوضوعات  القضايا 
أو     بيا:اإلسالموفو جرافيك،  واإلنفو  والوثائق  والروابط  والفيديو  الصور  بها  ويقصد 

  من عنصر مًعا.اجلمع بني أكثر 
ا بالنسبة إلى فئات التحليل الكيفي، فقد متثلت يف:    أمَّ

لى األطروحات  وتتمثل يف القضايا التي طرحها اخلطاب الصحفي، باإلضافة إالقضايا:  
ولها وطرحها خطاب الصحف اإللكترونية وقام املركزية، حيث تناولت أبرز النقاط التي تنا 

  بإبرازها. 
اخلبرية: اإللكترونية  وتتمثل    األطر  الصحف  استخدمتها  التي  األبرز  اخلبرية  األطر  يف 

  محل الدراسة، وذلك بشكل كيفي مع وضع مناذج لها من الصحف. 
الفاعلة وذلالقوى  من  :  حيث  ك  كيفي،  بشكل  املستخدمة  الفاعلة  القوى  رصد  خالل 

ا كانت سلبية تناولت الدراسة القوى الفاعلة البارزة من حيث األدوار املنسوبة إليها وإذا م
  أو إيجابية.              

  قياس صدق وثبات التحليل: 
وصدقه:   التحليل  صحة  الختبار  ابالنسبة  استمارة حتليل  الباحثة بعرض  ملضمون  قامت 

ا من  مجموعة  على  يف واالستبانة  اإلعالم  مجال  يف  املتخصصني  واخلبراء  ملحكمني 
، وذلك بهدف التعرف على مدى صالحية استمارة التحليل للتطبيق )٣٥( اجلامعات املصرية

ع بناًء  التعديل  مت  وقد  املحكمون،  اقترحها  التي  التعديالت  بعض  املالحظات بإجراء  لى 
  ا.واملقترحات التي أبدوه

التحليل:أمَّ  بالنسبة لثبات  ،  Re-testفقد قامت الباحثة باتباع أسلوب إعادة االختبار    ا 
آخر باحث  بواسطة  املضمون  من  عينة  حتليل  إعادة  متت  على  )٣٦( حيث  للتعرف  وذلك   ،

من حجم العينة األصلي تقريًبا، ثم مت حساب معامل    %١٠اتساق املواد الصحفية بواقع  
  درجة االتساق يف التحليل، حيث معامل الثبات هولستي  الثبات هولستي؛ لقياس

  : ٢ت
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢- ن ١-ن
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ن  =٢حيث ت الباحثان،  عليها  يتفق  التي  احلاالت  توصل   =١عدد  التي  احلاالت  عدد 
  عدد احلاالت التي توصل إليها الباحث الثاني. =٢إليها الباحث األول، ن

ات املضمون، حيث بلغ معامل ط إلى االتفاق يف حتليل فئوقد أشارت معامالت االرتبا
  )، وتدل هذه النسبة على ثبات التحليل بدرجة عالية. %٨٥الثبات (

 :للبياناتاملعاجلة اإلحصائية 

جمع    من  االنتهاء  احلاسب    بياناتبعد  إلى  إدخالها  ثم  ومن  ترميزها،  مت  الدراسة 
النتا واستخراج  وحتليلها  معاجلتها  ثم  "احلزمة  اآللي،  برنامج  باستخدام  اإلحصائية  ئج 
 Statistical Packageاختصارًا لـ  SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية" واملعروف باسم

For the Social Sciences   

  :واالختبارات اإلحصائية اآلتية يف حتليل بيانات الدراسة املعامالتومت اللجوء إلى 

التكرارات البسيطة والنسب املئوية.  
طات احلسابية واالنحرافات املعياريةتوسامل.  
كا من    (Chi Square)٢اختبارات  متغيرين  بني  للعالقة  اإلحصائية  الداللة  لدراسة 

 . (Nominal) املتغيرات االسمية
  نتائج الدراسة:

  أوًال نتائج التحليل الكمي:
  الشكل اخلبري املستخدم:  - ١

  تغطية اإلسالموفوبيا باملواقع عينة الدراسة ): يوضح األشكال اخلبرية املستخدمة يف ١جدول رقم (

 الشكل اخلبري 

 اإلجمالي  املوقع اإللكتروني 
 املصري اليوم  األهرام 

 % ك % ك % ك

 ٧٣ ٢٧٣ ٧٧ ١٤١ ٦٩٫١ ١٣٢ تقرير

 ٢٠٫٩ ٧٨ ٢٢٫٤ ٤١ ١٩٫٤ ٣٧ قصة خبرية 

 ٦٫١ ٢٣ ٠٫٥ ١ ١١٫٥ ٢٢ خبر 

 ١٠٠ ٣٧٤ ١٠٠ ١٨٣ ١٠٠ ١٩١ اإلجمالي 

  ٠٫٠٠٠، مستوى املعنوية=٢، درجة احلرية=١٩٫٥١٤= ٢كا

يف كل من األهرام واملصري اليوم   اخلبر الصحفي أن    يتضح من نتائج اجلدول السابق
على التوالي،   %٠٫٥و  %١١٫٥كان األقل استخداًما ما بني األشكال اخلبرية وذلك بنسبة  

اإلسالم بظاهرة  املتعلقة  املوضوعات  طبيعة  إلى  يرجع  ما  إلى وهو  والتي حتتاج  وفوبيا، 
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فهي أحداث حتتوي  رصد وتفسير الظواهر املتعلقة بها وأسبابها والنتائج التي أدت إليها،  
وذلك  الصحفي،  التقرير  فن  من  كل  برز  ولذلك  وتفسير؛  شرح  إلى  وحتتاج  على صراع 

ه  يف األهرام واملصري اليوم على التوالي، كما جتدر اإلشارة إلى أن   %٧٧و  % ٦٩٫١بنسبة  
بنسبة   اليوم  املصري  يف  خبرية  القصة  بنسبة    %٢٢٫٤جاءت  األهرام  ،   %١٩٫٤بينما يف 

يعني   ما  اخلبرية،  وهو  القصص  على  بالتركيز  األهرام  من  أكثر  اليوم  املصري  اهتمام 
والتي تضفي معنى معيًنا على  احلدث وتفسر معناه وتركز على تأثير احلدث أو الواقعة،  

أكثر   األهرام  ركزت  مرصد  حيث  أصدرها  التي  التقارير  على  اليوم  املصري  من 
 اإلسالموفوبيا التابع لألزهر الشريف. 

  لبرهنة املستخدمة داخل املوقع: مسارات ا - ٢
  ): يوضح مسارات البرهنة املستخدمة باملواقع عينة الدراسة ٢جدول رقم (

 مسارات البرهنة املستخدمة 

  املوقع اإللكتروني 
 

لي جمااإل املصري اليوم   األهرام   

 % ك % ك % ك

 ٥٣٫٧ ٢٠١ ٥٩ ١٠٨ ٤٨٫٧ ٩٣  أدلة وشواهد 

 ٢١٫٢ ٧٩ ١٩٫١ ٣٥ ٢٣ ٤٤  عرض جانبي القصة 

 ١٧٫٤ ٦٥ ١٤٫٢ ٢٦ ٢٠٫٤ ٣٩  أرقام وإحصائيات

 ٥٫٣ ٢٠ ٤٫٤ ٨ ٦٫٣ ١٢  شعارات بالغية 

 ٢٫٤ ٩ ٣٫٣ ٦ ١٫٦ ٣  االستشهادات 

 ١٠٠ ٣٧٤ ١٠٠ ١٨٣ ١٠٠ ١٩١  اإلجمالي 

  ٠٫١٧٣املعنوية=، مستوى ٤حلرية= ، درجة ا٦٫٣٧٧= ٢كا

اتفاق كل من األهرام واملصري اليوم على استخدام :  السابقيتضح من نتائج اجلدول  
باإلسالموفوبيا،   املتعلقة  الصحفية  املوضوعات  على  برهنة  كمسارات  والشواهد  األدلة 

دلة  على التوالي؛ وتشير النسب السابقة إلى أن استخدام األ  %٥٩و    %٤٨٬٧وذلك بنسبة  
الي املصري  يف  برز  اإللكتروني  والشواهد  املوقع  استخدمه  حيث  األهرام،  من  أكثر  وم 

العنف ضد املسلمني، والتدليل على أن املسلمني يتعرضون إلرهاب   للتدليل على حوادث 
اإلسالمي  الدين  بني  الغرب  يقرن  ما  دائًما  وأنه  املتحدة،  والواليات  أوروبا  يف  وتهديد 

ي أنهم  كما  س والعنف؛  فعلى  بالتطرف،  املسلمني  مسلمة  تهمون  امرأة  تعرض  املثال،  بيل 
كونها   ملجرد  لها  لكمات  بتوجيه  قام  حيث  الكاميرات،  مقاطع  أظهرته  وحشي  العتداء 

بنسبة   القصة"  استخدام "عرض جانبي  الثانية  املرتبة   % ١٩٫١و    %٢٣محجبة، وجاء يف 



 

          ١٥٨٧ 

امل احلوادث  بإبراز  املوقعان  قام  حيث  التوالي،  جانبعلى  وعرض  باإلسالموفوبيا  ي تعلقة 
أو مؤشر على تصاعد  الثالثة جاءت "األرقام واإلحصائيات" كدليل  املرتبة  املوضوع، ويف 
االستعانة   مع  الغرب،  يف  املسلمني  تستهدف  التي  العمليات  ووتيرة  اإلسالموفوبيا  وتيرة 

اإلسال مرصد  وكذلك  بحثية  ومراكز  ومنظمات  جهات  عن  الصادرة  موفوبيا بالتقارير 
ا األزهر  ملؤسسة  اإلرهابية التابع  الهجمات  املوقعان عدد  ذكر  املثال  على سبيل  لشريف، 

القتلى   من  الضحايا  وعدد  واإلحصائيات  باألرقام  الغرب  يف  املسلمون  لها  تعرض  التي 
الشريفة"   النبوية  واألحاديث  الكرمي  القرآن  من  "االستشهادات  كانت  بينما  واملصابني، 

على التوالي، حيث    %٣٫٣و  %١٫٦نسبة  ا كإحدى مسارات البرهنة وذلك ب األقل استخدامً 
إنه نادرًا ما مت االستشهاد باآليات القرآنية من جانب املواقع اإللكترونية للتدليل على أن  

 الدين اإلسالمي يحض على نبذ العنف والكراهية وإعالء قيم التسامح.

  عناصر اإلبراز املستخدمة:  - ٣
ستخدمة يف تغطية املواد اخلبرية لظاهرة اإلسالموفوبيا باملواقع  عناصر اإلبراز امل ): يوضح٣جدول رقم (

  عينة الدراسة 

 عناصر اإلبراز

 املوقع اإللكتروني 
 اإلجمالي 

 املصري اليوم  األهرام 

 % ك % ك % ك

 ٩٤٫٤ ٣٥٣ ٩٠٫٧ ١٦٦ ٩٧٫٧ ١٨٧ صور   

 ٢٫٤ ٩ ٢٫٧ ٥ ٢٫٧ ٤ اإلنفو جرافيك

 ٣٫٢ ١٢ ٦٫٦ ١٢ ٠ ٠ روابط 

 ١٠٠ ٣٧٤ ١٠٠ ١٨٣ ١٠٠ ١٩١ اإلجمالي 

  ٠٫٠٠٠، مستوى املعنوية=٣، درجة احلرية=٢٢٫٠٨٨= ٢كا

اجلدول   نتائج  من  بنسبة  السابقيتضح  للصور  استخداًما  أكثر  كانت  األهرام  أن   :
، إال أنه يالحظ أن األهرام كانت تقوم بوضع صور غالًبا ما تكون منطية وال تتغير  %٩٧٫٧

خاص بينما وهي صور  الصور،  استخدام  تنوع يف  لم  أنها  كما  الشريف،  األزهر  ة مببنى 
بنسبة   الصور  اليوم  املصري  ا  %٩٠٫٧استخدمت  أنه مت  متنوعة  ويالحظ  ستخدام صور 

، حيث  %٦٫٦بنسبة    Linksبعكس األهرام، كما قامت املصري اليوم باستخدام الروابط  
استخدم  وأخيًرا  أخرى،  وموضوعات  املوضوع  بني  للربط  اليوم  املصري  استخدمتها 

لكل منهما؛ وذلك لتفسير البيانات على    %٢٫٧بنسبة  املوقعان اإللكترونيان اإلنفو جرافيك  
  ك لتسهيل قراءة األرقام.شكل جرافي
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  عناصر اإلبراز املستخدمة:  - ٤
صور املستخدمة يف تغطية املواد اخلبرية لظاهرة اإلسالموفوبيا باملواقع  ): يوضح نوع ال٤جدول رقم (

  عينة الدراسة 

 نوع الصور
 املوقع اإللكتروني 

 اإلجمالي 
 املصري اليوم  األهرام 

 % ك % ك % ك

 ٥٧٫٢ ٢١٤ ٢٥٫٧ ٤٧ ٨٧٫٤ ١٦٧ وضوعية م

 ٤٢٫٨ ١٦٠ ٧٤٫٣ ١٣٦ ١٢٫٦ ٢٤ شخصية   

  ١٠٠ ٣٧٤ ١٠٠ ١٨٣ ١٠٠ ١٩١ اإلجمالي 

  ٠٫٠٠٠، مستوى املعنوية=١، درجة احلرية=١٤٥٫٥٨٥= ٢كا

أن األهرام كانت أكثر استخداًما للصور املوضوعية   يتضح من نتائج اجلدول السابق:
، حيث استخدمت صورًا منطية وجامدة وغير معبرة عن املضمون  %٨٧٫٤وذلك بالنسبة  

بي الشريف،  لألزهر  صورة  عن  عبارة  أغلبها  وكان  اليوم أحياًنا،  املصري  استخدمت  نما 
بنسبة   الشخصية  املستخدمة،  %٧٤٫٣الصور  الشخصية  الصور  كانت    ونوَّعت  ما  وغالًبا 

 الصور املستخدمة صورًا ملصادر األخبار ذاتها. 

  األطر املستخدمة:  -٥
  الدراسة  ): يوضح األطر اخلبرية املستخدمة يف تغطية اإلسالموفوبيا باملواقع عينة٥جدول رقم (

 املستخدمة  األطر

   املوقع اإللكتروني 
 

 املصري اليوم  األهرام  املجموع

  % ك % ك % ك
 ٤٥٫٧ ١٧١ ٣٦٫٦ ٦٧ ٥٤٫٥ ١٠٤ إطار الصراع 

 ٣٧٫٢ ١٣٩ ٤٣٫٢ ٧٩ ٣١٫٤ ٦٠ إطار إسناد املسئولية 
 ١١٫٣ ٤٢ ١٤٫٨ ٢٧ ٧٫٩ ١٥ اإلطار األخالقي 

إطار االهتمامات 
 ٥٫٣ ٢٠ ٥٫٥ ١٠ ٥٫٢ ١٠ االنسانية 

 ٠٫٥ ٢ ٠ ٠ ١ ٢ النتائج االقتصادية إطار
 ١٠٠ ٣٧٤ ١٠٠ ١٨٣ ١٠٠ ١٩١ اإلجمالي 

  ٠٫٠٠٣، مستوى املعنوية=٤، درجة احلرية=١٥٫٨٦٨= ٢كا

اجلدول   نتائج  من  تغطية   :السابقيتضح  يف  املستخدمة  اخلبرية  لألطر  بالنسبة  أنه 
بن وذلك  استخداًما  األكثر  كان  الصراع  إطار  فإن  اإلسالموفوبيا  و %٥٤٫٥سبة  ظاهرة 

حيث غلبة الصراع  ؛ وهو ما يرجع إلى طبيعة املوضوعات املتعلقة باإلسالموفوبيا  %٣٦٫٦
على تلك املوضوعات، حيث إنها موضوعات تتسم بطابع النزاع وإبراز نقاط اخلالف بني  
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األطراف املتنازعة، ودائًما ما يكون هناك طرفان محل النزاع وهما "املسلمون"، حيث يتم  
وهم    اتهامهم الثاني  الطرف  قبل  من  أحياًنا  والقتل  لالضطهاد  ويتعرضون  بالعنف 

يف أوروبا وغيرهم، فعلى سبيل املثال، ذكرت املواقع اإللكترونية محل الدراسة    املتطرفون
أن شرطة روتردام يف هولندا اقتحمت مسجًدا باألحذية والكالب البوليسية؛ وهو ما يعد 

عتقال شخص داخله، تالها يف املرتبة الثانية إطار إسناد انتهاًكا حلرمة املسجد وذلك ال
يف األهرام واملصري اليوم على التوالي، وهو ما   %٣٦٫٣و  %٥٤٫٤املسئولية وذلك بنسبة  

نتيجة   اإلسالموفوبيا  وتيرة  تصاعد  الدراسة  محل  اإللكترونية  املواقع  إسناد  إلى  يرجع 
اإلخوان   جماعة  مثل  املتطرفة  اجلماعات  بعض  لألحداث، خطاب  واستغاللها  املسلمني 

أسهمت من خالل استخدام شعارات  إلى جانب بعض القوى اخلارجية مثل تركيا، والتي  
كذلك  وتصاعدها،  اإلسالموفوبيا  وتيرة  زيادة حدة  الالجئني يف  بقضايا  واملتاجرة  دينية 

لى التوالي،  جاء يف املرتبة الثالثة "اإلطار األخالقي" يف كل من األهرام واملصري اليوم ع
الترك  %١٤٫٨و    %٧٫٩وذلك بنسبة   التوالي، وهو ما يتضح من خالل  يز على سبيل على 

العام  احتفاالت  بعد  الشوارع  لتنظيف  بريطانيا  التي دشنها مسلمو  املثال على احلمالت 
اجلديد، أو قيام سيدة مسلمة بالتصدي لرجل مسيحي قام بضرب رجل يهودي يف إحدى  

وكذلك الدور البطولي واألخالقي الذي مارسه أحد املسلمني يف إنقاذ احلافالت لديانته،  
امل من  يف  عشرات  اإلنسانية"  "االهتمامات  إطار  جاء  بينما  إرهابي،  هجوم  أثناء  واطنني 

يف كل من األهرام    %٥٫٥و  %٥٫٢املرتبة األخيرة وذلك يف املوقعني محل الدراسة وبنسبة  
على سبي التوالي،  على  اليوم  إنسانية  واملصري  أبعاد  ذات  أحداث  على  التركيز  املثال،  ل 

النيوزلند من  اآلالف  توجه  اإلرهابي  مثل  للهجوم  تعرضا  اللذين  املسجدين  مقر  إلى  يني 
املتطرف مبدينة كرايس تشيرش حاملني باقات الورود وأوقدوا الشموع حداًدا على أرواح  

  الضحايا. 

  نبرة التغطية:-٦
  يف معاجلة املواقع عينة الدراسة لظاهرة اإلسالموفوبيا الظاهرةطية ): يوضح نبرة التغ٦جدول رقم (

 التغطية نبرة 
  املوقع اإللكتروني 

 اإلجمالي 
 املصري اليوم   األهرام 

 % ك  % ك  % ك
 ٥٣٫٧ ٢٠١  ٤٨٫٦ ٨٩  ٥٨٫٦ ١١٢ سلبية 
 ٣٢٫٤ ١٢١  ٣٨٫٣ ٧٠  ٢٦٫٧ ٥١ إيجابية
 ١٣٫٩ ٥٢  ١٣٫١ ٢٤  ١٤٫٧ ٢٨ محايدة 

 ١٠٠ ٣٧٤  ١٠٠ ١٨٣  ١٠٠ ١٩١ اإلجمالي 

  ٠٫٠٥٦املعنوية=، مستوى ٢، درجة احلرية= ٥٫٧٥٥= ٢كا
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السابق: اجلدول  نتائج  املتعلقة    تشير  املوضوعات  تغطية  يف  السلبية  النبرة  غلبة  إلى 
اليوم على    %٤٨٫٦و  %٥٨٫٦باإلسالموفوبيا، وذلك بنسبة   إلى األهرام واملصري  بالنسبة 

القضايا املتعلقة باإلسالموفوبيا وهي قضايا يف أغلبها  التوالي، وهو ما يرجع إلى طبيعة  
بية، حيث تتناول قضايا تخص صراعات أو أحداث عنف وقتل وإرهاب واضطهاد يتم  سل

بنسبة   اإليجابية  النبرة  جاءت  الثانية  املرتبة  ويف  املسلمني،  ضد   % ٢٦٫٧ممارستها 
التوال  %٣٨٫٣و على  اليوم  واملصري  األهرام  إلى  بالنسبة  املواقع  وذلك  تناولت  حيث  ي، 

د اإلسالموفوبيا التابع لألزهر الشريف، باإلضافة  اإللكترونية محل الدراسة جهود مرص
شجاعتهم   املثال،  سبيل  على  األحداث،  جتاه  املسلمون  بها  تعامل  التي  اإليجابية  إلى 
التوجه   يعكس  أيًضا  وهو  واألبرياء،  الضحايا  انتقاد  ومحاوالت  عليهم  للهجوم  وتصديهم 

اجلوانب اإليجابية التي  السياسي للصحف، حيث تركز األهرام واملصري اليوم على رصد  
 يقوم بها املسلمون.

  مصادر املعلومات: -٧
): يوضح مصادر املعلومات املستخدمة يف معاجلة املواقع عينة الدراسة لظاهرة ٧جدول رقم (

  اإلسالموفوبيا 

 مصادر املعلومات 

 املوقع اإللكتروني 
 اإلجمالي 

 املصري اليوم  األهرام 

 % ك % ك % ك
 ٧٦٫٢ ٢٨٥ ٧٩٫٢ ١٤٥ ٧٣٫٣ ١٤٠ مصادر مصرية رسمية 

 ١٦٫٨ ٦٣ ١٥٫٣ ٢٨ ١٨٫٣ ٣٥  مصادر أجنبية رسمية 

 ٣٫٢ ٢١ ٢٫٢ ٤ ٤٫٢ ٨  صادر أجنبية غير رسمية م

 ٢٫١ ٨ ١٫١ ٢ ٣٫١ ٦  سائل التواصل االجتماعي و

 ٠٫٥ ٢ ٠ ٠ ١ ٢  مصادر مصرية غير رسمية 

 ١٫١ ٤ ٢٫٢ ٤ ٠ ٠  صادر مجهولة م

 ١٠٠ ٣٧٤ ١٠٠ ١٨٣ ١٠٠ ١٩١ إلجمالي ا

  ٠٫٠٧٤، مستوى املعنوية=٥، درجة احلرية=١٠٫٠٣٢= ٢كا

السابق: اجلدول  نتائج  من  بنسبة    يتضح  الرسمية  املصرية  املصادر  استخدام  غلبة 
نها قضايا  ، حيث اهتم املوقعان بإبراز وجهة النظر الرسمية وخاصة وأ%٧٩٫٢و    %٧٣٫٣

الشريف   األزهر  ودور  رأي  بإبراز  املوقعني  كال  اهتم  فقد  لذا  املسلمني؛  تخص  خارجية 
اإلسالموفوبي ومرصد  التكفيرية  الفتاوى  مرصد  من  كل  يف  املرتبة  متمثًال  يف  تالها  ا، 

بنسبة   الرسمية  األجنبية  املصادر  اهتمام %١٥٫٣و  %١٨٫٣الثانية  إلى  يرجع  ما  وهو   ،
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ب الدراسة  املتعلقة  موقعي  واألحداث  القضايا  العالم جتاه  يف  األفعال  ردود  على  التعرف 
  باإلسالموفوبيا، وإبراز الصورة الرسمية لظاهرة اإلسالموفوبيا.

  الفاعلة: القوى -٨
  ): يوضح القوى الفاعلة املستخدمة يف معاجلة املواقع عينة الدراسة لظاهرة اإلسالموفوبيا٨جدول رقم (

 القوى الفاعلة 

 ع اإللكتروني املوق
 اإلجمالي 

 املصري اليوم  األهرام 

 % ك % ك % ك

 ٢٠٫٣٢ ٧٦ ١٠٫٩ ٢٠ ٢٩٫٣ ٥٦  داعش

 ٢٨ ١٠٥ ٢٩ ٥٣ ٢٧٫٢ ٥٢  األزهر الشريف

 ١٦٫٣ ٦١ ١٠٫٤ ١٩ ٢٢ ٤٢  اإلخوان املسلمني 

 ١٩٫٣ ٧٢ ٢٢٫٤ ٤١ ١٦٫٢ ٣١ تركيا 

 ١٣٫٤ ٥٠ ٢١٫٩ ٤٠ ٥٫٢ ١٠  دول أوروبا والواليات املتحدة األمريكية 

 ٢٫٧ ١٠ ٥٫٥ ١٠ ٠ ٠  مواطنني مسلمون/ مواطنات مسلمات  

 ١٠٠ ٣٧٤ ١٠٠ ١٨٣ ١٠٠ ١٩١ اإلجمالي 

  ٠٫٠٠٠، مستوى املعنوية=٥، درجة احلرية=١٢١٫٢٣١= ٢كا

أن داعش وتالها جماعة اإلخوان املسلمني جاءتا على   السابقيتضح من نتائج اجلدول  
األ صحيفة  يف  املستخدمة  الفاعلة  القوى  بنسبة  رأس  وذلك  على    % ٢٢و  %٢٩٬٣هرام 

عد وتيرة اإلسالموفوبيا على  التوالي، وهو ما يتضح من خالل إلقاء اللوم ومسئولية تصا
جاء  فقد  اليوم  املصري  موقع  ا  أمَّ الشريف،  األزهر  تالها  واإلسالم  التطرف  جماعات 

الدو برصد  اليوم  املصري  خطاب  اهتم  حيث  األولى  املرتبة  يف  الشريف  الذي األزهر  ر 
ي  يؤديه األزهر الشريف ممثًال يف مرصد اإلسالموفوبيا يف التصدي للصورة املغلوطة الت 

والواليات   أوروبا  ودول  تركيا  من  كل  متقاربة  وبنسب  تالها  اإلسالم،  الغرب عن  يقدمها 
% حيث اهتمت املصري اليوم بالدور الذي   ٢١٫٩و    %٢٢٫٤املتحدة األمريكية وذلك بنسبة  

  تركيا ودول أوروبا فيما يتعلق بزيادة حدة اإلسالموفوبيا.  تؤديه كل من
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  األطر املرجعية:-٩
  ): يوضح األطر املرجعية املستخدمة يف معاجلة املواقع عينة الدراسة لظاهرة اإلسالموفوبيا٩جدول رقم (

 األطر املرجعية 

  املوقع اإللكتروني 
 اإلجمالي 

 املصري اليوم   األهرام 

 % ك  % ك  % ك
 ٥٥٫٣ ٢٠٧  ٦١٫٢ ١١٢  ٤٩٫٧ ٩٥  سياسي

 ١٩٫٨ ٧٤  ١٣٫١ ٤٢  ٢٦٫٢ ٥٠  ثقايف 

 ١٩٫٣ ٧٢  ١٨٫٦ ٣٤  ١٩٫٩ ٣٨  ديني 

 ٢٫٧ ١٠  ٢٫٢ ٤  ٣٫١ ٦  قانوني

 ٢٫٩ ١١  ٤٫٩ ٩  ١ ٢  تاريخي

 ١٠٠ ٣٧٤  ١٠٠ ١٨٣  ١٠٠ ١٩١ اإلجمالي 

 ٠٫٠٠٤، مستوى املعنوية=٤٠، درجة احلرية=١٥٫٤٤٤= ٢كا

ن األطر املرجعية السياسية برزت يف مقدمة األطر  : أيتضح من نتائج اجلدول السابق
بنسبة   الدراسة  محل  املوقعني  يف  املستخدمة  األهرام    %٦١٫٢و%٤٩٫٧املرجعية  يف 

التوالي، وهو ما يرجع إلى أن ظاهرة اإلسالموفوبيا مت استخدامها  اليوم على  واملصري 
عمليات ضد الغرب،  م بمن قبل بعض اجلماعات اخلاصة باإلسالم السياسي كذريعة للقيا

وكذلك استخدام الغرب لها وخاصة يف أيام االنتخابات لكسب املزيد من الدعم والتأييد 
املرجعية  األطر  بينما جاءت  للمسلمني،  الكره  من  بإعالنهم مزيد  السياسيني  للمرشحني 

بنسبة   األخيرة  املرتبة  يف  بعض   % ١التاريخية  تاريخ  بذكر  املوقع  قام  حيث  األهرام،    يف 
األطر  حو جاءت  بينما  الغرب،  يف  املسلمني  ضد  ممارستها  متت  التي  اإلرهاب  ادث 

بعض   استخدام  حيث  استخداًما،  األقل  كاألطر  اليوم  املصري  يف  القانونية  املرجعية 
ارتكبوا جرائم ضد  الذين  التي حلقت ببعض اإلرهابيني  العقوبات  إلى  القوانني لإلشارة 

  املسلمني. 

  باختبارات فروض الدراسة:  اصةثانًيا : النتائج اخل
يف   املستخدمة  واإلقناع  البرهنة  مسارات  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد  األول:  الفرض 

  التغطية الصحفية لقضايا اإلسالموفوبيا وطبيعة الصحف اإللكترونية.
محل   -١٠ الصحف  يف  املستخدمة  والبرهنة  اإلقناع  مسارات  بني  االرتباطية  العالقة 

  الصحف اإللكترونية يف القضايا املتعلقة باإلسالموفوبيا.عة الدراسة وطبي



 

          ١٥٩٣ 

): يوضح العالقة االرتباطية بني مسارات اإلقناع املستخدمة وطبيعة الصحف اإللكترونية ١٠جدول رقم(
  محل الدراسة. 

  طبيعة الصحف اإللكترونية   مسارات اإلقناع والبرهنة 

  مستوى معنوية   "بيرسون" ٢قيمة معامل كا

٠٫١٧٣  ٦٫٣٧٧  

يكشف التحليل اإلحصائي عن عدم وجود عالقة دالة إحصائًيا بني مسارات البرهنة  
واإلقناع املستخدمة يف التغطية الصحفية لقضايا اإلسالموفوبيا وطبيعة مواقع الصحف  

كا إن  حيث  الدراسة،  محل  مستوى  ٦٫٣٧٧=٢اإللكترونية  عند  دالة  غير  والقيمة   ،
  .٠٫١٧٣معنوية=

ت الثاني:  الصحفية  الفرض  التغطية  يف  اخلبرية  األطر  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  وجد 
  لقضايا اإلسالموفوبيا وطبيعة الصحف اإللكترونية. 

العالقة االرتباطية بني األطر اخلبرية املستخدمة يف الصحف محل الدراسة وطبيعة   -١١

  الصحف اإللكترونية يف القضايا املتعلقة باإلسالموفوبيا.
وضح العالقة االرتباطية بني األطر اخلبرية املستخدمة وطبيعة الصحف اإللكترونية ): ي١١جدول رقم(

  محل الدراسة. 
  

  األطر اخلبرية 
  صحف اإللكترونية طبيعة ال

  مستوى معنوية    ٢قيمة معامل كا
٠٫٠٠٣  ١٥٫٨٦٨  

اخلبرية   األطر  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  وجود  عن  اإلحصائي  التحليل  يكشف 
يف   الصحف  املستخدمة  مواقع  وطبيعة  اإلسالموفوبيا  لقضايا  الصحفية  التغطية 

كا إن  حيث  الدراسة،  محل  مستوى  ١٥٫٨٦٨=٢اإللكترونية  عند  دالة  والقيمة   ،
  .٠٫٠٠٣معنوية=

إحصائًيا دالة  عالقة  توجد  الثالث:  التغطية    الفرض  يف  املستخدمة  التغطية  نبرة  بني 
  اإللكترونية.الصحفية لقضايا اإلسالموفوبيا وطبيعة الصحف 

الدراسة وطبيعة    -١٢ الصحف محل  املستخدمة يف  التغطية  نبرة  االرتباطية بني  العالقة 
  الصحف اإللكترونية يف القضايا املتعلقة باإلسالموفوبيا. 

رتباطية بني نبرة التغطية املستخدمة وطبيعة الصحف اإللكترونية ): يوضح العالقة اال١٢جدول رقم(
  محل الدراسة. 

  غطية نبرة الت

  طبيعة الصحف اإللكترونية 

  مستوى معنوية   ٢قيمة معامل كا

٠٫٠٥٦  ٥٫٧٥٥  
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التغطية   نبرة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  وجود  عن  اإلحصائي  التحليل  يكشف 
الصحف   مواقع  وطبيعة  اإلسالموفوبيا  لقضايا  الصحفية  التغطية  يف  املستخدمة 

كا إن  حيث  الدراسة،  محل  وال٥٫٧٥٥=٢اإللكترونية  مستوى  ،  عند  دالة  قيمة 
  .٠٫٠٥٦معنوية=

التغطية   يف  املستخدمة  املرجعية  األطر  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد  الرابع:  الفرض 
  الصحفية لقضايا اإلسالموفوبيا وطبيعة الصحف اإللكترونية.

العالقة االرتباطية بني األطر املرجعية املستخدمة يف الصحف محل الدراسة وطبيعة    - ١٣
  سالموفوبيا. لكترونية يف القضايا املتعلقة باإلالصحف اإل 

): يوضح العالقة االرتباطية بني األطر املرجعية املستخدمة وطبيعة الصحف اإللكترونية ١٣جدول رقم(
  محل الدراسة. 

  األطر املرجعية 

  طبيعة الصحف اإللكترونية 

  مستوى معنوية   ٢قيمة معامل كا

٠٫٠٠٤  ١٥٫٤٤٤  

ي عن وجود عالقة دالة إحصائًيا بني األطر املرجعية املستخدمة يكشف التحليل اإلحصائ

محل  اإللكترونية  الصحف  مواقع  وطبيعة  اإلسالموفوبيا  لقضايا  الصحفية  التغطية  يف 

  .٠٫٠٠٤٣، والقيمة دالة عند مستوى معنوية=١٥٫٤٤٤=٢الدراسة، حيث إن كا

  ثالًثا: نتائج التحليل الكيفي:
  فة األهرام:صحي  -أ

  لقضايا التي تناولها اخلطاب الصحفي لصحيفة "األهرام":أوًال: ا
  القضية األولى:  

  األطروحة املركزية األولى: وسائل اإلعالم الغربية سبب يف تفاقم ظاهرة اإلسالموفوبيا:
تكثيف التغطية اإلعالمية للهجمات اإلرهابية التي شنها مسلمون متطرفون تعمل على 

اإلإبراز   العمليات  من  النوع  يصور  هذا  الغرب  أن  "األهرام"  خطاب  أكد  حيث  رهابية، 
أوروبا   وأن  متطرفون،  املسلمني  كل  أن  على  متطرفون  مسلمون  شنها  التي  الهجمات 

  والواليات املتحدة األمريكية ال تواجهان سوى اإلرهاب الذي يقوم به املسلمون.

ضدها، حيث    ألديان التي تعرضت للتحيزحيث أكد خطاب "األهرام" أن اإلسالم أكثر ا
حوار   منظمة  أن  األهرام   خطاب  وأكد  اإلسالمي،  بالدين  سلبي  هو  ما  كل  ربط  يتم 
منصة   على  اإلسالم  كراهية  خطاب  لكشف  جديدة  أداة  طورت  أفريقيا  بجنوب  أفريقيا 
تويتر، حيث كشفت عن وجود سلسلة أساليب مستخدمة موجهة ضد املسلمني من هجوم  

  لدعوة لتجاهلهم. حتقير وإهانة املسلمني والفظي و



 

          ١٥٩٥ 

األطروحة املركزية الثانية: خطاب اليمني املتطــرف يف الغــرب وخطــاب التنظيمــات املتطرفــة 
  وجهان لعملة واحدة:

حيث أكد خطاب "األهرام" أن خطابات األحزاب اليمينية املتطرفة مثل حزب احلرية  
فرنسا يف  الوطنية  اجلبهة  حزب   أو  هولندا،  اإلريف  التنظيمات  وخطابات  مثل  ،  هابية 

داعش والقاعدة وجهان لعملة واحدة، وأن عشرات الصفحات اخلاصة باليمني املتطرف  
  يستخدم تطبيقات ومواقع سرية على طريقة ونهج داعش.

ــة  ــاعر املســــلمني ويــــؤجج الكراهيــ ــاول اســــتفزاز مشــ ــة: الغــــرب يحــ ــة الثالثــ ــة املركزيــ األطروحــ
  ضدهم:

"األ خطاب  أكد  هولندي  حيث  برملاني  أن  واملعروف هرام"  فيلدرز"  "خيرت  يدعى 
ويعلن عن   واملسلمني  يواصل خطاب كراهيته ضد اإلسالم،  املناهضة لإلسالم  مبواقفه 
عقد مسابقة لرسم كاريكاتير عن النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، حيث اعتبر خطاب 

"خير نشر  حيث  املسلمني،  ملشاعر  استفزاًزا  ذلك  وفقً "األهرام"  تويتر  على  فيلدرز"  ا ت 
  ملوقع "األهرام" قائًال :"يجب أن تسود حرية التعبير عن العنف والفتاوى اإلسالمية".

  القضية الثانية: عمليات التطرف والهجوم على املسلمني يف الغرب:
األطروحــة املركزيــة األولــى: تصــنيف حــادث مســجد "كرايســت تشــيرش" يف نيوزلنــدا علــى أنــه 

  لغرب:ابي يستهدف املسلمني يف اأسوأ عمل إره
النيوزلندية أكدت مقتل   أن الشرطة  مسلًما يف حادث    ٤٩حيث أكد خطاب "األهرام" 

ارتدى   الهجوم  منفذ  وأن  تشيرش"،  "كرايس  مدينة  يف  مسجدين  استهدف  نار  إطالق 
  كاميرا وقام بتسجيل واقعة إطالق نار وحتميلها على مواقع التواصل االجتماعي. 

اليمينيــة املتطرفــة بالــدمنارك تقــوم بحــرق نســخ مــن  ملركزيــة الثانيــة: األحــزاباألطروحــة ا
  القرآن الكرمي:

حيث أكد خطاب "األهرام" أنه من ضمن املمارسات املتطرفة التي يواجها املسلمون يف 
تشديد  حزب  أن  "األهرام"  أكد خطاب  حيث  الكرمي،  القرآن  من  نسخ  حرق  هي  الغرب 

من نسخ  بحرق  قام  أدا  االجتاه  على  احتجاًجا  البرملان  القرآن  أمام  اجلمعة  صالة  ء 
  الدمناركي بعد حادث قتل وطعن املسلمني يف نيوزلندا.

األطروحة املركزية الثالثة: تلقي رئيسة وزراء نيوزلنــدا تهديــدات بالقتــل إلعالنهــا التضــامن 
  مع املسلمني بعد حادث تفجير املسجدين ومقتل عدد من املسلمني وإصابتهم: 

  " "األهرام  أكد خطاب  زيارتها  حيث  ارتدت احلجاب خالل  نيوزلندا  وزراء  رئيسة  أن 
مركز "كانتربري" يف مدينة "كرايست تشيرش" حيث ارتدت احلجاب تضامًنا مع املسلمني  

  من ضحايا املسجدين. 
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القضية الثالثة: استخدام املتطرفون لوسائل التواصل االجتماعي ســواء مــن جهــة املنفــذين 
  عش وغيره والذين ينفذون هجمات ضد الغرب.ضد املسلمني أو تنظيم دا لهجمات

األطروحــــة املركزيــــة األولــــى: منفـــــذ إحــــدى الهجمــــات علــــى املســـــلمني ارتــــدى كــــاميرا وقـــــام 
  بتسجيل واقعة إطالق النار وحتميلها على مواقع التواصل االجتماعي:

ببث هجوم   قام  الهجوم  منفذ  أن  "األهرام"  أكد خطاب  نحو  حيث  مدته   ١٧تراوحت 
  ل أبيض يرتدى مالبس مموهة وسوداء وهو يقود سيارته ويقوم بإطالق النار. دقيقة لرج

األطروحــة املركزيــة الثانيــة: اليمــني املتطــرف يســئ اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي 
  ضد املسلمني:

مواقع  على  لديها صفحات  املتطرف  اليمني  أن صفحات  "األهرام"  أكد خطاب  حيث 
ل تستخدمها  االجتماعي  التي التواصل  تلك  عن  مضمونها  يف  تختلف  ال  خطابات  نشر 

  يصدرها تنظيم داعش اإلرهابي.

األطروحة املركزية الثالثة: وسائل التواصل االجتماعي اســتدركت قيــام اجلماعــات اليمينيــة 
يــز املتطرفــة باســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي خلدمــة أهــدافها يف نشــر العنــف والتمي

  ضد املسلمني:
ب "األهــرام" أن مواقــع التواصــل االجتمــاعي شــرعت يف حــذف املحتــوى حيــث أكــد خطــا 

  الذي يحض على اإلرهاب والعنف والتمييز ضد املسلمني.

  القضية الرابعة: جهود الغرب ملكافحة اإلسالموفوبيا.
تقــوم باتخــاذ  األطروحة املركزية األولى: بعد حادث الهجــوم علــى مســلمني وقــتلهم، اســتراليا

  لني الذين يروجون خلطابات الكراهية والتمييز ضد املسلمني:خطوات ضد املسئو
وقد أكد خطاب "األهرام" أن استراليا قامت بتوجيه اللوم ضد سيناتور بسـبب تصـريحاته 

املعادية لإلسالم، والتي أكد فيها متسائًال باستنكار: "وهل مازال أحد يجادل بشأن الصـلة 

  ملسلمني والعنف؟"بني هجرة ا

ركزيـــــة الثانيـــــة: بريطانيـــــا تقـــــوم بإقالـــــة مســـــئول نظـــــًرا لتصـــــريحاته املعاديـــــة األطروحـــــة امل
  لإلسالم:

وأكد خطاب "األهرام" أن بريطانيا قامت بإقالة مسئول وهو مستشار وزارة اإلسكان  
ن "روجر سكروتون" بسبب تصريحاته املعادية لإلسالم، حيث أكدت احلكومة البريطانية أ

  ة هو حجر الزاوية يف مواجهة التطرف.التصدي لكافة مظاهر العنصري

القضــية اخلامســة: جماعــة اإلخــوان املســلمني تســهم يف نشــر األفكــار التكفيريــة والتــي تقــوم 
  بزيادة حدة اإلسالموفوبيا.



 

          ١٥٩٧ 

األطروحــــة املركزيــــة األولــــى: جماعــــة اإلخــــوان املســــلمني تطلــــق تطبيــــق أو أبليكيشــــن "يــــورو 
  فتوى"

بات رسمية ظهرت يف أملانيا وفرنسا تدعو حلظر  أكد خطاب "األهرام" أن هناك مطال
تطبيق أو أبليكيشن "يورو فتوى" الذي أطلقته جماعة اإلخوان املسلمني اإلرهابية بقيادة 

  تي اجلماعة واملمنوع من دخول فرنسا.يوسف القرضاوي مف

ــى  ــوان املســـلمني تـــدعو إلـ ــة اإلخـ ــا جماعـ ــاوى التـــي أطلقتهـ ــة: الفتـ ــة الثانيـ ــة املركزيـ األطروحـ
  أسلمة أوروبا.

املسلمني   اإلخوان  جماعة  مفتي  القرضاوي  يوسف  أن  "األهرام"  خطاب  أكد  حيث 
وأ  الراشدة،  للخالفة  العودة  بداية  ستكون  أوروبا  أسلمة  أن  سيعود يوضح  اإلسالم  ن 

  مجدًدا ألوروبا كقوة فاحتة ومنتصرة بعد طرده. 

ا ملصــاحلهم  األطروحــة املركزيــة الثالثــة: فتــاوى جماعــة اإلخــوان املســلمني يــتم تغييرهــا وفقــً
  السياسية.

عام   اجلهاد"  "فقه  كتابه  يف  أجاز  القرضاوي  أن  "األهرام"  خطاب  أكد   ٢٠٠١حيث 
إسرائيل من أجل الدفاع عن أنفسهم، وأنه بعد أن   األعمال التفجيرية للفلسطينيني ضد

وترا الفتاوى  تلك  خلفية  على  أراضيها  إلى  الدخول  من  وأمريكا  أوروبا  "نحن  منعته  جع 
أجزنا ذلك للضرورة والضرورة انتهت، األمر الذي جعل املواقع اإلسرائيلية حتتفي بذلك، 

  بعد ما قال أن العمليات اإلرهابية ضد إسرائيل حرام. 

  ألطروحة املركزية الرابعة: عدد من دول العالم أعلنت جماعة اإلخوان جماعة إرهابية:ا 
خوان يهدف إلى توسيع نفوذها يف أوروبا،  أكد خطاب "األهرام" أن نشاط جماعة اإل

وأن االستخبارات األملانية أصدرت تقريًرا اعتبر اإلخوان أخطر من داعش والقاعدة، وأن 
  ت منع تدريس كتاب منظر التنظيم اإلخواني سيد قطب.احلكومة البريطانية قرر

التنظيمــات  ماليــني فتــوى مت إصــدارها مــن قبــل ٤األطروحــة املركزيــة اخلامســة: هنــاك نحــو 
  اإلرهابية.

  دولة.  ٤٠حيث أكد خطاب "األهرام أن هناك نحو أربعة ماليني فتوى يف أكثر من 

الصــــني بقيامهــــا مبمارســــات ضــــد  القضــــية السادســــة: الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة يــــتهم
  املسلمني.

مــن  املركزيــة األولــى: املســئولني األمــريكيني اتهمــوا الصــني بتجــرمي جوانــب كثيــرة  األطروحة
ــدريس النصـــوص  ــى تـ ــة علـ ــا املعاقبـ ــن بينهـ ــاجن" مـ ــينج يـ ــة يف "شـ ــة والثقافيـ ــات الدينيـ املمارسـ

  اإلسالمية للتالميذ.



 

 
١٥٩٨ ١٥٩٨ 

 أكدوا لرويترز تعرضهم للتعذيب خالل  كما أكد خطاب "األهرام" أن معتقلني سابقني
دفع   الذي  التلقني  من  قاٍس  يومي  لنظام  ويتعرضون  االعتقال،  مراكز  يف  االستجواب 

  ض لالنتحار.  بالبع

لسجن   األمن  قوات  يستخدم  الصيني  الشيوعي  احلزب  أن  األهرام  خطاب  أكد  كما 
د املسلمني املعتقلني  املسلمني الصينيني بشكل جماعي يف معسكرات اعتقال، مقدرًا أن عد 

  ماليني مواطن.  ٣قد يقترب من  

ى كبــار املســئولني األطروحة املركزية الثانية: احلكومــة األمريكيــة تفكــر يف فــرض عقوبــات علــ 
  الصينيني يف شينج ياجن.

حيث أكد خطاب "األهرام" أن وزير اخلارجية األمريكي مارك بومبيو أن ما يحدث يف 
بالثالثينات،   يذكرنا  ماليني  الصني  فيها  يعيش  واسعة  منطقة  هي  ياجن  شينج  إن  حيث 

  اإليجور وأقليات مسلمة أخرى. 

  ب صحيفة "األهرام":ثانًيا: األطر اخلبرية املستخدمة يف خطا
تنوعـــت األطــــر اخلبريــــة املســـتخدمة يف خطــــاب صــــحيفة "األهـــرام" إال أن أبرزهــــا كــــان إطــــار 

  يتضح من خالل:الصراع وإطار إسناد املسئولية، وهو ما ميكن أن 
  إطار الصراع:-١

املتعلقة   اخلبرية  األشكال  أغلب  يف  الصراع"  "أطر  األهرام  صحيفة  استخدمت 
وذباإلسالموفوبيا حيث  ؛  الغرب،  يف  املسلمون  له  يتعرض  الذي  الصراع  عن  للكشف  لك 

الصحيفة   أسمته  ما  إلى  باإلضافة  املسلمني؛  ضد  إعالمي  ومتييز  حتريض  خطاب 
"الهجمات اإلرهابية التي متثل نقطة فارقة وكاشفة عن حقيقة إرهاب الدواعش البيض"،  



 

          ١٥٩٩ 

األهرام خطاب  كشف  حيث  املتطرف"،  اليمني  "إرهاب  وحشية عن    وكذلك  ممارسات 
وعدائية يتم ممارستها ضد املسلمني، كما رصدت الصحيفة من خالل األشكال اخلبرية  
املستخدمة تصاعد خطابات الكراهية اليمينية املتطرفة التي ترفض كل ما هو عربي أو  
مسلم، كما أشارت "األهرام" إلى أن االعتداءات اإلرهابية والتصريحات اليمينية املسيئة 

ختالق الصراعات وبث الفزع من اإلسالم واملسلمني يف أوساط املجتمع الغربي،  ول احتا
وكذلك فإنه على سبيل املثال، دعا "فيليب مال" املدير السابق ملجلة شارل إبدو الساخرة  
والنصارى،   اليهود  لقتال  نظره  وجهة  من  تدعو  والتي  الكرمي  القرآن  من  آيات  بحذف 

  رية والبغيضة. لعنص واصًفا مثل هذه الدعوات با

البرملانيني يسعون  إلى جانب  أوروبا  املسئولني يف  أن بعض  "األهرام"  أكد خطاب  كما 
لتأجيج الظاهرة بعدم قبولهم املسلمني وتنظيم مسابقات رسوم كاريكاتورية للنبي محمد 
الصراع،   املسلمني وتؤجج حدة  املسابقات تستفز مشاعر  تلك  صل اهللا عليه وسلم، وأن 

ح أوذلك  فيلدرز  يث  خيرت  "املتطرف"  الهولندي  البرملاني  أن  "األهرام"  خطاب  كد 
خطوة   وهي  دولية  مسابقة  لعقد  دعا  واملسلمني؛  لإلسالم  املناهضة  مبواقفه  واملعروف 
يف   تصب  كما  والتمييز،  الكراهية  مشاعر  وتغذي  والصدامات  االضطرابات  فتيل  تشعل 

  ة.صالح اجلماعات املتطرفة والتيارات اإلرهابي

  إطار إسناد املسئولية:-٢
من   عدد  إلى  "اإلسالموفوبيا"  ظاهرة  تأجيج  مسئولية  "األهرام"  صحيفة  أسندت 
يف   تسهم  عربية  وأخرى  خارجية  جهات  هناك  أن  األهرام  خطاب  أكد  حيث  اجلهات، 
تقوم   فاألولى  قطر؛  جانب  إلى  تركيا  يف  تتمثل  وهي  اإلسالموفوبيا  ظاهرة  تأجيج 

ل احلصول على مكاسب سياسية، والثانية تقوم باستخدام منبر  ن أجباستغالل املسلمني م
والعرب   الغرب  بني  الصراع  حدة  تأجيج  أجل  من  اجلزيرة  قناة  يف  متمثًال  لها  إعالمي 

  وحتديًدا املسلمني. 

اإلسالم  تشويه صورة  املسلمني" مسئولية  اإلخوان  "جماعة  أيًضا  "األهرام  كما حملت 
اس من خالل  وذلك  بل  تخداواملسلمني،  اإلسالم؛  إلى صحيح  تنتمي  ال  تكفيرية  فتاوى  م 

قناة   خالل  من  قامت  وأنها  عنهم،  سلبية  صورة  وتصير  املسلمني  صورة  بتشويه  وتقوم 
تسعى   األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  معتدلة  إسالمية  منظمات  على  بالهجوم  اجلزيرة 

  لتحقيق االندماج االجتماعي والثقايف للمسلمني.  
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  قوى الفاعلة يف خطاب صحيفة األهرام حول ظاهرة "اإلسالموفوبيا":ثالًثا: ال

  جماعة اإلخوان املسلمني:

ا خلطــاب صــحيفة "األهــرام" بأنــه  اتســم الــدور املنســوب جلماعــة اإلخــوان املســلمني وفقــً
  سلبي، وذلك من خالل:

 .اجلماعة تتهم منتقديها بعداء املسلمني وكراهيتهم  
 للتأثير على معارضيها وجذب مزيـد مـن املؤيـدين إلـى بيا كسالح  تستخدم اإلسالموفو

  صفوفها.
 .تستخدم حقوق اإلنسان كسالح للترويج ألجندتهم املتطرفة  
  تقوم بتغيير تكنيكاتها وأساليبها امللتويـة؛ جلـذب الـدعم والتأييـد يف أوروبـا مـن خـالل

  واجهات تربوية ومنظمات إنسانية والتقرب من صناع القرار.
 خــالل قنــاة اجلزيــرة للهجــوم علــى املنظمــات اإلســالمية يف أمريكــا بحملــة مــن  قامــت

ــدماج االجتمــاعي والثقــايف للمســلمني بســبب مواقفهــا  والتــي تســعى إلــى حتقيــق االن
  املعتدلة من احلكومات العربية.

  العزف على أوجه الدعم للقيادة املصرية اجلديدة التي اختارها الشـعب بعـد أن أطـاح
  .٢٠١٣يف   ن املسلمنيبحكم اإلخوا

  املسلمات يف أوروبا:

  اتسم الدور املنسـوب إلـى القـوى الفاعلـة املسـلمات يف أوروبـا باإليجابيـة حيـث أنقـذن
حياة العشرات يف هجمات على املساجد،  كما مت وصفهن بالشـجاعة، وأنهـن يـتحملن 

  .الكثير من العنف واالضطهاد، وأنه على الرغم من ذلك يقمن بأعمال بطولية
 ب إليهن تصدى سيدة مسلمة لرجل قام بضرب يهودي نظًرا لديانته.كذلك ُنس 

  



 

          ١٦٠١ 

  الرئيس عبد الفتاح السيسي:

  اتسم الدور املنسوب للرئيس عبد الفتاح السيسي باإليجابي، حيث:

 .أشاد بالدور الذي يقوم به مرصد اإلسالموفوبيا التابع لألزهر الشريف  
 وفوبيا.دعم دور األزهر الشريف ومرصد اإلسالم  
 د أن ســلوكيات املســلمني تســببت يف تفــاقم ظــاهرة اإلســالموفوبيا، وأنــه البــد مــن أكــ

  احلفاظ على جوهر الدين.
 .هاجم اجلماعات املتشددة واملتطرفة  
  وجه بضرورة جتديد اخلطاب الديني ملواجهة الفكر املتطرف الهدام؛ من أجل حتقيـق

  مستقبل أفضل.
  "األهرام":املستخدمة يف خطاب أبرز الكلمات والعبارات  

كتابة   -تكسير املحال والنوافذ واألبواب -تصرفات املنتسبني للدين -الهولندي (البرملان
املعقوف الصليب  متثل  األرض  على  برسوم  أحلقت  املسلمني  ضد  متييزية   - عبارات 

والتمييز واالضطهاد العنصرية  ممارسات إقصائية وعدائية ضد    -موجات متالحقة من 
وشجب  - املسلمني املسل-إدانة  اإلخوان  متطرفةجماعة  إرهابية  جماعة  مصر    - مني  دور 
املسلمات   -التنويري اإلسالم   -بطولة  وتشويه  اإلسالمية  -داعش  املقدسات   -إهانة 

  قناة اجلزيرة ودورها). -رُهاب اإلسالم -الدخول باألحذية إلى املساجد

  املصري اليوم:  -ب
  فة "املصري اليوم":أوًال: القضايا التي تناولها اخلطاب الصحفي لصحي

  لقضية األولى: تركيا واستغالل املسلمني من أجل حتقيق مكاسب سياسية.ا
األطروحة املركزية األولى: تركيا تقوم باستغالل القضايا اخلاصة بــالالجئني للضــغط علــى 

  أوروبا:
حيث أكد اخلطاب الصحفي لصحيفة "املصري اليوم" أن اجلانب التركي يستغل ورقة  

وروبيني؛ وذلك للحصول على مكاسب مادية وحتقيق لسوريني للضغط على األالالجئني ا
وفًقا  اليوم"  "املصري  خطاب  أكد  حيث  به،  خاصة  مصالح  وحتقيق  سياسية  مكاسب 
ل"مرصد اإلسالموفوبيا" أن اجلانب التركي يعلم بعدم سماح دول االحتاد األوروبي بعبور  

مر الذي أسفر عن  عبور إلى أراضيها، األالالجئني إلى أراضيها ومع ذلك سمحت لهم بال
إلى  األحداث  تلك  عن  املسئولية  إسناد  إلى  أدت  عنيفة  واشتباكات  مصادمات  وقوع 

  املسلمني. 
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األطروحة املركزيــة الثانيــة: تســييس اجلانــب التركــي للشــعائر الدينيــة مبكــة وتــدنيس أمــاكن 
  العبادة:

ش، ركي يسير على خطى داعحيث أكد خطاب صحيفة "املصري اليوم" أن النظام الت 
وميارس هوايته يف توظيف الدين خلدمة األجندات اخلاصة به، وذلك لقيام تركيا بتكليف  
إحدى املنظمات إليفاد بعثة عمرة إلى األماكن املقدسة وجتهيز صورًا لها بالفيديو ليظهر  

ي يكن  لم  الشعائر  تلك  وأن  أقصى"  يا  نفديك  بالدم  "بالروح  يرددون:  وهم  نبغي  أتراك 
   احلرم املكي وال يجوز الزج بها يف العمل السياسي.ترديدها وخاصة يف

دولة   إلى  يوجه  أن  ينبغي  األقصى  املسجد  بنصرة  الهتاف  أن  املرصد  أكد  حيث 
االحتالل اإلسرائيلي وليس إلى احلرم املكي، وأن تركيا تستخدم الدين اإلسالمي خلدمة 

وظيف املساجد التركية  سالموفوبيا من خالل تأغراضها السياسية، مما يزيد من وطأة اإل 
يف أوروبا لتكون بوابة التجنيد والعمل السياسي التركي يف أوروبا، األمر الذي أضر كثيًرا  

  بصورة املسلمني وأوضاعهم يف اخلارج. 

ــابع  ا الطــ ــً ــية حتمــــل ظاهريــ ــر هياكــــل مؤسســ ــوم بنشــ ــا تقــ ــة: تركيــ ــة الثالثــ ــة املركزيــ األطروحــ
  ج لإلسالموفوبيا.اإلسالمي ولكنها تؤج

أكد خطاب "املصري اليوم" أن تركيا تسعى لنشر هياكل مؤسسية حتمل ظاهرًيا   حيث
تؤدي   والتي  التركية،  األجندة  خدمة  على  حقيقتها  يف  تنطوي  ولكنها  إسالمًيا،  طابًعا 
السلبية  الصورة  وتأكيد  العالم،  أنظار  يف  اإلسالمية  املؤسسات  هدم صورة  إلى  بدورها 

تنشره املتطرفة  التي  اجلماعات  على  ا  تعمل  التي  املبررات  زيادة  وبالتالي  اإلسالم؛  عن 
ثالث   إنشاء  حاولت  تركيا  أن  اليوم  املصري  أكدت  حيث  اإلسالموفوبيا،  حوادث  زيادة 
املتطرف   الفكر  لنشر  وذلك  بشدة؛  أملانيا  رفضته  الذي  األمر  أملانيا  يف  تركية  مدارس 

شر  رفضت  أملانيا  أن  إال  بها،  املدارس  اخلاص  تخضع  أن  بإشراف يطة  أملانية  لقوانني 
  حكومي.

القضية الثانية: تصاعد الهجمات باإلضافة إلى خطاب الكراهيــة مــن قبــل اليمــني املتطــرف 
  ضد املسلمني يف الغرب.

  األطروحة املركزية األولى: تزايد حوادث الطعن واالضطهاد ضد املسلمني يف أوروبا:
اليوم" "املصري  أكد صحيفة  الغر  حيث  املسلمني يف  يتعرضون حلملة ممنهجة،  أن  ب 

منها على سبيل املثال، طعن مؤذن أثناء رفع اآلذان داخل املسجد املركزي يف لندن، ونشر  
من قام بالهجوم ملقاطع فيديو يعترف فيها بجرميته، معبًرا عن أفكاره اليمينية وكراهية 

  املهاجرين والعرب واملسلمني.



 

          ١٦٠٣ 

ــة ال ــة املركزيــ ــد األطروحــ ــتنكار مرصــ ــة: اســ ــدي ثانيــ ــاني الهولنــ ــدعوة البرملــ اإلســــالموفوبيا لــ
املتطرف "خيــرت فيلــدرز" لعقــد مســابقة دوليــة لرســوم كاريكاتوريــة حــول النبــي محمــد صــلى 

  اهللا عليه وسلم:
ملشاعر   واستفزاًزا  خطورة  متثل  التصرفات  تلك  أن  اليوم  املصري  خطاب  أكد  حيث 

  املتطرفة. صب يف صالح اجلماعات املسلمني يف هولندا وخارجها، كما ت 

ــوب  ــفافا جنـ ــن بيـــت صـ ــرق مســـجد مـ ــود بحـ ــرفني يهـ ــام متطـ ــة: قيـ ــة الثالثـ ــة املركزيـ األطروحـ
  القدس املحتلة وكتابة شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيني يف كل مكان.

  األطروحة املركزية الرابعة: قانون اجلنسية بالهند يعد إقصاًء للمسلمني:
هر الشريف يعرب عن قلقه إلقصاء املسلمني  ملصري اليوم" أن األزحيث أكد خطاب "ا

دول   ثالثة  من  للمهاجرين  اجلنسية  منح  أقرت  والتي  بالهند،  اجلنسية  قانون  من 
(أفغانستان، بنجالديش، باكستان) على أن يكونوا من غير املسلمني شريطة دخولهم الهند  

عام   ه٢٠١٥قبل  أن  اليوم"  "املصري  خطاب  أكد  حيث  إ،  تتضمن  التعديالت  قصاًء  ذه 
  للمسلمني مقارنة بغيرهم من الديانات األخرى. 

ــارج  ــات املتطرفـــة يف اخلـ ــة: قضـــية جتديـــد اخلطـــاب الـــديني ملواجهـــة اجلماعـ القضـــية الثالثـ
  وجماعة اإلخوان املسلمني يف الداخل.

  األطروحة املركزية األولى: فكر جماعة اإلخوان املسلمني فكر متطرف وعنيف:
الحيث ر إليه مرصد اإلسالموفوبيا من أن  كزت صحيفة "املصري  يوم" على ما أشار 

األفكار اإلرهابية التي زرعتها جماعة اإلخوان املسلمني حتولت إلى مخطط دولي خبيث  
  ضد مصر ودول املنطقة. 

األطروحــة املركزيــة الثانيــة: مصــطلح اإلرهــاب اإلســالمي يف وســائل اإلعــالم األجنبيــة يــؤجج 
  سالموفوبيا":شعار "اإل

أكد واألبحاث  حيث  اليومية  والصحف  اإلعالم  وسائل  أن  اليوم"  "املصري  ت صحيفة 
مصطلح   عنه  نتج  مما  للحقائق  وقلب  مغالطات  بها  مصطلحات  تستخدم  العلمية 

ومت ترسيخه فيما   ٢٠٠١سبتمبر    ١١"اإلسالموفوبيا"، حيث إن بدايات املصطلح تعود إلى  
عات اإلرهابية ومبررًا للمتطرفني  طاب التطرف لدى اجلما بعد، وأنه السبب يف ارتفاع خ

والقاعدة  داعش  مثل:  متطرفة  جماعات  وأن  جديدة،  عناصر  واستقطاب  جلذب 
اإلسالم  يتهم  الغرب  بأن  معها  املتعاطفني  إلقناع  محاولة  يف  معكوس  بشكل  استخدمتا 

واصم العالم،  باإلرهاب والتطرف، وأن هناك حتريض إعالمي وأدبي واسع االنتشار يف ع
د اإلسالموفوبيا (مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء املتشددة) قام بإعداد دراسة  وأن مرص

املاضية،   العشر  السنوات  املساجد خالل  على  واإلرهاب  العنف  "خرائط  بعنوان:  مطولة 



 

 
١٦٠٤ ١٦٠٤ 

املساجد  العالم ضد  ودموية يف  عنًفا  األكثر  تعد هي  إرهابية  هناك خمس هجمات  وأن 
العشر وهي    خالل  املاضية،  مبصر  سنوات  الروضة  مسجد ٢٠١٧(مسجد  ومذبحة   ،

، وهجمات  ٢٠١٥، هجمات مسجدي بدر واحلشوش بصنعاء اليمن  ٢٠١٥كوكاوا بنيجريا  
  ). ٢٠١٤، جوم املسجد الكبير مبدينة كانو بنيجريا ٢٠١٦ضريح السيدة زينب يف سوريا 

  ي اليوم":ثانًيا: األطر اخلبرية املستخدمة يف خطاب صحيفة "املصر
ر اخلبرية املستخدمة يف خطاب صحيفة "املصري اليوم" إال أن أبرزها كــان إطــار تنوعت األط

  الصراع وإطار إسناد املسئولية، وهو ما ميكن أن يتضح من خالل:
  إطار الصراع:-١

املتعلقة   اخلبرية  األشكال  أغلب  يف  الصراع"  "أطر  اليوم  املصري  استخدمت صحيفة 
الذي يتعرض له املسلمون يف دول العالم، حيث    ذلك للكشف عن الصراعباإلسالموفوبيا؛ و

خالل شهر فبراير من العام اجلاري، ومت تنفيذها   حادثة إسالموفوبيا  ٢٣مت رصد نحو  
ا اإلرهاب الذي يتم ممارسته ضد املسلمني، باإلضافة إلى  دولة مختلفة أبرزه  ١١يف نحو  

والتشريعات القوانني  على  املعادية    استمرار  اخلناق  تشديد  أبرزها  من  والتي  للمسلمني، 
املساجد مع منع التمويل األجنبي يف البالد، إلى جانب اعتداءات جسدية ضد املسلمني،  
اليومية   والصحافة  اإلعالم  وسائل  يف  اإلسالمي"  "اإلرهاب  مصطلح  استخدام  وأن 

العلمي   والبحث  األكادميي  املجال  يف  وكذلك  احلقواالستقصائية،  املتعلقة  يشوه  ائق 
  باإلسالم، ويعمل على تدعيم اإلرهاب وسعار اإلسالموفوبيا ويغذي اجلماعات املتطرفة. 

  
  إطار إسناد املسئولية:-٢

اليوم" أن كًال من وسائل اإلعالم إلى جانب اجلماعات  أكد خطاب صحيفة "املصري 
املسئولون   هم  داعش  جانب  إلى  املتطرفة  اليمينية  تزايد  اإلرهابية  حدة عن 



 

          ١٦٠٥ 

اإلسالموفوبيا، وأن خطاب اليمني الغربي املتطرف متطابق مع داعش، وأن هناك ارتباط 
مباشر بني جرائم اإلسالموفوبيا واليمني العنصري وزيادة تأييد داعش، وأن هناك اآلالف 
الدين   حول  خاطئة  ملفاهيم  يروجون  داعش  تنظيم  أتباع  من  تويتر  مستخدمي  من 

كل وأن  أدى    اإلسالمي،  بكر  ذلك  أبو  مقتل  بعد  وأنه  "اإلسالموفوبيا"،  حدة  تزايد  إلى 
الساحة من  إلى  البغدادي قائد تنظيم داعش اإلرهابي فإن شعار اإلسالموفوبيا سيعود 
ل خطاب "املصري اليوم" مسئولية الهجمات واحلمالت ضد املسلمني إلى   جديد؛ حيث حمَّ

ب الغرب  من  بالقصاص  توعد  والذي  داعش  قتنظيم  مقتل  قائد عد  البغدادي  وأن  ائده، 
التنظيم أساء لإلسالم حًيا مبا ارتكبه من جرائم سفك خاللها دماء األبرياء، وسوف يسئ  
لإلسالم واملسلمني ميًتا من خالل العمليات اإلرهابية التي سترتكب ضد األبرياء رًدا على  

  مصرعه. 
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  ":ثالًثا: القوى الفاعلة يف خطاب صحيفة "املصري اليوم

  تركيا:

  اتسم الدور املنسوب للقوى الفاعلة تركيا بالسلبية، حيث أكد خطاب "املصري اليوم" أنها:

 .تتالعب بالالجئني املسلمني من أجل حتقيق أهداف سياسية والضغط على أوروبا  
  تســتخدم شــعارات دينيــة وتقــوم بتســييس القضــايا الدينيــة لتــدنيس أمــاكن العبــادة

  املقدسة.
   ش اإلرهـابي، ومتـارس هوايتهـا يف توظيـف الـدين خلدمـة تنظيم داعتسير على خطى

 األجندات السياسية.
 .تستخدم املساجد ودور العبادة يف أوروبا من أجل جتنيد الشباب 
 .أضرت كثيًرا بصورة املسلمني وأوضاعهم يف اخلارج 
 .أسهمت يف زيادة حدة اإلسالموفوبيا 
 تعليقــات انتقاديــة ضــد غ عــن أي حتــث طالبهــا علــى التجســس علــى معلمــيهم واإلبــال

 احلكومة التركية.
 .حتاول زعزعة األمن يف أوروبا 

  اجلماعات املتطرفة ( القاعدة، داعش، بوكو حرام، الشباب... وغيرها):

اتســمت الصــفات املنســوبة للقــوى الفاعلــة اجلماعــات املتطرفــة بالســلبية، حيــث أكــد خطــاب 
  صحيفة "املصري اليوم" أنها:

   شروعات ال حتتسـب يف سـعيها مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية اجلماعات تعد مأن تلك
  يف حفظ الدين والنفس واملال.

 .تستخدم العنف والدموية  
  أنها مثلها مثل اجلماعات اليمينية املتطرفة، وكلتاهما وجهـان لعملـة واحـدة ويسـهمان

  د املساجد.يف زيادة حدة اإلسالموفوبيا، والسبب وراء تصاعد وتيرة االعتداءات ض
 م بوضع فتاوى غاية يف اخلطورة تستهدف هدم املجتمع.تقو  

  األزهر:

 اتسم الدور املنسوب للقوى الفاعلة األزهر الشريف متمثًال يف كل من مرصد اإلســالموفوبيا
  ومرصد الفتاوى التكفيرية والفتاوى املتطرفة) بأنه إيجابي، حيث:

 يف بيانــات رســمية  يتــابع أحــداث اإلســالموفوبيا يف العــالم عــن كثــب، ويــدين ويشــجب
  الهجوم على املساجد ودور العبادة.



 

          ١٦٠٧ 

  ــا حــوادث اإلســالموفوبيا وأحــداث ــي حــدثت به ــدول الت ــام بعمــل أبحــاث ورصــد ال ق
  اعتداءات على املسلمني.

 .تتبعت الفتاوى التكفيرية ورصدتها وقامت بتكذيبها بالقرآن والسنة  
  ي اليوم":أبرز الكلمات والعبارات املستخدمة يف خطاب صحيفة "املصر

ــدنيس ــة -(التـ ــق العنيفـ ــعال احلرائـ ــة -إشـ ــذ املحطمـ ــرات، النوافـ ــى  -التفجيـ ــة علـ الكتابـ
يف عواصم العالم ضـد حتريض إعالمي وأدبي واسع    -إرسال الطرود املشبوهة  -اجلدران
احلــروب  -تهديــدات بريديــة وإلكترونيــة بــزرع قنابــل، عمليــات التطهيــر العرقــي -املســلمني
اليمــــني -االحــــتالل االســــتيطاني -الصــــراعات املســــلحة-طائفيــــةالنزاعــــات ال -األهليــــة
خطـاب  -إرهاب الدواعش البيض يف الغـرب -هشاشة برامج التأهيل يف أوروبا  -املتطرف

انتقم ملاليني األوروبيني ضـحايا   -شعارات دموية وعنصرية  -مييز اإلعالميالتحريض والت
  الغزاة املسلمني عبر التاريخ).

  سة:مناقشة نتائج الدرا

  اختلفــت الصــورة املقدمــة عــن املــرأة املســلمة يف الدراســات الســابقة عــن الدراســات
 Jakku Nina)و (Terman Rochella 2019) احلالية، إذ قدمت دراسة كل مـن 

صورة املرأة املسلمة يف الصحف على أنها صورة سلبية، وأنه يـتم اسـتبعادها   (2018
ا؛ وهـو مـا اختلـف مـع نتـائج واضطهادها، وأنهن مثيرات لإلزعاج وميثلن   خطـًرا داهمـً

الدراســة احلاليــة والتــي أكــدت علــى شــجاعة الصــورة املقدمــة عــن املــرأة املســلمة يف 
باإلضــافة إلــى الــدور البطــولي الــذي قدمتــه يف  الصــحف اإللكترونيــة محــل الدراســة،

الدفاع عـن اآلخـر؛ حتـى لـو لـم يكـن مسـلًما، باإلضـافة إلـى دورهـا كمنقـذة ملئـات مـن 
ملسلمني يف حوادث الهجوم على املساجد، وهو ما يرجـع إلـى اخـتالف عينـة الدراسـة ا

 Terman Rochella)و (Jakku Nina 2018)احلاليــة إذ أن دراســة كــل مــن 
، اللتــان قامتــا بتحليــل صــحف أجنبيــة وأظهــرت املــرأة املســلمة بشــكل ســلبي، (2019

د علــى الــدور البطــولي الــذي بينمــا املواقــع اإللكترونيــة محــل الدراســة قامــت بالتأكيــ
قامت به املسـلمات وتعرضـهن للعنـف واالضـطهاد، وكـذلك قيـامهن ببطـوالت والـدفاع 

ــاذ ــوا مســلمني؛ وإنق ــم يكون ــو ل ــى ول ــن  عــن اآلخــرين حت ــات أخــرى م ــن ديان اآلالف م
اعتــداءات مســلحة، وهــو مــا يرجــع إلــى انتمــاءات املواقــع اإللكترونيــة محــل الدراســة 

  .كونهما مواقع مصرية
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  ــائج دراســة ــع نت ا م ــً ــة جزئي ــائج الدراســة احلالي  Terman Rochella)اتفقــت نت
 حيث أكدت دراستها علـى أن تغطيـة وسـائل اإلعـالم للمـرأة املسـلمة محكـوم  (2019

بالتمييز يف الصحف األجنبية وهو مـا أكدتـه الدراسـة احلاليـة، والتـي أكـدت نتائجهـا 
ثيــر مــن التشــويه، وأن هنــاك حمــالت أن صــورة املــرأة املســلمة يف الغــرب تتعــرض لك

ممنهجة لتشويه صورة املسلمني بشكل عام، وتشويه صورة املسـلمات بشـكل خـاص يف 
  وسائل اإلعالم الغربية.

 دراسـة احلاليـة مـع دراسـة اتفقـت نتـائج ال(Perocco Fabio 2018)  (Vidgen 
Bertie, Yasseri Taha 2017) راع والتي أكدت أن أحد أسباب تـأجيج حـدة الصـ

هـــي وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي، وأنهـــا أســـهمت يف زيـــادة  املتعلـــق باإلســـالموفوبيا
خطاب الكراهية، وهو ما أكدته نتائج الدراسة احلالية، حيث أكـدت الدراسـة احلاليـة 
أن وســائل التواصــل االجتمــاعي مت اســتخدامها بالفعــل مــن قبــل بعــض املتطــرفني مــن 

ديو ورفعه على كل بها، حيث قاموا بتصوير الفيأجل نشر حوادث اإلرهاب التي قاموا  
ــتخدام بعـــض  ا اسـ ــً ــة أيضـ ــة احلاليـ ــا أكـــدت الدراسـ ــوب، كمـ ــوك ويوتيـ ــيس بـ ــن الفـ مـ
اجلماعـــات املحســـوبة علـــى اإلســـالم تطبيقـــات لفتـــاوى تكفيريـــة حتـــرض ضـــد غيـــر 

  املسلمني يف أوروبا وتبيح قتلهم.
  ــائج دراســة ــائج الدراســة احلاليــة مــع نت  (Muhamed Omar 2018)اتفقــت نت

والتــي أكــدت ســلبية  (Ogen Christine,Pennington Rosemary 2014)و
ا  الصورة املقدمة عن املسلمني يف الغرب، حيث أكدت الدراسـة احلاليـة أن هنـاك فرقـً
بني املتطرفني من املسلمني املنتمني إلى اجلماعات اإلرهابية واإلسالم واملسلمني، وأن 

ــع اجلميـــع يف  ــورة التـــي تضـ ــة، حيـــثالصـ ــورة مغلوطـ ــلمني  مركـــب واحـــد صـ إن املسـ
املتطـــرفني املنتمـــني إلـــى اجلماعـــات اإلرهابيـــة هـــم أنفســـهم مثـــل جماعـــات اليمـــني 
ــات ضــد االنســانية، وأن كليهمــا مجــرم، وأن بعــض  املتطــرف، وأن كليهمــا يقــوم بعملي
الــدول األوروبيــة واألجنبيــة بصــدد إصــدار تشــريعات جتــرم عناصــر اليمــني املتطــرف 

سـلمني األبريـاء بـدافع التطـرف واإلرهـاب، وحتـى تقوم بهجمـات إرهابيـة ضـد امل  التي
أنــه بعــد حــادث املســجدين يف مدينــة كريســت تشــيرش قامــت رئيســة وزراء نيوزلنــدا 
بارتداء احلجاب تضامًنا وتعاطًفا مع ضحايا احلادث اإلرهابي الذي قام بـه مجموعـة 

يحـدث نتـاج دت الدراسـات أن كثيـًرا ممـا من املتطرفني ضد املسلمني األبرياء، كما أك
الصـــورة اإلعالميـــة املغلوطـــة التـــي تصـــورها وســـائل اإلعـــالم الغربيـــة عـــن اإلســـالم 
ا علـى  واملسلمني؛ والتي ال تفرق بينهم وبني املتطرفني مـنهم بـل تصـور املسـلمني جميعـً
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إلعـالم أنهم إرهابيون، وقد انتبهت بعض الدول إلى ذلك الدور الذي تقوم بـه وسـائل ا
قامت هيئة معـايير البـث يف نيوزلنـدا   ٢٠١٩املثال، يف أواخر عام  الغربية، فعلى سبيل  

شبكة "سكاي تي يف" التلفزيونية النيوزلندية بإذاعة عدد من مقاطع الفيديو مـن البـث 
احلــي لهجــوم "كرايســت تشــيرش" وذلــك ضــمن تغطيتهــا للهجــوم علــى املســجدين يف 

سلمة، مما يدل على وعـي أصدقاء الضحايا واجلالية امل؛ احتراًما ألسر و٢٠١٩مارس  
الدول واحلكومات بالدور الذي تقوم به وسـائل اإلعـالم يف زيـادة حـدة اإلسـالموفوبيا 

  وتأجيجها.
 والتـي تفتـرض  كذلك تتفق نتائج الدراسة احلالية مــع فرضــيات نظريــة األطــر اخلبريــة

ــتم وضــع األحــداث يف إطــار أو ســياق، ويتســم هــذا ــه ي ــاء أن ــالتنظيم واالنتق  اإلطــار ب
املتعمـــد لـــبعض اجلوانـــب اخلاصـــة باحلـــدث؛ وهـــو مـــا حـــدث يف التغطيـــة اخلاصـــة 
بالصحف محل الدراسة لقضـية اإلسـالموفوبيا، إذ ركـزت علـى التفاصـيل التـي تؤكـد 
األعمال البطولية وشجاعة بعض املسلمني، وكذلك دور بعض الدول يف تـأجيج وزيـادة 

ــالموفوبيا و ــدة اإلسـ ــة باملحـ ــايا اخلاصـ ــتغالل القضـ ــية، اسـ ــراض سياسـ ــلمني ألغـ سـ
والتركيــز علــى األطــر التــي تبــرز األحــداث يف شــكل معــني، علــى ســبيل املثــال، صــراع 
جماعـــة اإلخــــوان املســـلمني وداعــــش واجلماعـــات األخــــرى املحســـوبة علــــى التيــــار 

 اإلسالمي، والتي تستغل االضطهاد ضد املسلمني وتقوم بأعمال إرهابية.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 
١٦١٠ ١٦١٠ 

  اجع: املر
 
مرصد اإلسالموفوبیا: یعقد ورشة "آلیات مواجھة اإلسالموفوبیا" في ثاني أیام المؤتمر العالمي الخامس )١  

  : لدور االفتاء
https://www.daralifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=6766&...%D9%8
5%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84
%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7:_%
D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9_ 

٢٠٢٠ایر فبر ٢٥تمت زیارة الموقع بتاریخ:   
2) Terman Rochelle, "Islamophopia & Media Portrayals of Muslim Women: A 
Computational Text Analysis of U.S. Newscoverage", Forthcoming, International 
Studies Quarterly. 
3 ) Jakku Nina, " Islamophopia, Representation and The Muslim Political Subject: A 
Swedish Case Study"m Societies, Vol.(8), no.(24),2018. 
4 ) Vidgen Bertie, Yasseri Taha, " Detecting weak and Strong Islamophopic Hate 
Speech On Social Media" , 2018> 
5 ) Perocca Fabio, " Anti Migrant, Islamophopia in Europe, Social roots, 
Mechanisms and Actors", REMHU, Rev. Interdisciplinary, Brasilia, Vol.(26), no. 
(53), 2018. 

الدولي العالي لإلعالم بالشروق،  اإلعالم الجدید: وعاء لترویج اإلسالموفوبیا"،  المعھدثریا السنوسي،"  ) ٦
  . ٢٠١٦)، یولیو ١١مجلة البحوث والدراسات اإلعالمیة، العدد (

7 ) Ogen Christine, Pennington Rosemary, Willnat Lars Bashir Manaf," The Rise of 
anti-muslim Prejudice Media and Islamophopia in Europe and United Stater", 
International Communication Gazette , Vol. (76), no, (1),January 2014. 
8 ) Umar Mohamed," Islamophopia in The Media", Mark  Field Institute For Higher 
Education, December 2018. 
9  Saifuddin Ahmed, Jörg Matthes, Media representation of Muslims and 
Islam from 2000 to 2015: A meta-analysis, International Communication 
Gazette, June 27, 2016, pp.1-26. 
10   Hanne Jorndrup, "News framing in a time of terror: A study of the media 
coverage of the Copenhagen shooting", RUC Roskidle University, Nordicom 
Review, vol.(37), 2016, pp.85-99. 
11 ) Katy Sian, Lan Law , S. Sayyid, "The Media and Muslims in the U.K", Center 
for Ethnicity and Racism Studies, University of  Leeds, March 2012. 

مریكیة عن اإلسالم والمسلمین قبل أحداث الحادي أیمن منصور ندا، "توجھات استطالعات الرأي العام األ ١٢)
الدولي الرابع  ميعشر من سبتمبر وبعدھا: دراسة مقارنة باستخدام أسلوب التحلیل الثانوي"، المؤتمر العل 

  . ٤٨-١، ص ص ٢٠٠٨عالم بین الحریة والمسئولیة، یولیوعشر، اإل



 

          ١٦١١ 

 
13 ) Saied R. Plmeli, Syed Mohamed Marandi Samera Ahmed , Seyfeddin Kara, 
Arzu Metal, " British Muslims expectations of the government : The British Media 
and Muslim Representation: The Ideology of Demonisation ", Islamic Human 
Rights Commission, 2007.  
14 )Mesic Mirza," The Perception of Islam & Muslims in the Media & the 
responsibility of European Muslims Towards the media" 
15 ) Katy Sian, Lan Law, S. Sayid, "The Media & Muslims in the U.K.", Center For 
Ethnicity and Racism Studio, University of  Leeds , March 2012. 

  ) انظر ما یلى: ١٦
Dragojlovic, Nick, Einsiedel Edna, "Framing Synthetic Biology: Evalutionary 
distance, conceptions  of nature and the unnaturalness objection, Science 
Communication, Vol.(35), no.(5), 2013. 
Hulust Merliyn, Van Dvora Yanow," From Policy Frames to Framing: Theorizing a 
more Dynamic Political Approach ", American Review of Public Administration, 
Vol.(46), no.(1),2016. 

١٧) Entman Robert, "Framing : Toward Clarification of A Factured Paradigm", 
Journal of Communication, Vol.(43), no.(1),1993.   
18 ) Arowolo Olasunkanmi, "Understanding Framing Theory", Advanced Theories in  
Communication, June 2017. 
19 ) Chong Dennis Druckman, N. James, "A Theory of Framing & Opinion 
Formation in Competitive Elite Environment", Annual Reviewof Political Science, 
Journal of Communication, December 2007. 
20 ) Scheufele Dietram A. , Tewksbury David, "Framing , Agenda Setting & 
Priming:  The Evolution of Three Media Effects Models" , Journal of  
Communication, no. ( 57), 2007. 

  ). ٠٠٤٢) محمد عبد الحمید ،"نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر"، (القاھرة: عالم الكتب، الطبعة الثالثة،  ٢١
تجاھات الجمھور نحو القضایا ) خالد صالح الدین،" دور التلفزیون والصحف في تشكیل المعلومات وا ٢٢

الخارجیة"، المجلة المصریة لبحوث الرأي العام، كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة، المجلد األول، العدد الرابع،  
  .٢٠٠٠دیسمبر   -أكتوبر

  )انظر كل من:  ٢٣
) ٥٣سنة ( دلیة العالقة بین اإلسالموفوبیا والیمین األوروبي"، مجلة السیاسة الدولیة،أبو بكر الدسوقي، "ج 

  . ٢٠١٧)، أبریل ٢٠٨العدد (
سعید الالوندي، "اإلسالموفوبیا: لماذا یخاف الغرب من 

 .www.goodreads.com.books.show.12990050اإلسالم؟"،
الم الغربي واإلسالم: تشویھ وتخویف"، آفاق معرفیة  ) المحجوب بن سعید، "اإلسالم واإلعالموفوبیا: اإلع ٢٤

 ).٢٠١٠، متحدة، (دمشق: دار الفكر 



 

 
١٦١٢ ١٦١٢ 

 
25 )Terman Rochelle,opcit. 

) محمد حسام الدین،" العولمة وصورة اإلسالم: دور الطبقة الرأسمالیة عابرة القومیة في السیطرة على   ٢٦
 . ٢٠٠٢رس،اإلعالم الدولي لتشكیل صورة العالم اإلسالمي"، المدینة ب

یا)، أوراق علمیة (إیسیسكو)،  ) "دور اإلعالم في معالجة ظاھرة الخوف من اإلسالم (اإلسالموفوب ٢٧
 ، حلب، الجمھوریة العربیة السوریة.٢٠٠٨منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة، 

داة اإلسالم"، مجلة رؤیة تركیة، ) طورغاي یزلي فایا،"اإلسالموفوبیا واإلعالم: المظاھر المعاصرة لمعا ٢٨
 . ٢٠١٦)، ٤)، العدد(٥االجتماعیة، مجلد(مركز ستا للدراسات السیاسیة واالقتصادیة و

) حسام شاكر،" لغة اإلسالموفوبیا وتعبیراتھا اإلعالمیة في الواقع األوروبي "، مجلة رؤیة تركیة، مجلد  ٢٩
 .٢٠١٦)،  ٤)، العدد (٥(

ق الموفوبیا في الغرب ومآالتھا المستقبلیة، فرنسا أنموذًجا"، مجلة دراسات شر ) ولید الزیدي،" جذور اإلس ٣٠
  . ٢٠١٦)، ٧٧، العدد(٢٠أوسطیة، مجلد 

 . ٢٠١٧) خالد العبادي، "اإلدارة األمریكیة واإلسالموفوبیا"، المنتدى اإلسالمي،  ٣١
االنسانیة، جامعة محمد خیضر، ) كربسة عمراني،" ظاھرة اإلسالموفوبیا: المفھوم واآللیات"، مجلة العلوم  ٣٢

 . ٢٠١٦بشكرة 
 . ٢٠١٦)، ١)، عدد (٥) فرید حافظ، "أزمة الالجئین واإلسالموفوبیا"، مجلة رؤى تركیة، مجلد ( ٣٣
  http://gate.ahram.org.eg/News/2131112.aspx)  انظر إلى ما یلى:  ٣٤
  كلیة اآلداب، جامعة عین شمس..  ) أ. د. ھبة أمین شاھین، أستاذ ورئیس قسم علوم االتصال واإلعالم،٣٥

  سلیمان، األستاذ بقسم علوم االتصال واإلعالم بكلیة اآلداب، جامعة عین شمس.  سلوى د.أ.      
  د. شیرین عمر، األستاذ المساعد بقسم علوم االتصال واإلعالم، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس.       
  آلداب، جامعة كفر الشیخ.د. ریھام درویش، مدرس بقسم اإلعالم، كلیة ا     

 ریم، المدرس المساعد بقسم علوم االتصال واإلعالم، بكلیة اآلداب بجامعة عین شمس.أ. نسمة محمد ك )٣٦



A scientific journal issued by the Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Journal of Mass Communication Research «J M C R»

International Standard Book Number «Electronic Edition»9297- 1110

International Standard Book Number “Paper Edition”2682- 292X

Deposit - registration number at Darelkotob almasrya /6555

Issue 54  July 2020 - part 3

Editor- in-chief: Prof.Ghanem Alsaaed

Chairman: Prof.Mohamed Elmahrasawy,President of Al-Azhar University

Managing Editor: Dr.Mohamed Fouad El Dahrawy

Editorial Secretaries:

- Al-Azhar University- Faculty of Mass Communication.
- Telephone Number: 0225108256
- Our website: http://jsb.journals.ekb.eg

Correspondences
- E-mail: mediajournal2020@azhar.edu.eg

Assistants Editor in Chief:

Prof.Fahd Al-Askar
- Vice-President of Imam Muhammad bin Saud University for Graduate Studies and Scientific 
Research (Kingdom of Saudi Arabia)

Prof.Abdullah Al-Kindi 
- Professor of Journalism at Sultan Qaboos University (Sultanate of Oman)

Prof. Arafa Amer
- Professor of Radio,Television, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Prof.Jalaluddin Sheikh Ziyada
 - Dean of the Faculty of Mass Communication, Islamic University of Omdurman (Sudan)

Deputy Editor-in-chief:Prof. Reda Abdel-Wagid Amin
Vice Dean, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Lecturer at Public Relations and Advertising Department, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Dean of the Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Designed by : Mohammed Kamel - Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Language checker: Omar Ghonem: Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

 Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University Dr. Mustafa Abdel-Hay:
 Dr. Ramy Gamal: Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

 Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University Dr. Ibrahim Bassyouni:



Our Journal Publishes Researches, Studies, Book Reviews, 
Reports, and Translations according to these rules:

 Publication is subject to approval by two specialized referees.

 The Journal accepts only original work; it shouldn›t be previously published 

before in a refereed scientific journal or a scientific conference.

 The length of  submitted papers shouldn›t be less than 5000 words and 

shouldn›t exceed 10000 words. In the case of  excess the researcher 

should pay the cost of  publishing.

 Research Title whether main or major, shouldn›t exceed 20 words.

 Submitted papers should be accompanied by two abstracts in Arabic and 

English. Abstract shouldn›t exceed 250 words.

 Authors should provide our journal with 3 copies of  their papers together 

with the computer diskette. The Name of  the author and the title of  his 

paper should be written on a separate page. Footnotes and references 

should be numbered and included in the end of  the text.

 Manuscripts which are accepted for publication are not returned to 

authors. It is a condition of  publication in the journal the authors assign 

copyrights to the journal. It is prohibited to republish any material 

included in the journal without prior written permission from the editor. 

 Papers are published according to the priority of  their acceptance.

 Manuscripts which are not accepted for publication are returned to 

authors.

Rules of Publishing


