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 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارير والترجمات وفق القواعد اآلتية:

 واالنجليزية العربية باللغتين للنشر البحوث تقبل. 

 التدريس هيئة معاوني بحوث المجلة تنشر 
 الماجستير درجتي على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هيئة ألعضاء العلمية المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدريس

 اإلعالم أساتذة من اثنين تحكيم على النشر يعتمد 
البحث  تحته يندرج الذي الدقيق التخصص في 

 للنشر.صالحية المادة مدى تحديد ل

 .أال يكون البحث قد سبق نشره في أي مكان آخر 

  ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن
عشرة آالف كلمة ... وفي حالة الزيادة يتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  يزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبيوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن يكتب اسم الب
غالف مستقل ويشار إلى المراجع والهوامش في 
المتن بأرقام وترد قائمتها في نهاية البحث ال في 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 
الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فيها.

 نشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها 
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 أ.د.خالد صالح الدين حسن عمي
 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون والمدير األسبق لمركز

 جامعة القاهرة. -بحوث ودراسات الرأي العام بكلية اإلعالم 

لقشى ادلاضٍ ذصاعذًا يف وذريج ادلخاوف الغشتُح هي شهذ العقذ األخري هي ا
اإلسالم تىصفه اخلطش األتشص الزٌ َهذد احلضاسج الغشتُح ادلسُحُح، وخباصحٍ تعذ أى 
وضعد احلشب الثاسدج أوصاسها ترغلة ادلعسكش الغشتٍ تقُادج الىالَاخ ادلرحذج 

ا( لُحل اإلسالم األهشَكُح علً ادلعسكش الششقٍ تقُادج االحتاد السىفُيت )ساتقً
ويف هزا الصذد ذناغود هىاقف النخة السُاسُح والثقافُح  عذوًا تذَلًا للشُىعُح.

والفكشَح يف الغشب تشأى ذىجُه العذاء السافش حنى ادلسلوني مبا يف رلك ادلىاطنني 
ادلسلوني ادلقُوني يف الثلذاى الغشتُح األهش الزٌ أفشص العذَذ هي ادلشكالخ 

ُاخ ادلسلوح يف ذلك الثلذاى ؛ وخباصحٍ هع ذعضَض وسائل اإلعالم الذولُح والرحذَاخ لألقل
لرىجهاخ النخة الغشتُح تأى ذلك األقلُاخ مل ذرفاعل هع ادلُعطُاخ والشهىص الثقافُح ادلوُِّضج 

أٌ ذلك -للوجروعاخ الغشتُح علً هسرىي ادلفاهُن والقُن والسلىكُاخ؛ وأهنا
أسكاى احلضاسج الغشتُح وَهذد خصىصُرها الثقافُح علً تاذد هعىلًا َُقىِّض  -األقلُاخ

 ادلسرىي الثعُذ.
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وقد دأبت التقارير اإلعبلمية عمى توظيف التباينات الثقافية بين األقميات المسممة والمواطنين  
 التيالغربيين لتشكيل رأي عام سمبي تجاه تمك األقميات األمر الذي فاقم من أوضاع تمك األقميات 

ميا في معادلة الصراع الغربي مع اإلسبلم. وقد تأكدت تمك التوجيات العدائية بعد أحداث تم إقحا
م حيث تم اتخاذ إجراءات عسكرية ضد البمدان اإلسبلمية ممثمًة ٕٔٓٓالحادي عشر من سبتمبر 

في أفغانستان والعراق تحت شعار الحرب عمى اإلرىاب وىو اإلطار الخبري الذي كرستو وسائل 
الغربية حيث تم في ىذا الصدد الربط التعسفي ما بين اإلسبلم واإلرىاب األمر الذي ألقى اإلعبلم 

بظبللو القاتمة والسمبية عمى األقميات المسممة في مختمف دول العالم وبخاصٍة البمدان الغربية 
 والواليات المتحدة األمريكية.

بما فييا  -واألقميات )*(م الدوليوقد اىتم التراث العممي السابق بدراسة العبلقة بين اإلعبل 
عبر العديد من اأُلطر النظرية والتفسيرية ومن أبرزىا؛ بناء األجندة ووضع  -األقميات المسممة

األولويات، ونماذج تشكيل االتجاىات، ونماذج اإلقناع، والغرس الثقافي، وبناء اأُلطر 
ين اىتمت بعض الدراسات الخبرية،والتسويق السياسي،واالستقطاب السياسي وغيرىا.عمى ح

لسْبر أغوار تمك العبلقة، وتقييم دور  (Cultural Analysis)بتوظيف نموذج التحميل الثقافي 
اإلعبلم الدولي في التقديم الثقافي لؤلقميات وبخاصٍة في ضوء أىداف العولمة التي تقوم عمى 

 ايش والتنوع الثقافي.احترام حقوق األقميات، وحماية الثقافات المختمفة في إطار قيم التع
وفي ضوء الطرح الحالي ييتم الباحث عبر أدوات التحميل الثقافي الوقوف عمى اآلليات  

المتبعة من قبل اإلعبلم الدولي في التقديم الثقافي لؤلقميات المسممة، وكيفية طرحو لقضايا تمك 
والذي  (Secondary Analysis)األقميات وذلك من خبلل مسارات التحميل من المستوى الثاني 

 استند فيو الباحث إلى ما يمي:
( مراجعة األدبيات العممية التي اىتمت بدراسة معالجة اإلعبلم الدولي لقضايا األقميات ٔ)

 المسممة وبخاصٍة في الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد اأُلوروبي.
مة برصد أداء اإلعبلم الدولي ( تحميل التقارير الصادرة عن بعض المراصد اإلعبلمية الميتٕ)

 المطبوع والمسموع والمرئي بشأن قضايا األقميات المسممة.
( االطبلع عمى المواد المصّورة والمقتطفات الصوتية والنصوص التي نشرتيا بعض ٖ)

الشبكات االجتماعية اإلسبلمية في الغرب عن االنتياكات التي تتعرض ليا األقميات المسممة 
 )**(ىناك.
تابعة الباحث لبعض وسائل اإلعبلم الدولية المطبوعة والمرئية بشأن تناوليا لقضايا ( مٗ)

األقميات المسممة وبخاصٍة ما يتعمق بأزمات مسممي الروىينجا في ميانمار، واإليغور في الصين، 
ومسممي كشمير في إطار الصراع بين باكستان واليند؛ فضبًل عن المشكبلت التي يتعرض ليا 

 المسممون في ُأوروبا والواليات المتحدة األمريكية في اآلونة األخيرة. المياجرون
 



                                                    

                                                    00 

 التعريف اإلجرائي لألقميات المسممة:
عمى المواطنين األقل عدًدا  (Minority)وفًقا لممسار الديموجرافي يتم إطبلق مصطمح األقمية 

الديانة والعرق والمشارب والذين ُيقيمون بدورىم في بمدان تسودىا أغمبية تختمف معيم عمى مستوى 
.ووفًقا لمطرح الحالي فإن األقمية المسممة تعني المسممين الذين يتمتعون بحقوق المواطنة (1)الثقافية

 في البمدان التي يسودىا دين أو أديان أخرى غير اإلسبلم.     
ستخدم ويذىب بعض الباحثين المعنيين بدراسة األقميات المسممة بأن المصطمح الحالي إنما يُ 

في السياق الديموجرافي وعمم السكان لُيشير بدوره إلى المسممين الذين ُيقيمون في الدول األخرى 
غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسبلمي التي يبمغ عدد أعضائيا نحو سبٍع وخمسين دولة. 

فة وفًقا إلحصائيات ووفًقا ليذا التعريف اإلجرائي يبمغ عدد األقميات المسممة في أقاليم العالم المختم
مميون مسمم ُيشكِّمون بدورىم ثمث عدد المسممين عمى المستوى العالمي  555م نحو ٕٛٔٓعام 

 (2)مميار نسمة. 1,7والذي ُيقدر بنحو 
وُتشير اإلحصائيات التي تصدر عن مراكز البحوث في الواليات المتحدة األمريكية وُأوروبا 

فريقية ثّم عربية وفارسية، فضبًل عن إلى أن األقميات المسممة تنحدر بالتر  تيب من أصوٍل آسيوية وا 
المواطنين األصميين الذين اعتنقوا اإلسبلم. كما ُتشير اإلحصائيات الصادرة عن مركز بيو لمبحوث 

مميون تقريًبا خبلل عام  3,54إلى أن عدد المسممين في الواليات المتحدة األمريكية قد بمغ نحو 
من إجمالي عدد السكان في الببلد. وقد توقع الباحثون في مركز  % 1,1و م بما ُيمثِّل نحٕٚٔٓ

بيو أن يتزايد عدد المسممين بشكٍل كبيٍر خبلل العقدين القادمين ليصبح اإلسبلم الديانة الثانية بعد 
كما ُتشير اإلحصائيات الخاصة بعدد المسممين في ( 3)المسيحية في الواليات المتحدة األمريكية.

مميون  57,27خبلل العام ذاتو إلى أن األقميات المسممة في ُأوروبا قد بمغ عددىا نحو  ُأوروبا
من إجمالي عدد السكان في ُأوروبا؛ كما تؤكد تمك اإلحصائيات تزايد عدد  %7,68مسمم بنسبة 

مميون(  2ٔٗٗمميون(، وألمانيا االتحادية) 2ٕ٘ٙالمسممين في الدول اأُلوروبية الرئيسة مثل فرنسا)
ويتوقع الباحثون الميتمون بالنمو الديموجرافي في ضوء متغير  (4)مميون(  2ٖٔ،والمممكة المتحدة)

% من إجمالي عدد السكان ٔٔالديانة إلى أن المسممين قد ُيشكَّمون خبلل العقدين القادمين نحو 
دة إلييا من الدول في ُأوروبا وقد تتزايد تمك النسبة حال قبول الدول اأُلوروبية لموجات اليجرة الواف

 (5)ذات األغمبية المسممة.

 مسارات التحميل الثقافي:
في ضوء سْبر أغوار العبلقة بين اإلعبلم الدولي واألقميات المسممة في ضوء التحميل الثقافي  

 فقد رصد الباحث العديد من المسارات الثقافية لتمك العبلقة والتي يمكن تحديدىا عمى النحو التالي:
 تركيز اإلعبلمي عمى إبراز االختبلفات الثقافية بين المسممين والمواطنين في الغرب.أواًل: ال

 ثانًيا: التقديم السمبي لممسممين بوصفيم "اآلخر" الذي ييدد الثقافة والقيم الغربية!!.
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 ثالثًا: اإلبراز اإلعبلمي لتصريحات النخب السياسية المعادية لئلسبلم والمسممين.
 بلت األقميات المسممة وأزماتيم في التغطية اإلخبارية باإلعبلم الدولي.رابًعا: تجاىل مشك

خامًسا: المعالجة اإلعبلمية لقضايا اليجرة بوصفيا تعضيًدا لوضع األقميات المسممة، وتيديًدا 
 لمتركيبة الديموجرافية في ُأوروبا والواليات المتحدة األمريكية.

: التركيز اإلعالمي عمى إبراز اًلخ تالفات الثقافية بين األقميات المسممة والمجتمعات أوًلا
 الغربية:

يتبنى التحميل الثقافي المفيوم العريض لمثقافة والذي يشمل العقائد والمغة، والفنون، واآلداب، 
وطرق الحياة، والرموز الثقافية ذات االعتبار. وفي ضوء التحميل الثقافي لمعالجة وسائل  واألزياء،

لقضايا اإلسبلم واألقميات اإلسبلمية يتضح عدم اكتراث  -ذات الصبغة الدولية -اإلعبلم الغربية
تمك الوسائل بإبراز االختبلفات الثقافية العميقة بين اإلسبلم والمسيحية عمى مستوى المعتقدات 
والجوانب اإليمانية وغيرىا. بيّد أن تمك الوسائل قد دأبت في كثيٍر من موادىا اإلخبارية عمى إبراز 

اإلسبلم ىو الحضارة الوحيدة التي تضع استمرار الحضارة الغربية في محل شك. األمر الذي  أن
ألقى بظبللو السمبية عمى األقميات المسممة التي ينظر إلييا كثيٌر من المواطنين في الغرب بوصفيا 

 (6)الطابور الخامس وأحد أطراف المؤامرة عمى الحضارة الغربية المسيحية.
لباحثين في ألمانيا االتحادية أن قبول الرأي العام أُلطروحات وسائل اإلعبلم وقد أكد بعض ا

األلمانية بشأن موقف اإلسبلم الرافض لمثقافة الغربية إنما يرجع لعدم معرفتيم باإلسبلم؛ ومن ثّم 
 وقوعيم ضحيًة لمتأثيرات المعرفية والوجدانية لئلعبلم. ويؤكد الباحثون أنفسيم أن تمك اأُلطروحات
اإلعبلمية السمبية كانت سبًبا في تعدي المواطنين األلمان عمى األقمية المسممة في مختمف أنحاء 

 (7)ألمانيا وبخاصٍة المسممين األتراك.
وعمى الرغم من أن وسائل اإلعبلم الغربية لم ُتمارس ىجوًما صارًخا عمى األقميات المسممة 

والمواطنين في تمك الدول إال أنيا دأبت عمى بث  فيما يتعمق باالختبلفات الثقافية بين المسممين
ونشر القصص والتقارير الخبرية التي ُتظير تمايز المسممين عن غيرىم من حيث إرتداء النساء 
عفاء الرجال لمحى، والصبلة في المساجد ، ورفع اآلذان،وعدم شرب الخمر،  لمحجاب والنقاب، وا 

لتي تحتوي عمى دىن الخنزير، وغيرىا من االختبلفات واالمتناع عن أكل لحم الخنزير والمنتجات ا
الثقافية في طرق الحياة والمعيشة والتي طرحتيا وسائل اإلعبلم ضمنًيا بوصفيا مظاىر ثقافية 

 تحول دون اندماج األقميات المسممة مع المجتمع الغربي.
مع المسممين بما وفي السياق ذاتو اتبعت وسائل اإلعبلم الغربية آلية طرح القضايا الخبلفية 

 يدعم كونيم دخبلء عمى الثقافة الغربية؛ ومن أبرز تمك القضايا:
 رفض المسممين لمزنا وزواج الِمثميين والِمثميات. -
 رفض المسممين لئلجياض والقتل الرحيم. -
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غموض موقف المسممين من قضايا حقوق اإلنسان، والحريات، والديمقراطية،  -
 (8)والتسامح!!.

لمثال فقد أعطت بعض وسائل اإلعبلم الدولية اىتماًما كبيًرا بفيمم "الفتنة" الذي عمى سبيل ا
م والذي أظير فيو مشاىد اإلعدامات لممتيمين بالمواط ٕٛٓٓأنتجو النائب اليولندي فيمدرز عام 

في بعض الدول اإلسبلمية واحتمال تكرار ىذا المشيد في ىولندا لو حكميا المسممون حيث يسمح 
اليولندي بزواج الِمثميين والٍمثميات!!.وفي ضوء المخاوف من التأثيرات السمبية لتمك  القانون

تصريًحا غريًبا  -الحًقا-التغطية اإلعبلمية عمى األقميات المسممة في ُأوروبا فقد صرح فيمدرز
 ُيشير فيو إلى ترحيبو بالمسممين عمى الرغم من كراىيتو لئلسبلم الذي يعتقد أنو يحمل تبايناتٍ 

 (9)ثقافيٍة حادٍة مع العالم الغربي.
وُتشير المقوالت العممية لنموذج التحميل الثقافي إلى أن إبراز المحتوى اإلعبلمي لمتباينات 
الثقافية الحادة بين الجماعات االجتماعية والمواطنين والشعوب بعضيا بعًضا إنما تؤدي تراكمًيا 

أنيم غرباء وغير مرحب بيم؛ األمر الذي ييدم قيم  إلى تكريس الكراىية والتعامل مع اآلخرين عمى
 (15)وقبول اآلخر. (Cultural Hybridity)التعايش والتنوع العرقي والثقافي

 ثانياا: التقديم السمبي لممسممين بوصفهم "اآلخر" الذي يهدد الثقافة والقيم الغربية!!:
اإلعبلمي إلى أن جذور المخاوف ُتشير الدراسات الحديثة الميتمة بالتحميل الثقافي لممحتوى  

من اإلسبلم أو ما ُيعرف بظاىرة اإلسبلموفوبيا إنما يعود لمتقديم الثقافي السمبي لئلسبلم والمسممين 
في وسائل اإلعبلم الغربية حيث أشارت ىذه الدراسات إلى أن تمك الوسائل دأبت عمى تقديم 

في تعاليمو عمى كراىية اآلخر.وقد كان اإلسبلم وتصويره بوصفو ديًنا يدعو إلى العنف وينطوي 
لذلك التقديم الثقافي السمبي آثاره التراكمية القاتمة عمى مواقف الرأي العام الغربي من األقميات 
د الحياة، وتعمل عمى تكريس رفاىية  المسممة؛ وبخاصٍة وأن الثقافة الغربية ترفض العنف وُتمجِّ

آلليات التقديم الثقافي السمبي لؤلقميات المسممة في . وفي ضوء التحميل الثقافي (11)المواطنين
 اإلعبلم الدولي فقد تم رصد النقاط التالية:

إقحام اإلعبلم الغربي اليميني لؤلقميات المسممة في قضية اإلرىاب من خبلل نشر وبث  -
يات المتحدة التقارير الخبرية التراكمّية التي ُتوجو االتيامات لممواطنين المسممين في ُأوروبا والوال

األمريكية بأنيم عمى اتصال بالتنظيمات اإلرىابية، وأنيم يقدمون ليم المساعدات الموجيستية لتنفيذ 
عممياتيم اإلرىابية في تمك البمدان. وقد  بثت تمك الوسائل مؤخًرا تقارير خبرية تزعم فييا تقديم 

تحدة األمريكية المعمومات والتدريب المواطنين المسممين في فرنسا والمممكة المتحدة والواليات الم
التقني ألعضاء التنظيمات اإلرىابية لتنفيذ ىجمات إلكترونية عمى شبكات البنّية األساسية،ومواقع 
الييئات االستخبارية، والمواقع العسكرية في تمك الدول؛ وذلك في إطار نمط جديد من اإلرىاب 

 (12).(Cyber-Terrorism)ُيطمق عميو "اإلرىاب اإللكتروني" 
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تعمد اإلعبلم الغربي اليميني الخمط ما بين خطاب التنظيمات اإلرىابية وواقع األقميات  -
المسممة حيث دأب ىذا اإلعبلم عمى ترويج مفيوم االختبلف الحاد بين الثقافة الغربية القائمة عمى 

ت اإلسبلمية من الديمقراطية والحريات وحرية المعتقدات وما يتم تداولو في خطاب قادة الجماعا
تقسيم العالم إلى دارين ىما دار اإلسبلم ودار الجياد؛ األمر الذي ُيكرِّس الصراع بين الحضارتين 

 اإلسبلمية والغربية وُيمقي بظبللو السيئة عمى األقميات المسممة المقيمة في الدول الغربية.
ر خبري سائد أال وىو دأبت وسائل اإلعبلم الغربية عمى تقديم األقميات المسممة في إطا -

حيث دعمت تمك الوسائل عبر الزمن أن المواطنين المسممين  (Alien Other)الغرباء واآلخرون 
نات الثقافة الغربية وأنيم يرفضون المجتمع  -أي الدول الغربية-في ببلدىم لم يندمجوا مع مكوَّ

ألمريكي إلى أن وقد أكدت نتائج بحوث مركز بيو ا (13)الحديث ويعيشون في بوتقة دينيم
سبانيا والواليات المتحدة األمريكية يعتقدون أن مواطنييم من  المواطنين في فرنسا وألمانيا وا 
المسممين يرفضون المجتمع الحديث، وأنيم ال ُيدينون العنف الموجو ضد الدول الغربية، كما أنيم 

 (14)ال يحترمون المرأة!!.
ميل الثانوي ألداء اإلعبلم الدولي بشأن اإلسبلم ُتشير الدراسات الحديثة التي تبنت التح -

والمسممين أن القضايا التي تم تقديم المسممين من خبلليا كانت قضايا سمبية وتتعارض ثقافّيا مع 
التوجيات السائدة في الثقافة الغربية وتمثمت تمك القضايا في: "اإلرىاب"، و"الحرب"، واليجرة غير 

وقد تم توريط األقميات المسممة في القضيتين األخيرتين  (15)ث" الشرعية"،"ورفض المجتمع الحدي
لتبرير رفض مزيًدا من ىجرة المسممين لمبمدان اأُلوروبية والواليات المتحدة لكونيم يرفضون في 

 األساس مفاىيم ومعطيات المجتمع الحديث ومخرجاتو المختمفة معيم ثقافّيا وفكرًيا!.

 لسياسية المعادية لإلسالم والمسممين:ثالثاا: إبراز تصريحات النخب ا
انتبو الباحثون المعنيون بدراسات التحميل الثقافي إلى خطورة التصريحات البارّزة التي      

تصدر عن النخب السياسية والثقافية وتجد طريقيا لئلعبلم الدولي بوصفيا مساًرا ميًما في التقديم 
تصريحات الرئيس األمريكي األسبق بوش االبن  الثقافي لآلخرين. وفي ىذا الصدد يتم استدعاء

م عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي أكد فييا أن الحرب عمى اإلرىاب ٕٔٓٓعام 
بما يعني ضمنًيا أنيا تستيدف بشكٍل خاص المسممين. وقد  -أو مقدسة -ستكون حرًبا صميبية

لمسممة في الواليات المتحدة األمريكية أشارت إحدى الدراسات إلى أنو منذ أحداث سبتمبر واألقمية ا
تعاني من التمييز االجتماعي والعنصرية، والتنميط اإلعبلمي، كما أنيا منذ ذلك الحين تكافح 

التي ُتعد أحد أركان ومرتكزات الدولة  (Citizenship)لمحصول عمى حقوقيا رغم تمتعيا بالمواطنة
 (16)األمريكية!!.
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الية عدًدا من التصريحات التي أسيمت في التقديم الثقافي ويستعرض الباحث في السطور الت
السمبي لؤلقميات المسممة في ُأوروبا والواليات المتحدة األمريكية وتم ترويجيا من خبلل وسائل 

 اإلعبلم الدولية:
أبرَزت وسائل اإلعبلم الفرنسية والدولية تصريحات الزعيمة اليمينية مارين لوبان رئيس  -

م والتي أكدت فييا أن صبلة المسممين يوم ٕ٘ٔٓ-ٕٕٔٓوطنية خبلل أعوام حزب الجبية ال
الجمعة واحتشادىم في الشوارع إنما يعكس مممًحا ثقافًيا يتنافى مع الثقافة الفرنسية وُيذكرىا 
باالحتبلل النازي لفرنسا!!. كما أبرَزت وسائل اإلعبلم أيًضا تصريحاتيا الخاصة بتوسيع قانون 

موز الدينية، وطالبت لوبان بمنع ذبح الحيوانات وفًقا لمشريعة اإلسبلمية ألن ذلك منع ارتداء الر 
يتعارض مع الطقوس الثقافية الفرنسية!، كما طالبت أيًضا بإيقاف بناء المساجد إال بعد التحقق من 

 (17)مصادر تمويميا.
إيمانويل  م وخبلل المناظرة الرئاسية بين مارين لوبان والمرشح المستقلٕٚٔٓوفي عام 

اتيمتو لوبان بأنو متراٍخ مع األصولية اإلسبلمية، وطالبت  -الرئيس الحالي لفرنسا-ماكرون 
 (18)بترحيل المواطنين المسممين الذين يثبت عمييم أنيم عمى صمٍة بالتنظيمات األصولية.

نسي وفي السياق ذاتو وفي فرنسا أيًضا أبرز اإلعبلم الغربي اليميني تصريحات الرئيس الفر 
م بأن بأن ثمة مشكمة بين فرنسا واإلسبلم وأنو ٕٙٔٓالسابق فرنسوا أوالند في أكتوبر من عام 

ينبغي اتخاذ إجراءاٍت صارمٍة بشأن ارتداء المرأة الفرنسية المسممة لمحجاب وغيره من الرموز 
 (19)الدينية.
م مزاعم  المرشح ٕٙٔٓأبرّزت وسائل اإلعبلم الدولية إبان سباق الرئاسة األمريكية عام  -

الجميوري " دونالد ترامب" بأن المسممين ال يحبون األمريكيين حيث استدعت تمك الوسائل زعم  
م بأن :"اآلالف من المسممين قد اغتبطوا وىمموا فرحًا في القتمى ٕ٘ٔٓترامب في نوفمبر من عام 

حادي عشر من سبتمبر األمريكيين الذين َلقوا حتفيم بمركز التجارة العالمي بنيويورك في ال
م"؛ كما أبرّزت تمك الوسائل أيضًا مطالب "ترامب" بمنع دخول المسممين نيائيًا إلى ٕٔٓٓ

األراضي األمريكية؛ وىّى التصريحات التي أدلى بيا في ديسمبر من العام نفسو ،  باإلضافة إلى 
ن خبلل رده عمى سؤاٍل تصنيفو لئلسبلم بوصفو عدوًا لمغرب والواليات المتحدة األمريكية وذلك م

م من خبلل مذيع قناة " السي إن إن"  اإلخبارية األمريكية عما إذا كان ُٕٙٔٓوجو لو في مارس 
اإلسبلم يخوض حربًا اآلن ضد الغرب، فقال:" أعتقد أن اإلسبلم يكره الواليات المتحدة 

 (25)األمريكية"!!.
م تصريحات رئيس ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓعامى كما أبرَزت وسائل اإلعبلم الغربية اليمينية  خبلل  -

الوزراء االسترالي األسبق توني آبوت التي طالب فيو الغرب بإعبلن تفوقو عمى الثقافة اإلسبلمية 
كما أبرَزت الوسائل ذاتيا تصريحات رئيس الوزراء اإليطالي ألن الثقافات غير متساوية!! ، 

 األسبق سيمفيو بيرلسكوني والتي قال فييا بتفوق الحضارة الغربية عمى نظيرتيا اإلسبلمية!!.
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 تجاهل مشكالت األقميات المسممة وأزماتهم في التغطية اإلخبارية باإلعالم الدولي: رابعاا:
كما أنيا  ة إلى تجاىل قضايا دول العالم النامي بصفٍة عامة،تميل وسائل اإلعبلم الدولي     

تستند إلى وضع ُأطر خبرية تفسيرية لتمك القضايا بما يتفق ومصالح وسياسات الدول التي ُتمثِّميا 
تمك الوسائل. وقد ظير ذلك جمًيا في العديد من قضايا وصراعات العالم الثالث ومنيا أزمة دارفور 

م وما بعدىا، وأزمة األطفال في اليمن ٕٕٔٓلبلجئين السوريين منذ عام م، وأزمة آٖٕٓعام 
م وغيرىا من األزمات الميمة.وقد استخدمت وسائل اإلعبلم الدولية ٕٚٔٓ"أزمة الكوليرا"  عام 

 اآلليات ذاتيا في التعامل مع قضايا األقميات المسممة. وفيما بعض النماذج في ىذا الصدد:
الدولية عمى توظيف إطار "المأسآة اإلنسانية" كإطاٍر تفسيري ألزمة حرصت وسائل اإلعبلم  -

م والمعروفة بأزمة الروىينجا حيث ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓإضطياد األقمية المسممة في ميانمار عامى 
تجاىمت تمك الوسائل اإلطار الخبري القائل بأنيا عممية اضطياد منظَّم من قبل الجيش والبوذيين 

راخين شمال غرب ميانمار.بل أبرَزت بعض القنوات مثل الفوكس نيوز  لؤلقمية المسممة في إقميم
واليورونيوز تصريحات المسئولين في ميانمار بأن ما يحدث في راخين ىو رد فعٍل عمى ىجوم 
المتمردين من الروىينجا عمى الحدود الشمالية لمببلد. وقد دأبت مختمف وسائل اإلعبلم الدولية 

المسممة في ميانمار واكتفت بتغطية األخبار اإلنسانية ليم في مخيمات عمى تجاىل مذابح األقمية 
م ذروة تجاىل وسائل ٕٚٔٓاإليواء في دولة بنجبلديش المجاورة. وقد شيد شير ديسمبر من عام 

اإلعبلم الدولية ألزمة الروىينجا تحت زعم الصعوبة البالغة لتحرير األخبار الخاصة بيا من داخل 
ى األزمة حالًيا باىتماٍم  إعبلمي محدود ال يتعدى حدود اإلشارة إلى أحوال وتحظ (21)ميانمار.

البلجئين الروىينجا عمى الشريط اإلخباري لمقنوات الدولية، أو وضع مواد مصّورة ليم ضمن 
الفقرات التنوييية لتمك القنوات!. ويتناغم مع الطرح الحالي ذلك التزايد في شكاوى المواطنين 

اىل المحررين بتمك القنوات لمفيديوىات التي يرسمونيا إلييم حول الجرائم الصحفيين من تج
المرتكبة ضد مسممي الروىينجا، والتي تشمل القتل خارج القانون، واالغتصاب، وقتل األطفال 

 وغيرىا من الجرائم ضد اإلنسانية.
ممي اإليغور تابع الباحث عبر فترة ممتدة من الزمن أداء اإلعبلم الدولي بشأن أزمتى مس -

بالصين وأزمة كشمير بين باكستان واليند والحظ الباحث أن وسائل اإلعبلم قد تبنت في معالجة 
األزمتين إطار الصراع لتبتعد بذلك عن طرح القضيتين في سياٍق ثقافي يعكس التباينات الثقافية 

مدين بالتعامل مع بين المسممين والثقافتين الصينية واليندية األمر الذي سمح لمسمطات في الب
مطالب المسممين عمى أنيا غير شرعية وتمس بسيادة الدولة وتعرضيا لمخطر. وفي ىذا الصدد 
أتاحت وسائل اإلعبلم الدولية وبخاصٍة الفضائيات اإلخبارية المجال لممصادر اإلخبارية من 

نمط من التمرد  الجيش والشرطة في الصين واليند لئلشارة إلى مطالب األقميات المسممة عمى أنيا
والخروج عمى الدولة دون إفساح المجال لممصادر اإلخبارية اإلسبلمية بالتعبير عن مطالبيا 

وفي اآلونة األخيرة تحرص وسائل اإلعبلم الدولية  المشروعة في الحفاظ عمى ىويتيا اإلسبلمية.
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مر بخبلفات سياسية عمى تجاىل األزمتين وعدم تضمينيما في أجندتيا اإلخبارية إال إذا تعمق األ
غربية أو أمريكية مع الصين أو اليند حيث يتم طرح تمك األزمتين بوصفيما نمًطا من أنماط 

 انتياك حقوق اإلنسان في تمك الدولتين!!.
ويؤكد الطرح الحالي أن التزييف اإلعبلمي من خبلل التقديم الثقافي المغموط ألزمات      

م الرأي العام العالمي لحقيقة ما يتعرض لو المسممون من األقميات المسممة إنما يحول دون في
اضطياٍد عمى الرغم من دعاوى اإلعبلم الغربي اليميني تحديًدا من أن المسممين ىم نواة 

 الصراعات واألزمات واإلرىاب في العالم!!.

خامساا: المعالجة اإلعالمية لقضايا الهجرة بوصفها تعضيداا لوضع األقميات المسممة في 
 لغرب:ا

ُتعد قضية اليجرة من القضايا المحورية بالنسبة أُلوروبا والواليات المتحدة األمريكية حيث      
تعتبر تمك الدول اليجرة غير الشرعية تيديًدا أمنًيا وثقافًيا ليا عمى المدى البعيد. وفي إطار 

طية اإلخبارية لتمك التحميل الثقافي لتك القضية في اإلعبلم الدولي فقد تم رصد نمطين من التغ
 (22)القضية ؛ وذلك عمى النحو التالي: 

 يس دأبت وسائل اإلعبلم المعتدلة كالنيويورك تايمز والبي بي سي وورلد واإلندبندنت وال -
إن إن عمى تصوير قضية اليجرة بأنيا قضية شائكة تحتاج إلى تقنين بحيث يتم دخول المياجرين 

ألمريكية بشكٍل نظامي ووفًقا الحتياجات تمك الدول. كما ميَزت تمك إلى ُأوروبا والواليات المتحدة ا
الوسائل ما بين البلجئين الذين فروا من ببلدىم خشية اليبلك والموت والتعقب السياسي وأولئك 
المياجرين الذين قدموا لمغرب ينشدون الرفاىية والحياة الرغيدة حيث تبنت تمك الوسائل إطاًرا خبرًيا 

وية لبلجئين في مقابل المياجرين. ولم تركز التغطية اإلخبارية بتمك الوسائل عمى ُيعطي األول
الدين والعرق إال في القميل النادر. كما طالبت تمك الوسائل بالتفاىم مع دول المعبر كتركيا ومصر 

ور والجماىيرية الميبية وتونس والجزائر والمغرب لمحد من موجات اليجرة التي تستخدم أراضييم لمعب
 إلى جنوب ُأوروبا ومنيا إلى باقي البمدان اأُلوروبية.

عمى الجانب اآلخر دأبت الوسائل اإلعبلمية المحافظة كالواشنطن بوست والفوكس نيوز  -
والجارديان عمى إبراز اليجرة بوصفيا تيديًدا صارًخا لمثقافة الغربية عمى اعتبار أن المياجرين 

الثقافة الغربية. كما تبنت تمك الوسائل إطاًرا خبرًيا ُيفيد بأن  يأتون من مشارب ثقافية متباينة مع
تدفق ىجرة المسممين إلى ُأوروبا والواليات المتحدة سيؤدى إلى تغيير التركيبة الديموجرافية في تمك 
الدول لصالح المسممين مما ُيعد تعضيًدا لوضعية األقميات المسممة في تمك الدول. كما تبنت قناة 

وز واإلعبلم اليميني الغربي إطار المؤامرة الذي ُيشير إلى أن تعاظم قوة األقميات الفوكس ني
المسممة سيؤدي إلى مخاطر جسيمة حال حدوث صدام بين الحضارتين اإلسبلمية والمسيحية. كما 
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َوجيت تمك الوسائل اتيامات لؤلقميات المسممة بأنيا تستقطب المياجرين المسممين لتوظيفيم فيما 
رىاب ضد المصالح الغربية!!. بعد في  أعمال عنٍف وا 

 

 الخالصة:
ينطمق نموذج التحميل الثقافي من قاعدٍة عمميٍة رصينٍة مفادىا أن المحتوى اإلعبلمي إنما 
ينطوي عمى رموٍز ودالالٍت ثقافيٍة مباشرٍة وغير مباشرة تستيدف بدورىا التأثير في معارف الفرد 

محيطة بو. كما أنيا ُتشّكل لو نوافذ ثقافية ُيراقب من خبلليا اآلخرين واتجاىاتو نحو الواقع والبيئة ال
سواًء أكانوا أفراًدا أم جماعاٍت اجتماعيٍة أم شعوٍب أم ثقافاٍت حيث ُيحدد الفرد مواقفو من اآلخرين 
في ضوء ُمعطيات تمك النوافذ الثقافية المتحيزة التي يدعميا المحتوى اإلعبلمي بشكٍل تراكمي 

وتتعاظم خطورة تمك النوافذ الثقافية التي يرى الفرد اآلخرين من  تراٍت ممتدٍة من الزمن.وعبر ف
 (23)خبلليا عندما تتناغم مع خبراتو المباشرة، واتصاالتو الشخصية والجمعية.

وقد استعان الباحث في الدراسة الحالية بنموذج التحميل الثقافي لسْبر أغوار العبلقة بين 
األقميات المسممة. وقد تبين من مسارات التحميل الثقافي لتمك العبلقة أن المخاوف اإلعبلم الدولي و 

من اإلسبلم والمسممين إنما ترجع إلى جذوٍر ثقافيٍة تستند في األساس إلى التقديم الثقافي السمبي 
 لئلسبلم من خبلل مؤسساٍت مجتمعيٍة دولية مختمفة وأبرزىا وسائل اإلعبلم التي دأبت عمى تقديم
اإلسبلم بوصفو ثقافة مغايرة لمثقافة الغربية حيث ال يمكن لمثقافتين االتفاق عمى تصوٍر موحٍد وذي 
داللة الستقرار العالم وتطوره في المستقبل. كما صَورت تمك الوسائل اإلسبلم بوصفو أحد أخطر 

يات المتحدة روافد تقويض الحضارة الغربية المسيحية؛ ومن ثّم فإن األقميات في ُأوروبا والوال
 األمريكية قد تكون الطابور الخامس الذي ُيميِّد اجتياح المسممين لمغرب المسيحي!.

كما أبرزت نتائج التحميل الثقافي أن كثيًرا من اأُلوروبيين واألمريكيين ينظرون لمواطنييم من 
بقيم المواطنة! المسممين بوصفيم غرباء وينتمون لثقافٍة تميل إلى العنف وتدعم اإلرىاب وال تأبو 

وىو ما يحرص اإلعبلم الغربي اليميني عمى تكريسو من خبلل نشر وبث نتائج استطبلعات الرأي 
 الرافضة لؤلقميات المسممة.

زاء ما  سبق يعتقد الباحث أن النصيب األكبر من حل مشكبلت األقميات المسممة إنما يقع  وا 
بلم بوصفو ديًنا يدعو إلى التسامح،وقبول عمى عاتق تمك األقميات ذاتيا من خبلل إبرازىا لئلس

اآلخر، والتعايش السممي، ونبذ العنف واإلرىاب.ويرتبط بما سبق األىمية البالغة لتكثيف جيود 
وتوعيتيم بحقائق الثقافة اإلسبلمية القائمة عمى  -من المواطنين في الغرب -تثقيف اآلخرين

 لحفاظ عمى سبلم العالم واستقراره.وا واحترام اآلخر، وحماية حقوقو، تكريس اإلنصاف،
كما يجب أن تتواصل النخب المسممة مع وسائل اإلعبلم الدولية لتصحيح صورة اإلسبلم لدى 
الرأي العام الغربي. كما ينبغي أن ُتظيِّر األقميات المسممة إيمانيا العميق بقيم المواطنة مع 

 ي األساس لئلسبلم الحنيف.االحتفاظ في الوقت ذاتو بخصوصيتيا الثقافية المستندة ف
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 قائمة المراجع:
% من المقدرات اإلعبلمية الدولية عمى مستوى وكاالت ٓٚ)*( تحتكر ُأوروبا والواليات المتحدة األمريكية نحو 

األنباء والصحف والفضائيات وصناعة األخبار والترفيو واألقمار االتصالية؛ ومن ثّم تصطبغ الوسائل اإلعبلمية في تمك 
 بالصبغة الدولية.الدول 
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